
 

ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน 
โครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพื่อการค้าในจังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 

ปิยะราช  เตชะสืบ 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

ธันวาคม 2557 



 

ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน 
โครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพื่อการค้าในจังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 

ปิยะราช  เตชะสืบ 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

ธันวาคม 2557                               



ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึง
ประธานและกรรมการสอบทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน า และการตรวจแก้ข้อบกพร่อง
จุดต่างๆ จนการค้นคว้าแบบอิสระนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนให้ ผู้ศึกษา
มีทั้งความรู้และจริยธรรมในการด าเนินชีวิตจนกระท่ังได้รับความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณเกษตรกรปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปางที่ให้ความกรุณา   
สละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                
คณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์  
 สุดท้ายนี้  ขอขอบพระคุณนายโอฬาร เตชะสืบ นางละไม เตชะสืบ และนางวัชราภรณ์                
ยิ้มสมาน ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก าลังใจตลอดมา ประโยชน์อันพึงมีจากงานในครั้งนี้มอบให้กับ
กัลยาณมิตรทุกท่าน 
  
 

           ปิยะราช   เตชะสืบ   
 
 

 
 

 



ข 
 

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ  ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน                              
โครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
เพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง 

 

ผู้เขียน     ปิยะราช  เตชะสืบ 
 

ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ ดร.พยัต   วุฒิรงค์   ประธานกรรมการ 
       อาจารย์สุจินต์     สุริยศ  กรรมการ 
        อาจารย์ศศิวิมล   แรงสิงห์  กรรมการ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูก

ผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เกษตรกร จ านวน 3 ราย และศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ของต้นทุนการผลิตและรายได้ ส าหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนใช้วิธีวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากโครงการ (IRR) 
 ผลการศึกษา พบว่า การลงทุนมีต้นทุนการผลิตรวม 341,473.44 บาท รายได้รวม 
1,189,246.40 บาทและต้นทุนเฉลี่ย กิโลกรัมละ 63.16 บาท มีระยะเวลาคืนทุน  (Payback  
Period) เท่ากับ 3 ปี กับ 2 เดือน 4 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value) เท่ากับ 
39,298.16 บาท อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return) ภายในโครงการเท่ากับ
ร้อยละ 11.32 ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ยอมรับได้  
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Abstract 
 

 The main purpose of this study was to study the cost and return of organic 
chinese chives project investment in Lampang Province. The data from this study 
were collected by interviewing 3 agriculturists. Studying academic references and  
related research were included to get information about production cost and 
revenue for analyzing the return, using the payback period method, net present 
value method, and internal rate of return method. 
  The result show that the total cost of this investment was 341,473.44 baht 
and the total revenue was 1,189,246.90 baht,everage cost was 63.16 bath per Kg.. 
The pay back period was 3 years, 2 months and 4 days. The net present value was 
39,298.16 baht and the internal rate of return was 11.23%, showing that this project 
could be accepted. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ถือว่า
เป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งที่ส าคัญสามารถน ารายได้เข้าประเทศ พืชผักปลอดสารพิษก็เป็น
สินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติต่างให้ความส าคัญและน าไปใช้ในการบริโภค
โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสุขภาพ นิยมรับประทานผักปลอดสารพิษ  เพ่ือรักษาสุขภาพ  (กรมวิชาการ
เกษตร, 255-)   

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลกตกต่ าจึงท าให้มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ 
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีต้นทุนในการด าเนินงาน 
ท าให้เกิดปัญหามีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย เกิดภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนมีผลท าให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  มีการก าหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรในการเรียนรู้โดยการท าการเกษตรยุคใหม่และให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ใน
รูปแบบการอบรมให้ความรู้  ผ่านเครือข่ายชุมชนต่างๆ  พร้อมหาช่องทางการตลาด เพ่ือเป็น                   
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                   
สร้างวินัยทางการเงิน โดยการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน  ทั้งนี้เพ่ือลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย 
รวมถึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรการระยะยาวอีกด้วย    

จังหวัดล าปางมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 
ไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด จ านวน 1,553,498.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ทั้งนี้แบ่งออกเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืช จ านวน 1,116,673 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.88 พ้ืนที่ปศุสัตว์ 
จ านวน 425,901 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.42 และพ้ืนที่ประมง จ านวน 10,924.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.70 มีครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 135,234  ครัวเรือน (ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง, 2556)  

ผักกุยช่ายจัดเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถน ามาประกอบอาหาร
ได้หลายประเภท ปัจจุบันได้รับกระแสความนิยมการบริโภคพืชผัก สมุนไพรมีค่อนข้างสูง กุยช่ายจึง
เป็นผักท่ีมีผู้ให้ความสนใจบริโภคกันเป็นจ านวนมาก เพราะกุยช่ายนอกจากจะช่วยท าให้ระบบขับถ่าย
ในร่างกายดีขึ้นแล้ว ยังช่วยในเรื่องระบบทางเดินอาหาร ในการปลูกกุยช่ายนั้นผู้ประกอบการ               
ควรเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ได้กุยช่ายที่สมบูรณ์ แข็งแรง (ไพบูลย์ แพงเงิน, 2545) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอด
สารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง เพ่ือจะท าให้ทราบต้นทุนที่แท้จริง และผลตอบแทนที่ได้รับจาก
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การลงทุนในโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้า ตลอดจนสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจส าหรับผู้ที่มีความสนใจในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้า 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนในโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ             
เพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  
 1. ท าให้ทราบต้นทุนในการลงทุนในโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าใน
จังหวัดล าปาง  
 2. ท าให้ทราบผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือ
การค้าในจังหวัดล าปาง  
 3. สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจส าหรับผู้ที่มีความสนใจในการปลูกผัก
กุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้า 
  
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอด 

สารพิษในจังหวัดล าปาง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ท าการปลูกผัก
กุยช่ายและประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกผักกุยช่ายปลอด
สารพิษ ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์ต้นทุนในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 

   1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นส่วนของเงินที่ต้องจ่ายในการลงทุนเริ่มแรก ในการศึกษา
ครั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 

   1.2. ต้นทุนในการปลูกกุยช่ายปลอดสารพิษ ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้ในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าส่งเสริม     
การขาย เงินเดือนผู้ประกอบการ และค่าพาหนะ 
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2. ประเมินโครงการในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
   2.1 ระยะเวลาคืนทุน   (Payback Period: PB) 
   2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ   (Net present value: NPV) 

    2.3 อัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน   (Internal rate of return: IRR) 
 

 ขอบเขตทางด้านระยะเวลาในการศึกษา  
ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2557 
 

นิยามศัพท ์
 ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่ปราศจากสารพิษรวมไปถึงผักที่มีสารพิษตกค้างเจือปนอยู่
บ้าง แต่ต้องไม่เกินค่า MRL ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
และองค์การอนามัยโลกก าหนดไว้   

ผักกุยช่าย หมายถึง พืชผักชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถน ามาประกอบ
อาหารได้ ทั้งนี้กุยช่าย มี 2 ประเภท ได้แก่ กุยช่ายเขียวและกุยช่ายขาว ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างกัน 
แต่จะแตกต่างในกระบวนการปลูกและการดูแลรักษา  
 ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ ต้นทุนจะเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง ต้นทุน
ประกอบด้วย  
    - ต้นทุนวัตถุดิบ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องวัตถุดิบต่างๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 
    - ต้นทุนแรงงาน หมายถึง ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานที่มาท างาน สวัสดิการของ
พนักงานและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับพนักงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต 
 ผลตอบแทน หมายถึง รายรับที่เกิดจากการประกอบกิจการและความสามารถ ของเงินทุนที่
จะก่อให้เกิดรายได้คุ้มกับเงินลงทุนนั้น โดยมีเครื่องมือในการวัด ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 
Return)  และดัชนีการท าก าไร (Profitability Index) 



4 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี้ 
 1. ทฤษฎีต้นทุนการผลิต 

2. ทฤษฎีผลตอบแทน 
3. ผักปลอดสารพิษ 
4. ข้อมูลผักกุยช่าย 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
 ไพบูลย์ สุขเจริญ (2548) ได้ให้ความหมายของค าว่าต้นทุน (Cost) หมายถึง การใช้ทรัพยากร
ของบริษัท เช่น การจ่ายเงินสด การสัญญาว่าจะจ่ายเงินสดหรือการหมดไปของมูลค่าสินทรัพย์เพ่ือให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ในรูปของสินค้าและบริการ ต้นทุนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการอยู่รอดของธุรกิจ 
เนื่องจากต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการซื้อวัตถุดิบ การซื้อสินทรัพย์ และการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันต้นทุนอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ธุรกิจล้มเหลวได้ ถ้าการค านวณ
ต้นทุนของกิจการสูงหรือต่ าจากความเป็นจริงระบบบัญชีต้นทุนของบริษัทจึงต้องจัดหาข้อมูลที่มีความ
แม่นย าและทันเวลา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการควบคุมต้นทุนและการวางแผนส าหรับอนาคต  
 การจ าแนกประเภทต้นทุนได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะช่วยในการ
ตัดสินใจในโครงการต่างๆ ในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการด าเนินการสามารถแยกประเภทเพ่ือความเหมาะสมในการวิเคราะห์คือ การจ าแนก
ต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน และจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่ของต้นทุนได้ดังนี้ 
 

การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน 
 เป็นการจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ที่มีต่อกิจกรรมหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมประกอบด้วยต้นทุน ดังต่อไปนี้ 
 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) คือต้นทุนที่มีพฤติกรรมคงที่ หมายถึงต้นทุนรวมที่มิได้
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับการผลิตในช่วงของการผลิตระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามปริมาณการผลิตที่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ หากปริมาณการผลิตมากขึ้นท าให้
ต้นทุนคงท่ีต่อหน่วยลดลง ตัวอย่างของต้นทุนคงท่ี ได้แก่ ค่าใช้ที่ดิน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ เป็นต้น 
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 2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) คือต้นทุนที่มีต้นทุนต่อหน่วยคงท่ี ในขณะที่ต้นทุนรวม       
จะผันแปรไปตามปริมาณการผลิต ซึ่งโดยปกติต้นทุนผันแปรจะเป็นต้นทุนที่มีความหมายมากต่อ            
การตัดสินใจ ตัวอย่างต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย เป็นต้น 
 3. ต้นทุนผสม (Mixed Cost)  คือต้นทุนที่มีพฤติกรรมผสมระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุน              
ผันแปร ซึ่งเป็นการยากท่ีจะก าหนดหรือระบุว่าต้นทุนส่วนใด จ านวนเท่าใดเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุน
ส่วนใด จ านวนเท่าใดเป็นต้นทุนผันแปรโดยที่ในทางปฏิบัติมักจะมีต้นทุนในลักษณะนี้อยู่เป็นจ านวน
มาก 
 การจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่งาน 
 เป็นการพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะ          
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนงานที่เก่ียวกับการผลิตกับส่วนงานที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต ทั้งนี้ได้
จ าแนกต้นทุนตามหน้าที่งานได้ 2 ประเภท 

1. ต้นทุนที่เก่ียวข้องการผลิต (Manufacturing cost) 
 เป็นต้นทุนเกี่ยวกับการผลิตทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าปกติเป็นต้นทุนที่เกิดข้ึน                 
ในโรงงาน ซึ่งได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 2. ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Non–Manufacturing cost) 
 ต้นทุนที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต หมายถึง ต้นทุนที่เกิดข้ึนกับส่วนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ                  
การผลิตสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท 
    2.1 ต้นทุนทางการตลาด (Marketing cost)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจาก                    
การจ าหน่ายสินค้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา 
    2.2 ต้นทุนทางการบริหาร (Administrative cost)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดข้ึนจาก                            
การบริหารกิจการ เกี่ยวกับการสั่งการ การควบคุม รวมทั้งการด าเนินงานของกิจการ เป็นต้น 
    2.3 ต้นทุนทางการเงิน (Financial cost) หมายถึง ตน้ทุนที่เกิดข้ึนเนื่องจากเงินทุนที่
กิจการน ามาลงทุน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย 
 

การวิเคราะห์ต้นทุน  
 ในการวิเคราะห์ต้นทุนจะใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากการจัดประเภทของต้นทุน
ตามพฤติกรรมและจัดประเภทต้นทุนตามหน้าที่งาน โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ทีเ่กิดขึ้น จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้นจ าแนกเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและต้นทุน
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต 
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ทฤษฎีผลตอบแทน  
 การวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการใดๆ  โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการนั้นๆ ซึ่งผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการจะ
เกิดข้ึนในระยะเวลาต่างๆ กัน ตลอดอายุของโครงการ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับค่าของเวลาของ
โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับและต้นทุนที่เสียไปช่วงในระยะเวลาที่ต่างกัน ให้เป็นเวลา
ปัจจุบันก่อนแล้วจึงจะสามารถท าการเปรียบเทียบกันได้อย่างถูกต้องแน่นอนชัดเจนมากยิ่งขึ้น (เสถียร
ศรีบุญเรือง, 2542) 
 การวิเคราะห์ทางด้านการเงินเป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนและผลตอบแทนหรือ
ผลก าไรทางการเงินของโครงการ เพ่ือวิเคราะห์ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นนั้นมีความคุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม่โดยทัว่ไปแล้วแบ่งการวิเคราะห์เป็น  2 ประเภท คือ 
 1) วิธีการวิเคราะห์โดยไม่มีการคิดลด (Undiscounted Approach) คือการวัดค่าของต้นทุน
และผลตอบแทนจากโครงการโดยไม่ค านึงถึงค่าเงินที่ได้มาหรือใช้ไปในช่วงเวลาที่ต่างกันเช่น เงินสด
รับในปี ที่ 1 จ านวนหนึ่งกับเงินจ านวนเดียวกันนี้ที่จะได้รับในปี ที่ 5 จะถือว่ามีมูลค่าที่เท่ากันการ
วิเคราะห์วิธีนี้ เช่น การหาระยะเวลาคืนทุน (Playback Period) ซึ่งเป็นการค านวณว่านับจาก
จุดเริ่มต้นโครงการจะใช้ระยะเวลาอีกเท่าไร จึงจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการรวมกันเท่ากับ
มูลค่าในการลงทุน (Total Capital Investment) 

2) วิธีการวิเคราะห์โดยมีการคิดลด (Discounted Approach) วิธีการวิเคราะห์โดยมีการคิด
ลดเป็นวิธีการวัดค่าของผลตอบแทนและต้นทุนหรือค่าใช่จ่ายที่เกิดจากโครงการโดยค านึงถึงค่าเสีย
โอกาสผ่านวิธีการคิดลด (Discounted Method) ซึ่งวิธีที่นิยมใช้ได้แกมู่ลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางการเงินมีวัตถุประสงค์ 
4 ประการดังนี้  
 1) เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน วัตถุประสงค์ส าคัญของการวิเคราะห์ทางการเงิน
คือการประเมินความสามารถในการท าโครงการนั่นคือโครงการสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่คุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีอัตราผลตอบแทนที่ดี การประเมินส่วนนี้จะต้องมีการประมาณต้นทุนและ
ผลตอบแทนทั้งสิ้น เพ่ือศึกษาหาผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
 2) เพ่ือประเมินแรงจูงใจการวิเคราะห์ทางการเงินจะมีความส าคัญต่อการประเมินแรงจูงใจที่
มีต่อเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนร่วมกับโครงการ หรือถ้าเป็นโครงการรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐบาลให้  
การสนับสนุน ก็พิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะเพียงพอต่อการเลี้ยงตัวเอง และบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการเงินตามที่ต้องการหรือไม่ 
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 3) เพ่ือจัดให้มีแผนการเงินที่ดี เพ่ือให้โครงการมีก าไรและผลตอบแทนที่ดี ก็จะต้องมีแผน    
การเงินที่ดีด้วย โดยเฉพาะการวางแผนจัดหาเงินทุน เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินทุนในจ านวนและในเวลา
ตามท่ีต้องการโดยเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุดรวมทั้งเพ่ือให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการปรับปรุงความเป็นไปได้ทาง
การเงินของโครงงาน โดยเฉพาะความเหมาะสมของอัตราค่าบริการราคา และปริมาณการผลิตที่               
คุ้มทุน 
 4) เพ่ือประเมินขีดความสามารถในการบริหารการเงิน ส าหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มี
การบริหารการเงินที่สลับซับซ้อน ก็จ าเป็นต้องพิจารณาถึงระบบการจัดการด้านการเงินและ
ความสามารถของผู้ที่จะบริหารการเงินด้วยในการนี้ก็อาจมีการพิจารณาว่าควรจะมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงองค์กรและการจัดการอย่างไร ควรจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบการเงิน
อย่างไร รวมทั้งการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเรื่องอะไร เพ่ือให้โครงการเดินหน้าไปตามก าหนด 
 

ทฤษฎีผลตอบแทน  
 1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present  Value: NPV) 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เป็นการวัดมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนและต้นทุนของ
โครงการ หรือเป็นการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม (PVB) และมูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนรวม (PVC) ของโครงการโดยคิดอัตราลดตามอัตราผลตอบแทนที่หน่วยธุรกิจต้องการ             
หรืออัตราต้นทุนของเงินทุน มีสูตรใช้ในการค านวณดังนี้ 

 
โดย  NPV  =  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุของโครงการ 

Bt  =  มูลค่าผลตอบแทนในปี ที่ t 
   Ct =  มูลค่าของต้นทุนในปี ที่ t 
   r  =   อัตราคิดลด(Discount Rate) หรืออัตราดอกเบี้ย 

t  =  ปี ของโครงการ คือปี ที่ 0,1,2,3,…,n โดย n คืออายุของโครงการ 
 

 หลักการตัดสินใจว่าโครงการมีความเหมาะสมหรือคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ คือค่าของ NPV 
ที่ค านวณได้จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นบวก กล่าวคือมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม
มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB > PVC) โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
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 2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์เพ่ือหาอัตราผลตอบแทน
ภายในของเงินลงทุนในการเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดโดยค านวณหาอัตราดอกเบี้ยหรืออัตรา
ส่วนลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ โครงการมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งอัตราส่วนลดดังกล่าวท าให้
ผลประโยชน์ตอบแทนและต้นทุนที่จ่ายไปของโครงการที่ได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากัน                    
ซึ่งการค านวณอัตราส่วนผลตอบแทนภายในของโครงการมีสูตรในการค านวณหาดังนี้ 

 
   โดย  IRR  =  อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 

   r  =  อัตราคิดลด 
Ct =  ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ t 
Co =  ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ 0 
Bt =  ผลตอบแทนสุทธิในปี ที่ t 

    t  =  ปี ของโครงการ คือ ปี ที่ 1,2,3,...,n  
    n  =  อายุของโครงการ 
    ปี ที่ 0  =  ปี ที่มีการลงทุนเริ่มแรก (initial investment) 
 

 หลักในการตัดสินใจลงทุนในโครงการโดยน าค่าที่ค านวณได้เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย
หรืออัตราคิดลดที่ก าหนด ถ้าค่าที่ค านวณได้มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของเงินทุน
โครงการนั้นคุ้มค่าที่จะลงทุน แต่หากค่าที่ได้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลด โครงการนั้นไม่               
คุ้มค่าท่ีจะลงทุน 
 

 3) ระยะเวลาคืนทุน  (Payback Period Analysis) 
  ระยะเวลาคืนทุนของโครงการคือระยะเวลาหรือจ านวนปี การด าเนินงานที่ท าให้ผลตอบแทน
สุทธิจากโครงการมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดีวิธีการหาระยะคืนทุนหรือหาจ านวนปทีี่จะ
ได้รับผลตอบแทนคุ้มกับเงินที่ลงทุนสามารถค านวณได้ดังนี้ 
 ระยะเวลาคืนทุน(ปี)  =  เงินลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ/ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 
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ข้อมูลผักปลอดสารพิษ  
 การท าแปลงผักถาวร/การปลูกผักปลอดสารพิษ  

พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมน ามาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้ง
วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือก
บริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงท าให้เกษตรกรที่ปลูกผัก 
จะต้องใช้สารเคมีปูองกันและก าจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามตามความ
ต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อน า มาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้ 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงควรหันมา ท า การปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษ โดยน า 
เอาวิธีการปูองกันและก าจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณ 
การใช้สารเคมีให้น้อยลง เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

ข้อดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
1. ท า ให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
2. ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีปูองกัน 

และก าจัดศัตรูพืช ท า ให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย 
3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
4. ลดปริมาณการน าเข้าสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
5. เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพท าให้สามารถขายผลผลิต

ได้ในราคาสูงขึ้น 
6. ลดปริมาณสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชที่จะปนเปื้อนเข้าไปในอากาศและน ้า                 

ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง 
 

วิธีการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 
 ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนั้นจะใช้หลักการปลูกพืชผักโดยการใช้สารเคมีในการผลิต 
ให้น้อยที่สุด หรือใช้ตามความจ าเป็นและจะใช้หลักการปูองกันและก า จัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
หรือไอพีเอ็มแทนแต่การที่จะปูองกันและก าจัดศัตรูพืชให้ได้ผลนั้นจะต้องเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ปลูกจะต้องเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

การเตรียมแปลงปลูก 
 เนื่องจากเมล็ดพืชผักส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีระบบรากละเอียดอ่อน ถ้าเกษตรกรเตรียมดิน 
ไม่ด ีก็อาจมีผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชผักได้ ดังนั้นก่อนการปลูกพืช
ควรมีการปรับสภาพดินให้เหมาะสมเสียก่อน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยมีการปลูกผักหรือพืชชนิดอ่ืน
โดยการปล่อยน้ าให้ท่วมแปลงแล้วสูบออก เพ่ือให้น้ าชะล้างสารเคมีและก าจัดแมลงต่างๆ ที่อาศัยอยู่
ในดิน แล้วจึงท าการไถพลิกหน้าดินตากแดดไว้ เพ่ือท าลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูที่อาศัยอยู่ในดินอีก
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ครั้ง จากนั้นเกษตรกรควรจะปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในสภาพที่เป็นกลาง               
โดยใช้ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือแร่โดโลไมท์ อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ แล้วรดน้ าตามหลังจากการใส่
ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เป็นกลางนอกจากนี้ควรเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในอัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งจะช่วยให้ต้นพืชผักมีความ
แข็งแรงสามารถต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรคและแมลงได้โรยปูนขาวเพ่ือปรับสภาพดินการปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
 ก่อนน าเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือแปลงกล้าเกษตรกร ควรท าความสะอาดเมล็ด 
พันธุ์ก่อน ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คัดแยกเมล็ดพันธุ์โดยการคัดเมล็ดที่เสียและเมล็ดวัชพืชที่มีอยู่ปะปนและสิ่งเจือปนออก 
2. แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าอุ่นที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15-30 นาที จะช่วยลด

ปริมาณเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และยังกระตุ้นการงอกของเมล็ดอีกด้วย 
3. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคราน้ าค้างและโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี 

เช่น เมทาแล็กซิน 35 เปอร์เซ็นต์ SD (เอพรอน) และไอโปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 กรัม/                 
เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 การปลูกและการดูแล 
 การเลือกวิธีการปลูก ระยะปลูกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผักที่เกษตรกรเลือกปลูก 
แต่มีข้อแนะน าจากเกษตรกรว่าควรปลูกผักให้มีระยะห่างพอสมควร อย่าให้แน่นจนเกินไป เพ่ือให้มี
การระบายอากาศที่ดี เป็นการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค นอกจากนี้
ควรหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอโดยอาจเลือกส ารวจเป็นจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/ไร่ ถ้าพบว่ามีการ
ระบาดของโรคและแมลงในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผักนั้น  ก็ควรด าเนินการก าจัดโรค
และแมลงทันท ี
 วิธีและข้ันตอนการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 

1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ผัก 
 ควรเลือกซ้ือเมล็ดพันธุ์จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ เมล็ดพันธุ์ที่ดีจะมีอัตราการงอกของต้นกล้า
สม่ าเสมอ ต้นกล้าแข็งแรง สามารถต่อสู้กับโรคและแมลงได้ดี โตเร็ว และให้ผลผลิตสูง 

2. การพิจารณาพ้ืนที่ปลูก 
 ควรเลือกพ้ืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการระบายน้ าและอากาศได้ดีค่า PH ประมาณ 6-6.5 
มีแหล่งน้ าที่สะอาดเพียงพอและสะดวกในการน ามาใช้ ไม่มีน้ าท่วมขัง 
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3. การเตรียมแปลงปลูก 
 ควรมีการปรับปรุงดิน หากพ้ืนที่เดิมสภาพดินมีความเสื่อมโทรมให้ด าเนินการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสด หากดินมีความเป็นกรดควรปรับสภาพดินด้วยปูนขาวการไถพลิกหน้า
ดินจะช่วยท าลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชได้อีกทางหนึ่ง 

4. การเพาะกล้า 
การเพาะกล้าที่นิยมท ากันโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ การเพาะกล้าในภาชนะและการเพาะกล้าใน

แปลงเพาะมีการให้ความชื้นสม่ าเสมอ ระยะที่เมล็ดก าลังงอกต้องมีการควบคุมปูองกันโรคและแมลง
ไม่ควรเร่งปุ๋ยให้ต้นกล้าเจริญเติบโตเร็วเกินไป เพราะต้นกล้าจะอ่อนแอเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพงหรือ              
มีขนาดเล็กจะนิยมเพาะกล้าเพ่ือให้คุมผลผลิตได้ดี เช่น ผักกาดขาว แคนตาลูป กะหล่ าปลี มะเขือเทศ 
พริก เป็นต้น 

5. การปลูกและการดูแล 
 ควรมีระยะการปลูกที่ไม่แน่นจนเกินไป เพ่ือให้มีการระบายอากาศดีเพ่ือช่วยลดการระบาด
ของโรคและแมลง 

6. การให้น้ า 
 บางที่นิยมใช้ระบบสปริงเกอร์แบบฝนเทียม แต่พบว่าการใช้สายยางรดน้ าแรงของน้ าจาก 
สายยางจะช่วยชะล้างไข่ของแมลงศัตรูพืชได้ดีและผู้ปลูกก็จะได้ตรวจดูความผิดปกติต่างๆ ของพืชไป
ด้วยในตัว 
    - ในหน้าหนาวควรรดน้ าก่อนแดดออก เพ่ือล้างน้ าค้างตอนเช้าที่มีฤทธิ์เป็นกรดอาจท าให้
เกิดโรคราน้ าค้างได้ 
    - ในหน้าร้อนอาจรดน้ าวันละ 2 ครั้ง ถ้าอากาศร้อนมาก 
    - หน้าฝน ถ้าฝนตกไม่ต้องรดน้ า หากฝนตกมากดินจะแน่นท าให้พืชขาดอากาศหายใจได้
ควรมีการพรวนดินรอบต้นเล็กน้อยเพ่ือช่วยถ่ายเทอากาศ 

7. การให้ปุ๋ยและอาหารเสริม 
 ผักกินใบควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเพื่อบ ารุงล าต้นและใบเช่นปุ๋ยยูเรียส่วนผักกินผลควรให้ปุ๋ย
สูตรเสมอ เช่น 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต  
  8. การปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 ควรมีการใช้วิธีผสมผสานระหว่างสารธรรมชาติและสารเคมี โดยวิธีที่นิยมใช้มีหลายวิธี เชน่ 
    8.1 กับดักกาวเหนียวมักทาบนวัสดุสีเหลือง เนื่องจากแมลงชอบสีเหลืองวิธีนี้จะช่วยดักจับ
แมลงตัวเต็มวัยศัตรูผักหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ แมลงวันเจาะผล แมลงวันหนอนชอนใบ 
    8.2 กับดักแสงไฟโดยใช้หลอดแบ็คไลท์หรือหลอดนีออนช่วยในการดักจับผีเสื้อกลางคืน
หลายชนิด เช่น ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ า 
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    8.3 ใช้พลาสติกสีเทาเงินคลุมแปลงช่วยลดการระบาดของแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน
และไร เหมาะกับพืชที่มีระยะปลูกแน่นอน 
    8.4 ปลูกผักในโรงเรือนมุ้งตาข่ายไนล่อน ควรใช้มุ้งสีขาวจะดีที่สุดมุ้งตาข่ายสามารถปูองกัน
หนอนผีเสื้อและด้วงหมัดผักได้ดี แต่แมลงขนาดเล็กอาจปูองกันได้ไม่หมด 
    8.5 ควบคุมโดยชีววิธี คือ การใช้สิ่งมีชีวิตเป็นตัวควบคุมศัตรูพืช เช่น การใช้ตัวห้ า ตัวเบียน 
ไส้เดือนฝอย การใช้เชื้อต่างควบคุมเชื้อไตรโคเดอร์มาสามารถคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา อาทิ โรคกล้า
ไหม้ โรคเน่าคอดิน เป็นต้น 
    8.6 การใช้สารสกัดจากพืชเช่นสารจากสะเดาเนื่องจากมีอะซาดิแรกตินเพ่ือปูองกันก าจัด
หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอดกัดกินใบ หนอนกระทู้ต่างๆ เป็นต้น 
    8.7 การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ควรใช้สารที่เหมาะสมกับศัตรูพืชแต่ละชนิดในอัตราส่วน
ที่เหมาะสมเป็นสารเคมีที่สลายตัวได้เร็ว และมีการเว้นระยะเก็บเกี่ยวตามค าแนะน า เพ่ือไม่ให้เกิด             
สารพิษตกค้างมากเกินไป 
 

การใช้สารสกัดจากพืช 
 พืชที่นิยมน ามาใช้สกัดเป็นสารควบคุมโรคและแมลงคือสะเดา เนื่องจากใบสะเดามี                  
สารอะซาดิแรคติน (Azadirachtin) ซึ่งมคีุณสมบัติช่วยในการปูองกันและก าจัดแมลงได้โดย 

   - สามารถใช้ฆ่าแมลงได้บางชนิด 
   - ใช้เป็นสารไล่แมลง 
   - ท าให้แมลงไม่กินอาหาร 
   - ท าให้การเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ 
   - ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง 
   - ยับยั้งการวางไข่และการลอกคราบของแมลง 
   - เป็นพิษต่อไข่ของแมลง ท า ให้ไข่ไม่ฟัก 

     - ยับยั้งการสร้างเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของแมลง 
 

วิธีการใช้ คือ น าผลสะเดาหรือใบสะเดาที่บดแล้ว 1 กิโลกรัม แช่ในน ้า 20 ลิตร ทิ้งค้างคืนไว้ 
1 คืน แต่ถ้าเกษตรกรมีเครื่องกวนส่วนผสมดังกล่าว ก็จะลดเวลาเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง 
 

การใช้สารแคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในการปฏิบัติจริงของเกษตรกรนั้น เกษตรกรต้องหมั่น
ตรวจแปลงปลูกพืชของตนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการพยากรณ์สถานการณ์ของศัตรูพืชในแปลงของ
ตน เมื่อทราบสถานการณ์แล้วจึงพิจารณาเลือกใช้วิธีการปูองกันและก าจัดที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่ไม่
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สามารถควบคุมหรือไม่มีวิธีการควบคุมใดที่ใช้ได้ผลแล้ว เกษตรกรอาจใช้สารเคมีในการควบคุม
ศัตรูพืชนั้นๆ คือ 

1. เป็นสารเคมีท่ีเหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดนั้น 
2. สารเคมีนั้นสลายตัวได้เร็ว 
3. ใช้ในอัตราที่เหมาะสมตามค า แนะน า 
4. เว้นระยะการเก็บเก่ียวผลผลิตตามค าแนะน า 

 

ทั้งนี้เพ่ือไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีสารพิษตกค้างในพืชผักนั้น และมีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคอีกด้วย 
 
ข้อมูลผักกุยช่าย (กระทรวงสาธารณสุข, 2542) 

ผักกุยช่ายจัดเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถน ามาประกอบอาหาร
ได้หลายประเภท ปัจจุบันกระแสความนิยมการบริโภคพืชผักสมุนไพรมีค่อนข้างสูง กุยช่ายจึงเป็นผักที่
มีผู้ให้ความสนใจบริโภคกันเป็นจ านวนมาก เพราะกุยช่ายนอกจากจะช่วยท าให้ระบบขับถ่ายใน
ร่างกายดีข้ึนแล้ว ยังช่วยในเรื่องระบบทางเดินอาหาร   

กุยช่าย มี 2 ประเภท คือ กุยช่ายเขียวและกุยช่ายขาว มีลักษณะเดียวกัน แต่แตกต่างกันใน
ด้านกระบวนการปลูกและการดูแลรักษา ในเอเชียตะวันออกแถบภูเขาหิมาลัย จีน อินเดีย ไต้หวัน 
และญี่ปุุน ปลูกกุยช่าย 2 พันธุ์  คือ พันธุ์สีเขียวที่ปลูกทั่วๆ ไป และพันธุ์สีเขียวใบใหญ่สีขาวซึ่งเกิดจาก
การบังร่ม 

- ลักษณะของกุยช่าย ต้นกุยช่าย จัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงประมาณ 30-45 เซนติเมตร              
มีเหง้าเล็กและแตกกอ 

- ใบกุยช่าย ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ใบแบน ยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร               
ที่โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน 

- ดอกกุยช่าย หรือดอกไม้กวาดออกดอกเป็นช่อ ดอกมีสีขาว มีกลิ่นหอม ลักษณะช่อดอกเป็น
แบบซี่ร่มก้านช่อดอกกลมตันยาวประมาณ 40-45 เซนติเมตร (ยาวกว่าใบ) ออกดอกในระดับเดียวกัน
ที่ปลายของก้านช่อดอก ด้านดอกมีความเท่ากันและมีใบประดับหุ้มช่อดอก เมื่อดอกเจริญขึ้นก็จะ 
แตกออกเป็นริ้วสีขาว กลีบดอกมีสีขาว 6 กลีบ มีความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร โคนติดกัน                  
ปลายแยก ที่กลางกลีบดอกด้านนอกมีสันหรือเส้นสีเขียวอ่อนๆ จากโคนกลีบไปหาปลาย เมื่อดอกบาน
จะกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร มีเกสรตัวผู้ 6 อัน อยู่ตรงข้ามกับกลีบดอกและเกสรตัวเมียอีก 1 อัน 
รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ 



14 
 

- ผลกุยช่าย มีลักษณะเป็นผลกลม มีความกว้างและยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ภายในมีช่อง 
3 ช่องและมีผนังตื้นๆ ผลเมื่อแก่จะแตกตามตะเข็ม ในผลมีเมล็ดช่องละ 1-2 เมล็ด เมล็ดกุยช่าย                
มีลักษณะขรุขระมีสีน้ าตาล 

- สรรพคุณของกุยช่าย ช่วยบ ารุงกระดูก เนื่องจากใบกุยช่ายมีธาตุฟอสฟอรัสสูงสมุนไพร 
กุยช่าย ช่วยบ ารุงก าหนัดกระตุ้นความรู้ทางเพศ แก้ปัญหาการหลั่งเร็วในเพศชายไร้สมรรถภาพ                
ทางเพศ เนื่องจากกลิ่นฉุนของน้ ามันหอมระเหยของกุยช่ายจะคล้ายกับกลิ่นของกระเทียม เพราะมี
สารประกอบจ าพวกก ามะถัน ซึ่งมักจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องเพศ น้ ามันหอมระเหยจากผักกุยช่ายมี
สารอัลลิซินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยปูองกันมะเร็งลดความเสี่ยงของ   
การเกิดโรคมะเร็งช่วยลดระดับความดัน รักษาโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและ
วัณโรค ให้น าใบของต้นกุยช่ายมาต้มกับหอยน้ าจืด และรับประทานทุกวัน จะช่วยบรรเทาอาการของ
โรคได้ ช่วยรักษาโรคหูน้ าหนวก ด้วยการใช้น้ าที่คั้นได้จากใบสดน ามาทาในรูหูใช้เป็นยาแก้หวัด                
ช่วยแก้เลือดก าเดาไหลได้เป็นอย่างดี เมล็ดช่วยฆ่าแมลงกินฟัน โดยใช้เมล็ดคั่วเกรียมน ามาบดให้
ละเอียดแล้วผสมกับน้ ายางชุบส าลีใช้อุดฟันที่เป็นรูทิ้งไว้ 1-2 วัน จะช่วยฆ่าแมลงที่กินอยู่ในรูฟันให้
ตายได้ ช่วยแก้อาเจียนด้วยการใช้ต้นกุยช่ายน ามาคั้นเอาแต่น้ าผสมกับเกลือเล็กน้อย หรือจะผสมกับ
น้ าขิงสักเล็กน้อยอุ่นให้ร้อนแล้วน ามารับประทานก็ได้เป็นต้น 

ขั้นตอนการปลูกกุยช่าย (ไพบูลย์ แพงเงิน, 2545; อ าพน ศิริค า, 2545) 
1. เตรียมดิน 
การเตรียมดิน ท าการขุดดิน ตากไว้ 1 เดือนพอดี หรือจนดินกรอบแล้วท าการยกแปลงให้

สูงขึ้นขนาด 1.20 เมตร ส่วนความยาวก าหนดตามต้องการ ยกร่องห่างกันประมาณ 1 ฟุต ปรับปรุง
บ ารุงดินโดยใช้วัชพืช ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักโดยการผสมคลุกเคล้ากับดิน น าต้นอ่อนกุยช่ายลงปลูก 
ระยะปลูกห่างกันประมาณ 25-30 เซนติเมตร (แปลงกว้าง 1.20 เมตร สามารถปลูกได้ 4 แถว)               
รดน้ าทุกๆ 4 วัน ให้ดินชื้น ให้น้ าแบบท่อสปริงขนาดเล็ก ใส่ปุ๋ยทุก 2 เดือน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมี
ส่วนประกอบ ได้แก่ แกลบ 3 ส่วน และมูลสัตว์ 1 ส่วน โดยกุยช่ายเขียวจะเจริญเติบโตแตกกอใหญ่
ขึ้นเรื่อยๆ สามารถตัดจ าหน่ายได้ทุก 60 วัน และใบจะงอกขึ้นมาใหม่ และเมื่อครบ 2 เดือน              
กอกุยช่ายจะมีขนาดใหญ่ขึ้น  

2. วิธีการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
ภายหลังการเตรียมดินและขึ้นแปลงตามต้องการแล้ว ให้ท าการขึงเชือกเพ่ือให้การปลูก

กุยช่ายได้เป็นแถวตรงอย่างเป็นระเบียบ น าต้นอ่อนกุยช่ายลงปลูกโดยมีระยะปลูกห่างกันประมาณ 
25-30 เซนติเมตร (แปลงกว้าง 1 เมตร สามารถปลูกได้ 4 แถว) รดน้ าทุกๆ 4 วัน ให้ดินชื้น ให้น้ าแบบ
ท่อสปริงเกอร์ขนาดเล็ก 
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3. วิธีการบ ารุงรักษา 
การบ ารุงรักษาให้รดน้ าโดยใช้สปริงเกอร์ขนาดเล็กทุกเช้า–เย็น ไม่ควรรดน้ าด้วยสารยาง                   

และควรปรับปรุงดินโดยน าแกลบผสมมูลไก่แห้งมาผสมใส่ลงแปลงเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้กุยช่าย
เติบโตเร็ว สมบูรณ์ และให้ท าการดูแลรักษาเช่นเดิมระหว่างเวลาประมาณ 2 เดือน ถึงสามารถจะท า
การเก็บผลผลิตได้ 

กุยช่ายนั้นถือเป็นพืชที่มีแมลงหรือโรคเข้าท าลายน้อยกว่าพืชผักชนิดอื่นๆ หากมีการดูแล
รักษาที่ดีโดยการให้น้ าใส่ปุ๋ย และก าจัดวัชพืชที่ดีแล้ว จะท าให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สามารถ          
ตัดใบออกจ าหน่ายได้ยาวนาน 3-5 ปี  และหลังจากเก็บกุยช่ายแล้ว ควรน ามาล้างน้ าให้สะอาดและ
บรรจุใส่ถุงเพ่ือจ าหน่ายต่อไป" 

4. เก็บเก่ียวผลผลิต 
เมื่อกุยช่ายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยการตัดต้นกุยช่าย

ที่โคนต้น ซ่ึงติดกับดินแล้วน ามาล้างน้ าใหส้ะอาดและบรรจุใส่ถึงเพ่ือจ าหนา่ย 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิติยา สุวรรณ (2554) ได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของเขตพ้ืนที่

ต าบลโปุงแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน 
ทางการเงินของการผลิตพริกหวานในสภาพไร้ดินโดยเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยในระบบเฟอร์ติเกชั่น
ระหว่างปุ๋ยผสมส าเร็จรูปจากบริษัทและปุ๋ยผสมเตรียมเอง และเพ่ือหาแนวทางในการลดต้นทุนด้าน
ปุ๋ยส าหรับระบบเฟอร์ติเกชั่นโดยใช้เกณฑ์การหามูลค่าปัจจุบัน (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และทดสอบ
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการเมื่อต้นทุนและผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง โดยก าหนดอายุโครงการเป็นเวลา 10 ปี ให้อัตราส่วนลดเท่ากับ ร้อยละ 7 ผลการวิเคราะห์ทาง
การเงินเมื่อก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7 พบว่า การผลิตพริกหวานทั้งสองกรณีมีความ
เหมาะสมและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยการผลิตพริกหวานกรณีใช้ปุ๋ยผสมเตรียมเองมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด กล่าวคือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) มีค่าเท่ากับ 
1,483,110.79 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) มีค่าเท่ากับ 31% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.61 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ2.9 ปี            
การผลิตกรณีใช้ปุ๋ยผสมส าเร็จรูปจากบริษัท ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) มีค่าเท่ากับ 944,757.41 
บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับ 22% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio)
มีค่าเท่ากับ 1.36 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 4.02 ปีผลการวิเคราะห์ความไหว
ตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าการผลิตพริกหวาน คือกรณีใช้ปุ๋ยผสมเตรียม
เอง มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีท่ีสุดโดยให้อัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 7 เท่าเดิม เมื่อสมมติให้
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ทั้งต้นทุนและผลตอบแทนโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพบว่าต้นทุนของโครงการสามารถเพ่ิมขึ้นได้
สูงสุดถึงร้อยละ 30 ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 19 กล่าวคือมูลค่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 7,608.62 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
เท่ากับ 7 % และอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.0024 ส่วนกรณีใช้ปุ๋ยผสมส าเร็จรูป
จากบริษัท (commercial fertilizer, CF) ต้นทุนของโครงการสามารถเพ่ิมขึ้นได้สูงสุดถึงร้อยละ 18
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 13 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการ (NPV) เท่ากับ 15,019.87 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) เท่ากับ 7% และ
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.0047 
 ปิยพร  มานะกิจ (2553) ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
โรงงานผลิตผักและผลไม้กระป๋องแห่งหนึ่งในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า              
การผลิตผักและผลไม้กระป๋องของโรงงานแห่งนี้จะเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ผักและผลไม้ตาม
ฤดูกาลในท้องถิ่นและน าไปเสนอขายให้กับลูกค้าและมีการรับค าสั่งซื้อของลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานมี 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดหวานกระป๋องขนาดบรรจุ 108 oz, 15 
oz และ 12 oz ซุปข้าวโพดขนาดบรรจุ 15 oz สับปะรดกระป๋องขนาดบรรจุ 20 oz  ข้าวโพดฝักอ่อน
กระป๋องขนาดบรรจุ  15  oz  และล าไยกระป๋องขนาดบรรจุ 20 oz  โครงสร้างต้นทุนของโรงงานนั้น
จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 24,600,000.00  บาท และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการในปีแรกเท่ากับ 58,448,973.41 บาท และรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
ค านวณตามลักษณะการขนส่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะการบรรจุเต็มตู้คอนเทรนเนอร์ ผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินโดยใช้อัตราส่วนลดที่ 65.5% พบว่า มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิมีค่าเท่ากับ 40,522,576.90  บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนมีค่า
เท่ากับ 34.90 % อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 1.07 ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
และระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 3 ปี 225 วัน ในการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโครงการ พบว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ใน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1                 
เมื่อผลตอบแทนคงที่ต้นทุนสามารถเพ่ิมขึ้นได้สูงสุดร้อยละ 7.26 กรณีที่ 2 เมื่อต้นทุนคงที่  
ผลตอบแทนสามารถลดลงได้ต่ าสุดร้อยละ 6.77 

ล าพรรณ  คีรีแก้ว (2554) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยาสูบในเขต อ าเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยาสูบในเขต
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ใช้การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ โดยแบ่งพ้ืนที่ศึกษาออกเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ พ้ืนที่ 1-7 ไร่  พ้ืนที่ 8-10 ไร่ พ้ืนที่ 11-14 ไร่ และพ้ืนที่ 15 ไร่ขึ้นไป แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกยาสูบโดยวิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 
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Return : IRR) โดยก าหนดอายุโครงการเท่ากับ 10 ปี ผลการศึกษา  พบว่า  พ้ืนที่ 1 -7 ไร่  มี
ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 7 เดือน 16 วัน  และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 60,307.95 บาท  อัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับ ร้อยละ 63.60  พ้ืนที่ 8-10 ไร่ มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 2 เดือน 27 วัน  
และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 68,822.84 บาท  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับ ร้อยละ 83.15  
พ้ืนที่ 11-14 ไร่ มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 6 เดือน 28 วัน และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 68,093.56 
บาท  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 65.60 และพ้ืนที่ 15 ไร่ขึ้นไป มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 
5 เดือน 18 วัน และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 75,041.22 บาท อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับ 
ร้อยละ 70.35 ดังนั้นพ้ืนที่ที่ได้รับระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด คือ 8 -10 ไร่ รองลงมาคือพ้ืนที่ 15 ไร่           
ขึ้นไป พื้นที่ 11-14 ไร่ และพ้ืนที่ 1-7 ไร่ โดยทั้งหมดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกแสดงให้เห็นว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมากกว่าเงินลงทุนที่จ่ายไป  

ธนภร โชคศิริวัชร (2554) ไดเ้ปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษ
กับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี : กรณีศึกษาต าบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบต้นทุนรายได้และผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี
ของกลุ่มเกษตรกร หมู่ 8 ต าบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิเคราะห์ต้นทุนรายได้และผลตอบแทน
ของผัก 3 ชนิด ได้แก่ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และผักกาดหอม ใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทน ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนทั้งหมดของการผลิตผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และผักกาดหอมของเกษตรกรที่
ผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าเกษตรกรที่ผลิตผักโดยใช้สารเคมี  เท่ากับ 51,242.41 บาท และ 
8,724.03 บาม ตามล าดับ และรายได้ต่อปีจากการผลิตผักปลอดสารพิษทั้ง 3 ชนิดสูงกว่าการผลิตผัก
โดยใช้สารเคมี จ านวน 479,250.00 บาท และ 180,000.00 บาท ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่า อัตราผลตอบแทนจาการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าการผลิตผัก
โดยใช้สารเคมีโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน เท่ากับร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามล าดับ 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 17.63 และ 16.09 ตามล าดับ 

เนตรภา สมใจ (2550) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการเพาะกล้าพืชผักศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการเพาะกล้าพืชผัก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์โครงการ 3 วิธี 
ได้แก่ วิธีงวดเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และวิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 
โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการในช่วง
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นข้อมูลจริงจากการด าเนินการส่วนข้อมูลต้นทุนและ
ผลตอบแทนในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงกันยายน พ.ศ. 2559 งบประมาณพ.ศ. 2550 ถึง 
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พ.ศ. 2559) ได้จากการประมาณการโดยน าข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของโครงการในช่วงเวลาที่
ก าหนดเป็นตัวแบบส าหรับค านวณต้นทุนของโครงการและใช้แผนการผลิตผักศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงขุนวาง ประจ าปี  พ.ศ. 2550 ในการประมาณการปริมาณการเพาะกล้าผักของโครงการ               
เพ่ือค านวณต้นทุนและผลตอบแทน ผลจากการวิเคราะห์พบว่าโครงการมีงวดเวลาคืนทุน (PB) ภายใน
ระยะเวลา 7 ปี 10 เดือน โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ -43,710.21 บาท และอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 4.85 ซ่ึงต่ ากวา่อัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อเฉลี่ยประเภทเงินกู้ระยะ
ยาว (MRR) ที่มีจ านวนร้อยละ 8.5469 เครื่องมือทางการเงิน 3 วิธีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโครงการมี
ความเหมาะสมในการลงทุนในระดับต่ า ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนน้อย แต่จากนโยบายของมูลนิธิ
โครงการหลวงที่ต้องการให้เป็นโครงการน าร่อง เพ่ือลดต้นทุนจากการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ผักที่มีราคา
แพงให้แก่เกษตรกร แม้ผลตอบแทนที่ไห้รับอยู่ในระดับต่ าแต่สามารถยอมรับได้ 
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 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องผู้วิจัยได้สรุป                      
กรอบแนวความคิดในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
- ต้นทุน               - ผลตอบแทน 

สรุปผลการประเมินโครงการ 
และตัดสนิใจในการเลือกลงทนุหรือไม่น่าลงทนุ 

การประเมินโครงการลงทุน 
1. มูลค่าปจัจุบนัสุทธิ  (Net Present Value) 
2. อัตราผลตอบแทนที่แทจ้ริง  (Internal Rate of Return) 
3. ระยะเวลาคืนทนุ    (Payback Period) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนที ่1 เป็นข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวกับเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
ส่วนที ่2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนและคา่ใช้จา่ยในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพษิ 
ส่วนที ่3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับผลตอบแทนจากการปลูกผักกุยชา่ยปลอดสารพิษ 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ    

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทนุ 
ในโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัด
ล าปาง จ านวน 3 ราย  
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ
เพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง  มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บทสัมภาษณ์ โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Depth Interviews) ที่ได้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือรองรับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ประกอบการใช้วิธีสังเกตการณ์การท างาน  และกรรมวิธีการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ เช่น โครงสร้างการ
จัดการ ลักษณะในการด าเนินงาน กระบวนการผลิต ปริมาณการผลิต แหล่งที่มาของเงินลงทุน การจัด
จ าหน่ายสินค้า รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นตัน 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ แบ่งเป็น 
3 ส่วน 
    2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นเงินที่ใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก ในการปลูกผักกุยช่าย
ปลอดสารพิษ ประกอบด้วย ที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ  
    2.2 ต้นทุนในการผลิตผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร 
เช่น ต้นพันธุ์  ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน  ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ในการผลิต 
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 2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าท าการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ประกอบด้วย
รายงานประมาณการยอดขาย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งจะบันทึกข้อมูล               
ต่อรอบต่อปี เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ   
 การประเมินโครงการลงทุนปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้า ดังนี้ 
 1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) หากผลลัพธ์ที่ได้ออกมามีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเป็นบวกหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสูงกว่าจ านวนเงินลงทุนเพ่ือตัดสินใจว่าโครงการ
นี้เป็นโครงการที่ยอมรับได้  
 2. อัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน  (Internal rate of return: IRR) อัตราผลตอบแทน
ที่ค านวณได้ควรเท่ากับหรือมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์คือร้อยละ 8 ซึ่งเป็น
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เพ่ือวัดความสามารถในการประเมินผลตอบแทนว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารหรือไม่ จึงจะถือว่าโครงการนี้
เป็นโครงการที่ยอมรับได้ 
 3. งวดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ควรมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าระยะเวลา
คืนทุนที่ต้องการหรือมีระยะเวลาคืนทุนเร็วเพ่ือให้ทราบว่าในการลงทุนครั้งนี้ จะต้องใช้เวลาเท่าใดใน
การคืนทุนทั้งหมด 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 

จ านวน 3 ราย ในจังหวัดล าปางที่ประสบความส าเร็จในการจัดการด้านต้นทุนและผลตอบแทน โดยใช้
วิธีสัมภาษณ์ข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีก าหนดขึ้น 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบกับการศึกษา ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสารวิชาการ การสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ               
การปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ เพ่ือท าให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นั้นจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวกับเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษจะน ามาท าการ
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถิติแบบเชิงพรรณนา(Descriptive  Method) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการท าโครงการผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
    2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเงินที่ใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกในการท าโครงการ               
ผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูกผักปลอดสารพิษ              
เพ่ือท าการค านวณหาเงินลงทุนเริ่มแรกของการท าโครงการผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
    2.2 ต้นทุนในการผลิตผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร 
เช่น ต้นพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าแรงงานในการท างาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ในการ
ผลิตต่างๆ เพื่อค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยและกระแสเงินสดในการใช้จ่าย 
    2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อค านวณหาเงินสดจ่าย  

ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจะได้
ทราบถึงรายได้ กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดสุทธิ สามารถวิเคราะห์โดย   

   3.1 งวดระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) 
    งวดระยะเวลาคืนทุน เป็นการวัดช่วงระยะเวลาที่กิจการจะได้รับผลตอบแทน              
หรือผลประโยชน์ในรูปของเงินสดคุ้มกับเงินสดที่ต้องจ่ายลงทุนในตอนแรก 
    3.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) 
    มูลค่าปัจจุบันสุทธิคือส่วนเกินของมูลค่าปัจจุบันในกระแสเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนเริ่มแรก 
ดังนั้นถ้าก าหนดให้ 
   NPV =  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
   PV =  มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน 
   I = เงินลงทุนเริ่มแรก 
  สูตร NPV = PV – I 
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    กฎการตัดสินใจ  ถ้า NPV มีค่าเป็นบวก กิจการก็ควรที่จะยอมรับการลงทุนในโครงการนั้น 
แต่ถ้า NPV นั้นมีค่าติดลบกิจการก็ควรปฏิเสธการลงทุน 
    3.3 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal rate of return = IRR) 
    คือ อัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน ที่ท าให้ PV ของกระแสเงินสดรับสุทธิมีค่า
เท่ากับเงินลงทุน I หรืออีกนัยก็คือ NPV มีค่าเท่ากับ 0 กฎการตัดสินใจ   ควรยอมรับโครงการลงทุน 
ถ้า IRR มีค่าเกินกว่าต้นทนของเงินทุน Cost of Capital 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จะน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถิติแบบเชิงพรรณนา

(Descriptive  Method) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ                

เพ่ือการค้าในจังหวัดล าปางได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่าย             
ปลอดสารพิษในจังหวัดล าปางโดยจะแสดงผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปาง  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการท าโครงการผักกุยช่ายปลอดสารพิษ  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปขั้นตอนการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมดินปลูก 

ขั้นตอนที่ 2 การปลูกผักกุยช่าย 

ขั้นตอนที่ 3 การบ ารุงรักษา 

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 



25 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิตผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปาง    
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปาง พบว่า เกษตรกร

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 35–52 ปี ระดับการศึกษาระหว่างประถมศึกษาตอนต้นถึง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีระยะเวลาในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเป็นเวลา 6 ปี มีพ้ืนที่ 
ในการเพาะปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเฉลี่ยทั้งหมด 133.34 ตารางวา ขนาดแปลงมีขนาดเท่ากันคือ 
กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร รวมทั้งหมด 53 แปลง ผลผลิตต่อแปลงเฉลี่ยประมาณ 15-20 กิโลกรัม 
ราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ 40 บาท  ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ต่อรอบ (1 รอบ เท่ากับ 2 เดือน) ต่อปี
เท่ากับ 6 รอบ เกษตรกรมีรายได้จากการขายผักกุยช่ายปลอดสารพิษต่อปีเฉลี่ยเป็นเงิน 224,000.00 
บาท ไม่มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ  

ในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ เกษตรกรมีความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษา
ค้นคว้าขั้นตอนวิธีการปลูก ดูแลรักษา ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  และ
เกษตรกรที่เคยปลูกผักกุยช่ายมาก่อน ทางด้านการตลาดมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผักกุยช่ายปลอด
สารพิษ ในพ้ืนที่ปลูกเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษมีการจดบันทึกและการท า
บัญชีรายรับรายจ่ายทุกครั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการปลูกผัก
กุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้า 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน

การลงทุน  ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง                     
ใช้เงินหมุนเวียนในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้า ทั้งสิ้นจ านวน 14,000.00 บาท                  
ซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของเกษตรกรเอง 
    - ที่ดิน พื้นทีใ่นการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษที่ท าการศึกษา ตั้งอยู่บริเวณอ าเภอเมือง 
อ าเภอแม่พริก และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ประกอบด้วยที่ดินมีเนื้อที่ 133.34 ตารางวา  
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ตาราง 1 แสดงต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของที่ดินและโรงเรือน (หน่วย : บาท) 

รายการ 
จ านวน 

(ตารางวา) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

อายุการ
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อม
ราคาต่อปี 

ที่ดิน 133.34 2,100.00 280,014.00   
รวม   280,014.00   
ที่มา : จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปาง จ านวน 3 ราย            
เป็นข้อมูลเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 

จากตาราง 1 พบว่าต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของที่ดินมีการลงทุนในที่ดินเท่ากับ 280,014.00 
บาท โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 133.34 ตารางวา ตารางวาละ 2,100.00 บาท ดังนั้นราคาท่ีดินจึงเท่ากับ 
133.34*2,100.00  = 280,014.00 บาท 
 

   - เครื่องจักรอุปกรณ์ในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษมีการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์
ถาวร ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ รวมมูลค่าเท่ากับ 20,726.66 
บาท แสดงได้ตามตาราง 2     

 

ตาราง 2 แสดงต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (หน่วย : บาท) 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

อายุการ
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อม
ราคาต่อปี 

เครื่องจักร 
   - เครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ 1 6,166.67 6,166.67 5 1,233.33 
   - เครื่องตัดหญ้า 1 4,500.00 4,500.00 5 900.00 
อุปกรณ์การเกษตร 
   - จอบ,เสียม 5 142.67 713.35 5 142.67 
   - ตะกร้าเก็บผลผลิต 14 66.67 933.33 5 186.67 
   - บุ้งกี๋ 6 36.94 221.66 5 44.33 
   - คราด 3 105.55 316.66 5 63.33 
   - บัวรดน้ า 5 65.00 325.00 5 65.00 
   - ชุดหัวจ่ายสปริงเกอร์ 88 42.23 3,716.66 5 743.33 
   - สายส่งน้ า 133 28.82 3,833.33 5 766.66 

รวมสินทรัพย์ถาวร   20,726.66  4,145.32 
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จากตาราง 2 พบว่า ต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการปลูกผักกุยช่าย
ปลอดสารพิษ มีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการปลูก รวมทั้งสิ้น 20,726.66 บาท  
มีค่าเสื่อมราคารวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์  รวมทั้งสิ้น 4,145.32  บาท 
 

2. ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) เป็นต้นทุนเกี่ยวกับการผลิต หมายถึง ต้นทุน
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าปกติ เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในปลูก ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุน
แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 

   - วัตถุดิบ (Materials) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญมากที่สุดของการปลูกผักกุยช่ายปลอด
สารพิษ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักของการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ วัตถุดิบหลักที่ใช้ใน          
การปลูกคือต้นพันธุ์กุยช่าย เกษตรกรจะเลือกใช้ต้นพันธุ์กุยช่ายเนื่องจากสามารถปลูกและมี              
การเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ด มูลสัตว์แห้ง เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความจ าเป็นต้องใช้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้มูลไก่แห้งเป็นส่วนผสมของความสมบูรณ์ของดิน ในการปลูกผักกุยช่ายเพราะช่วย
ท าให้กุยช่ายมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้มูลสัตว์อ่ืนๆ ส่วนแกลบที่ใช้โรยดินให้กับผักกุยช่าย
จะต้องเป็นแกลบด า แกลบด าคือแกลบที่ถูกเผาแล้ว เป็นต้น โดยมีการสรุปเป็นค่าวัตถุดิบต่อปีแสดง
จากตาราง 3 

 
ตาราง 3 แสดงต้นทุนวัตถุดิบในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีที่ 5  
                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 
ค่าวัตถุดิบ       
   - มูลสตัว์แห้ง 7,500.00 7,725.00 7,956.75 8,195.45 8,441.31 39,818.51 
   - แกลบ 2,040.00 2,101.20 2,164.23 2,229.15 2,296.02 10,830.60 
   - ต้นพันธ์ุ 583.33 600.82 618.84 637.40 656.52 3,096.91 

รวมต้นทุนวัตถุดบิ 10,123.33 10,427.07 10,739.82 11,062.00 11,393.85 53,746.07 
อ้างอิง : บลจ. กรุงไทย มีการเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ  3 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน   
 

จากตาราง 3 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในปี               
พ.ศ.2557 พบว่า ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตมีการเพ่ิมขึ้นประมาณ ร้อยละ 3 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อ            
ในปัจจุบันจาก ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีฐานถึงปี พ.ศ. 2561 โดยในปี พ.ศ.2557 มีต้นทุนวัตถุดิบทั้งสิ้น 
10,123.33 บาท ต่อ 6 รอบการผลิตใน 1 ปี 
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   - ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่    
ท าหน้าที่ในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ซึ่งอาจจะท าการจ่ายเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือ              
รายเดือน ในที่นี้คิดเป็นรายวันแล้วแต่ตามขั้นตอนของการผลิตผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ค่าแรงจะจัด
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 คือการท าการถางหญ้า ปรับหน้าดิน พรวนดิน การขึ้นแปลง เป็นการเตรียมดิน 
ขั้นตอนที่ 2 คือการปลูก ท าการหยอดต้นพันธ์และกลบต้นพันธ์ การใส่มูลสัตว์แห้ง แกลบ ขั้นตอนที่ 
3 คือการบ ารุงและการดูแลรักษา ท าการป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ขั้นตอนที่  4 คือการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต โดยมีการจ้างเป็นเฉพาะช่วงระยะเวลาในการผลิตต่อ 1 รอบการผลิต โดยมีการสรุปเป็น
ค่าแรงต่อปี แสดงจากตาราง 4 

 

 ตาราง 4 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5         
                                                                                               (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 
ค่าแรงงาน       
   - การถางหญ้า 8,400.00 8,652.00 8,911.56 9,178.90 9,454.26 44,596.72 
   - การปรับหน้าดิน 8,400.00 8,652.00 8,911.56 9,178.90 9,454.26 44,596.72 
   - การพรวนดิน 8,400.00 8,652.00 8,911.56 9,178.90 9,454.26 44,596.72 
   - การขึ้นแปลง 8,400.00 8,652.00 8,911.56 9,178.90 9,454.26 44,596.72 
   - หยอด  
กลบต้นพันธุ ์

4,200.00 4,326.00 4,455.78 4,589.45 4,727.13 
22,298.36 

   - การป้องกันก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืช 

8,400.00 8,652.00 8,911.56 9,178.90 9,454.26 
44,596.72 

   - การเก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

4,200.00 4,326.00 4,455.78 4,589.45 4,727.13 
22,298.36 

รวมค่าแรงงาน 50,400.00 51,912.00 5,3469.36 55,073.40 56,725.56 267,580.32 
 

จากตาราง 4 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ พบว่า
ค่าแรงงานคนงานมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 50,400.00 บาท  ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐาน และจะเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

 
   - ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิต

ที่ใช้ในกระบวนการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ซึ่งเกษตรกรใช้แหล่งน้ าจาก
ธรรมชาติจึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิต มีแต่ค่าไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเพราะเกษตรกรใช้เครื่องสูบน้ า
ระบบไฟฟ้าในการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมาใช้ในการผลิต เป็นต้น โดยสรุปค่าใช้จ่ายในการผลิต
ต่อปี แสดงจากตาราง 5 
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 ตาราง 5 แสดงค่าใช้จ่ายในการผลิตของโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 1 ถึงปีที่ 5   
                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 
ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

      

   - ค่าไฟฟ้า 1,899.96 1,956.95 2,015.65 2,076.11 2,138.39 10,087.06 

รวม 1,899.96 1,956.95 2,015.65 2,076.11 2,138.39 10,087.06 
 

จากตาราง 5 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ พบว่า
ค่าใช้จ่ายการผลิต มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 1,899.96 บาทในปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐานและจะเพ่ิมข้ึน            
ร้อยละ 3 ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

 

สรุป ต้นทุนการผลิตผักกุยช่ายปลอดสารพิษท้ังระบบประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
การเตรียมดิน ขั้นตอนการปลูก ขั้นตอนการบ ารุงดูแลรักษาและขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งใน    
แต่ละขั้นตอนจะมีต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต  รวมทั้งสิ้น 
62,423.29  บาท ต่อปี โดยสรุปต้นทุนการผลิตผักกุยช่ายปลอดสารพิษต่อปี แสดงจากตาราง 6  

 
ตาราง 6 แสดงสรุปต้นทุนการผลิตรวมการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5   
                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 
ต้นทุนการผลิต :       
     วัตถุดิบทางตรง 10,123.33 10,427.07 10,739.82 11,062.00 11,393.85 53,746.07 
     แรงงานทางตรง 50,400.00 51,912.00 5,3469.36 55,073.40 56,725.56 267,580.32 
     ค่าใช้จ่ายการผลิต 1,899.96 1,956.95 2,015.65 2,076.11 2,138.39 10,087.06 
ต้นทุนรวม 62,423.29 64,296.02 66,224.86 68,211.51 70,257.80 331,413.48 
ต้นทุนต่อ กก.  
(5,406 กก.) 

11.54 11.89 12.25 12.61 12.99 
61.28 

 
 จากตารางที่ 6 สรุปต้นทุนการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษพบว่ามีต้นทุนรวมต่อปีเท่ากับ 
62,423.29 บาท ในปีพ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐานและจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน   
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- รอบระยะเวลาการผลิต 1 รอบการผลิต ผลิตกุยช่าย 2 เดือน ต่อ 1 รอบ 
- รอบระยะเวลาการผลิตกี่รอบต่อปี  ผลิตกุยช่าย 6 รอบ ต่อ 1 ปี 

 

 ตาราง 7 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายผักกุยช่ายปลอดสารพิษตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5  
                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 รวม 
วัสดุสิ้นเปลืองในการบรรจ ุ
(ถุงพลาสติก) 

3,180.00 3,275.40 3,373.66 3,474.86 3,579.10 16,883.02 
 

รวม 3,180.00 3,275.40 3,373.66 3,474.86 3,579.10 16,883.02 
 

 
จากตาราง 7 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ พบว่า

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 3,180.00 บาท  ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐานและจะเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

 

ตาราง 8 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานปลกูผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
           ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 
เงินเดือนของ
ผู้ประกอบการ 

78,000.00 80,340.00 82,750.20 85,232.70 87,789.68 
414,112.58 

รวม 78,000.00 80,340.00 82,750.20 85,232.70 87,789.68 414,112.58 

 
จากตาราง 8 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษพบว่า

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 78,000.00 บาท ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐานและ           
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

 

ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
การจัดท าประมาณการเป็นการจัดท าประมาณการเพ่ือให้ทราบแนวโน้มของการลงทุนว่า            

จะเป็นเช่นไร ใช้ระยะเวลาในการประมาณเป็นจ านวน 5 ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ยอดผลิตและยอดจ าหน่าย การวิจัยครั้งนี้จะท าการประมาณการยอดผลิตและ                      

ยอดจ าหน่ายระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 โดยใช้ข้อมูลของปีฐาน คือ พ.ศ. 2557  
2. ต้นทุนการผลิต เป็นประมาณการระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 โดยการศึกษาครั้งนี้จะท า

การแยกต้นทุนการผลิตออกท าประมาณการ 3 ส่วนคือ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
โดยใช้ประมาณการยอดผลิตที่ได้จากข้อ 3.1. ค านวณร่วมกับค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย              
ในการผลิตของปีฐาน คือ พ.ศ. 2557 ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของ              
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ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ที่ได้จากข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบถามส่วนที่ 3 และค่าใช้จ่ายในการผลิตที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ. 2557 จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายปี พ.ศ. 2557 เป็นปีฐานแล้วค านวณ
ประมาณการส าหรับปี พ.ศ. 2557-2561 โดยให้ค่าใช้จ่ายในการขายแต่ละปีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตาม
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ. 2557 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารปี พ.ศ. 2557 เป็นปีฐานแล้ว
ค านวณประมาณการส าหรับปี พ.ศ. 2557-2561 โดยให้ค่าใช้จ่ายในการขายแต่ละปีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ. 2557 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

5. กระแสเงินสดจ่าย ใช้ข้อมูลกระแสเงินสดจ่ายในปีฐานคือปี พ.ศ. 2557 แล้วค านวณ
ประมาณการส าหรับปี พ.ศ. 2557-2561 โดยให้กระแสเงินสดจ่ายแต่ละปีเพ่ิมขึ้นด้วยผลค านวณของ
ประมาณการยอดผลิต ปี พ.ศ. 2557-2561 กับประมาณการต้นทุนการผลิต ปี พ.ศ. 2557-2561 บวกกับ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี พ.ศ. 2557-2561 

6. กระแสเงินสดรับ ใช้ข้อมูลกระแสเงินสดรับในปีฐานคือปี พ.ศ. 2557 แล้วค านวณ
ประมาณการส าหรับปี พ.ศ. 2557-2561 โดยให้กระแสเงินสดรับแต่ละปีเพ่ิมขึ้นด้วยผลค านวณของ
ประมาณการยอดจ าหน่าย ปี พ.ศ. 2557-2556 กับราคาจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามอัตรา           
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ. 2557 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

7. กระแสเงินสด และเงินสดรับสะสม ใช้ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกจากข้อมูล
เบื้องต้นในแบบสอบถามส่วนที่ 1 กระแสเงินสดรับในปีฐาน (2557) กระแสเงินสดจ่ายในปีฐาน 
(2557) ค านวณร่วมกับประมาณการกระแสเงินสดรับและประมาณการกระแสเงินสดจ่าย ในช่วงปี 
2557-2561  
 
ตาราง 9 แสดงรายได้จากการขายผลผลิตของโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
           ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 
รายได้                      
จากการขาย 

224,000.00 230,720.00 237,641.60 244,770.84 252,113.96 
1,189,246.40 

รวม 224,000.00 230,720.00 237,641.60 244,770.84 252,113.96 1,189,246.40 

 
จากตาราง 9 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษพบว่ามี

รายได้ต่อปี รวมทั้งสิ้น 224,000.00 บาท ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐาน และจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3              
ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานตลอดโครงการ 
ตาราง 10 ประมาณการต้นทุนขายตลอดการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5  
                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 
ต้นทุนขาย       
    รวมต้นทุวัตถุดิบ 10,123.33 10,427.07 10,739.82 11,062.00 11,393.85 53,746.07 
    รวมค่าแรงงาน 50,400.00 51,912.00 53,469.36 55,073.40 56,725.56 267,580.32 
   รวมค่าใช้จ่ายผลติ 1,899.96 1,956.95 2,015.65 2,076.11 2,138.39 10,087.06 
รวมต้นทุนขาย 62,423.29 64,296.02 66,224.86 68,211.51 70,257.80 331,413.48 

 
จากตาราง 10 ประมาณการต้นทุนขายตลอดการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษพบว่ามีต้นทุน

ขายรวมต่อปีเท่ากับ 62,423.29 บาทในปีพ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐานและจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ตามภาวะ
เงินเฟ้อในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลน ามาจากตาราง 6 

 

ตาราง 11 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
             ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       
   วัสดุสิ้นเปลืองในการบรรจ ุ 3,180.00 3,275.40 3,373.66 3,474.86 3,579.10 16,883.02 
   เงินเดือนของผู้ประกอบการ 78,000.00 80,340.00 82,750.20 85,232.70 87,789.68 414,112.58 
รวมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

81,180.00 83,615.40 86,123.86 88,707.56 91,368.78 
430,995.60 

 

จากตาราง 11 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอด
สารพิษ รวมทั้งสิ้น 81,180.00 บาท ในปีพ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐานและจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ตามภาวะ
เงินเฟ้อในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลน ามาจากตาราง 7 และ 8 
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ตาราง 12 แสดงงบประมาณการลงทุนโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  (หน่วย : บาท) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งที่มา 

สินทรัพย์ถาวร ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้เงินกู ้
ที่ดิน 280,014.00 280,014.00 - 
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 20,726.66 20,726.66 - 
รวมสินทรัพย ์ 300,740.66 300,740.66 - 
 

 จากตาราง 12 รวมสินทรัพย์ถาวรทั้ง ที่ดินและเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต ทั้งสิ้น 
300,740.66 บาท ซึ่งข้อมูลน ามาจากตาราง 1 และ 2  
 

ตาราง 13 การค านวณค่าเสือ่มราคา (หน่วย : บาท) 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 

ค่าเสื่อมราคา                  
สินทรัพย์ถาวร 

4,145.32 4,145.32 4,145.32 4,145.32 4,145.32 
20,726.60 

รวมค่าเสื่อมราคา 4,145.32 4,145.32 4,145.32 4,145.32 4,145.32 20,726.60 
 

 จากตาราง 13 รวมค่าเสื่อมราคาท้ังสิ้น 4,145.32 บาท ซึ่งน าข้อมูลมาจากตาราง 2  
 

ตาราง 14 ประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) สุทธิตลอดโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ  
                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

ประมาณการงบก าไรชาดทุนล่วงหน้า 
ส าหรับระยะเวลา 5 ปี 

 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ยอดขาย 224,000.00 230,720.00 237,641.60 244,770.84 252,113.96 
    หักต้นทุนขาย 62,423.29 64,296.02 66,224.86 68,211.51 70,257.80 
ก าไรขั้นต้น 161,576.71 166,423.98 171,416.74 176,559.33 181,856.16 
    หักค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 81,180.00 83,615.40 86,123.86 88,707.56 91,368.78 
    หักค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน      
         ค่าเสื่อมราคา 4,145.32 4,145.32 4,145.32 4,145.32 4,145.32 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 76,251.39 78,663.26 81,147.56 83,706.45 86,342.06 
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จากตาราง 14 ประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) สุทธิตลอดโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอด
สารพิษก าไรสุทธิเท่ากับ 76,251.39 บาท ต่อปีในปีพ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐาน และจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน โดยน าข้อมูลจากตาราง 9 ตาราง 10 ตาราง 11 และตาราง 13 มาเป็น
ข้อมูลในการคิดผลก าไรสุทธิต่อปี 

 

ตาราง 15 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิตลอดโครงการ (หน่วย : บาท) 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแสเงินสดรับ      
ยอดขาย 224,000.00 230,720.00 237,641.60 244,770.84 252,113.96 
กระแสเงินสดจา่ย      
    ต้นทุนวัตถุดิบ 10,123.33 10,427.07 10,739.82 11,062.00 11,393.85 
    ค่าแรงงาน 50,400.00 51,912.00 5,3469.36 55,073.40 56,725.56 
    ค่าใช้จ่ายในการผลิต 1,899.96 1,956.95 2,015.65 2,076.11 2,138.39 
    วัสดุสิ้นเปลืองในการบรรจ ุ
(ถุงพลาสติก) 

3,180.00 3,275.40 3,373.66 3,474.86 3,579.10 

   เงินเดือนของผู้ประกอบการ 78,000.00 80,340.00 82,750.20 85,232.70 87,789.68 
กระแสเงินสดสุทธิ 80,396.71 82,808.58 85,292.91 87,851.77 90,487.38 

 
 

จากตาราง 15 แสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิตลอดโครงการรวมกระแสเงินสดสุทธิ
ทั้งสิ้น 80,396.71 บาทต่อปีในปีพ.ศ.2557 ซึ่งเป็นปีฐานและจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ตามภาวะเงินเฟ้อ   
ในปัจจุบัน โดยน าข้อมูลจากตาราง 9 ตาราง 10 และตาราง 11 มาเป็นข้อมูลในการคิดผลรวมของ
กระแสเงินสดสุทธิต่อปี 
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ตาราง 16 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท) 
ประมาณการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

สินทรัพย์หมุนเวียน      
เงินสด 80,396.71 163,205.29 248,498.20 336,349.97 426,837.35 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 80,396.71 163,205.29 248,498.20 336,349.97 426,837.35 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์      
ที่ดิน 280,014.00 280,014.00 280,014.00 280,014.00 280,014.00 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สุทธิ) 16,581.34 12,436.32 8,290.70 4,145.32 0 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 296,595.34 292,450.32 288,304.68 284,159.32 280,014.00 
รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น 376,992.05 455,655.61 536,802.90 620,509.29 706,851.35 
หนี้สิน      
เงินกู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมหนี้สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ส่วนของเจ้าของ      
ทุน 300,740.66 300,740.66 300,740.66 300,740.66 300,740.66 
ก าไรสะสม 76,251.39 154,914.95 236,062.24 319,768.63 406,110.69 
รวมส่วนของเจ้าของ 376,992.05 455,655.61 536,802.90 620,509.29 706,851.35 
รวมหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ 

376,992.05 455,655.61 536,802.90 620,509.29 706,851.35 

 

จากตาราง 16 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะการเงินรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ              
ทั้งสิน 376,992.05 บาทต่อปี ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีฐานและจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ตามภาวะ                 
เงินเฟ้อในปัจจุบันโดยน าข้อมูลจากตาราง 12 ตาราง 13 ตาราง 14 และตาราง 15 มาเป็นข้อมูล               
ในการคิดผลแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของต่อปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

การประเมินโครงการลงทุน 
จากข้อมูลผลตอบแทนจาการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปาง ผู้ศึกษาได้น า

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปางมาประเมิน
โครงการลงทุนโดยมีวิธีการประเมินโครงการ 3 วิธี คือ  
 1. ระยะเวลาคืนทุน   (Payback  Period) 
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ   (Net Present Value) 
 3. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return) 
 
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback  Period) 
 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ ระยะเวลาหรือจ านวนปี การด าเนินงานที่ท าให้
ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดี วิธีการหาระยะคืนทุนหรือ               
หาจ านวนปี ที่จะได้รับผลตอบแทนคุ้มกับเงินที่ลงทุนสามารถค านวณได้ดังนี้ 
 ระยะเวลาคืนทุน (ปี)  =  เงินลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ /ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 
 

ตาราง 17 ตารางระยะเวลาคืนทุน (หน่วย : บาท) 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแสเงินสดสุทธิ 80,396.71 82,808.58 85,292.91 87,851.77 90,487.38 
กระแสเงินสดสุทธิสะสม 80,396.71 163,205.29 248,498.20 336,349.97 426,837.35 
เงินลงทุน คืนทุนในปีท่ี 4 300,740.66 300,740.66 300,740.66 300,740.66  

หมายเหตุ Payback Period จะอยู่ในปีที่ 2 
 

ค านวณหาระยะเวลาคืนทุนได้ดังนี้ 
 เงินลงทุน      300,740.66 
 หัก กระแสเงินสดสุทธิปีที่ 1   (80,396.71)  
         220,343.95 
 หัก กระแสเงินสดสุทธิปีที่ 2   (82,808.58) 
        137,535.37 
 หัก กระแสเงินสดสุทธิปีที่ 3   (85,292.91) 
        52,242.46 

หัก กระแสเงินสดสุทธิปีที่ 4   (87,851.77) 
  คงเหลือ     (35,609.31)  
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ถ้าจ านวนเงิน  300,740.66 บาท เท่ากับ  3 ปี 
ถ้าจ านวนเงิน  52,242.46  บาท   เท่ากับ     52,242.46 = 0.17  ปี 
      300,740.66 
ระยะเวลา 0.17 ปี เท่ากับ  62 วัน (0.17 X 365 วัน) 
ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 2 เดือน 2 วัน 

 

 งวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)  คือ ระยะเวลา (เป็นจ านวนปี /เดือน หรือวัน)       
ที่กระแส เงินสด รับจากโครงการ สามารถชดเชยกระแสเงินสดจ่าย ลงทุนสุทธิตอนเริ่มโครงการพอดี 
เนื่องจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะมีลักษณะการลงทุนเพียงครั้งเดียวในปีแรกและให้
ผลตอบแทนที่เท่ากันทุกปี 

 

จากตาราง 17 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้เท่ากับ 3 ปี 2 เดือน 2 วัน ซึ่งโครงการนี้
สามารถยอมรับได้ เพราะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 5 ปี จากเงินลงทุน 300,740.66 บาท             
โดยน าข้อมูลจากตาราง 12 และตาราง 15 มาท าการวิเคราะห์ 

 

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเป็นการวัดมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนและต้นทุนของ

โครงการหรือเป็นการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม (PVB) และมูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนรวม (PVC) ของโครงการ โดยคิดอัตราลดตามอัตราผลตอบแทนที่หน่วยธุรกิจต้องการหรือ
อัตราต้นทุนของเงินทุน ทั้งนีม้ีสูตรใช้ในการค านวณดังนี้ 

 
โดย  NPV  =  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุของโครงการ 

Bt  =  มูลค่าผลตอบแทนในปี ที่ t 
   Ct =  มูลค่าของต้นทุนในปี ที่ t 
   r  =  อัตราคิดลด(Discount Rate) หรืออัตราดอกเบี้ย 

t  =  ปีของโครงการ คือปี ที่ 0,1,2,3,…,n โดย n คืออายุของโครงการ 
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ตาราง 18 ตารางมูลค่าปัจจุบันสุทธิ      (หน่วย : บาท) 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 

กระแสเงินสดสุทธิ 80,396.71 82,808.58 85,292.91 87,851.77 90,487.38 426,837.35 
แฟกเตอร์ลดค่าที่ 
8% 

0.9259 0.8573 0.7938 0.735 0.6806  

NPV 74,439.31 70,991.79 67,705.51 64,571.05 61,585.71 339,293.37 

อ้างอิงจาก : ค่า MRR ประมาณร้อยละ 8 ของธนาคารกสิกรไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 
ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย, 2557. 

 

 

หลักการตัดสินใจว่าโครงการมีความเหมาะสมหรือคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ คือ  ค่าของ 
NPV ที่ค านวณได้จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นบวก กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
รวมมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB > PVC) โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 

 

จากตาราง 18 เงินลงทุนเบื้องต้นเท่ากับ 300,740.66 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิตลอดโครงการ 
เท่ากับ 339,293.37 บาท NPV สุทธิโครงการ (339,293.37– 300,740.66) เท่ากับ 38,552.71 บาท
มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได้เป็นบวก ซึ่งแสดงว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าอัตราลดค่า 
ซึ่งอัตราลดค่าท่ีใช้คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในท้องตลาด ประมาณร้อยละ 8 ผลของการค านวณส่งผลให้
เห็นว่าโครงการนี้สามารถยอมรับได้ 
 

3. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return) 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์เพ่ือหาอัตราผลตอบแทน

ภายในของเงินลงทุนในการเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดโดยค านวณหาอัตราดอกเบี้ยหรืออัตรา
ส่วนลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ โครงการมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งอัตราส่วนลดดังกล่าวท าให้
ผลประโยชน์ตอบแทนและต้นทุนที่จ่ายไปของโครงการที่ได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากัน                  
ซึ่งการค านวณอัตราส่วนผลตอบแทนภายในของโครงการมีสูตรในการค านวณหาดังนี้ 

โดย  
IRR   =   อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 
r  =  อัตราคิดลด 
Ct =  ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ t 
Co =  ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ 0 
Bt =  ผลตอบแทนสุทธิในปี ที่ t 
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   t  =  ปี ของโครงการ คือ ปี ที่ 1,2,3,...,n  
   n  =  อายุของโครงการ 
   ปี ที่ 0 คือ ปี ที่มีการลงทุนเริ่มแรก(initial investment) 
 

ตาราง 19 แสดงอัตราผลตอบแทนภายในโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ (หน่วย : บาท) 
 

ปีท่ี รายการ จ านวนเงิน 
อัตราคิดลด 

r=11% 
มูลค่าปัจจุบัน 

อัตราคิดลด 
r=12% 

มูลค่าปัจจุบัน 

0 เงินลงทุน (300,740.66) 1.000 (300,740.66) 1.000 (300,740.66) 
1 กระแสเงินสด

สุทธิ 
80,396.71 

0.9009 
72,429.39 

0.8929 
71,786.22 

2 กระแสเงินสด
สุทธิ 

82,808.58 
0.8116 

67,207.44 
0.7972 

66,015.00 
3 กระแสเงินสด

สุทธิ 
85,292.91 

0.7312 
62,366.17 

0.7118 
60,711.49 

4 กระแสเงินสด
สุทธิ 

87,851.77 
0.6587 

57,867.96 
0.6355 

55,829.80 
5 กระแสเงินสด

สุทธิ 
90,487.38 

0.5935 
53,704.26 

0.5674 
51,342.54 

 รวม   313,575.23  305,685.05 
มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ 

  
12,834.57 

 
4,944.39 

 

หลักในการตัดสินใจลงทุนในโครงการโดยน าค่าที่ค านวณได้เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย
หรืออัตราคิดลดที่ก าหนด ถ้าค่าท่ีค านวณได้มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของเงินทุน
โครงการนั้นคุ้มค่าท่ีจะลงทุน แต่หากค่าที่ได้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลด โครงการนั้นไม่              
คุ้มค่าที่จะลงทุน 

อัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) ของโครงการต้องเป็นอัตราส่วนลดที่ท า
ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 0 ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 12–11 
 

 อัตราส่วนลด (r ร้อยละ)  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) บาท 
  12    4,944.39 
  11    12,834.57 
  1    (7,889.64) 
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 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เพ่ิมข้ึน (7,889.64) บาท อัตราส่วนลด ลดลง ร้อยละ 1 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เพ่ิมข้ึน 4,944.39   บาท อัตราส่วนลด ลดลง ร้อยละ 
   =  4,944.39 = 0.62 
      (7,889.64) 
 

ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) ของโครงการ ร้อยละ = 12 – 0.62 
       =  11.38 
 

จากตาราง 19 แสดงการค านวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน พบว่า อัตรา              
ลดค่าที่แท้จริงเท่ากับ ร้อยละ 11.38 จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่ได้ โครงการนี้มี
ความสามารถในการท าก าไรได้มากกว่าต้นทุนของเงินลงทุน จึงสามารถยอมรับได้ ซึ่งสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ า คือ อัตราเงินกู้ในท้องตลาดในปัจจุบันอยู่ในอัตราร้อยละ 8  

 

ตาราง 20 ตารางผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน (หน่วย : บาท) 
รายการ ค่าที่ได้จากการค านวณ 

ระยะเวลาคืนทุน   (PB) 3 ปี 2 เดือน 2 วัน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 38,552.71 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ร้อยละ 11.38 

 

จากตาราง 20 จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทั้ง 3 ด้าน พบว่าการด าเนินงาน
ทางด้านการเงินตามรายละเอียดข้างต้นมีความคุ้มค่าทางด้านการเงิน คือ มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 3 
ปี กับ 2 เดือน 2 วันซึ่งโครงการนี้สามารถยอมรับได้ เพราะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 5 ปี 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิหลังสิ้นสุดโครงการ 5 ปีเท่ากับ 38 ,552.71 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในท้องตลาด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงร้อยละ 8 เท่านั้ น ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 11.38 ดังนั้นโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าใน
จังหวัดล าปางจึงเป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุน 
 
 
 
 



41 
 

บทที่ 5  
 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือ
การค้าในจังหวัดล าปางในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
โครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง จ านวน 3 ราย 
รวมถึงการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ  หนังสือ  ระบบอินเตอร์เน็ต  รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และเพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้  มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปของการวิเคราะห์วิธีระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period: PB)  
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Persent Value : NPV) และวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal 
Rate of Return : IRR) ส าหรับผลิตผลผักกุ้ยช่ายปลอดสารพิษ 

 

สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปาง 
เกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง               

35–52 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีการปลูกผักกุยช่าย
ปลอดสารพิษ เป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี มีพ้ืนที่ในการเพราะปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเป็นของ
ตนเอง จ านวนทั้งหมดเฉลี่ยรายละ 133.34 ตารางวา ขนาดแปลงมีขนาดเท่ากันคือกว้าง 1 เมตร  
ยาว 3 เมตร รวมทั้งหมด 53 แปลง ผลผลิตต่อแปลงเฉลี่ยประมาณ 15-20 กิโลกรัม ราคาจ าหน่าย
กิโลกรัมละ 40 บาท  ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ต่อรอบ (1 รอบ เท่ากับ 2 เดือน) ต่อปีเท่ากับ 6 รอบ 
เกษตรกรมีความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาค้นคว้าขั้นตอนวิธีการปลูก ดูแลรักษาด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต และเกษตรกรที่เคยปลูกผักกุยช่ายมาก่อน 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการท าโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นการลงทุนเริ่มแรกโดยมีข้อมูล ดังนี้ ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกเฉลี่ย

รายละ 133.34 ตารางวา คิดมูลค่าตามราคาประเมินตารางวาละ 2,100.00 บาท ดังนั้นต้นทุน
เริ่มแรกในส่วนของที่ดิน มีการลงทุนในที่ดินเท่ากับ 280,014.00 บาท  ในส่วนของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ รวมทั้งสิ้น 20,726.66 บาท โดยมีค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 
4,145.32 บาทต่อปี 
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2. ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิต  มีข้อมูลดังนี้ 
   2.1 ต้นทุนวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการปลูก คือ ต้นพันธุ์กุยช่าย เกษตรกรผู้ปลูก

เลือกใช้ต้นพันธุ์กุยช่าย เนื่องจากต้นพันธุ์สามารถปลูกง่ายและมีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการเพาะ
เมล็ด วัตถุดิบมูลสัตว์แห้ง เกษตรกรจะเลือกใช้มูลไก่แห้งมากที่สุด เนื่องจากในมูลไก่แห้งมีสารอาหาร
ที่ช่วยท าให้กุยช่ายมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้มูลสัตว์อ่ืน ส่วนวัตถุดิบแกลบที่ใช้ผสมดินปลูก              
ใช้เป็นแกลบด า แกลบด าคือแกลบที่ถูกเผาแล้วมีแร่ธาตุช่วยเร่งการเจริญของต้นกุยช่ายและท าให้ดิน   
มีความอุดมสมบูรณ์ได้ดี สรุปต้นทุนการผลิติทางด้านวัตถุดิบการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ               
เพ่ือการค้าของเกษตรผู้ปลูกท้ัง 3 ราย ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี 5 เฉลี่ยรวมทั้งสิน 53,746.07 บาท  

   2.2 ค่าแรงงาน ค่าแรงของคนงานที่ท าหน้าที่ ในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ                       
ซึ่งอาจจะท าการจ่ายเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ในที่นี้คิดเป็นรายวันแล้ว                
แต่ตามขั้นตอนของการผลิตผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ค่าแรงจะจัดอยู่ในขั้นตอนที่ 1 คือ ท าการถาง
หญ้า ปรับหน้าดิน พรวนดิน การขึ้นแปลง เป็นการเตรียมดิน ขั้นตอนที่ 2 คือการปลูกท าการหยอด
ต้นพันธุ์และกลบต้นพันธุ์ การใส่มูลสัตว์แห้ง แกลบ ขั้นตอนที่ 3 คือการบ ารุงและการดูแลรักษา                
ท าการป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ขั้นตอนที่ 4 คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยมีการจ้างเป็นเฉพาะ
ช่วงระยะเวลาในการผลิตต่อ 1 รอบการผลิต รวมค่าแรงงานทั้งปีเท่ากับ 50,400.00 บาทและรวม
ตลอดระยะเวลาท าโครงการ 5 ปี เท่ากับ 267,580.32 บาท โดยแต่ละปีจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิตที่ใช้ในกระบวนการปลูกผักกุยช่าย
ปลอดสารพิษ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ซึ่งเกษตรกรใช้แหล่งน้ าจากธรรมชาติ  จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิต               
มีแต่ค่าไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเพราะเกษตรกรใช้เครื่องสูบน้ าระบบไฟฟ้าในการสูบน้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติมาใช้ในการผลิต ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 1,899.96 บาท ต่อปีและรวมตลอด
ระยะเวลาท าโครงการ 5 ปี เท่ากับ 10,087 บาท โดยแต่ละปีจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ตามภาวะ
เงินเฟ้อในปัจจุบัน 

จึงสรุปต้นทุนรวมของการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษทั้งปี เท่ากับ 62,423.29 บาทและ              
รวมตลอดระยะเวลาท าโครงการ 5 ปี เท่ากับ 331,413.48 บาท โดยแต่ละปีจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3 ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน ซึ่งสามารถคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัมได้เท่ากับ 11.54 บาทต่อกิโลกรัม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ  มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารปีแรกเท่ากับ 81,180.00 บาท และรวมตลอดระยะเวลาท าโครงการ 5 ปี เท่ากับ 430,995.60 
บาท โดยแต่ละปีจะมีอัตราเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ตามภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
ผลตอบแทนจากโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปางท ารายได้การขายใน 

ปีแรกได้ 224,000.00 บาท และรวมตลอดระยะเวลาท าโครงการ 5 ปี เท่ากับ 1,189,246.40 บาท 
และมีก าไรสุทธิในปีแรกเท่ากับ 76,251.39 บาท และรวมตลอดระยะเวลาท าโครงการ 5 ปี เท่ากับ 
406,110.72 บาท  

การประเมินโครงการลงทุน ประเมินโครงการลงทุนโดยมีวิธีการประเมินโครงการ  3  วิธี  คือ   
รายการ ค่าที่ได้จากการค านวณ 

ระยะเวลาคืนทุน    (PB) 3 ปี กับ 62 วัน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) 38,552.71 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ   (IRR) ร้อยละ 11.38 

 

ระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period) ของโครงการนี้เท่ากับ 3 ปี กับ 2 เดือน 2 วัน                    
ซึ่งโครงการนี้สามารถยอมรับได้ เพราะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 5 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ                   
(Net Present Value) เท่ากับ 38,552.71 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได้เป็นบวก ซึ่งแสดงว่า
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าอัตราลดค่า ซึ่งอัตราลดค่าที่ใช้ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใน
ท้องตลาด ประมาณร้อยละ 8 ผลของการค านวณส่งผลให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถยอมรับได้                
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return) เท่ากับร้อยละ 11.62 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ               
ในจังหวัดล าปาง สามารถอภิปรายผลการศึกษา  ดังนี้ 
 การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี กับ 2 เดือน 2 วัน                 
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 8 เท่ากับ 38,552.71 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับร้อยละ  11.62 ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ส่งผลให้เห็นว่า
โครงการนี้สามารถยอมรับได้ 
 ในการศึกษาครั้งนี้วิธีการศึกษาได้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องทฤษฎีผลตอบแทนของไพบูลย์ 
สุขเจริญ (2548) กล่าวคือต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตมีทั้งสิ้น 3 ประเภท ประกอบด้วย วัตถุดิบ  
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต ทั้งยังสอดคล้องกับวิติยา สุวรรณ (2554); ปิยพร มานะกิจ 
(2553) และธนภร โชคศิริวัชร (2554) ที่ได้เสนอองค์ประกอบของต้นทุนไว้ และนอกจากนี้  
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนตามของเสถียร ศรีบุญเรือง (2542)                     
ซึ่งประกอบด้วย วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ และวิธีอัตราผลตอบแทนจากการล งทุน 
มาใช้ในการวิเคราะห์  
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นอกจากแนวคิด ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องแล้ว การศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของวิติยา 
สุวรรณ (2554) ที่ได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของเขตพ้ืนที่ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ; ปิยพร  มานะกิจ (2553) ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของโรงงานผลิตผักและผลไม้กระป๋องแห่งหนึ่งในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ;                 
ล าพรรณ  คีรีแก้ว (2554) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยาสูบในเขต อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย ; เนตรภา สมใจ (2550) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการเพาะกล้าพืชผัก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วผู้วิจัยได้มีการประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการลงทุนว่ามีความเหมาะสมหรอืไม่ โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 วิธี ได้แก่ วิธีงวดเวลา
คืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และวิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ            
เพ่ือการค้าในจังหวัดล าปางครั้งนี้  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตของผักกุยช่ายปลอด
สารพิษเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในประเด็นของการพัฒนาการปลูกผักกุยช่าย
ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การปลูกกุยช่ายขาว และศึกษาการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
เป็นแนวทางการตัดสินใจของผู้ที่สนใจลงทุนปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษต่อไป 
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แบบสัมภาษณ์ 
  เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 

เพื่อการค้าในจังหวัดล าปาง 
 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง  ซึ่งข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะเป็นความลับและใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น โดยการศึกษาครั้งนี้จะ
น าเสนอในภาพรวม  ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็น
จริงและตอบทุกข้อ  เพ่ือความสมบูรณ์ของการสัมภาษณ์  เนื่องจากข้อมูลที่สมบูรณ์นี้  จะช่วยให้การ
สรุปผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือและน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ได้ 
 2.  แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษในจังหวัดล าปาง  
  ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการท าโครงการผักกุยช่าย 
                                 ปลอดสารพิษ 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
 
     ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้อนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี ้
 
 
      นายปิยะราช  เตชะสืบ  
                         นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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แบบสัมภาษณ ์
  เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลกูผักกยุช่ายในจังหวัดล าปาง 

 
 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................นามสกุล.......................................................... 
บ้านเลขที่......................หมู่ที่.........................ต าบล...........................อ าเภอ......................จังหวัด............... 
วันที่สัมภาษณ์............................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1. เพศ    (  )  ชาย (  ) หญิง 
 

 2. อายุ..........................ปี 
 

 3. ระดับการศึกษาสูงสุด.......................................... 
 

 4. ระยะเวลาในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ .............. ปี  
 5. พื้นที่ในการเพาะปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเฉลี่ยทั้งหมด ............................  ตารางวา 
 6. ขนาดแปลง กว้าง ........... ยาว ............... จ านวน ................. แปลง 
 7. ผลผลิตต่อแปลงเฉลี่ยประมาณ ...................... กิโลกรัม 
 8. ราคาจ าหน่าย กิโลกรัมละ ................. บาท 
 9. เก็บผลผลิตได้ต่อรอบ ....................... ต่อปี  
 10. รายได้เฉลี่ยต่อปี ...................................... บาท 
 11. ท่านได้รับค าแนะน าการปลูกผักกุยช่ายจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) มีความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (  ) ศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการปลูกด้วยตนเอง 
  (  ) อินเตอร์เน็ต 
  (  ) เคยปลูกมาก่อน 

(  ) หาอ่านจากหนังสือ 
(  ) อื่น ๆ ระบุ.....................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 

รายการ จ านวน 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
คาดว่าจะใช้งาน

ได้นาน (ปี) 
1. ท่ีดิน โรงเรือน เครื่องมือ อุปกรณ์    
   1.1  ท่ีดิน (ราคาพึงประเมินโดยเจ้าพนักงาน)    
   1.2  เครื่องจักร 
         - เครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ 
         - เครื่องตัดหญ้า      

   

   1.2  อุปกรณ์การเกษตร 
         - จอบ เสียม 
         - ตระกร้าเก็บผลผลิต 
         - บุ้งกี ๋
         - คราด 
         - บัวรดน้ า 
         - ชุดหัวจ่ายสปริงเกอร์ 
         - สายส่งน้ า 

   

รวม    
 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตผักกุ่ยช่ายปลอดสารพิษ 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค่าวัตถุดิบ 
 - มูลสัตว์แห้ง 
 - แกลบ 
 - ต้นพันธ์ุ  

     

รวม      
ค่าแรงงาน 
 - การถางหญ้า 
 - การปรับหน้าดิน 
 - การพรวนดิน 
 - การขึ้นแปลง 
 - หยอด กลบต้นพันธ์ุ 
 - การป้องกันก าจัดวัชพืชและศตัรูพืช 
 - การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

     

รวม      
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 - ค่าไฟฟ้า 

     

รวม      
ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหาร 
 - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการบรรจุ (ถุงพลาสติก) 
 - เงินดือนของผู้ประกอบการ 

     

รวม      
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ 
    3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการรายได้ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. รายไดจ้ากการขาย 
2. รายไดจ้ากอ่ืนๆ โปรดระบุ .........  

     

รวม      
 
 
ส่วนที่ 4     ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล   นายปิยะราช   เตชะสืบ 
 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 23 ตุลาคม 2533 
 
ต าแหน่งหน้าที่ 
     2555–ปัจจุบัน กรรมการผู้ถือหุ้น  

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  เค เค ที ออโต้พาร์ทแอนค์แมสซันทูลส์ 
 
ประวัติการศึกษา   
     พ.ศ. 2555  บธ.บ. (การตลาด)  มหาวิทยาลัยพายัพ 
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