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การวิเคราะหตน ทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรัง่
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากมันฝรั่ง กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมและ
เก็บขอมูลจากสมาชิก จํานวน 31 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละและการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ผลการศึกษาพบวา กลุม แมบา นเกษตรกรเจดียแ มครัวเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 50-60 ป ประกอบ
อาชีพทําสวนมันฝรั่ง การศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดครอบครัวตอเดือน 5,000-7,000 บาท จากการ
วิเคราะหตน ทุนของกลุม แมบา นในการลงทุนผลิตมันฝรัง่ ประกอบดวยคาใชจา ยในการลงทุนเทากับ 832,700
บาท ตนทุนการผลิตเทากับ 8,921,282.33 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร เทากับ 677,429 บาท
สําหรับผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตมันฝรัง่ มูลคาปจจุบนั (NPV) ของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุโครงการ
5 ป เทากับ 1,037,915.66 ซึ่งมีคามากกวาศูนย มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR) เทากับ รอยละ 49.85
ซึง่ มีคา สูงกวาอัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู มื ของกองทุนหมูบ า นทีก่ าํ หนดไวคอื รอยละ 8 และใชระยะเวลาคืนทุน (PB)

* ผูเขียนหลัก
อีเมล: laiad@feu.edu

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

220

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

1 ป 4 เดือน สรุปภาพรวมเปนโครงการที่นาลงทุนเพราะผลตอบแทนที่แทจริงมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
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
ปจจุบันคนไทยไดนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นทั้งอาหารประเภทเรงดวน และ
อาหารวางประเภทขบเคี้ยว ดังนั้นมันฝรั่งสวนใหญจะใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อ
ผลิตเปนมันฝรั่งทอดกรอบ ที่มีมูลคาตลาดรวมสูงกวา 9,300 ลานบาท ปจจุบัน บริษัทเลย เปนผูผลิต
มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดยเปนผูนําตลาดดวยสัดสวนรอยละ 80 ของมูลคาตลาด
รวมกวา 10,000 ลานบาท แนวโนมตลาดโตขึ้นเรื่อย ๆ ดวยปจจัยมีกลุมผูบริโภคมากขึ้น เชน นักทองเที่ยว
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ที่เขามาเที่ยวประเทศไทย สงผลใหมันฝรั่งเปนพืชเศรษฐกิจของไทยที่สามารถสรางผลกําไรใหกับเกษตรกร
ไดสงู ถึงประมาณ 8,000 - 10,000 บาทตอไรตอ ป แตมนั ฝรัง่ ทีผ่ ลิตไดในปจจุบนั ยังไมเพียงพอตอความตองการ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการแปรรูปเปนมันฝรัง่ แผนทอดกรอบ ซึง่ ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณความตองการ
อยูที่ประมาณ 120,000 - 150,000 ตันตอป ในขณะที่ผลผลิตมันฝรั่งภายในประเทศมีเพียง 105,988 ตัน
เทานัน้ กลุม ผูป ระกอบการจึงตองนําเขามันฝรัง่ บางสวนจากตางประเทศถึงปละ 36,317 ตัน หนวยงานภาครัฐ
จึงมีการสงเสริมการปลูกมันฝรั่งใน 16 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดแทนพื้นที่
ปลูกพืชอื่น 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 เริ่มจัดตั้ง
กลุมขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2540 โดยการรวมตัวของแมบานในหมูบาน โดยการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรั่ง
เปนมันฝรั่งทอดกรอบ มันฝรั่งปรุงรส การดําเนินงานของกลุมตลอดระยเวลาที่ผา นมาไดรับรางวัลมากมาย
แสดงถึงคุณภาพความเขมแข็งของกลุม รางวัลที่ไดรับไดแก รางวัลที่ 1 ในการประกวดภูมิปญญาทองถิ่น
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากสํานักงานเกษตรเชียงใหม ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 รางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดภูมิปญญาทองถิ่น ดานผลิตภัณฑและการแปรรูปอาหาร จากสํานักสงเสริมและพัฒนา
การเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ในป พ.ศ. 2549 ไดรับคัดสรร
เปนผลิตภัณฑในระดับสีด่ าว จากอนุกรรมการ หนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ ระดับภูมภิ าค และวันที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2555 ไดรับหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล ซึ่งถือวาไดดําเนินการตามกรรมวิธี
อยางถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลามและกลุม แมบา นเกษตรกรเจดียแ มครัวไดมกี ารดําเนินงานธุรกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑมันฝรั่งมาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มทําบัญชีที่เปนบัญชีอยางงาย โดยไมมีการเก็บขอมูลทางบัญชี
ที่ถูกตองและครบถวน ปจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรั่งรายยอยเกิดขึ้นมากราย เชน การผลิต
ในครัวเรือนทีผ่ ลิตไวเพือ่ บริโภคและจําหนาย ทําใหเกิดการแขงขันกันเกิดขึน้ จึงทําใหกลุม ตองการทราบตนทุน
ทีถ่ กู ตองแมนยํา ในการแปรรูปผลิตภัณฑเพือ่ ใชเปนขอมูลสําหรับพิจารณาเกีย่ วกับการตัง้ ราคาขาย เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการแขงขัน ตลอดจนความเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต (Wipasa, personal
communication, December 15, 2013)
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดเกิดแนวคิดในการพยายามแกปญ
 หาทีส่ าํ คัญ คือ ไมทราบตนทุนและผลกําไรจาก
การดําเนินงานที่แทจริงของกลุม โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนมาใชในการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนของกลุม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคาขาย และเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการ
ประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑจากมันฝรั่ง กลุมแมบาน
เกษตรกรเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. ตนทุน จัดเปนวิธีการทางการบัญชีที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลทางดานตนทุนของธุรกิจประเภท
การผลิต โดยมีวตั ถุประสงคพนื้ ฐานในการคํานวณตนทุนการผลิตสินคา การจัดทํารายงานทางการเงิน ตลอดจน
วิเคราะหและจําแนกขอมูลเพื่อใชในการบริหารและการตัดสินใจ ดังนั้น ตนทุน หมายถึง มูลคาทรัพยากร
ที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการโดยมูลคานั้นจะตองสามารถวัดไดเปนหนวยเงินตราซึ่งเปนลักษณะ
ของการลดลงในสินทรัพยหรือเพิม่ ขึน้ ในหนีส้ นิ ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ อาจจะใหประโยชนในปจจุบนั หรืออนาคตก็ได
เมือ่ ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ แลวและกิจการไดใชประโยชนไปทัง้ สิน้ แลวตนทุนนัน้ จะถือเปนคาใชจา ย (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 วัตถุดิบที่นําไปใชในการผลิตสินคาหรือบริการโดยตรงสามารถคํานวณไดงายวาตนทุน
วัตถุดบิ ทีร่ วมอยูใ นการผลิตสินคาหนึง่ หนวยเปนเทาใด เชน ไมทนี่ าํ มาใชเปนเฟอรนเิ จอร ผาทีน่ าํ มาตัดเปนเสือ้
เปนตน 1.2) วัตถุดิบทางออมหรือวัตถุดิบโดยออม (Indirect Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นํามาใชในการ
ผลิตสินคานั้นแตใชเปนจํานวนนอย ตัวอยางเชน กาว ตะปู ดาย นํ้ามันหลอลื่น เปนตน กิจการบางแหง
อาจใชคาํ วาวัสดุโรงงาน (Factory Supplies) หรือวัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) แยกเปนรายการอีกรายการหนึง่
ตางหากจากรายการวัตถุดิบทางออม
1.2 คาแรง (Labor) คือ จํานวนเงินที่กิจการจายเปนคาตอบแทนแรงงานในการผลิตสินคาหรือ
บริการ การจายคาแรงอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน ในรูปของเงินเดือน คาแรงรายชั่วโมง คาแรงรายชิ้น
(ตามหนวยสินคาที่ผลิต) หรือในรูปของผลตอบแทนอื่นๆ เชน คาลวงเวลา โบนัสและเงินรางวัลจูงใจอื่นๆ
โดยแยกคาแรงเปน 2 ประเภท คือ 2.1) คาแรงทางตรง (Direct Labor) คือ คาแรงที่ตองเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยน
สภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป หรือเปนคาแรงที่เกี่ยวกับการผลิตสินคานั้นๆ โดยตรง ตัวอยางเชน
คาแรงของพนักงานคุมเครือ่ งจักรในแผนกประกอบ คาแรงของชางตัดเสือ้ ในกิจการผลิตเสือ้ สําเร็จรูป เปนตน
2.2) คาแรงทางออม (Indirect Labor) หมายถึง คาแรงที่ไมไดใชหรือไมไดเกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง
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
ในการผลิตสินคาหรือบริการ ซึง่ นอกเหนือจากรายการวัตถุดบิ ทางตรงและคาแรงงานทางตรง 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) ตนทุนคาเครื่องมือเครื่องใชเล็กๆ นอยๆ
ทีใ่ ชในโรงงาน 3.6) คาเสือ่ มราคาโรงงานของอาคาร เครือ่ งจักร และอุปกรณตา งๆ ในโรงงาน 3.7) คาซอมแซม
และบํารุงรักษาทรัพยสินในโรงงาน และ 3.8) คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในโรงงาน
2. ผลตอบแทนและวิธกี ารวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุน ประกอบดวย (Ruksutee, 1997)
2.1 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอนแทน
2.1.1 อัตรากําไรตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรที่เกิดขึ้นหลัง
หักคาใชจายตาง ๆ แลว เทียบกับตนทุนทางสถิติ เขียนเปนสูตรการคํานวณได ดังนี้
อัตรากําไรตอตนทุน

=

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ x 100
ตนทุนรวม
2.1.2 อัตรากําไรตอคาขาย หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรที่เกิดขึ้นหลัง
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 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) หมายถึง อัตราลดคา ทีท่ าํ ให
มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิ การคํานวณหาคา IRR กรณีกระแสเงินสดสุทธิรายป ไมเทา
กัน จะใชวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยการกําหนดอัตราลดคา ( r ) คํานวณหามูลคา ปจจุบัน
ของกระแสเงินสดรับสุทธิรายปตลอดอายุโครงการ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเงินสดจายลงทุนสุทธิ ถามูลคา
ปจจุบนั ของกระแสเงินสดตํา่ กวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ สิง่ ทีจ่ ะตองทํา คือ เพิม่ มูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดรับ
ซึ่งทําไดโดยการลดอัตราลดคา แตถามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสูงกวาเงินสด จายลงทุนสุทธิก็
ตองทําการลดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ โดยการเพิ่มอัตราลดคา จากนั้นคํานวณมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการ และเปรียบเทียบตามกระบวนการทีก่ ลาวขางตน จนกระทัง่ ไดอตั รา
ลดคา คาหนึ่งที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับมากกวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ และอัตราคาอีกหนึ่ง
ที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับตํ่ากวาเงินสดจายลงทุนสุทธิ จากนั้น ทําการคํานวณหาคา r หรือ
IRR ตามวิ ธี Interpolation อนึ่ ง ช ว งห า งของอั ต ราลดค า ก อ นที่ จ ะนํ า มาคํ า นวณหาค า IRR ตามวิ ธี
Interpolation ไมควรหางเกิน รอยละ 5 ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงจนเกินไป
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Nuansawai (2011) ศึกษาเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้งของ
กลุม แมบา นเกษตรกรบานปาไผ ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีวตั ถุประสงคศกึ ษาตนทุน
และผลตอนแทนของการผลิ ต กระเที ย มโทนดองนํ้ า ผึ้ ง โดยศึ ก ษาและเก็ บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ
ประธานกลุม แมบา นเกษตรกร และผูม หี นาทีเ่ กีย่ วของดานการเงินและบัญชีของกลุม จํานวน 9 คน ผูว จิ ยั ศึกษา
ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเทียมโทนดอกนํ้าผึ้ง จํานวน 3 ขนาด ไดแก ผลิตภัณฑกระเทียมโทน
ดองนํา้ ผึง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ พบวา ตนทุนในการผลิตกระเทียมโทนดองนํา้ ผึง้ มีอตั รากําไร
ตอตนทุนของผลิตภัณฑกระเทียมโทนดองนํ้าผึ้งขนาดเล็ กเทากับรอยละ 15.59 ขนาดกลางเท ากับ
รอยละ 46.13 และขนาดใหญเทากับรอยละ 65.45 และมีอัตรากําไรตอคาขายของผลิตภัณฑกระเทียมโทน
ดองนํา้ ผึง้ ขนาดเล็กเทากับรอยละ 12.97 ขนาดกลางเทากับรอยละ 30.84 และขนาดใหญเทากับรอยละ 39.08
มูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุโครงการ 20 ป ทีอ่ ตั ราคิดลด รอยละ 6.50 เทากับ 20,721,044
บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 1 เดือน และ 14 วัน
Kaphae (2010) ศึกษาเรือ่ ง ตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสาหรายนํา้ จืด (ไก) :
กรณีศกึ ษาสตรีสหกรณบา นหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผปู ระกอบการ
จํานวน 25 คน ผูวิจัยศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตภัณฑจากสาหรายนํ้าจืด (ไก) จํานวน 3 ประเภท
ไดแก ผลิตภัณฑสาหรายแผนทรงเครื่อง ผลิตภัณฑสาหรายเลิศรส (ไกยี) และผลิตภัณฑหอหมกไก
(หอนึ่งไก) 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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และมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑเทากับ 361,160 บาท 268,910 บาท และ 138,310 บาท ตามลําดับ
ผลิตภัณฑสาหรายแผนทรงเครื่อง มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป 1 เดือน 15 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตรา
คิดลด รอยละ 6.75 เทากับ 475,989.59 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนทีแ่ ทจริง เทากับรอยละ 46.67 ผลิตภัณฑ
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 (หอนึง่ ไก) มี อัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 13.02 และมีอตั รากําไรตอคาขายเทากับรอยละ 11.10
Tingtang (2005) ศึกษาเรือ่ ง การวิเคราะหตน ทุนและผลตอบแทนทุเรียนทอดกรอบของกลุม แมบา น
เกษตรกรในจังหวัดระยอง วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปทางดานการผลิต การตลาดและปญหา
อุปสรรค เก็บขอมูลจาการสัมภาษณกลุม แมบา นเกษตรกรทีผ่ ลิตทุเรียนทอดในจังหวัดระยอง จํานวน 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
ในการปรับปรุงการผลิต ปรับปรุงสถานทีใ่ นการผลิตใหสะอาดถูกสุขอนามัย หาตลาดทีแ่ นนอนโดยทําสัญญา
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 และขอเสนอแนะการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรเจดีย
3. วิธีการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งผูดําเนินการวิจัยไดสราง
แบบสัมภาษณ ตามขั้นตอนดังนี้
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3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและผลตอบแทน
3.2 กําหนดประเด็นตางๆ ที่ตองการทราบ
3.3 สรางแบบสัมภาษณแลวนําเสนอตอคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบประเด็น
ตางๆ และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข
3.4 นําแบบสัมภาษณทแี่ กไขเรียบรอยไปใหผเู ชีย่ วชาญทางการเงินและบัญชี จํานวน 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

°´¦µÎµÅ¦n °o »
°´¦µÎµÅ¦n°o» = ÎµÅ¦»· X 100
o»¦ª¤
°´¦µÎµÅ¦n °n µ µ¥
°´¦µÎµÅ¦n°nµ µ¥ = ÎµÅ¦»· X 100
¥° µ¥»·
n µ´ »´»· (Net Present Value)
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¦³¥³Áª¨µº» (PaybackPeriod: PP)
PB =
Á·nµ¥¨»»·
Á·¦´»·¦µ¥e
°´¦µ¨°Â£µ¥Ä (Internal Rate of Return: IRR)
IRR
=
สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรเจดียใช
วิธีรวบรวมขอมูลแลวสรุป แลวนําเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณกลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวทั้งหมด
จํานวน 31 คน เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 50-60 ป คิดเปนรอยละ 83.87 รองลงมา มีอายุระหวาง 60-70 ป
คิดเปนรอยละ 16.13 ประกอบอาชีพทําสวนปลูกมันฝรัง่ คิดเปนรอยละ 83.87 รองลงมาประกอบอาชีพทํานา
คิดเปนรอยละ 6.45 การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 93.55 ระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 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
ต น ทุ น และผลตอบแทนทางการเงิ น การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากมั น ฝรั่ ง จากการเก็ บ ข อ มู ล
โดยการสัมภาษณกลุม แมบา นเกษตรกรเจดียแ มครัว ตนทุนของโครงการระยะเวลา 5 ป ตัง้ แต พ.ศ. 2556 –
พ.ศ. 2560 พบวา ตนทุนของกลุม แมบา นในการลงทุนผลิตมันฝรัง่ ประกอบดวย คาใชจา ยในการลงทุนเริม่
แรก เทากับ 832,700 บาท ตนทุนการผลิต เทากับ 8,921,282.33 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร
เทากับ 677,429 บาท และมีรายไดจากการจําหนายมันฝรั่ง 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 ทัง้ นีม้ ผี ลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมูลคาปจจุบนั สุทธิใชอตั ราคิดลดรอยละ 8
คื อ อั ต ราเงิ น กู  สํ า หรั บ สิ น เชื่ อ ของกองทุ น หมู  บ  า นเจดี ย  แ ม ค รั ว ตํ า บลแม แ ฝกใหม อํ า เภอสั น ทราย
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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เวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนการผลิตมันฝรั่งแปรรูปที่กําหนดไว 5 ป สรุปไดวาโครงการนี้นาลงทุน
สําหรับผูประกอบการ
ตารางที่ 1
แสดงตนทุนการผลิตแปรรูปมันฝรั่งแตละชนิดแยกตามผลิตภัณฑ ตลอดป พ.ศ. 2556
®n ª¥ : µ
¦µ¥µ¦

¤´ ¦´É °¦°
881,375

¤´ ¦´É °¦» ¦
44,701

nµÂ¦µµ¦

222,269

54,929

nµÄonµ¥Äµ¦¨·´Â¦

232,829

76,888

¦ª¤

1,336,473

176,518

¦·¤µµ¦¨·´Êe

6,875

1,699

o»µ¦¨·´Â¦n°·Ã¨¦´¤

194.40

103.90

o»µ¦¨· (¦ª¤nµÁºÉ°¤¦µµ) n°·Ã¨¦´¤

211.81

121.31

ª´»·µ¦

จากตารางที่ 1 พบวา ตนทุนในการแปรรูป มันฝรั่งทอดกรอบ และมันฝรั่งทอดปรุงรส มีตนทุน
การผลิตผันแปรตอกิโลกรัม ดังนี้ มันฝรั่งทอดกรอบ มีตนทุนการผลิตผันแปร เทากับ 194.40 บาทตอกิโลกรัม
และตนทุนการผลิต (รวมคาเสื่อมราคา) ตอกิโลกรัม เทากับ 211.81 บาทตอกิโลกรัม โดยมีปริมาณการผลิต
เทากับ 6,875 กิโลกรัมตอป ซึ่งประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบทางตรง เทากับ 881,375 บาท คาแรงงานทางตรง
เทากับ 222,269 บาท คาใชจายการผลิตผันแปร เทากับ 232,829 บาท และ มันฝรั่งทอดปรุงรส มีตนทุน
การผลิตผันแปร เทากับ 103.90 บาทตอกิโลกรัม และตนทุนการผลิต (รวมคาเสื่อมราคา) 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
¦µ¥µ¦

¤´ ¦´É °¦°

¤´ ¦´É °¦» ¦

¦·¤µ (·Ã¨¦´¤)

6,875

1,699

¦µµ µ¥n°·Ã¨¦´¤

250

250

o»´Â¦n°·Ã¨¦´¤

194.40

103.90

ÎµÅ¦nªÁ·

55.60

146.10

®´ nµÄonµ¥¸Én°·Ã¨¦´¤

17.42

17.42

ÎµÅ¦»·n°o» (¦o°¥¨³)

38.18
17.37 %

128.68
104.93 %

ÎµÅ¦»·n°nµ µ¥ (¦o°¥¨³)

14.71 %

50.91 %

ÎµÅ¦»·

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 ดังนั้นมีกําไรสุทธิตอตนทุน
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

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

230

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

ตารางที่ 3
แสดงกระแสเงินสดรับสุทธิ ตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 (กําหนดระยะเวลา 5 ป )
หนวย : บาท
¸ ¸É

¦³Â
Á·¦´ 
(µ)

คาใชจาย
n µในการ
Äo nµ¥
ลงทุน
Äµ¦
¨»

0
832,700
1
2,143,500
2
2,250,675
3
2,363,209
4
2,481,369
5
2,691,538
¦ª¤ 11,930,290.59 832,700.00

¦³ÂÁ·n µ¥
n µÄo nµ¥
ตนทุน
oการผลิ
»µ¦
Ä
ต
 า
µ¦ µ¥
(ไม¨·
รวมค
(Å¤n่อมราคา)
¦ª¤n µ
Â¨³
เสื
ÁºÉ°¤¦µµ)
¦·®µ¦

1,512,991.00
1,635,993.63
1,770,942.79
1,919,173.00
2,082,181.92
8,921,282.33

126,982.00
130,854.67
135,086.19
139,716.43
144,789.98
677,429.27

¦³ÂÁ·
¦´ »·
(µ)

¦³ÂÁ·
³¤
(µ)

¦ª¤

832,700.00 -832,700.00 -832,700.00
1,639,973.00 503,527.00 -329,173.00
1,766,848.30 483,826.70 154,653.70
1,906,028.97 457,179.78 611,833.48
2,058,889.43 422,479.76 1,034,313.24
2,226,971.90 464,565.75 1,498,878.99
9,598,711.60 1,498,878.99

จากตารางที่ 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 รวมกระแสเงินสดจายทั้งสิ้น
เปน จํานวน 9,598,711.60 บาท ดั้งนั้นมีกระแสเงินสดรับสุทธิจํานวน 1,498,878.99 บาท
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ตารางที่ 4
แสดงมูลคาปจจุบันสุทธิตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 (กําหนดระยะเวลา 5 ป )
หนวย : บาท
¸
1
2
3
4
5
¤¼¨nµ{»´ (PV)
Á·¨»Á¦·É¤Â¦
¤¼¨nµ{»´»·(NPV)

¦³ÂÁ·¦´ »·
503,527.00
483,826.70
457,179.78
422,479.76
464,565.75

°´¦µ·¨  %
0.9259
0.8573
0.7938
0.7350
0.6806

¤¼¨n µ´ »´ (PV)
466,215.65
414,784.63
362,909.31
310,522.62
316,183.45
1,870,615.66
832,700.00
1,037,915.66

É

จากตารางที่ 4 พบวา การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิใชอัตราคิดลดรอยละ 8 คือ อัตราเงินกู
สําหรับสินเชื่อของกองทุนหมูบานเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สามารถคํานวณหามูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน
เท า กั บ 1,870,615.66 บาท หั ก ด ว ยเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก 832,700 บาท มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ มี
จํานวน 1,037,915.66 บาท ซึ่งมีมูลคาเปนบวก แสดงใหเห็นวากระแสเงินสดสุทธิ เมื่อคํานึงถึงมูลคา
ของเงินตามระยะเวลาแลวมากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นโครงการนี้นาลงทุน
ตารางที่ 5
แสดงผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑมันฝรั่ง ตลอดระยะเวลา 5 ป
¤¼¨nµ{»´»· (NPV)
°´¦µ¨°Â£µ¥Ä (IRR)
¦³¥³Áª¨µº» (PB)

1,037,915.66 µ
49.85%
1 e 4 Áº°

จากตารางที่ 5 พบวา การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตภัณฑมันฝรั่ง 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 หากนอกฤดูกาลปลูกมันฝรั่งจะมี
ราคาแพง ตนทุนการผลิตสวนของคาจางแรงงานมีอัตราคาจางสูง และดานการจัดจําหนาย มีปญหา
ดานรูปแบบของบรรจุภัณฑไมนาสนใจหรือมีความสวยงาม
3. ดานการกําหนดราคา
ปญหาการกําหนดราคาขายสินคา ทางกลุมไดกําหนดราคาขายของมันฝรั่งทั้ง 2 ชนิดเทากัน
คือ กิโลกรัมละ 250 บาท เทากัน ทั้งๆ ที่ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนไมเทากัน
4. ดานการตลาด
ปญหาทางกลุมยังขาดชองทางการจําหนายทั้งปลีกและสง การโฆษณาประชาสัมพันธ
และลูกคารายใหม โดยปจจุบนั มีแหลงในการขายสงเพียงแหลงเดียว และลูกคารายยอยประจําหมูบ า นเทานัน้

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑมนั ฝรัง่ พบวาใหผลตอบแทนสูง
นาลงทุน เนื่องจากผลิตภัณฑแปรรูปมันฝรั่งยังอยูในความตองการของผูบริโภคตลอดเวลา อีกทั้งรสชาติ
ความอรอย และการผลิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคา ทําใหมียอดขายที่สูง พบไดจากผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยมันฝรั่งทอดกรอบมีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 17.37 และอัตรากําไรตอคาขาย
เทากับรอยละ14.71 มันฝรั่งทอดปรุงรส มีอัตรากําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 104.93 และอัตรากําไรตอ
คาขายเทากับรอยละ 50.91 ผูป ระกอบการมีคา ใชจา ยในการลงทุนเปนจํานวนนอยเมือ่ เทียบกับผลตอบแทน
ที่ไดรับ และมีคาใชจายในการขายและบริหารที่ตํ่า สงผลใหกําไรสุทธิสูง อีกทั้งยังมีผลตอบแทนจาก
การประเมินโครงการที่นาลงทุน โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 4 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก
จํานวน 1,037,915.66 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ 49.85 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Kaphae (2010) เรื่องตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสาหรายแผนทรงเครื่อง
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 ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑมันฝรั่ง 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 ทั้งนี้มีผลตอบแทนที่แทจริง รอยละ 49.85 สงผลทําใหโครงการนาลงทุน จากผล
การศึกษาที่พบดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้
1. กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวไดรับทราบตนทุนที่แทจริงของการแปรรูปมันฝรั่งทั้ง 2 ชนิด
โดยเปรียบเทียบตนทุน มันฝรัง่ ทอดกรอบมีตน ทุนทีส่ งู กวา เพราะกระบวนการผลิตทีม่ ขี นั้ ตอนการผลิตมากกวา
จึงตองจายคาแรงเพิ่มขึ้น เพราะมันฝรั่งทอดกรอบมีขั้นตอนการตากจนแหงใชเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง
ตองใชแรงงานในการเก็บและตากหลังจากนั้นจึงนําไปทอดกรอบ แตมันฝรั่งทอดปรุงรสเมื่อสไลดลางนํ้า
ผึ่งใหแหงจะนําไปทอดโดยไมมีกระบวนการตาก ดังนั้นผูประกอบควรนําแนวทางในการคํานวณตนทุนไป
ใชพิจารณาในการกําหนดราคาขายของสินคาทั้ง 2 ชนิดใหมีเหมาะสม
2. ผูท สี่ นใจการวิเคราะหตน ทุนและผลตอบแทนของสินคาชนิดอืน่ สามารถนําแนวทางการวิจยั นีไ้ ป
ใชใหเปนประโยชนได
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
1. ควรเพิม่ ความรูใ หกบั กลุม ดานการจัดทําบัญชีทเี่ ปนระบบและถูกตองตามหลักบัญชีรบั รองทัว่ ไป
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองนําไปสูการวิเคราะหที่มีความแมนยํามากขึ้น และควรมีวิธีการคิดตนทุนโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ เพื่อความสะดวกของผูประกอบการ
2. ควรเพิ่มความรูใหกับกลุมดานชองทางการจัดจําหนายสินคาทางออนไลน เนื่องจากเปน
ชองทางที่เปดโอกาสใหสามารถนําเสนอสินคาไดมากขึ้น
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