
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

 ในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการทําฟารมไขไก วัตถุประสงคสําคัญคือเพื่อศึกษา

ความเปนไปไดในการลงทุน รวมถึงศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการเพื่อ

นํามาใชในการประกอบการตัดสินใจของโครงการ   

   ดังนั้นแนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษา ท่ีใชในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ 

เพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจในการลงทุน โดยไดเนนทางดานการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน

การลงทุน (Cost Benefit Analysis) ผูศึกษาไดใชทฤษฎี แนวความคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของใน

การดําเนินการศึกษา คือ 

 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับตนทุน 

 ความหมายของตนทุนการผลิต (Cost of production) หมายถึงคาใชจายตาง ๆ ท่ีทําใหเกิด

สินคาหรือบริการท่ีสนองความตองการของผูบริโภค หรือคาใชจายตาง ๆ ท่ีทําใหอรรถประโยชน

หรือมูลคาของสินคาหรือบริการเพิ่มข้ึน เราสามารถสรุปตนทุนในลักษณะตาง ๆ ไดดังนี้ 

   1)   ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ตนทุนคาเสียโอกาสหรือตนทุนในการ

เลือก(Alternative choice) เกิดจากการที่นําทรัพยากรซ่ึงมีอยูอยางจํากัดไปใชประโยชนในทางเลือก

ใดทางเลือกหนึ่งในบรรดาทางเลือกตาง ๆ ท่ีเปนไปได ทําใหเสียโอกาสท่ีจะนําทรัพยากรนั้นไปใช

ประโยชนในทางเลือกอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการคิดตนทุนในทางเศรษฐศาสตรเลยทีเดียว 

โดยตนทุนคาเสียโอกาสจะเปนมูลคาหรือผลประโยชนของทางเลือกอ่ืนท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือก

ท้ังหลายท่ีตองสละไป เม่ือมีการตัดสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงในการใชทรัพยากร ตนทุนคาเสีย

โอกาสอาจเกิดข้ึนไดท้ังในกิจกรรมการบริโภคหรือกิจกรรมการผลิต การผลิตท่ีมีการตัดสินใจ

ถูกตอง ผลประโยชนท่ีไดรับจากการผลิตสินคาจะมีคามากกวา ตนทุนคาเสียโอกาสเสมอ 
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   2)   ตนทุนชัดแจงและตนทุนไมชัดแจง  

   ตนทุนชัดแจงหรือ ตนทุนท่ีจายจริง (Explicit Cost) เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและมีการจาย

จริงท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือส่ิงของ เชน คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาจางผูจัดการ 

   ตนทุนไมชัดแจงหรือ ตนทุนท่ีไมไดจายจริง/ ตนทุนแอบแฝง (Implicit Cost) เปนตนทุน

ท่ีไมไดจายจริง ๆ แตไดประเมินข้ึนสําหรับปจจัยท่ีผูเปนเจาของไดเสียสละไปใหกับการผลิตนั้น ซ่ึง

วัดคาในรูป “ตนทุนคาเสียโอกาส” (Opportunity Cost) เพราะเสียโอกาสท่ีจะนําปจจัยนั้นไปผลิต

อยางอ่ืน ตัวอยางเชน ผูผลิตนําท่ีดิน เงินทุนของตัวเองและแรงงานของตัวเองมาใชในการดําเนิน

กิจการของตัวเอง ซ่ึงตนทุนเหลานี้ผูผลิตไมตองจายเงินเพราะเปนของตัวเอง แตถามองในแงตนทุน

ทางเศรษฐศาสตรแลวจะตองประเมินคาเชา ดอกเบ้ีย และคาจางสําหรับตัวเองดวย โดยวัดคาหรือ

ประเมินคาในรูปของคาเสียโอกาส(Opportunity Cost) เพราะเจาของไดนําปจจัยตาง ๆ เหลานั้นมา

ใชเสียเอง ทําใหเสียโอกาสท่ีไดคาตอบแทนกลับมา หรือเสียโอกาสท่ีจะนําไปใชผลิตอยางอ่ืน  

   3)   ตนทุนภายใน และตนทุนภายนอก 

   ตนทุนภายใน (Internal Cost) เรียกอีกอยางหนึ่งวา ตนทุนของเอกชน(Private Cost) 

หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยผลิตนั้น เปนคาใชจายตาง ๆ ท่ีผูผลิตสินคานั้น ๆ เปนผู

รับภาระ 

   ตนทุนภายนอก (External Cost) หมายถึงคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลอื่นท่ีมิใช

ผูผลิตตองรับภาระ ตัวอยางเชน การผลิตสินคาของโรงงานหน่ึง กอใหเกิดควันพิษ ซ่ึงเปนผลเสียตอ

สุขภาพของประชาชนในบริเวณนั้น ทําใหเปนโรคทางเดินหายใจตองเสียคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล คาใชจายเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิต 

   4)   ตนทุนเอกชนและตนทุนสังคม 

   ตนทุนเอกชน หรือตนทุนภายใน (Private Cost or Internal Cost) หมายถึงตนทุนทุกชนิด

ท่ีผูผลิตใชจายในการผลิตสินคา และบริการ ท้ังท่ีจายจริงและไมไดจายจริง 

   ตนทุนสังคม (Social Cost) หมายถึงมูลคาการใชทรัพยากรทั้งหมดในการผลิตสินคา เปน

คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนท่ีสังคมเปนผูรับภาระ ประกอบดวยตนทุนเอกชน และ ตนทุนภายนอก

   5)   ตนทุนทางการเงินและตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
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   ตนทุนทางการเงิน(Financial Cost) หรือตนทุนทางบัญชี(Accounting Cost) เปนตนทุนท่ี

เกิดข้ึนจริงและมีการจายจริงในกระบวนการผลิต หรือตนทุนชัดแจง(Explicit Cost) 

   ตนทุนทางเศรษฐศาสตร(Economics Cost) เปนตนทุนทุกชนิดท่ีจําเปนตอการผลิตสินคา 

และบริการ ท้ังท่ีจายจริงและไมไดจายจริง(Explicit Cost and Implicit Cost) นั่นคือในทาง

เศรษฐศาสตรตนทุนการผลิตสินคาใด ๆ จะคํานึงถึงคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเปนการรวม

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตอผูผลิตและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตอบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากการผลิตนั้น

ดังนั้นจะเห็นไดวาตนทุนทางเศรษฐศาสตร จะมีมูลคาสูงกวาตนทุนทางการเงินเสมอ  

   ทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุนท่ีจะกลาวถึงนี้จะเปนทฤษฎีตนทุนของเอกชนเทานั้นและจะรวม

ตนทุนชัดแจงและตนทุนแอบแฝงน่ันคือ เราจะวิเคราะหวาในการผลิตสินคาปริมาณใดๆ ตนทุน

ของผูผลิตประกอบดวยรายจายอะไรบาง และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการผลิตนั้นตนทุนจะ

เปล่ียนแปลงไปในลักษณะใด ซ่ึงการวิเคราะหเกี่ยวกับตนทุนนี้ตองอาศัยความรูพื้นฐานทางดาน

   ทฤษฎีการผลิตเปนอยางมาก (วัชรี  พฤกษิกานนท, 2549:176-194) 

ในการวิเคราะหตนทุนการผลิตเราจะแบงตนทุนการผลิตออกเปนตนทุนในระยะส้ันและตนทุนใน

ระยะยาว โดยมีขอสมมุติวา  

1) ราคาปจจัยการผลิตทุกชนิดคงท่ีไมวาธุรกิจจะซ้ือมากนอยเพียงใด 

2) เทคนิคการผลิตคงท่ี 

 2.1.2 การวิเคราะหตนทุนในระยะสั้น (Short-run Cost Analysis) 

   ความหมายของระยะส้ันก็เหมือนกับในทฤษฎีการผลิตนั่นเอง กลาวคือเปนระยะเวลาท่ี

ผูผลิตไมสามารถเปล่ียนแปลงปจจัยบางอยางเชน ขนาดโรงงาน เคร่ืองมือเคร่ืองจักรตาง ๆ ซึงปจจัย

เหลานี้เราเรียกวาปจจัยคงท่ี (Fixed Factor) และตนทุนของปจจัยคงที่เรียกวาตนทุนคงที่ (Fixed 

Cost) และผูผลิตสามารถเปล่ียนแปลงปจจัยบางอยางเชน แรงงาน วัตถุดิบ ซ่ึงปจจัยเหลานี้เรา

เรียกวาปจจัยแปรผัน (Variable Factor) ตนทุนของปจจัยแปรผันเรียกวาตนทุนผันแปร (Variable 

Cost) 

   นั่นคือตนทุนในระยะส้ันประกอบดวยตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร การวิเคราะหตนทุน

ในระยะส้ันเราจะวิเคราะหวา เม่ือจํานวนผลผลิตเปล่ียนแปลงไปนั้นตนทุนท้ัง 2 ชนิดนี้จะ

เปล่ียนแปลงไปอยางไร 
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   โครงสรางตนทุนในระยะส้ัน 

   โครงสรางของการวิเคราะหตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร ในระยะส้ันจะประกอบดวย 

ตนทุนรวม ตนทุนเฉล่ีย และตนทุนสวนเพิ่ม ดังนี้ 

   1)   ตนทุนรวม (Total Cost; TC) หมายถึงตนทุนรวมท่ีเกิดข้ึนในการผลิตสินคาจํานวน

หนึ่งประกอบดวยตนทุนคงท่ีรวม (Total Fixed Cost: TFC) และตนทุนผันแปรรวม (Total Variable 

Cost; TVC) โดยสามารถเขียนเปนสมการดังนี้ 

TC   =   TFC + TVC 

   ตนทุนคงท่ีรวม (Total Fixed Cost; TFC) หมายถึง ตนทุนสวนท่ีไมเปล่ียนแปลงไปตาม

ปริมาณการผลิตไมวาผลผลิตจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือแมแตผูผลิตจะไมทําการผลิตตนทุนสวนนี้ก็

ยังเทาเดิม ซ่ึงหมายถึงคาใชจายสําหรับปจจัยคงท่ีนั่นเอง ตัวอยาง เชนคาเชาท่ีดิน คากอสรางอาคาร

โรงงาน และเคร่ืองจักร หรืออาจรวมถึงคาจางแรงงานท่ีไมไดเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต

เชน คาจางผูจัดการ คาอาคารสถานท่ี เปนตน 

   ตนทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost; TVC) หมายถึง ตนทุนคาใชจายท่ีเปล่ียนแปลง

ตามปริมาณการผลิต ตนทุนนี้จะสูงข้ึนถาเพิ่มปริมาณการผลิตสินคา และจะลดลงเม่ือลดการผลิต

สินคา หรือมีคาเทากับศูนยถาหากไมมีการผลิตเลย ตัวอยาง เชนคาจางแรงงาน คาใชจายในการซ้ือ

วัตถุดิบตาง ๆ คาไฟฟา คาเช้ือเพลิงตาง ๆ เปนตน 

   2)   ตนทุนรวมเฉล่ียตอหนวย (Average Total Cost: ATC หรือ AC) หมายถึงตนทุน

ท้ังหมดเฉล่ียตอหนวย กลาวคือเม่ือผลิตสินคาหนึ่งโดยเฉล่ียแลวจะเสียตนทุนเทาใด คานั้นคือคา

ของตนทุนเฉล่ียนั่นเอง หาไดโดยเอาตนทุนรวมหารดวยจํานวนสินคาท่ีผลิตและประกอบดวย

ตนทุนคงท่ีเฉล่ียตอหนวย (Average Fixed Cost; AFC) กับตนทุนผันแปรเฉล่ียตอหนวย(Average 

Variable Cost; AVC)  

ATC   =  =  =  

ATC   =  AFC + AVC 
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   ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย (Average Fixed Cost : AFC) หมายถึง ตนทุนรวมคงท่ี (TFC) เฉล่ียตอ

หนวย ตนทุนคงที่เฉล่ียจะมีคาลดลงตามลําดับเม่ือจํานวนผลผลิตเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เนื่องจากคา TFC 

คงท่ีในขณะท่ีคา Q เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ คํานวณไดจากสมการดังนี้ 

AFC =  

   ตนทุนผันแปรเฉล่ีย (Average Variable Cost : AVC) หมายถึง ตนทุนรวมผันแปร (TVC) 

เฉล่ียตอหนวย  

AVC =  

   3)   ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost; MC) หมายถึงตนทุนท้ังหมดท่ีเพิ่มข้ึน จากการผลิต

สินคาเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหนวย หรือก็คืออัตราการเปล่ียนแปลงของตนทุนรวมเมื่อจํานวนการผลิต

เปล่ียนแปลงไป เขียนเปนสมการไดดังนี้ 

 MC = TC n  - TCn-1       ; n = จํานวนผลผลิต 

 หรือ 

 MC =   

 

   เม่ือพิจารณาจากเสนตนทุนรวมจะพบวาอัตราสวนของ  นั้นก็คือความชัน (Slope) 

ของเสน TC นั่นเอง ดังนั้นเราจึงกลาวไดวา   

    MC  =  Slope ของ TC 

   ในการผลิตระยะส้ัน เม่ือตองการเปล่ียนแปลงจํานวนผลผลิตตนทุนสวนเพิ่มไดนั้นคือ

สวนท่ีเปนตนทุนผันแปรเทานั้น ดังนั้นเราอาจหมายถึง TVC อยางเดียวก็ได นั่นคือ 

  MC  =  TVCn   -  TVCn-1 

         =   

  MC  =  slope ของ TVC 
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     2.1.3 การวิเคราะหทางการเงิน  

   การวิเคราะหทางการเงิน คือการดําเนินการเพ่ือประเมินวาโครงการมีผลกําไรทางธุรกิจ

หรือไม ไมวาผูลงทุนหรือผูดําเนินการจะเปนใคร คือไมวาจะเปนบริษัทผูรวมทุนหรือเกษตรกร 

และไมวาจะเปนธุรกิจเอกชน หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม ดวยเหตุนี้โครงการของ

ภาคเอกชนจึงมีการวิเคราะหทางการเงินเสมอ เพื่อกําหนดผลกระทบของการลงทุนท่ีมีตอผูลงทุน

หรือบริษัทหนวยงานของรัฐและองคการระหวางประเทศก็มีการวิเคราะหทางการเงินเชนเดียวกัน 

เม่ือผลผลิตของโครงการมีราคาและจําหนายได(ประสงค ตงยิ่งศิริ, 2545: 227-229) 

   ทุกโครงการจะตองมีการวิเคราะหทางการเงิน ถาผลผลิตของโครงการสามารถจําหนาย

ในตลาดหรือสามารถกําหนดมูลคาตามราคาตลาดได ไมวาโครงการนั้นจะเปนโครงการของเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล 

   สําหรับเอกชน โดยท่ีความสนใจจะอยูท่ีผลกําไร ดังนั้นการลงทุนของภาคเอกชนจึงตองมี

การวิเคราะหทางการเงินเสมอ สวนภาครัฐบาลนั้นจะใหความสนใจทางดานนี้ก็ตอเม่ือ 

   1)   มีการขายผลผลิตหรือบริการเชน ทางดวน รถไฟ สายการบิน ไฟฟา ประปา 

โทรศัพท และโทรคมนาคม 

   2)   มีความจําเปนท่ีจะประเมินผลกระทบของโครงการตองบประมาณแผนดินและ

สวัสดิภาพของประเทศ 

   3)   รัฐบาลใหการสนับสนุนหรือเอกชนขอรับการสนับสนุนในบางเร่ือง เชนเงินกู เงิน

อุดหนุน หรือการลดหยอนภาษี และคาสาธารณูปโภค เพราะในกรณีนี้รัฐบาลจําเปนตองทราบวาถา

ไดรับเงินอุดหนุนหรือความชวยเหลือแลว จะทําใหโครงการมีความเปนไปไดทางการเงินหรือไม 

   4)   หนวยงานของรัฐตองการเลือกระหวางทางเลือกตาง ๆ บนพื้นฐานของวัตถุประสงค

ทางการเงิน เชน การเลือกวิธีการดําเนินงานหรือการใหบริการท่ีเสียคาใชจายทางการเงินตํ่าสุด ใน

ขณะเดียวกันก็บรรลุตามวัตถุประสงคหรือมาตรฐานท่ีตองการ วิธีนี้เรียกวา Cost minimization  

หรือ Cost Effectiveness 

   5) โครงการประเภทไมมีรายได เชน โครงการดานการศึกษาและวิจัยก็อาจมีการ

วิเคราะหทางการเงินเชนกัน การวิเคราะหในกรณีนี้จะเกี่ยวของกับการวิเคราะหแหลงท่ีมา ความ

เหมาะสม และความเพียงพอของเงินทุนเพื่อใชในการเร่ิมโครงการและดําเนินโครงการ 
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 2.1.4 วัตถุประสงคของการวิเคราะหทางการเงิน 

   โดยท่ัวไปการวิเคราะหทางการเงินมีวัตถุประสงค 4 ประการดังนี้ 

   1)   เพื่อประเมินความเปนไปไดทางการเงิน วัตถุประสงคสําคัญของการวิเคราะหทาง

การเงินคือ การประเมินความสามารถในการทําโครงการ นั่นคือโครงการสามารถกอใหเกิดรายไดท่ี

คุมคากับคาใชจายตาง ๆ และมีอัตราผลตอบแทนท่ีดี การประเมินสวนนี้จะตองมีการประมาณการ

ตนทุนและผลตอบแทนท้ังส้ิน เพื่อศึกษาหาผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 

   2)   เพื่อประเมินแรงจูงใจ การวิเคราะหทางการเงินจะมีความสําคัญตอการประเมิน

แรงจูงใจท่ีมีตอเจาของโครงการและผูมีสวนรวมกับโครงการ เชน เม่ือเขารวมโครงการแลว 

เกษตรกรจะมีรายไดมากเพียงพอตอคาเหนื่อยและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนหรือไม ? เอกชนจะไดรับ

ผลตอบแทนตอเงินลงทุนท่ีลงทุนไปและท่ีกูยืมมาหรือไม ? หรือถาเปนโครงการรัฐวิสาหกิจ หรือท่ี

รัฐบาลใหการสนับสนุน ก็พิจารณาวาผลตอบแทนท่ีไดรับจะเพียงพอตอการเล้ียงตัวเองและบรรลุ

วัตถุประสงคทางการเงินตามท่ีตองการหรือไม ? 

   3)   เพื่อจัดใหมีแผนการเงินท่ีดี เพื่อใหโครงการมีกําไรและผลตอบแทนท่ีดี ก็จะตองมี

แผนการเงินท่ีดีดวย โดยเฉพาะการวางแผนจัดหาเงินทุน เพื่อใหไดมาซ่ึงเงินทุนในจํานวนและใน

เวลาตามท่ีตองการ โดยเสียคาใชจายตํ่าสุด รวมทั้งเพื่อใหขอเสนอแนะถึงวิธีการปรับปรุงความ

เปนไปไดทางการเงินของโครงการ โดยเฉพาะความเหมาะสมของอัตราคาบริการ ราคา และปริมาณ

การผลิตท่ีคุมทุน 

   4)  เพื่อประเมินขีดความสามารถในการบริหารการเงิน สําหรับโครงการลงทุนขนาด

ใหญท่ีมีการบริหารการเงินท่ีสลับซับซอน ก็จําเปนตองพิจารณาถึงระบบการจัดการดานการเงิน

และความสามารถของผูท่ีจะบริหารการเงินดวย ในการนี้ก็อาจมีการพิจารณาวาควรจะมีการ

ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงองคกรและการจัดการอยางไร ควรจัดใหมีระบบการควบคุมและการ

ตรวจสอบการเงินอยางไร รวมท้ังการฝกอบรมทักษะเฉพาะทางเร่ืองอะไร เพื่อใหโครงการเดินหนา

ไปตามกําหนด 

       2.1.5 ทฤษฎีการวิเคราะหโครงการ (Project Analysis) 

   1)   มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ(Net Present Value : NPV)มูลคา

ปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ ของโครงการใดก็ตาม คือผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแส
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ผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนในแตละปตลอดอายุของโครงการภายใตอัตราคิด

ลด (Discount Rate) ท่ีพิจารณาสามารถเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้ 
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      NPV  =  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุของโครงการ 

   Bt  =  มูลคาผลตอบแทนในปท่ี t 

   Ct  =  มูลคาของตนทุนในปท่ี t 

    i  =  อัตราคิดลด (Discount Rate) หรืออัตราดอกเบ้ีย 

             t  =  ปของโครงการท่ี 0,1,2,3, ...10 โดย 10 คืออายุของโครงการ 

   2)  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 

   อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of Return: IRR) หมายถึงอัตราสวนท่ีจะ

ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนท่ีไดรับในอนาคตเทากับมูลคาปจจุบันของกระแส

ตนทุนนั้นพอดี 

   การหา IRR เร่ิมจากการหักผลตอบแทนออกดวยคาใชจายเปนป ๆ ไปตลอดช่ัวอายุของ

โครงการ เพื่อใหไดมาซ่ึงผลตอบแทนสุทธิรวมกันแลวมีคาเปน 0 ซ่ึงเขียนเปนสมการความสัมพันธ

ไดดังนี้ 

   IRR (หรือ r) คืออัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ท่ีทําให 
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   IRR  =  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 

   r   =  IRR (อัตราสวนลด) 

 Ct     =  ตนทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t  

 C0    =  ตนทุนสุทธิของโครงการในปท่ี 0 

 Bt    =  ผลตอบแทนสุทธิในปท่ี t 

 t    =  ปของโครงการ คือ ปท่ี 1, 2, 3, …, 10 

 n   =  อายุของโครงการ 10 ป 
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 ปท่ี 0 คือ ปท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (initial investment) 

   โดยอัตราสวนลดท่ีจะทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคตเทากับ

มูลคาปจจุบันของตนทุน (คาใชจายท้ังหมด) ของโครงการนั้นพอดีหรืออัตราสวนลดท่ีจะทําให

ผลรวมของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 0 ซ่ึงอัตราผลตอบแทนภายใน

จากการลงทุน (IRR) ท่ีเหมาะสมตอการตัดสินใจลงทุนจะตองมีคาสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจําหรือสูงกวาตนทุนของเงินทุน เชน สูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูในปจจุบัน 

3) อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit – Cost Ratio: B/C Ratio) 

   อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคา

ปจจุบันของกระแสผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนตลอดอายุของโครงการภายใต

อัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีพิจารณา  อัตราสวนรายไดตอตนทุน คือ เกณฑนี้แสดงถึงอัตราสวน

ระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของคาใชจายในการดําเนินงาน และ

บํารุงรักษา นั่นก็คือ คาใชจายท่ีไมมีการแบงแยกวาเปนคาใชจายประเภทใด ซ่ึงจะเปนการวัด

ทางดานตนทุนของโครงการนั่นเอง แตรายไดของโครงการ คือ ผลประโยชนท่ีจะไดรับเม่ือมี

โครงการนั้นเกิดข้ึน การวัดรายไดตอตนทุนของโครงการลงทุนของหนวยธุรกิจ สวนใหญจะเปน

การวัดรายไดตอตนทุนท่ีเกิดข้ันโดยตรงกับหนวยธุรกิจ เปนการวัดผลทางดานเศรษฐกิจโดยมิไดมี

การนําเอาผลท่ีจะมีตอทางดานสังคมเขาไปเกี่ยวของ การวัดรายไดและตนทุนของหนวยธุรกิจนั้น 

การตีคาของรายไดและตนทุนนั้นจะใชราคาตลาดเพียงอยางเดียว มิไดใชราคาเงามาวิเคราะห

ประกอบดวย ซ่ึงสามารถคํานวณไดจากสมการความสัมพันธ ดังนี้ 
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     B\C ratio    =  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

 Bt    =   ผลตอบแทนสุทธิในปท่ี t 

 Ct     =   ตนทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t 

 C0     =   ตนทุนสุทธิของโครงการในปท่ี 0 

 i   =   อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ีย 
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 t    =   ปของโครงการ คือ ปท่ี 1, 2, 3, …,10 

 n    =  อายุของโครงการ 10 ป 

 ปท่ี 0 คือปท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (initial investment) 

   โดยอัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของคาใชจาย

ตลอดอายุโครงการ ซ่ึงอัตราสวนรายไดตอตนทุน (Benefit cost ratio: B\C ratio) ของโครงการท่ี

เหมาะสมตอการลงทุนตองมากกวา 1 หรืออยางนอยท่ีสุดตองเทากับ 1 

   4)  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Analysis) 

   ระยะเวลาคืนทุนหมายถึงระยะเวลาการดําเนินงานท่ีผลตอบแทนสุทธิจากโครงการ

สามารถชดเชยเงินลงทุนตอนเร่ิมตนของโครงการ วิธีหาระยะเวลาคืนทุนหรือหาจํานวนปท่ีจะทํา

ใหไดผล ตอบแทนคุมกับเงินท่ีลงทุนนี้ สามารถคํานวณไดดังนี้ 

   ระยะเวลาคืนทุน = คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก / กําไรสุทธิตอป 

   5)   การตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) 

   การตัดสินใจลงทุน หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก โครงการลงทุนวาควรลงทุน

ในโครงการใดจึงจะใหผลตอบแทนตามความตองการ โดยใชเกณฑในการตัดสินใจทางการลงทุนท่ี

คํานึงถึงคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (NPV) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ตาม

รายละเอียดท่ีกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจทางการลงทุน จะทําใหผู

วิเคราะหโครงการลงทุนตัดสินไดวาควรลงทุนในโครงการน้ัน ๆ หรือไม โดยปกติโครงการท่ีมีคา

ตาง ๆ ดังตอไปนี้ ถือเปนโครงการท่ีควรลงทุนพิจารณาจาก 

   มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (NPV) มีคามากกวาศูนย หรือมีคาเปนบวก จะแสดง

วาการลงทุนในโครงการนั้นไดผลตอบแทนคุมกับการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนแกเจาหนี้ระยะ

ยาวหรือหุนกู คือดอกเบี้ยมีอัตราท่ีคงท่ี NPV เปนสวนท่ีเปนบวกของโครงการ จึงจะตกเปน

ผลตอบแทนแกเจาของ ดังนั้น เม่ือลงทุนในโครงการท่ี NPV = 0 สวนของเจาของจะไมเพิ่มข้ึน แต

การที่ธุรกิจมีโครงการลงทุนเพิ่มจะมีผลใหขนาดของกิจการขยายตัวข้ึน 

   อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) การตัดสินใจโดนการใชวิธี IRR เนื่องจาก IRR 

ของโครงการใด คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนั้น ถาอัตราผลตอบแทนของ



16 
 

โครงการ (IRR) มีคาสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา หรือสูงกวาตนทุนของเงินทุน ก็ควรลงทุน 

อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) มีคาตํ่ากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจํา หรือสูงกวาตนทุนของ

เงินทุน ก็ควรปฏิเสธโครงการลงทุน 

   อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) การตัดสินใจพิจารณาเพื่อคัดเลือกโครงการท่ี

เปนอิสระทุกโครงการท่ีใหคา B/C ratio มีคาเทากับ หรือมากกวา 1 นั้นเปนโครงการท่ีดีท่ีควรจะ

ลงทุน 

   6)  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 

   ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดรับจากโครงการสามารถชดเชยกระแสเงิน

สดจายลงทุนสุทธิตอนเร่ิมตนโครงการพอดี โดยนํากระแสเงินสดรับจากโครงการในแตละปมา

เปรียบเทียบกับเงินสดท่ีจายลงทุน เม่ือเร่ิมโครงการวาจะใชระยะเวลานานเทาใดจึงจะคุมกับเงินท่ี

ลงทุนตอนเร่ิมโครงการ ท้ังนี้โครงการจะสามารถยอมรับไดก็ตอเม่ือ PB อยูภายในระยะเวลาที่นัก

ลงทุนกําหนด 

   7)  การวิเคราะหความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

   การวิ เคราะหความไวของโครงการ  ตัวแปรท่ีสําคัญในการวิ เคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทน ไดแก ความผันแปรของตนทุนรวม ความผันแปรของราคา และความผันแปรของ

ปริมาณ การเปล่ียนแปลงของปจจัยดังกลาวอาจเกิดข้ึนเฉพาะปจจัยใดปจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดข้ึน

พรอม ๆ กันได ซ่ึงถามีการเปล่ียนแปลงจะสงผลกระทบตอผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 

   การวิเคราะหความไว คือ การประเมินความทนตอเหตุการณในอนาคตท่ีอาจจะ

เปล่ียนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการท่ีจัดต้ังข้ึน ซ่ึงจะทําใหรูวาจะเกิดอะไรข้ึนกับ

โครงการในกรณีท่ีกระแสการไหลของตนทุนและผลไดไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไวตามแผนเดิม 

เชน ตนทุนของโครงการข้ึนรอยละ 2 ในกรณีนี้จะมีอะไรเกิดข้ึนกับคาท่ีคํานวณไวเดิมของคา IRR, 

NPV และ B/C ratio หรือไม ส่ิงท่ีจะนํามาพิจารณาความไว ไดแก 

    (1)  ราคาสินคา ท้ังท่ีเปนราคาปจจัยการผลิต และผลผลิตในโครงการมีการ

เปล่ียนแปลงไปโดยจะตองมีการสมมติใหราคามีการเปล่ียนแปลงไปท้ังในทางที่สูงข้ึนและตํ่าลง

เพื่อหาผลกระทบของการปรับตัวของราคาท่ีมีตอความเปนไปไดของโครงการ 
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    (2)  ความลาชาในการดําเนินโครงการ เทคนิควิธีการผลิตใหมๆ บางวิธีอาจไม

สามารถดําเนินการไดทันตามแผนท่ีวางไว 

    (3)  ตนทุนของโครงการที่สูงข้ึน 

    (4)  ผลผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสามารถแยกวิเคราะหไดดังนี้ 

   ตนทุนรวม (Total Cost : TC) = คาใชจายในการลงทุน + คาใชจายในการดําเนินงาน 

   ผลตอบแทน (Benefit) หรือ รายไดรวม (total revenue: TR) = ราคา * ปริมาณ 

2.2 การศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ศิริพรรณ ศิริปญญาวัฒน (2531) ศึกษา “การวิเคราะหผลตอบแทนจากการเล้ียงไกไขของ

จังหวัดเชียงใหม” จากการศึกษา  พบวา  อัตราสวนผลตอบแทนเบ้ืองตนของฟารมขนาดใหญ  

ขนาดกลาง  และ  ขนาดเล็ก  มีคาเทากับ 0.82, 0.77 และ 0.90 ตามลําดับ  จากอัตราสวนเบ้ืองตนนี้

สามารถอธิบายไดวาเม่ือรายไดรวม 1 บาท  ฟารมขนาดเล็กจะตองหักออกเปนตนทุนรวมถึง 0.90 

บาท  ซ่ึงมากท่ีสุดและฟารมขนาดกลางมีสัดสวนของตนทุนรวมตอรายไดรวมนอยท่ีสุด  อัตราสวน

คงท่ีของฟารมขนาดตางๆมีคาเทากับ 0.05, 0.06 และ 0.17 ตามลําดับ  จะพบวาอัตราสวนของ

ตนทุนคงท่ีตอรายไดรวมของฟารมขนาดเล็กมีคาสูงท่ีสุดคือ 0.17  แสดงวาฟารมขนาดเล็กมีความ

ยืดหยุนในการปรับตัว  เม่ือสภาพการตลาดเปล่ียนแปลง  ไดนอยกวาฟารมขนาดใหญและฟารม

ขนาดกลาง 

ในทํานองเดียวกันอัตราสวนการดําเนินงานของฟารมขนาดตางๆ มีคาเทากับ 0.78, 0.76 

และ 0.81 ตามลําดับ  แสดงวาฟารมขนาดเล็กเม่ือมีรายไดรวม 1 บาท  ตองหักคาใชจายในการ

ดําเนินงานถึง 0.81 บาท  ซ่ึงสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับฟารมขนาดอ่ืนๆ  นั้นหมายความวา  ฟารมขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตํ่าท่ีสุด  ในขณะท่ีฟารมขนาดกลางมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานมากท่ีสุด 

ชัยยศ  อุดมกิจวณิชย (2537)  ไดศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหเศรษฐกิจของฟารมสุกรใน

จังหวัดนครปฐม” เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนทําฟารมสุกรโดยวิธีทางการเงิน และศึกษา

สูตรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับสุกรขนาดตางกันโดยใชขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐม จํานวน 60 ราย 
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ผลการวิเคราะหทางดานความเปนไปไดในการลงทุนพบวา  ณ ระดับอัตราคิดลดรอยละ 

13.5 ฟารมทุกขนาดมีความเปนไปไดในการลงทุนเชิงธุรกิจ  โดยฟารมท่ีมีขนาดการเล้ียงสุกร 50 – 

199 ตัว จะได NPV เทากับ 776,485.17 บาท B/C ratio เทากับ 1.0249 และ IRR เทากับรอยละ 14.99 

ฟารมท่ีมีขนาดการเล้ียงสุกร 200 – 499 ตัว  จะได NPV เทากับ 6,983,865.79 บาท B/C ratio เทากับ 

1.1026 และ IRR เทากับรอยละ 19.24  ฟารมท่ีมีขนาดการเล้ียงสุกรมากกวา 500 ตัว  จะได NPV 

เทากับ 11,132,461.45 บาท  B/C ratio เทากับ 1.09 และ IRR เทากับรอยละ 18.20  และเม่ือวิเคราะห

ผลกระทบการลงทุนดังกลาว (Sensitivity analysis)  โดยใหตนทุนการลงทุนเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 15  

หรือ  รายไดลดลงรอยละ 10 ปรากฏวาโครงการลงทุนทําฟารมท่ีมีขนาดการเล้ียงสุกร 200 – 499 

ตัว  และฟารมท่ีมีขนาดการเล้ียงสุกรมากกวา 500 ตัว  ยังมีความเปนไปไดในการลงทุน  แตฟารมท่ี

มีขนาดการเล้ียงสุกร 50 – 199 ตัว  ไมสามารถยอมรับได  เพราะใหผลตอบแทนทางการเงินตํ่า  

แสดงไดวาการลงทุนทําฟารมท่ีมีขนาดการเล้ียงสุกร 200 – 499 ตัว  และฟารมท่ีมีขนาดการเล้ียง

สุกรมากกวา 500 ตัว  มีความสามารถรองรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการเพิ่มของตนทุนหรือรายไดท่ี

ลดลงไดดีกวาโครงการการลงทุนทําฟารมท่ีมีขนาดการเล้ียงสุกร 50 – 199 ตัว  ผลการวิเคราะหสูตร

อาหารที่เหมาะสมสําหรับสุกรประกอบดวย  ปลายขาว  รําละเอียด  กากถ่ัวเหลืองสกัดน้ํามัน  กาก

มะพราว  กากฝายกะเทาะเปลือก  ไดแคลเซียมฟอสเฟตจากสัตว  เปลือกหอยปน  ไขมัน  แอล – ไล

ซีน  และพรีมิกซ  สําหรับสุกรขุนประกอบดวย  ปลายขาว รําละเอียด  กากถ่ัวเหลืองสกัดน้ํามัน  

กากมะพราว  กากฝายกะเทาะเปลือก  ไดแคลเซียมฟอสเฟตจากสัตว  เปลือกหอยปน ไขมัน  ดีแอล 

– เมทไธโอนีน  และพรีมิกซ  สําหรับสุกรใหญประกอบดวย  ปลายขาว  รําละเอียด  เมล็ดนุน  ได

แคลเซียมฟอสเฟตจากสัตว  เปลือกหอยปน  เกลือไขมัน  แอล – ไลซีน  และพรีมิกซ 

ศิวพร  ณ นครพนม (2542)  ศึกษา  “การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการเล้ียงไกไข ป

การผลิต 2540 กรณีศึกษาฟารมคุณบุญศรี กาวิล ต. สบเก๊ียะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม” การวิเคราะห

ผลการศึกษาตนทุน รายได จุดคุมทุนและอัตราผลตอบแทนในการเล้ียงไกไขของฟารมคุณบุญศรี 

กาวิล สรุปไดวาการทําฟารมไกไขจํานวน 9,000 ตัว จะมีจุดคุมทุนจากการผลิตไขไกอยางเดียวท่ี 

1,879,757.36 บาท และ ณ จุดนี้ตองทําการผลิตไขใหไดไมนอยกวา 939,878.68 ฟอง จึงจะคุม

ตนทุนการผลิตท่ีไดลงไป 
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จากการวิเคราะห  ท่ีอัตราดอกเบี้ย 12% ตอป  ผลตอบแทนตอตนทุนผันแปรได  เทากับ 

23.49%  และผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมดเทากับ 17.25%  ซ่ึงนับวาเปนผลตอบแทนท่ีสูงกวาคา

เสียโอกาส 

พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุนท่ีเปนเงินสด  พบวามีคาเทากับ 1.29, 1.40 

และ 1.18 จามลําดับ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดเชนเดียวกับอัตราสวนอ่ืนๆ  กลาวคือ  ฟารมขนาดกลาง

สามารถทําอัตราผลตอบแทนไดสูงท่ีสุด  และฟารมขนาดเล็กสามารถทําอัตราผลตอบแทนไดตํ่าสุด 

จากความหมายของอัตราสวนตางๆดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดวา  ฟารมขนาดกลาง

นั้นมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดีท่ีสุด  ฟารมขนาดใหญมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

คอนขางดี  แตก็ยังมีประสิทธิภาพต่ํากวาฟารมขนาดกลางบางเล็กนอย  สวนฟารมขนาดเล็กมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตํ่าท่ีสุด 

สุธิดา เรียงจนะพาธี (2547) ทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ

โครงการทําฟารมไขไกในหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน

ของการลงทุนหรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง โดยไดกําหนด

อายุโครงการเปนเวลา 10 ป ต้ังแตป 2546-2555 และกําหนดอัตราสวนลดเทากับรอยละ 10  

ผลการศึกษาพบวา โครงการทําฟารมไกไขในจังหวัดเชียงราย มีความเหมาะสมและคุมคา

ตอการลงทุน กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 

1,356,627 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1.08 และโครงการมี

ระยะเวลาคืนทุน 6 ป 2 เดือน 

สําหรับการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการภายใตสถานการณ

สมมุติ 3 กรณี ไดผลดังนี้ 

กรณีแรก เม่ือสมมติใหผลตอบแทนคงท่ี และอัตราสวนรอยละ 10 พบวา ตนทุนของ

โครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดสูงสุดถึงรอยละ 7 เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได คือ 

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (IRR) มีคาเทากับ 13 % อัตราสวนผลตอบแทนตอ

ตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1.01 

กรณีท่ีสอง เม่ือสมมติใหผลตอบแทนคงท่ี และอัตราสวนรอยละ 10 พบวา ผลตอบแทน

สามารถลดลงไดถึงรอยละ 6 เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได คือ มูลคาปจจุบัน
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ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 274,073 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ (IRR) มีคาเทากับ 14 % อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1.02 

กรณีท่ีสาม เม่ือสมมุติใหท้ังตนทุนและผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลง โดย

ใหอัตราสวนรอยละ 10 เทาเดิม ก็พบวา ตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดถึงรอยละ 3 และ

ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดถึงรอยละ 3 เกณฑการตัดสินใจ เพื่อการลงทุนยังคง

ยอมรับได คือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 314,711 บาท 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีคาเทากับ 14 % อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C 

ratio) มีคาเทากับ 1.02 

 

 

 


