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บทคัดยอ
 การศกึษาวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภณัฑ

จากมันฝรั่ง กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมและ     

เก็บขอมูลจากสมาชิก  จํานวน 31 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได            

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละและการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  

 ผลการศกึษาพบวา กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวเปนเพศหญงิ  มอีายรุะหวาง 50-60 ป  ประกอบ

อาชีพทําสวนมันฝรั่ง  การศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดครอบครัวตอเดือน 5,000-7,000 บาท  จากการ

วเิคราะหตนทนุของกลุมแมบานในการลงทุนผลติมนัฝรัง่   ประกอบดวยคาใชจายในการลงทุนเทากบั 832,700  

บาท ตนทุนการผลิตเทากับ 8,921,282.33 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร เทากับ  677,429 บาท 

สาํหรับผลตอบแทนจากการลงทุนผลติมนัฝรัง่ มลูคาปจจบุนั (NPV) ของกระแสเงินสดสุทธติลอดอายโุครงการ 

5  ป  เทากับ 1,037,915.66  ซึ่งมคีามากกวาศูนย มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR)  เทากับ รอยละ 49.85 

ซึง่มคีาสงูกวาอตัราดอกเบ้ียเงินใหกูยมืของกองทุนหมูบานท่ีกาํหนดไวคอื รอยละ 8  และใชระยะเวลาคนืทนุ (PB) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561220

1 ป 4 เดือน สรุปภาพรวมเปนโครงการท่ีนาลงทุนเพราะผลตอบแทนที่แทจริงมากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู                     

มูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก อีกทั้งระยะเวลาคืนทุนอยูภายใตอายุโครงการ 

คําสําคัญ
 ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน   กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว  

Abstract
 The  objectives   of  this  study  was  to  investigate the financial benefit and Costs Analysis 

in Potatoes Process of  Chedi Mae – Krua Agriculturist Housewives Group in Mae Faek Mai District, 

Sansai Chiang Mai Provine. Collected  data  from  31 members  of  the group,  using  deep               

interview via  structured  interviewing  questionnaires, and  the  data  were  analyzed by  Descriptive  

statistics, percent,  for  analyzed  financial  benefit  and  cost. 

 The  finding  reveal  that   population  were   women,  age  50 – 60  years  old,  planted  

potato, Primary  education,  family  income  5,000-7,000 baht. Finding  result  showed  that   costs  

of  investment  of  potatoes  products  were  832,700 baht, the  cost  of  products  of  potatoes  

products  was  8,921,282.33 baht and the  operation cost of  potatoes  products  was  667,929 

baht. The  financial  benefit  in  potato process, Net  present  value (NPV)  in  5  years   project  was  

1,037,915.66 that  more  than  zero, internal  rate  of  return  (IRR)  was 49.85 percent  that  was  

higher  than  local district   fund’s  loan  interest  rate  of  8  percent  and the  payback period  (PB) 

was  1 year  4  mouth. Overall   this project was  interested  for  investing   because    internal   rate  

of   return  was   higher  than interest  rate,  Net present  value  was  above  zero  and  payback  

time  was  in  project time. 

Keywords
 Benefit – Costs Analysis,  Chedi Mae - Krua Agriculturist Housewives Group  

บทนํา
 ปจจุบันคนไทยไดนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นท้ังอาหารประเภทเรงดวน   และ                                     

อาหารวางประเภทขบเคี้ยว   ดังนั้นมันฝรั่งสวนใหญจะใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อ            

ผลิตเปนมันฝร่ังทอดกรอบ ที่มีมูลคาตลาดรวมสูงกวา 9,300 ลานบาท ปจจุบัน บริษัทเลย เปนผูผลิต                              

มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย  โดยเปนผูนําตลาดดวยสัดสวนรอยละ  80 ของมูลคาตลาด                       

รวมกวา 10,000 ลานบาท แนวโนมตลาดโตขึ้นเรื่อย ๆ ดวยปจจัยมีกลุมผูบริโภคมากขึ้น เชน นักทองเที่ยว



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 221

ที่เขามาเที่ยวประเทศไทย   สงผลใหมันฝรั่งเปนพืชเศรษฐกิจของไทยที่สามารถสรางผลกําไรใหกับเกษตรกร

ไดสงูถึงประมาณ 8,000 - 10,000 บาทตอไรตอป แตมนัฝรัง่ท่ีผลิตไดในปจจุบนัยังไมเพียงพอตอความตองการ

ภายในประเทศ โดยเฉพาะการแปรรปูเปนมันฝรัง่แผนทอดกรอบ ซึง่ภาคอตุสาหกรรมมปีริมาณความตองการ

อยูที่ประมาณ 120,000 - 150,000 ตันตอป ในขณะที่ผลผลิตมันฝร่ังภายในประเทศมีเพียง 105,988 ตัน

เทานัน้ กลุมผูประกอบการจงึตองนาํเขามนัฝรัง่บางสวนจากตางประเทศถงึปละ 36,317 ตนั หนวยงานภาครัฐ

จึงมีการสงเสริมการปลูกมันฝรั่งใน 16 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือทดแทนพื้นท่ี     

ปลูกพืชอ่ืน ๆ ที่มีความเสี่ยงของผลตอบแทนจากความไมแนนอนดานผลผลิตและราคา อาทิ กระเทียม 

หอมแดง และขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันฝรั่งเปนพืชฤดูหนาว ปลูกไดผลดีทางภาคเหนือ เปนพืชที่ปลูกงาย 

อายุสั้นปริมาณการผลิตที่ไดคอนขางสูง  มันฝรั่งจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคเหนือใหผลตอบแทนสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น ๆ หลายชนิด แหลงปลูกที่สําคัญอยูในจังหวัดเชียงใหมและตาก ซึ่งมีผลผลิตรวม

กันประมาณรอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด (Prachachatturakit, 2017)  

 กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เร่ิมจัดต้ัง

กลุมข้ึนเม่ือ ป พ.ศ. 2540  โดยการรวมตัวของแมบานในหมูบาน  โดยการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝร่ัง                  

เปนมันฝร่ังทอดกรอบ  มันฝร่ังปรุงรส การดําเนินงานของกลุมตลอดระยเวลาที่ผานมาไดรับรางวัลมากมาย

แสดงถึงคุณภาพความเขมแข็งของกลุม  รางวัลที่ไดรับไดแก   รางวัลที่ 1 ในการประกวดภูมิปญญาทองถิ่น

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากสํานักงานเกษตรเชียงใหม  ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.  2547  รางวัลชนะเลิศ

ในการประกวดภูมิปญญาทองถ่ิน ดานผลิตภัณฑและการแปรรูปอาหาร จากสํานักสงเสริมและพัฒนา           

การเกษตร  เขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม  ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ในป พ.ศ. 2549 ไดรับคัดสรร                 

เปนผลติภณัฑในระดบัสีด่าว จากอนกุรรมการ หนึง่ตาํบล หนึง่ผลติภณัฑ ระดบัภมูภิาค  และวนัที ่18 กนัยายน 

พ.ศ. 2555 ไดรับหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล  ซึ่งถือวาไดดําเนินการตามกรรมวิธี                            

อยางถูกตองตามหลักการศาสนาอสิลามและกลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวไดมกีารดาํเนินงานธรุกิจแปรรปู

ผลิตภัณฑมันฝรั่งมาอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมทําบัญชีที่เปนบัญชีอยางงาย โดยไมมีการเก็บขอมูลทางบัญชี                  

ที่ถูกตองและครบถวน ปจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝร่ังรายยอยเกิดข้ึนมากราย เชน การผลิต                  

ในครวัเรือนท่ีผลิตไวเพ่ือบริโภคและจาํหนาย ทาํใหเกิดการแขงขันกันเกดิข้ึน จงึทําใหกลุมตองการทราบตนทุน

ทีถ่กูตองแมนยาํ ในการแปรรปูผลิตภณัฑเพือ่ใชเปนขอมลูสาํหรับพจิารณาเก่ียวกับการตัง้ราคาขาย เพือ่เพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขัน ตลอดจนความเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืนตอไปในอนาคต (Wipasa, personal              

communication, December 15, 2013)

 ดงันัน้ ผูวจิยัจงึไดเกดิแนวคดิในการพยายามแกปญหาทีส่าํคญั คอื ไมทราบตนทนุและผลกาํไรจาก

การดําเนินงานที่แทจริงของกลุม โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนมาใชในการวิเคราะหตนทุนและ    

ผลตอบแทนของกลุม เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดราคาขาย และเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการ

ประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง  
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วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรั่ง กลุมแมบาน  

เกษตรกรเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ตนทุน จัดเปนวิธีการทางการบัญชีที่ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลทางดานตนทุนของธุรกิจประเภท 

การผลติ  โดยมีวตัถปุระสงคพืน้ฐานในการคาํนวณตนทนุการผลติสนิคา  การจัดทาํรายงานทางการเงิน ตลอดจน

วิเคราะหและจําแนกขอมูลเพื่อใชในการบริหารและการตัดสินใจ   ดังนั้น ตนทุน หมายถึง  มูลคาทรัพยากร   

ที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการโดยมูลคานั้นจะตองสามารถวัดไดเปนหนวยเงินตราซึ่งเปนลักษณะ

ของการลดลงในสินทรัพยหรือเพ่ิมข้ึนในหน้ีสนิตนทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจะใหประโยชนในปจจุบนั หรืออนาคตก็ได 

เมือ่ตนทุนทีเ่กดิขึน้แลวและกจิการไดใชประโยชนไปท้ังสิน้แลวตนทนุนัน้จะถือเปนคาใชจาย  (Aujirapongpan, 

2012, 11) ตนทุนสามารถจําแนกตามสวนประกอบของผลิตภัณฑมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (Komarathat, 

2008, 37-39)

  1.1  วัตถุดิบ (Material) คือ วัตถุดิบที่นํามาใชเปนสวนประกอบที่สําคัญในการทําใหผลิตภัณฑ

นั้นสําเร็จรูป ตนทุนวัตถุดิบแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1.1) วัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบโดยตรง (Direct                

Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นําไปใชในการผลิตสินคาหรือบริการโดยตรงสามารถคาํนวณไดงายวาตนทุน

วตัถดุบิทีร่วมอยูในการผลติสนิคาหน่ึงหนวยเปนเทาใด เชน ไมทีน่าํมาใชเปนเฟอรนเิจอร ผาทีน่าํมาตดัเปนเส้ือ 

เปนตน  1.2) วัตถุดิบทางออมหรือวัตถุดิบโดยออม (Indirect Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นํามาใชในการ

ผลิตสินคานั้นแตใชเปนจํานวนนอย ตัวอยางเชน กาว ตะปู ดาย นํ้ามันหลอลื่น เปนตน กิจการบางแหง                                  

อาจใชคาํวาวัสดุโรงงาน (Factory Supplies) หรือวัสดุสิ้นเปลอืง (Supplies) แยกเปนรายการอีกรายการหน่ึง

ตางหากจากรายการวัตถุดิบทางออม

    1.2  คาแรง (Labor) คือ จํานวนเงินที่กิจการจายเปนคาตอบแทนแรงงานในการผลิตสินคาหรือ

บริการ การจายคาแรงอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน ในรูปของเงินเดือน คาแรงรายชั่วโมง คาแรงรายชิ้น 

(ตามหนวยสินคาท่ีผลิต) หรือในรูปของผลตอบแทนอื่นๆ เชน คาลวงเวลา โบนัสและเงินรางวัลจูงใจอ่ืนๆ               

โดยแยกคาแรงเปน 2 ประเภท คือ  2.1) คาแรงทางตรง (Direct Labor) คือ คาแรงที่ตองเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยน

สภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป หรือเปนคาแรงที่เกี่ยวกับการผลิตสินคานั้นๆ โดยตรง ตัวอยางเชน                 

คาแรงของพนักงานคุมเคร่ืองจกัรในแผนกประกอบ คาแรงของชางตดัเสือ้ในกิจการผลติเสือ้สาํเรจ็รปู เปนตน  

2.2) คาแรงทางออม (Indirect Labor) หมายถึง คาแรงที่ไมไดใชหรือไมไดเก่ียวของกับการผลิตโดยตรง                 

เชน คาแรงหัวหนาผูควบคุมงาน (Supervisors) เงินเดือนของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ภารโรง

หรือพนักงานทําความสะอาด เงินเดือนของผูจัดการโรงงาน เปนตน 
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     1.3  คาใชจายการผลิต หรือ โสหุยการผลิต หรือ คาใชจายโรงงาน (Factory Overhead                             

หรือ Manufacturing Overhead หรือ Indirect Manufacturing Costs) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น                

ในการผลิตสนิคาหรือบริการ ซึง่นอกเหนือจากรายการวตัถดุบิทางตรงและคาแรงงานทางตรง โดยปกติรายการ

ตนทุนที่รวบรวมไวในรายการคาใชจายการผลิตไดแก 3.1) วัตถุดิบทางออม วัสดุโรงงาน นํ้ามันหลอลื่น                       

3.2) คาแรงทางออม และหรือเงินเดือนผูจัดการโรงงาน พนักงานจัดซื้อ  รปภ. ผูควบคุมโรงงาน เปนตน                   

3.3) คาใชจายเกี่ยวกับการใชสาธารณูปโภค เชน คานํ้า คาไฟฟา คาโทรศัพท 3.4) คาใชจายเกี่ยวกับการใช

อาคารสถานที่ เชน คาเชา คาเบี้ยประกันภัย ภาษีทรัพยสิน  3.5) ตนทุนคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชเล็กๆ นอยๆ                   

ทีใ่ชในโรงงาน  3.6) คาเสือ่มราคาโรงงานของอาคาร เคร่ืองจักร และอปุกรณตางๆ ในโรงงาน  3.7) คาซอมแซม

และบํารุงรักษาทรัพยสินในโรงงาน  และ 3.8) คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในโรงงาน

 2. ผลตอบแทนและวธิกีารวเิคราะหผลตอบแทนของการลงทุน ประกอบดวย  (Ruksutee, 1997) 

   2.1 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอนแทน

               2.1.1  อัตรากําไรตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ีเกิดข้ึนหลัง                

หักคาใชจายตาง ๆ แลว เทียบกับตนทุนทางสถิติ เขียนเปนสูตรการคํานวณได ดังนี้

  

   อัตรากําไรตอตนทุน        =       กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ x 100

                                                                  ตนทุนรวม

    2.1.2 อัตรากําไรตอคาขาย   หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ีเกิดข้ึนหลัง 

หักคาใชจายตาง ๆ แลวเทียบกับยอดขาย เขียนเปนสูตรการคํานวณได ดังนี้

   อัตรากําไรตอคาขาย        = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ x 100

                                                                                    ยอดขายสุทธิ

  2.2 วิธีแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนที่เกี่ยวของ

       Nilapornkul (2008, 202-210) ไดเสนอเครื่องมือที่นิยมใชในการประเมินโครงการ 

ไวดังนี้

   2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ทําใหผลรวมของ    

กระแสเงินสดสุทธิระยะจากการดําเนินโครงการเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิ สุทธิรายปที่คาดวาจะไดรับมา

รวมกัน ถาเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิ ระยะเวลาของกระแสเงินสดที่รับเขามา คือ ระยะเวลาคืนทุน

   2.2.2 มูลคาปจจุบัน (Net Present Value) หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิ ณ อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนระดับหนึ่ง  เกณฑการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ โครงการสามารถดําเนินการได (Project 

Acceptable) เมื่อ NPV มีคาเปนบวก หรือ NPV>0 แสดงวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุ

โครงการมากกวา หรือเทากับ เงินสดจายลงทุนสุทธิ ณ ระดับอัตราลดที่เทากับอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่
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ตองการจากการลงทุน หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่ง วา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการมากกวา 

หรือเทากับอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่ตองการจากการลงทุน

   2.2.3 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) หมายถงึ อตัราลดคา ทีท่าํให 

มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิ การคํานวณหาคา IRR กรณีกระแสเงินสดสุทธิรายป ไมเทา

กัน จะใชวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยการกําหนดอัตราลดคา ( r ) คํานวณหามูลคา ปจจุบัน

ของกระแสเงินสดรับสุทธิรายปตลอดอายุโครงการ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเงินสดจายลงทุนสุทธิ ถามูลคา

ปจจบุนัของกระแสเงนิสดต่ํากวาเงนิสดจายลงทนุสทุธ ิสิง่ทีจ่ะตองทาํ คอื เพ่ิมมลูคาปจจบุนั ของกระแสเงนิสดรบั 

ซึ่งทําไดโดยการลดอัตราลดคา แตถามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสูงกวาเงินสด จายลงทุนสุทธิก็          

ตองทําการลดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ โดยการเพิ่มอัตราลดคา จากนั้นคํานวณมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงนิสดรับสทุธติลอดอายโุครงการ และเปรยีบเทียบตามกระบวนการท่ีกลาวขางตน  จนกระท่ังไดอตัรา

ลดคา คาหนึ่งที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับมากกวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ และอัตราคาอีกหนึ่ง 

ที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับตํ่ากวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ จากนั้น  ทําการคํานวณหาคา r หรือ 

IRR ตามวิธี Interpolation อน่ึงชวงหางของอัตราลดคากอนท่ีจะนํามาคํานวณหาคา IRR ตามวิธี                                        

Interpolation ไมควรหางเกิน รอยละ 5 ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงจนเกินไป

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

  Nuansawai (2011) ศึกษาเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้งของ

กลุมแมบานเกษตรกรบานปาไผ ตาํบลแมโปง อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวัดเชียงใหม มวีตัถุประสงคศกึษาตนทุน

และผลตอนแทนของการผลิตกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้ง โดยศึกษาและเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ                             

ประธานกลุมแมบานเกษตรกร และผูมหีนาทีเ่กีย่วของดานการเงนิและบัญชขีองกลุม จาํนวน 9 คน  ผูวจิยัศกึษา

ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเทียมโทนดอกนํ้าผึ้ง จํานวน 3 ขนาด ไดแก ผลิตภัณฑกระเทียมโทน                    

ดองน้ําผึง้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ พบวา ตนทนุในการผลติกระเทยีมโทนดองนํา้ผึง้ มอีตัรากําไร

ตอตนทุนของผลิตภัณฑกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้งขนาดเล็กเทากับรอยละ 15.59  ขนาดกลางเทากับ                                   

รอยละ 46.13 และขนาดใหญเทากับรอยละ 65.45 และมีอัตรากําไรตอคาขายของผลิตภัณฑกระเทียมโทน

ดองนํา้ผึง้ขนาดเลก็เทากบัรอยละ 12.97 ขนาดกลางเทากบัรอยละ 30.84 และขนาดใหญเทากบัรอยละ 39.08  

มลูคาปจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธิตลอดอายโุครงการ 20 ป ทีอ่ตัราคดิลด รอยละ 6.50 เทากับ 20,721,044 

บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 1 เดือน และ 14 วัน

  Kaphae (2010) ศกึษาเรือ่ง ตนทนุและผลตอบแทนการแปรรปูผลิตภณัฑจากสาหรายนํา้จดื (ไก) : 

กรณศีกึษาสตรสีหกรณบานหนองบวั อาํเภอทาวงัผา จงัหวดันาน  เกบ็ขอมลูจากการสมัภาษณผูประกอบการ

จํานวน 25 คน  ผูวิจัยศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตภัณฑจากสาหรายนํ้าจืด (ไก) จํานวน 3 ประเภท 

ไดแก ผลิตภัณฑสาหรายแผนทรงเคร่ือง ผลิตภัณฑสาหรายเลิศรส (ไกยี) และผลิตภัณฑหอหมกไก                               

(หอน่ึงไก) พบวามีตนทุนการผลิตเทากับ 241,620.71 บาท  171,922.40 บาท และ 117,983.80 บาท                       

ตามลําดับ มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 12,972 บาท  9,660 บาท  และ 4,968 บาท ตามลําดับ 
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และมีรายไดจากการจาํหนายผลิตภัณฑเทากับ  361,160 บาท  268,910 บาท และ 138,310 บาท ตามลําดับ  

ผลิตภัณฑสาหรายแผนทรงเครื่อง มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป 1 เดือน 15 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตรา

คดิลด รอยละ 6.75 เทากบั 475,989.59 บาท และมอีตัราผลตอบแทนทีแ่ทจรงิ เทากบัรอยละ 46.67 ผลติภณัฑ

สาหรายเลิศรส (ไกยี) มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 5 เดือน 21 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลด                      

รอยละ 6.75 เทากับ 332,969.54 บาท และ มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เทากับรอยละ 35.76  ผลิตภัณฑ

หอหมกไก (หอน่ึงไก) ม ีอตัรากําไรตอตนทนุเทากบัรอยละ 13.02 และมอีตัรากําไรตอคาขายเทากบัรอยละ 11.10

 Tingtang (2005) ศกึษาเร่ือง การวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทนทเุรียนทอดกรอบของกลุมแมบาน

เกษตรกรในจังหวัดระยอง  วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปทางดานการผลิต การตลาดและปญหา

อปุสรรค  เก็บขอมลูจาการสมัภาษณกลุมแมบานเกษตรกรทีผ่ลติทเุรียนทอดในจังหวดัระยอง  จาํนวน 17 กลุม

ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ผลการศึกษาพบวา ราคาขายทุเรียน เกรด A กิโลกรัมละ 

280-300 บาท ตนทุนตอกิโลกรัม 206.40 บาท  ผลตอบแทนทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 591,951.76 บาทตอกลุม 

มีกําไรเฉลี่ยเทากับ 35,393.03 บาทตอกลุม และมีกําไรเฉลี่ยตอกิโลกรัม 13.13 บาท  ปญหาและอุปสรรค   

สงเสริมใหกลุมแมบานเกษตรรวมกลุมกันซื้อวัตถุดิบปริมาณมากๆ เพื่อลดตนทุน  ควรนําเทคโนโลยีมาชวย

ในการปรบัปรงุการผลิต  ปรบัปรุงสถานทีใ่นการผลติใหสะอาดถกูสขุอนามยั  หาตลาดทีแ่นนอนโดยทาํสัญญา

ซื้อขายลวงหนากับบริษัทที่รับซื้อสินคา  

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมแมบานเกษตรกร บานเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 31  คน  

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลในการวิจัย แบงเปน 3 สวน

ดังนี้

  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  รายไดครอบครัวตอเดือน

  สวนที่ 2  ขอมูลตนทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง  ประกอบดวย  คาใชจายในการลงทุน    

คาใชจายในขายและบริหาร  และตนทุนการผลิต

  สวนที่  3 ขอมูลผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง  ประกอบดวย  รายไดจากการขาย

และการแปรรูปการผลิต   ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

  สวนที่  4  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนนิงานกลุมแมบานเกษตรเจดีย

 3. วิธีการสรางเครื่องมือ

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งผู ดําเนินการวิจัยไดสราง                            

แบบสัมภาษณ  ตามขั้นตอนดังนี้
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  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและผลตอบแทน

  3.2 กําหนดประเด็นตางๆ ที่ตองการทราบ

  3.3 สรางแบบสัมภาษณแลวนําเสนอตอคณะกรรมการวิจัยเพ่ือพิจารณาตรวจสอบประเด็น

ตางๆ และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข

  3.4 นาํแบบสัมภาษณทีแ่กไขเรยีบรอยไปใหผูเช่ียวชาญทางการเงินและบัญชี  จาํนวน 2 ทาน

ตรวจสอบความถูกตอง 

          3.5 นําแบบสัมภาษณที่ไดรับการแกไขไปทดลองใชกับกลุมแมบานขนมดอกจอกที่ไมใช       

กลุมตัวอยางจํานวน 3 คน แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหแบบสัมภาษณมีความสมบูรณ เพื่อนําไปสัมภาษณ

จริงตอไป

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชากร ใชวิธีทางสถิติเชิงพรรณนาดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง 

  คอมพิวเตอร โดยหาคารอยละ และนําเสนอขอมูลในลักษณะบรรยายผล

  สวนที่  2  ขอมูลตนทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง  ใชแนวคิดและสูตรการคํานวณ ดังนี้

  ตนทุนการแปรรูปผลิตภัณมันฝรั่ง = วัตถุดิบที่ใชในการผลิต + คาแรงงานการผลิต + คาใชจาย 

  การผลิต

  สวนที่  3  ขอมูลผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง  ใชแนวคิดและสูตรการคํานวณ 

ดังนี้

 
                              =     X 100  
                                                                          
  

    =    X 100  
                                             

  (Net Present Value) 
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  (Payback Period: PP) 
PB =  
    
 

  (Internal Rate of Return: IRR) 
       IRR          = 

  สวนท่ี  4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรเจดียใช                       

วิธีรวบรวมขอมูลแลวสรุป แลวนําเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณกลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวท้ังหมด 

จาํนวน 31  คน เปนเพศหญงิ  มอีายรุะหวาง 50-60 ป  คดิเปนรอยละ 83.87 รองลงมา มอีายรุะหวาง 60-70 ป 

คดิเปนรอยละ 16.13  ประกอบอาชพีทําสวนปลกูมันฝรัง่  คดิเปนรอยละ 83.87 รองลงมาประกอบอาชพีทํานา        

คดิเปนรอยละ 6.45  การศกึษาระดบัประถมศกึษา  คดิเปนรอยละ 93.55  ระดับมธัยมศึกษา คดิเปนรอยละ 6.45  

มีรายไดครอบครัวตอเดือน 5,000-7,000 บาท คิดเปนรอยละ 87.10 รองลงมา รายไดตอเดือนระหวาง  7,000 

– 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.67 และ รายไดระหวางเดือน 3,000 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.23  

 ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝร่ังจากการเก็บข อมูล                                 

โดยการสมัภาษณกลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว  ตนทนุของโครงการระยะเวลา 5 ป ตัง้แต  พ.ศ. 2556 –        

พ.ศ. 2560  พบวา ตนทนุของกลุมแมบานในการลงทนุผลติมันฝรัง่   ประกอบดวย  คาใชจายในการลงทนุเร่ิม

แรก เทากับ 832,700  บาท ตนทุนการผลิต เทากับ 8,921,282.33 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร                       

เทากับ 677,429 บาท และมีรายไดจากการจําหนายมันฝร่ัง รวมเทากับ  11,930,290.59 บาท  ทางกลุม                  

มีผลกําไรสุทธิรวม เทากับ 1,498,878.99   ผลการวิเคราะหตนทุนรวมมันฝรั่ง   ไดแก ตนทุนรวมมันฝรั่งทอด

กรอบเทากับ 211.81 บาทตอกิโลกรัม  และ มันตนทุนรวมฝรั่งทอดปรุงรส เทากับ 121.31 บาท ตอกิโลกรัม   

โดยทางกลุมกําหนดราคาขายของมันฝรั่งทั้ง 2 ชนิด เทากันที่ 250 บาทตอกิโลกรัม และผลตอบแทนมันฝรั่ง

ทอดกรอบ มีอัตรากําไรตอตนทุน คิดเปนรอยละ 17.37  และอัตรากําไรตอคาขาย คิดเปนรอยละ  14.71                   

ผลตอบแทนมันฝรั่งปรุงรส  มีอัตรากําไรตอตนทุน  คิดเปนรอยละ 104.93  และอัตรากําไรตอคาขาย คิดเปน

รอยละ 50.91  ทัง้นีม้ผีลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทนุ  โดยมลูคาปจจบุนัสุทธใิชอตัราคดิลดรอยละ 8  

คือ อัตราเงินกู สําหรับสินเชื่อของกองทุนหมูบานเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย                              

จังหวัดเชียงใหม   ผลตอบแทน พบวา   มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  เทากับ 1,037,915.66  บาท  อัตรา                     

ผลตอบแทนภายใน (IRR)  เทากับรอยละ 49.85  และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) ประมาณ 1 ป 4 เดือน ซึ่งระยะ
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เวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนการผลิตมันฝร่ังแปรรูปท่ีกําหนดไว 5 ป  สรุปไดวาโครงการน้ีนาลงทุน

สําหรับผูประกอบการ   

ตารางที่ 1  

แสดงตนทุนการผลิตแปรรูปมันฝรั่งแตละชนิดแยกตามผลิตภัณฑ ตลอดป พ.ศ.  2556  

                :  

   

  881,375 44,701 

 222,269 54,929 

 232,829 76,888 

 1,336,473 176,518 

 6,875 1,699 

 194.40 103.90 

 ( )  211.81 121.31 

 จากตารางที่ 1 พบวา ตนทุนในการแปรรูป มันฝร่ังทอดกรอบ และมันฝร่ังทอดปรุงรส มีตนทุน               

การผลิตผันแปรตอกิโลกรัม ดังนี้ มันฝรั่งทอดกรอบ มีตนทุนการผลิตผันแปร เทากับ 194.40 บาทตอกิโลกรัม  

และตนทุนการผลิต (รวมคาเสื่อมราคา)  ตอกิโลกรัม เทากับ 211.81 บาทตอกิโลกรัม  โดยมีปริมาณการผลิต

เทากับ 6,875 กโิลกรัมตอป ซึ่งประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบทางตรง เทากับ  881,375 บาท คาแรงงานทางตรง

เทากับ 222,269 บาท  คาใชจายการผลิตผันแปร เทากับ 232,829 บาท และ มันฝรั่งทอดปรุงรส มีตนทุน             

การผลิตผันแปร เทากับ 103.90 บาทตอกิโลกรัม และตนทุนการผลิต (รวมคาเส่ือมราคา) ตอกิโลกรัม                    

เทากับ 121.31 บาทตอกิโลกรัม โดยมีปริมาณการผลิตเทากับ 1,699 กิโลกรัมตอป  ซึ่งประกอบดวยตนทุน

วัตถุดิบทางตรง เทากับ  44,701 บาท คาแรงงานทางตรง เทากับ 54,929 บาท  คาใชจายการผลิตผันแปร 

เทากับ 76,888 บาท  
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ตารางที่  2  

แสดงผลตอบแทนผลิตภัณฑมันฝรั่งแยกตามผลิตภัณฑแสดงรายละเอียดป พ.ศ. 2556

                                                                                                                  หนวย : บาทตอกิโลกรัม

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลตอบแทนมันฝรั่งแยกตามชนิดผลิตภัณฑตลอดป พ.ศ. 2556 ประกอบดวย

มันฝรั่งทอดกรอบ  มีปริมาณการผลิตตลอดป จํานวน 6,875 กิโลกรัม  กําหนดราคาขายกิโลกรัมละ 250 บาท 

หักดวยตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม เทากับ 194.40 บาท  มีกําไรสวนเกินเทากับ 55.60 บาท หักคาใชจายคงที่

ตอกิโลกรัม เทากับ 17.42 บาท มีกําไรสุทธิตอกิโลกรัม เทากับ 38.18 บาท  ดังน้ันมีกําไรสุทธิตอตนทุน             

คิดเปนรอยละ 17.37 %  และกําไรสุทธิตอคาขาย  คิดเปนรอยละ 14.71   และมันฝรั่งทอดปรุงรส  มีปริมาณ

การผลิตตลอดป จํานวน 1,699 กิโลกรัม กําหนดราคาขายกิโลกรัมละ 250 บาท หักดวยตนทุนผันแปร              

ตอกิโลกรัม เทากับ 103.90 บาท มีกําไรสวนเกินเทากับ 146.10 บาท หักคาใชจายคงที่ตอกิโลกรัม เทากับ 

17.42 บาท มีกําไรสุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 128.68  ดังนั้นมีกําไรสุทธิตอตนทุนคิดเปนรอยละ 104.93 และ 

กําไรสุทธิตอคาขาย คิดเปนรอยละ 50.91

   

 ( ) 6,875 1,699 

 250 250 

 194.40 103.90 

 55.60 146.10 

  17.42 17.42 

 38.18 128.68 

 ( ) 17.37 % 104.93 % 

 ( ) 14.71 % 50.91 % 
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ตารางที่ 3 

แสดงกระแสเงินสดรับสุทธิ ตั้งแตป พ.ศ. 2556 –  พ.ศ. 2560  (กําหนดระยะเวลา 5 ป )

                     หนวย : บาท

 จากตารางท่ี 3 พบวา กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ป มีกระแสเงินสดรับรวมเทากับ                

จํานวน 11,930,290.59 บาท หักดวยกระแสเงินสดจายตลอดระยะเวลา 5 ป ประกอบดวยกระแสเงินสดจาย

ในการลงทุน จํานวน 832,700 บาท  กระแสเงินสดจายในตนทุนการผลิต  จํานวน 8,921,282.33 บาท                 

กระแสเงินสดจายในคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน  677,429.27 บาท รวมกระแสเงินสดจายท้ังส้ิน

เปน จํานวน  9,598,711.60 บาท   ดั้งนั้นมีกระแสเงินสดรับสุทธิจํานวน  1,498,878.99 บาท   

 
 

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

( ) 

 

 
(

) 

 
 

 

 

0  832,700   832,700.00 -832,700.00 -832,700.00 
1 2,143,500  1,512,991.00 126,982.00 1,639,973.00 503,527.00 -329,173.00 
2 2,250,675  1,635,993.63 130,854.67 1,766,848.30 483,826.70  154,653.70  
3 2,363,209   1,770,942.79 135,086.19 1,906,028.97 457,179.78  611,833.48  
4 2,481,369  1,919,173.00 139,716.43 2,058,889.43 422,479.76  1,034,313.24 
5 2,691,538  2,082,181.92 144,789.98 2,226,971.90 464,565.75 1,498,878.99

 11,930,290.59 832,700.00 8,921,282.33 677,429.27 9,598,711.60 1,498,878.99  

คาใชจาย

ในการ

ลงทุน

ตนทุน

การผลิต

(ไมรวมคา

เสื่อมราคา)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 231

ตารางที่ 4   

แสดงมูลคาปจจุบันสุทธิตั้งแตป พ.ศ. 2556  – พ.ศ. 2560  (กําหนดระยะเวลา 5 ป )  

                                                   หนวย : บาท

     %  (PV) 
1         503,527.00                     0.9259                466,215.65  
2       483,826.70                     0.8573                414,784.63  
3         457,179.78                     0.7938                362,909.31  
4      422,479.76                     0.7350                310,522.62  
5    464,565.75                     0.6806                316,183.45  

 (PV)                1,870,615.66  
                   832,700.00  

(NPV)                1,037,915.66  

 จากตารางที่ 4   พบวา การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิใชอัตราคิดลดรอยละ 8  คือ อัตราเงินกู                   

สําหรับสินเช่ือของกองทุนหมูบานเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม                                  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2556  สามารถคํานวณหามลูคาปจจบุนัของกระแสเงนิสดรับสุทธจิากการดาํเนนิงาน

เทากับ 1,870,615.66  บาท  หักดวยเงินลงทุนเริ่มแรก 832,700  บาท มูลคาปจจุบันสุทธิมี                                                          

จํานวน  1,037,915.66 บาท ซึ่งมีมูลคาเปนบวก แสดงใหเห็นวากระแสเงินสดสุทธิ เมื่อคํานึงถึงมูลคา                       

ของเงินตามระยะเวลาแลวมากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นโครงการนี้นาลงทุน 

ตารางที่  5  

แสดงผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑมันฝรั่ง ตลอดระยะเวลา 5 ป 

 (NPV)            1,037,915.66   
 (IRR) 49.85% 

 (PB) 1  4  
  

 จากตารางที่ 5  พบวา  การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตภัณฑมันฝร่ัง ทั้ง 3 แบบ                             

ในระยะเวลา 5 ป ที่อัตราคิดลด  รอยละ 8 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)  

พบวา  มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  เทากับ 1,037,915.66  บาท  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  เทากับ                 

รอยละ 49.85  และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) ประมาณ 1 ป 4 เดือน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลา

ลงทุนการผลิตมันฝรั่งแปรรูปที่กําหนดไว 5 ป  สรุปไดวาโครงการนี้นาลงทุน

 ปญหาการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม                          

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  มีดังนี้
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 1. ดานการบริหารจัดการ 

  ไมมีการจัดทําผังองคกร ซึ่งทําใหไมทราบหนาที่และการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงเกิดปญหาดาน

การทํางานและไมสามารถติดตามงานตามหนาที่มอบหมายไดอยางชัดเจน

 2. ดานการผลิตและการจัดจําหนาย 

           ปญหาราคาวัตถุดิบ ในชวงฤดูกาลการผลิตจะมีราคาถูก หากนอกฤดูกาลปลูกมันฝร่ังจะมี        

ราคาแพง  ตนทุนการผลิตสวนของคาจางแรงงานมีอัตราคาจางสูง และดานการจัดจําหนาย มีปญหา                        

ดานรูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจหรือมีความสวยงาม 

 3.  ดานการกําหนดราคา 

  ปญหาการกําหนดราคาขายสินคา ทางกลุมไดกําหนดราคาขายของมันฝรั่งท้ัง 2 ชนิดเทากัน             

คือ กิโลกรัมละ 250 บาท เทากัน  ทั้งๆ ที่ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนไมเทากัน  

 4. ดานการตลาด

       ปญหาทางกลุมยังขาดชองทางการจําหนายท้ังปลีกและสง  การโฆษณาประชาสัมพันธ              

และลูกคารายใหม  โดยปจจุบนัมีแหลงในการขายสงเพียงแหลงเดียว และลูกคารายยอยประจําหมูบานเทาน้ัน   

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศกึษาตนทนุและผลตอบแทนทางการเงนิการแปรรปูผลติภณัฑมนัฝรัง่ พบวาใหผลตอบแทนสูง  

นาลงทุน เนื่องจากผลิตภัณฑแปรรูปมันฝร่ังยังอยูในความตองการของผูบริโภคตลอดเวลา อีกทั้งรสชาติ              

ความอรอย และการผลิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคา ทําใหมียอดขายที่สูง พบไดจากผลตอบแทน  

จากการลงทุน โดยมันฝรั่งทอดกรอบมีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 17.37  และอัตรากําไรตอคาขาย

เทากับรอยละ14.71   มันฝรั่งทอดปรุงรส มีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 104.93  และอัตรากําไรตอ               

คาขายเทากับรอยละ 50.91  ผูประกอบการมคีาใชจายในการลงทนุเปนจํานวนนอยเม่ือเทยีบกบัผลตอบแทน   

ที่ไดรับ  และมีคาใชจายในการขายและบริหารท่ีตํ่า  สงผลใหกําไรสุทธิสูง อีกทั้งยังมีผลตอบแทนจาก                         

การประเมินโครงการที่นาลงทุน โดยมีระยะเวลาคืนทุน  1 ป 4 เดือน  มีมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก                 

จํานวน 1,037,915.66 บาท  และมีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงรอยละ  49.85 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย                      

ของ Kaphae (2010) เร่ืองตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสาหรายแผนทรงเคร่ือง                                

ซึ่งมีผลตอบแทนที่แทจริง เทากับรอยละ 46.67 มีระยะเวลาคืนทุน 2 ป 1 เดือน 15 วัน มีมูลคาปจจุบัน                         

ที่อัตราคิดลด รอยละ 6.75 เทากับ 475,989.59 บาท   มีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับ 13.02 และมีอัตรากําไร

ตอคาขายเทากับรอยละ 11.10  และจากผลการศึกษาของ Pimpapatang (2008) พบวามีการจัดทําบัญชี

ของกลุมเปนการจัดทําบัญชีแบบงาย ไมถูกตองตามหลักการบัญชี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวา 

กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวที่ยังไมมีการจัดทําบัญชีที่มีระบบ ไมมีการเก็บขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง       

และครบถวน
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สรุป
 ผลการศึกษาพบวา ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝร่ัง  ตนทุนของ               

มันฝรั่งทอดกรอบ กิโลกรัมละ  211.81   บาท ตนทุนมันฝรั่งปรุงรส กิโลกรัมละ 121.31  บาท  ผลการวิเคราะห

ตอบแทนที่นาลงทุนเนื่องจาก มีตนทุนที่มีราคาตํ่ากวาราคาขาย  มีรายไดสูงทําใหเกิดกําไรสุทธิ ตลอดระยะ

เวลาของโครงการ  อีกทั้ง มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 1 ป 4 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคามากกวา 0  เทากับ  

1,037,915.66 บาท  ทั้งน้ีมีผลตอบแทนท่ีแทจริง  รอยละ 49.85 สงผลทําใหโครงการนาลงทุน จากผล                      

การศึกษาที่พบดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  ดังนี้ 

 1. กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวไดรับทราบตนทุนที่แทจริงของการแปรรูปมันฝร่ังทั้ง 2 ชนิด       

โดยเปรยีบเทยีบตนทุน มนัฝร่ังทอดกรอบมตีนทุนท่ีสงูกวา  เพราะกระบวนการผลติท่ีมขีัน้ตอนการผลติมากกวา

จึงตองจายคาแรงเพ่ิมข้ึน   เพราะมันฝรั่งทอดกรอบมีขั้นตอนการตากจนแหงใชเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง              

ตองใชแรงงานในการเก็บและตากหลังจากน้ันจึงนําไปทอดกรอบ   แตมันฝรั่งทอดปรุงรสเม่ือสไลดลางนํ้า                

ผึ่งใหแหงจะนําไปทอดโดยไมมีกระบวนการตาก ดังนั้นผูประกอบควรนําแนวทางในการคํานวณตนทุนไป              

ใชพิจารณาในการกําหนดราคาขายของสินคาทั้ง 2 ชนิดใหมีเหมาะสม  

 2. ผูทีส่นใจการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของสินคาชนดิอ่ืน สามารถนาํแนวทางการวจิยัน้ีไป

ใชใหเปนประโยชนได   

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้

 1. ควรเพิม่ความรูใหกบักลุมดานการจดัทาํบญัชทีีเ่ปนระบบและถกูตองตามหลักบญัชรีบัรองทัว่ไป 

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองนําไปสูการวิเคราะหที่มีความแมนยํามากขึ้น และควรมีวิธีการคิดตนทุนโดย                             

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ เพื่อความสะดวกของผูประกอบการ

 2. ควรเพิ่มความรูใหกับกลุมดานชองทางการจัดจําหนายสินคาทางออนไลน เน่ืองจากเปน                         

ชองทางที่เปดโอกาสใหสามารถนําเสนอสินคาไดมากขึ้น
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