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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์จาก
ผกัเชียงดาแต่ละชนิด โดยประเมินโครงการลงทุน 5 วิธี คือ งวดระยะเวลาคืนทุน อตัราผลตอบแทน
ทางการบญัชี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และดชันีความสามารถในการท า
ก าไร โดยก าหนดอายโุครงการเป็นเวลา 10 ปี อตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 7 

ผลประเมินโครงการลงทุนผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิดได ้ดงัน้ี เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 8 เดือน 8 วนั มีอตัราผลตอบแทน
ทางการบญัชี เท่ากบั 4.64 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากบั 440,794.87 บาท มี
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 175.60 และมีดชันีความสามารถในการท าก าไร เท่ากบั 
28.92 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 4 ปี 1 
เดือน 28 วนั มีอตัราผลตอบแทนทางการบญัชี เท่ากบั 0.73 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราคิดลดร้อย
ละ 7 เท่ากับ 2,017,107.33 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  ร้อยละ 37.40 และมีดัชนี
ความสามารถในการท าก าไร เท่ากบั 4.01 

ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 1 ปี 11 เดือน 13 วนั มีอตัรา
ผลตอบแทนทางการบัญชี เท่ากับ 2.82 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ในอัตราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากับ 
3,840,109.08 บาท มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 83.90 และมีดชันีความสามารถในการ
ท าก าไร เท่ากบั 16.79 



 

จ 

หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สามารถน าข้อมูลมาประเมินโครงการลงทุนโดยวิธีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากบั – 380,393.56 บาท 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทั้ ง 4 ชนิด พบว่า 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีระยะเวลาคืนทุน อตัราผลตอบแทน
ทางการบญัชี อตัราผลตอบแทนทางการลงทุน และดชันีความสามารถในการท าก าไร ท่ีดีท่ีสุด แต่
เม่ือน ามาวิเคราะห์โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงเป็นวิธีคิดลดในค่ากระแสเงินสดท่ีมีผลตอบแทนท่ีเป็น
จ านวนเงินและเป็นขอ้มูลท่ีก าหนดค่าไดใ้กลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด พบวา่ ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียง
ดาชนิดแคปซูล มีตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจใน
การลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการแลว้ยงัข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นการจดัหาเงินลงทุน ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการตลาด ท่ีเป็นขอ้ก าหนดและมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนดว้ย 
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ABSTRACT 
 

This study examined to analyze costs and returns of each product by Evaluation of 
investment projects 5 method are the Payback Period (PP), Accounting Rate of Return (ARR), 
Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI). The project 
length is assumed to be 10 years with 7 percent discount rate. 

Evaluation of investment projects of Chiangda Natural Organic Products by treetop 
chiangda-drying 100% has 8 months 8 days payback period, ARR at 4.64, NPV at a discount rate 
of 7 percent is 440,794.87 baht, IRR at 175.60% and PI at 28.92. 

Chiangda Natural Organic Products by leaves chiangda-drying 100% has 4 years 1 month 
and 28 days payback period , ARR at 0.73, NPV at a discount rate of 7 percent is 2,017,107.33 
baht, IRR at 37.40 % and PI at 4.01. 

Chiangda capsules has 1 year 11 months and 13 days payback period, ARR at 2.82, NPV at 
a discount rate of 7 percent is 3,840,109.08 baht, IRR at 83.90 % and PI at 16.79. 

Healthy Pillows has NPV at a discount rate of 7 percent is – 380,393.56 baht. 
The analysis compares the costs and returns among 4 types of products found that 

Chiangda Natural Organic products by treetop chiangda-drying 100% give the best PB, ARR, 
IRR and PI. However, when analyzed by NPV; the discounted value of cash flows and returns the 
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amounts is configured similarly to the fact that most is found Chiangda capsules have above costs 
and returns. In order to make the decision to invest efficiently, it also depends on the type of 
business, environment and other factors such as cash flow management, consumer demands and 
market competition. 

 


