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ผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 8 เดือน 8 วนั มีอตัราผลตอบแทน
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ความสามารถในการท าก าไร เท่ากบั 4.01 
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ผลตอบแทนทางการบัญชี เท่ากับ 2.82 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ในอัตราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากับ 
3,840,109.08 บาท มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 83.90 และมีดชันีความสามารถในการ
ท าก าไร เท่ากบั 16.79 
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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. 
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บทที ่1  

 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

พืชสมุนไพรอินทรีย ์ผกัเชียงดา มีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ Gymnema inodorum (Lour.) decne   
มีช่ือทางทอ้งถ่ินวา่ ผกัจินดา ผกัเชียงดา (คนเมือง) ผกัเซ็ง (มง้) ผกัเซ็ง (ไทยล้ือ) ผกัจินดา ผกัเจียงดา
ผกัเชียงดาเป็นไมเ้ถาเล้ือยยาวสีเขียว ทุกส่วนมีน ้ ายางสีขาวเหมือนน ้ านม (เต็ม สมิตินนัทน์, 2544; 
อา้งอิงใน สถาบนัวิจยัและพฒันาท่ีสูง (องค์กรมหาชน), 2553) ชาวบา้นนิยมน ายอดอ่อนและใบ
อ่อนมาประกอบอาหาร และนอกจากน้ีผกัเชียงดายงัมีสรรพคุณใชเ้ป็นยารักษาโรค เช่นใชเ้ป็นยาลด
ไข ้ลดน ้ าตาลในเลือด แกไ้อ ขบัเสมหะ ช่วยเจริญอาหาร แกพ้ิษอกัเสบ ดบัพิษกาฬ พิษร้อน แกพ้ิษ
ไขเ้ซ่ืองซึม แกเ้ริม เป็นตน้ (สมพร, 2551) เน่ืองจากผกัเชียงดามีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย 
เกษตรกรจึงนิยมน ามาปลูกกนัอยา่งแพร่หลาย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีตั้ ง
รวมทั้งลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะส าหรับการเพาะปลูกสมุนไพรเป็นอย่างมาก และ
วิถีการด าเนินชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จึงมีการน าสมุนไพรมา
เพาะปลูกและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกใหก้บัเกษตรกรใหมี้รายไดแ้ละอาชีพ
ซ่ึงเป็นการยกระดบัความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน และเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภคในการรักษาโรค
ด้วยสมุนไพรพื้นบา้นไทย ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์เป็นกลุ่มท่ีผลิต 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมจากผกัเชียงดาจนไดรั้บเป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  (OTOP) ตั้งแต่ปี 
2547 และไดมี้การพฒันาส่งไปวิจยั จากเดิมท่ีวิจยัเพื่อหาสารท่ีช่วยในการยบัย ั้งการ ดูดซึมน ้ าตาล 
หรือไตรเตอร์ปีน (triterpene) ส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน แต่ผลการวิจยัตวัใหม่ยงัคน้พบสารซา
โปนีน ซ่ึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัโสม ช่วยบ ารุงร่างกาย คนธรรมดาทัว่ไปก็สามารถรับประทาน
เพื่อสุขภาพได้ และท าให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์ได้รับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานให้ความรู้ทั้งดา้นการเพาะปลูกจนถึงการผลิตและ
จ าหน่าย จนในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาโรงงานผลิตท่ีไดม้าตรฐาน และพฒันากระบวนการเพาะปลูก
แบบเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีพฒันาสินค้าให้มีรูปแบบท่ีทันสมัยสร้างความพอใจต่อ
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ผูบ้ริโภค ปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดา จากผกัเชียงดาอบแห้งและเชียงดาแคปซูล เป็นสินคา้หลกัท่ี
สร้างรายไดแ้ละอาชีพใหค้นในชุมชนมากท่ีสุด (มุทิตา  สุวรรณค าซาว, 2556 : สัมภาษณ์) 

เพื่อให้การด าเนินงานบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและเกิดผลประกอบการท่ีดี วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรียค์วรจะตอ้งมีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย รายงานยอด
คงเหลือการใชเ้งินและการค านวณตน้ทุนการผลิต จากการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบวา่มีการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทั้งหมด 4 ชนิด ซ่ึงท่ีผ่านมามีการก าหนดราคาสินคา้โดยไม่ไดใ้ช้หลกัการ
บญัชีท่ีสมบรูณ์และสอดคลอ้งกบัการคิดตน้ทุน อาจท าใหมี้การค านวณตน้ทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง วสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์จ  าเป็นตอ้งมีการควบคุมค่าใช้จ่ายและพฒันาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการค านวณตน้ทุนและผลตอบแทน และแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ดงันั้นผูศึ้กษาจึง
สนใจศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนการน าข้อมูลด้านการเงินมาจดัท า
รายงานตน้ทุนการผลิต เพื่อการก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด รวมทั้งขยาย
เครือข่ายผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาเพื่อจ าหน่ายให้ครอบคลุมพื้นท่ีต่างๆ และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีผลการศึกษาท่ีได้จะสามารถใช้เป็นขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในการ
ลงทุนของผูท่ี้สนใจต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม  
สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1 ท าให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.2 สามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าประเภทอ่ืน และพัฒนา
ผลิตภณัฑเ์พื่อประกอบอาชีพการลงทุนต่อไปได ้
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1.4 นิยำมศัพท์ 
 

ต้นทุน หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
ผลตอบแทน หมายถึง รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ หลงัจากหักค่าใชจ่้ายในการลงทุน

แลว้ 
ผลิตภัณฑ์จำกผักเชียงดำ หมายถึง สินค้าท่ีผลิตจากผกัเชียงดาอบแห้ง เพื่อจ าหน่าย ซ่ึง

ประกอบดว้ย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิต
จากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล และหมอนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

วสิำหกิจชุมชนกลุ่มสันมหำพนสมุนไพรอินทรีย์ หมายถึง กลุ่มชุมชนท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี 37 หมู่ 4 
ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท าการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

และความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏี เกีย่วกับต้นทุนและผลตอบแทน 
 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฏี 
ในการศึกษาคร้ังน้ีแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับ

ตน้ทุนไดแ้ก่ ความหมายและประเภทของตน้ทุน และการวเิคราะห์และประเมินโครงการลงทุน เพื่อ
ตดัสินใจในการลงทุน 5 วิธี คือ งวดระยะเวลาคืนทุน อตัราผลตอบแทนทางบญัชี มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ อตัราผลตอบแทนของโครงการลงทุน และดัชนีความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงแนวคิด
ทฤษฎีดังกล่าวท่ีมีมุมมองท่ีเก่ียวกับต้นทุนท่ีแตกต่างกันส าหรับวตัถุประสงค์ในการน ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุน และเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อองคก์ร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุน 

แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ความหมายของตน้ทุน 
และประเภทของตน้ทุน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์, 2552:19-33) 

1) ความหมายของต้นทุน 
ต้นทุน (Costs) หมายถึง ทรัพยากรของกิจการท่ีสามารถก าหนดมูลค่าเป็นตวั

เงินท่ีจะตอ้งสูญเสียไปเพื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการท่ีจะไดรั้บมา 
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจก่อนท่ีจะน าขอ้มูลตน้ทุนมาใชใ้นการวเิคราะห์

และตดัสินใจก็คือแนวคิดและประเภทของตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัจะมีวตัถุประสงค์ในการน ามาใช้
ประเมินผลท่ีแตกต่างกนัไปด้วย ดงันั้น การศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด การจ าแนก
ประเภทของตน้ทุน จึงมีความส าคญัส าหรับนกับญัชีบริหารในการเสนอขอ้มูลท่ีมีคุณค่าและถูกตอ้ง
แก่ผูบ้ริหารท่ีตอ้งการขอ้มูลดงักล่าวเพื่อใชใ้นการค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์การวางแผน การควบคุม
และการตดัสินใจ 
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2) ประเภทของต้นทุน 
ประเภทของต้น ทุนจ าแนกได้ดัง น้ี คือ  ต้น ทุนตามหน้าท่ี  ต้น ทุนตาม

ความสามารถในการจ าแนกตามหน่วยตน้ทุน ตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัรายไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง 
ตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุน ตน้ทุนตามความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
จะใชป้ระเภทตน้ทุนในการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

2.1) ต้นทุนตามหน้าที ่
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ตน้ทุนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจการจะถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ตามลกัษณะหนา้ท่ีงานเป็นหลกั คือ 
2.1.1) ตน้ทุนการผลิต (Manufacturing Costs)  

ตน้ทุนการผลิต หมายถึง ตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการ
ผลิตสินคา้ของกิจการ ซ่ึงสามารถท่ีจะให้ค  าตอบเก่ียวกบัมูลค่าของตน้ทุนสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์
(Product Costs) ท่ีเกิดจากการแปรรูปวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่าย
ตามวตัถุประสงคข์องกิจการ จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  

1. วตัถุดิบทางตรง (Direct Materials) คือ วตัถุดิบทุกชนิดท่ีใช้
เป็นส่วนส าคญัในการผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง และสามารถท่ีจะคิดตน้ทุนวตัถุดิบต่าง ๆ ส าหรับ
วตัถุดิบประเภทวสัดุต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าไม่มีนัยส าคญัถือเป็น วตัถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials) 
หรือวสัดุในการผลิต  

2. ค่ าแรงทางตรง (Direct Labor) คือ  ต้น ทุนของแรงงาน ท่ี
เก่ียวขอ้งหรือใช้เป็นส่วนส าคญัโดยตรงในการผลิตสินค้าของกิจการ เช่น ค่าจ้างของคนงานท่ี
ท างานในการผลิตโดยตรงส าหรับค่าแรงทางออ้ม (Indirect Labor) ซ่ึงเป็นค่าแรงงานท่ีจ่ายให้แก่
พนกังานหรือคนงานท่ีมิไดมี้ความสัมพนัธ์โดยตรงต่อการแปรสภาพวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป
ตามวตัถุประสงคข์องกิจการ 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) เป็นต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งการผลิตอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซ่ึงค่าใช้จ่ายหรือ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหรือเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือการแปรรูปวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป
ทั้งส้ิน  

2.1.2) ตน้ทุนไม่เก่ียวกบัการผลิต (Nonmanufacturing Costs) 
ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวกับการผลิต หรือเรียกในอีกลักษณะหน่ึงว่า 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling 
Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช่วยท าให้กิจการไดรั้บยอดขายและมีการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ 
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และค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป  (General Administrative Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสาร การปฏิบติังานในกิจกรรมทางการบริหารต่างๆ 

2.2) ต้นทุนตามความสามารถในการจ าแนกตามหน่วยต้นทุน 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์กรในการวางแผนและ

ควบคุมตน้ทุนแบ่งได ้ดงัน้ี  
2.2.1) ต้น ทุนทางตรง (Direct Costs) หมายถึงต้น ทุนชนิดต่างๆ ท่ี

สามารถจ าแนกได้โดยตรงหรือค านวณได้อย่างชัดเจนว่าเป็นต้นทุนของหน่วยต้นทุนใดหน่วย
ตน้ทุนหน่ึง เช่น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 

2.2.2) ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs) คือ ต้นทุนต่าง ๆ ท่ียากต่อการ
ระบุหรือจ าแนกวา่เป็นตน้ทุนของหน่วยตน้ทุนใดหน่วยตน้ทุนหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

2.3) ต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน 
ในการจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุน แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 
2.3.1) ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs) คือตน้ทุนชนิดต่างๆ ท่ีมีตน้ทุน

รวมเปล่ียนแปลงไปในสัดส่วนโดยตรงกบัการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง (Activities) 
2.3.2) ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) คือต้นทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตาม

ปริมาณของกิจกรรม กล่าวคือไม่ว่ากิจกรรม (การผลิต) จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในช่วงกิจกรรมท่ีอยู่
ภายในก าลงัการผลิตท่ีก าหนด (Relevant Range) ก็ไม่มีผลกระทบต่อตน้ทุนคงท่ีแต่อยา่งใด  

2.3.3) ตน้ทุนผสม (Mixed Costs) คือ ตน้ทุนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามปริมาณหรือระดบัของกิจกรรมบา้ง แต่ก็จะไม่เป็นสัดส่วนโดยตรงเหมือนอยา่งตน้ทุนผนัแปร 
กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ตน้ทุนเหล่าน้ีจะประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี  

 
2.1.3 การวเิคราะห์ผลตอบแทนและการประเมินโครงการลงทุน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 5 วิธี คือ งวดระยะเวลาคืน
ทุน อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และดชันี
ความสามารถในการท าก าไร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (เบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ, 2555: 255-266) 

1) งวดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
ระยะเวลาคืนทุนหมายถึง ระยะเวลาท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากโครงการลงทุน

เท่ากบัเงินจ่ายลงทุน หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินใจควรเลือกโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว
ท่ีสุด เพราะจะท าใหไ้ดรั้บความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดดว้ย 
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ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนสุทธิ    
           ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี 
 

2) อตัราผลตอบแทนทางการบัญชี (Accounting Rate of Return)  
อตัราผลตอบแทนทางการบัญชีเป็นการเปรียบเทียบระหว่างก าไรจากการ

ด าเนินงานถวัเฉล่ียในทางบญัชีกบัเงินลงทุนสุทธิของโครงการ หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสินใจ
โดยวธีิน้ี ควรเลือกโครงการลงทุนท่ีท าใหอ้ตัราผลตอบแทนทางการบญัชีสูงท่ีสุด 

 
อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี   = ก าไรจากการด าเนินงานถวัเฉล่ีย 

              เงินลงทุนสุทธิ 
 

3) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)  
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นวิธีการประเมินค่าของโครงการลงทุน โดยการ

เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตกบัเงินลงทุนสุทธิของโครงการ ณ 
อตัราตน้ทุนของเงินทุนหรืออตัราผลตอบแทนขั้นต ่าหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสินใจโดยวิธีน้ี
คือ ควรเลือกลงทุนในโครงการท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกวา่ศูนยห์รือเท่ากบัศูนย ์เพราะโครงการ
ลงทุนนั้นจะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินลงทุน (ใหผ้ลก าไรจากการลงทุน)  

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิ - มูลค่า 
ปัจจุบนัของเงินลงทุนสุทธิ 

 = PV – I 
4) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return)  

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุน โดย
จะตอ้งหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีท าให้กระแสเงินสดซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตมีค่า
เท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุนสุทธิ 

5) ดัชนีความสามารถในการท าก าไร (Profitability Index)  
ดชันีความสามารถในการท าก าไร เป็นวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุนโดย

การเปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการกบัเงิน
ลงทุนสุทธิของโครงการนั้นๆ 
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หลกัเกณฑ์การตดัสินใจโดยใช้วิธีดชันีความสามารถในการท าก าไรคือ ควร
เลือกลงทุนในโครงการท่ีมีค่าดชันีความสามารถในการท าก าไรสูงท่ีสุด 

 
ดชันีความสามารถในการท าก าไร = มูลค่าปัจจุบนัของเงินสดรับทั้งส้ิน 

              เงินลงทุนสุทธิ 
      PI =     PV 
       I 
 
2.1.4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ (มุทิตา สุวรรณค าซาว,2556 : 

สัมภาษณ์) 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ มีการจดัตั้ งในปี 2549 โดยมีช่ือ 

วิสาหกิจชุมชนน ้ าเพชรเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาในปี 2552 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ โดยมีสมาชิกจ านวน 80 คน มีวตัถุประสงค์ด าเนินการหลักเพื่อ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายไดแ้ละสร้างอาชีพ ตลอดจนเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคในการรักษา
โรค ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ 4 ชนิด ประกอบด้วย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผักเชียงดาอบแห้ง 
100% เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิด
แคปซูล และหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์ไดมี้การ
ลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น การสร้างโรงเรือน การลงทุนในเคร่ืองจกัร มีการจดัท าบญัชีรับจ่าย
แบบเบ้ืองตน้ แต่ไม่มีการใช้ขอ้มูลทางบญัชีเพื่อวิเคราะห์เก่ียวกบัการหาตน้ทุนและผลตอบแทน 
เช่น งวดระยะเวลาคืนทุน อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน และดชันีความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงในการค านวณตน้ทุนการผลิตควรจะมีการ
ค านึงถึงการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรดว้ยไม่ควรค านึงเฉพาะตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการผลิตแต่ละคร้ัง
การผลิตเท่านั้น  

ดงันั้นเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์มีการพฒันาและการ
บริหารจดัการท่ีดี จึงควรมีการใช้เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงานท่ีเหมาะสมจะ
ท าให้สามารถใชท้รัพยากรไดเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการจดัท าบญัชี สามารถค านวณตน้ทุนการผลิตไดด้ว้ยตนเอง เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน การพฒันาผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการวางแผนพฒันาต่อยอดความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อการ
พฒันาศกัยภาพของชุมชน  
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2.2 เอกสารและการศึกษาทีเ่กี่ยวข้อง 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีเอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวจิยั ดงัน้ี 
ศศิธร  ชิณะวงศ์ (2551) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภณัฑ์

จากมะไฟจีน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดย่อมกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน บา้นกอก 
ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ และ
ท าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนมะไฟจีน จ านวน 3 ประเภท ไดแ้ก่ มะไฟจีนเช่ือมแห้ง มะไฟ
จีนกวน และน ้ ามะไฟจีน จากการศึกษาพบว่า ตน้ทุนในการลงทุนแปรรูปผลิตภณัฑ์จากมะไฟจีน 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุนเร่ิมแรกและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เท่ากับ 154,274 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่ากับ 598,331.50 บาทประกอบด้วย ต้นทุน
วตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต อายุโครงการ 5 ปี กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนมีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิท่ีอตัราคิดลด ร้อยละ 7.50 เท่ากับ 254,653.42 บาท ซ่ึงมีค่ามากว่าศูนย ์และมีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 41.09 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากดั ท่ีก าหนดไวคื้อ 7.50 มีดชันีความสามารถในการท าก าไร
เท่ากบั 1.65 และใช้ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 11 เดือน และ 10 วนั และผลิตภณัฑ์มะไฟจีนเช่ือมแห้ง
แบบกล่องแบนใหญ่ให้ผลตอบแทนดีท่ีสุด และน ้ ามะไฟจีนให้ผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบในการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากมะไฟจีนอาจมาจากปัญหาดา้นกรรมวธีิการผลิตและการเก็บ
รักษาวตัถุดิบ 

ณัฐนันท์  เม็ดโท (2554) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ใจพฤติกรรมการบริโภคผกั
เชียงดาและทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาและหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการยอมรับผลิตภณัฑ์ผกัเชียงดา ดว้ยแบบจ าลองโลจิท (logit model) พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ให้ความสนใจในดา้นสรรพคุณ รวมทั้งความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์ และผลจากแบบจ าลองโลจิท 
พบวา่ ผูบ้ริโภคมีปัญหาสุขภาพมีโอกาสยอมรับมากกวา่ผูไ้ม่มีปัญหาสุขภาพ และการจดัจ าหน่าย
จากทุกช่องทางไม่มีความแตกต่างกนัยกเวน้การจดัจ าหน่ายผ่านไปรษณียซ่ึ์งผูผ้ลิตควรหลีกเล่ียง
และผลิตภณัฑเ์หมาะส าหรับผูบ้ริโภคทุกกลุ่มอาย ุ 

จิราภรณ์  สกุลเจียมใจ (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตน ้ า
เสาวรสในจงัหวดัพะเยา โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีท าการศึกษา
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรส สูตรดั้งเดิม 500 มิลลิลิตร ผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรส 
สูตรป่ันสกดัเขม้ขน้ 500 มิลลิลิตร ผลิตภณัฑ์เสาวรส สูตรดั้งเดิม 250 มิลลิลิตร โดยผลิตภณัฑ์น ้ า
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เสาวรส สูตรดั้ งเดิม 500 มิลลิลิตร มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 10 เดือน 3 วนั มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
1,236,638.36 บาท และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงร้อยละ 17.32 ต่อปี ผลิตภณัฑ์น ้าเสาวรสป่ันสกดั
เขม้ขน้ 500 มิลลิลิตร มีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 8 เดือน 12 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 2,870,933.84 บาท 
และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงร้อยละ 19.83 ต่อปี และผลิตภณัฑ์เสาวรส สูตรดั้งเดิม 250 มิลลิลิตร 
มีผลขาดทุนตลอดระยะเวลาช่วง 10 ปี เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนของน ้ าเสาวรสทั้ง 3 
ชนิด พบว่าน ้ าเสาวรส สูตรป่ันสกดัเขม้ขน้ 500 มิลลิลิตร มีระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั และ
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นเพื่อให้ผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนผูผ้ลิต จะตอ้งพิจารณา
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ทั้งทางดา้นการจดัหาเงินลงทุน และความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าให้
ตน้ทุนในการผลิตท่ีลดลงและผลตอบแทนจากการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน 

อัจฉราภรณ์  จารุวัฒนกุล (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทนจากการท าล้ินจ่ี
อบแห้งของกลุ่มแปรรูปผลไมข้องสหกรณ์ผูผ้ลิตล้ินจ่ีแม่ใจ จ ากดั จงัหวดัพะเยา โดยเก็บขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ จากการศึกษาพบวา่ การแปรรูปล้ินจ่ีอบแห้งประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุนโดย
เงินลงทุนในต้นปี พ.ศ. 2553 จ านวน 1,160,650 บาท รายได้จากจ าหน่ายล้ินจ่ีอบแห้งในปี พ.ศ. 
2553 มีรายได้รวม 540,000 บาท ต้นทุนในการแปรรูปล้ินจ่ีอบแห้งจ านวน 315,747.80 บาท 
ประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงจ านวน 165,547.80 บาท ค่าแรงทางตรง จ านวน 91,500 บาท 
และค่าใชจ่้ายในการผลิต จ านวน 58,700 บาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 107,600 บาท 
อายุโครงการลงทุนมีระยะเวลา 10 ปี  โดยมีระยะเวลาคืนทุน 6.525 ปี  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
247,828.23 บาท และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงร้อยละ 11.92 ในการตดัสินใจลงทุนควรค านึงถึง
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งทางดา้นการแข่งขนัทางการตลาด ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แนวโนม้ดา้น
ราคารายจ่ายในการลงทุน แนวโนม้ของราคาผลผลิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลตอบการลงทุนดว้ย 

 
2.3 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา (มุทิตา  สุวรรณค าซาว, 2556 : สัมภาษณ์) 
 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดานั้น สามารถแบ่งออกเป็น ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผกัเชียงดา วตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต การเพาะปลูกและการดูแล ขั้นตอนการผลิตและ
การเก็บเก่ียว 

 
2.3.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผกัเชียงดา 

ผกัเชียงดาพืชพื้นบา้น เป็นไมเ้ล้ือยไมเ้ถา ใบอ่อนและยอดอ่อนมีสีเขียว ดอกมีสี
เหลืองอมส้ม สามารถพบทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย นิยมน ามาประกอบอาหาร และใช้
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เป็นสมุนไพรรักษาอาการไขห้วดั ท้องผูก ปวดเม่ือย แกแ้พ ้โดยการรับประทานสด หรือน ามาตม้
เพื่อด่ืมซ่ึงมีรสชาติขมและหวานพอดี  

 
2.3.2 วตัถุดิบ 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต คือ ผกัเชียงดา ส่วนใหญ่ไดม้าจากเพาะปลูกเองเพื่อใช้
ในการผลิต และรับซ้ือใบอ่อนและยอดอ่อนจากกลุ่มชาวบา้นในชุมชน 

 

 
ภาพที ่2.1 ผกัเชียงดา 

ท่ีมา : ประภาวดี  มัง่มูล (2557) 
 

2.3.3 การเพาะปลูกและการดูแล 
1) วธีิการปลูกและการดูแลรักษา 

วิธีการเพาะปลูกมี 2 วิธี คือ การปลูกด้วยการปักช า และการปลูกด้วย
เมล็ดโดยตรง ซ่ึงการปลูกดว้ยการปักช าจะใช้วิธีการน าก่ิงช าท่ีแข็งแรงมาปลูกในถุงพลาสติกหรือ
กระถาง เม่ือตน้ผกัเชียงดาเร่ิมติดรากแลว้จึงยา้ยมาปลูกในพื้นท่ีท่ีตอ้งการ ส่วนการปลูกดว้ยเมล็ด
โดยตรง     จะใช้วิธีการน าเมล็ดพนัธ์ุท่ีไดจ้ากดอกผกัเชียงดาซ่ึงมีลกัษณะเป็นเมล็ดเล็กๆ คลา้ยกบั
เมล็ดกระเจ๊ียบมีสีด า น ามาปลูกในถาดหลุมเพาะเมล็ดพนัธ์ุ  ควรรดน ้ าเช้าเย็นใน 7 วนัแรกหรือ
จนกว่าจะสังเกตเห็นว่าเร่ิมแตกใบติดราก และยา้ยไปปลูกในพื้นท่ีท่ีต้องการ ซ่ึงการดูแลรักษา
สามารถท าไดโ้ดยการหมัน่รดน ้ าพรวนดิน ในปีแรกถา้ปลูกในพื้นท่ีท่ีมีดินดีก็สามารถรดน ้ าเพียง
อยา่งเดียว ส่วนในปีท่ี 2 จะมีการรดหรือพน่ดว้ยปุ๋ยหมกัชีวภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต 
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ภาพที ่2.2 พื้นท่ีเพาะปลูกผกัเชียงดา 
ท่ีมา : ประภาวดี  มัง่มูล (2557) 

 
2) การเกบ็เกี่ยว 

การเก็บเก่ียวควรเก็บในช่วงเช้าเวลา 5.00 น. – 9.00 น. เม่ือปลูกได้ 15 
วนัสามารถน ายอดอ่อนและใบอ่อนมารับประทานได ้แต่ถา้เก็บเก่ียวเพื่อเป็นตวัยาตอ้งปลูกเป็นเวลา        
6 เดือนข้ึนไป  

 
2.3.4 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต ประกอบด้วย  เคร่ืองสับฆ่าเช้ือ เคร่ืองบด เคร่ือง
อบแหง้ เคร่ืองบรรจุถุงชา เคร่ืองรีดปากถุง ตะแกรงร่อน เขียง มีดหัน่ซอย ตะกร้า ถงัแก๊ส 

 
2.3.5 ขั้นตอนการผลติ ผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา 

1) เคร่ืองดื่มผักเชียงดาที่ผลิตจากยอดผักเชียงดาอบแห้ง 100% มีขั้นตอนการ
ผลติ ดังนี ้

1. น าผกัเชียงดามาลา้งน ้ าท าความสะอาดจ านวน 3 คร้ัง หลงัจากนั้นน า
ผกัเชียงดามาสะเด็ดน ้า แลว้น ามาผึ่งลมใหแ้หง้ 

2. น าเฉพาะส่วนยอดผกัเชียงดามาเข้าตู้อบแห้งในอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง  

3. คดัสรรส่วนท่ีดีท่ีสุดมาบรรจุภณัฑ ์เพื่อจดัจ าหน่าย 
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ภาพที ่2.3 เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

ท่ีมา : ประภาวดี  มัง่มูล (2557) 
 

2) เคร่ืองดื่มผกัเชียงดาทีผ่ลติจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ผลติภัณฑ์จากผกั
เชียงดาชนิดแคปซูล มีขั้นตอนการผลติ ดังนี้ 

1. น าผกัเชียงดามาลา้งน ้าท าความสะอาดจ านวน 3 คร้ัง 
2. น าผกัเชียงดามาสะเด็ดน ้า แลว้น ามาผึ่งลมใหแ้หง้ 
3. น าผกัเชียงดามาหั่นซอย แลว้น ามาเขา้ตูอ้บแห้งในอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง (การหัน่ตอ้งสวมถุงมือ หมวกผา้ และผา้ปิดปาก) 
4. น าผกัเชียงดาท่ีผ่านการอบแห้งมาเข้าเคร่ืองสับฆ่าเช้ือเพื่อบดให้

ละเอียด 
5. น ามาร่อนแยกส่วนโดนตะแกรงร่อนเบอร์ 12 เพื่อแยกส่วนผงท่ี

ละเอียดน ามาท าแคปซูลยาสมุนไพร อีกส่วนท่ีหยาบน ามาท าชาสมุนไพรแบบชงรับประทาน 
(อุปกรณ์ท่ีใชทุ้กชนิดตอ้งใชเ้ป็นสแตนเลสเท่านั้น) 

6. น ามาบรรจุภณัฑ์เพื่อจดัจ าหน่าย 
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ภาพที ่2.4 เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

ท่ีมา : ประภาวดี  มัง่มูล (2557) 
 

 
ภาพที ่2.5 ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล 

ท่ีมา : ประภาวดี  มัง่มูล (2557) 
 

3) หมอนสมุนไพรเพือ่สุขภาพ มีขั้นตอนการผลติ ดังนี้ 
1. น าผกัเชียงดามาลา้งน ้าท าความสะอาดจ านวน 3 คร้ัง 
2. น าผกัเชียงดามาสะเด็ดน ้า แลว้น ามาผึ่งลมใหแ้หง้ 
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3. หลังจากนั้ นน าใบผกัเชียงดา มาผึ่ งให้แห้งอีกคร้ัง ในโรงอบแห้ง
พลงังานแสงอาทิตย ์

4. น ามาบรรจุภณัฑเ์พื่อจดัจ าหน่าย 

 
ภาพที ่2.6 หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ท่ีมา : ประภาวดี  มัง่มูล (2557) 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม         

สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวิธีการด าเนินการศึกษา การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา และการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใชด้งัต่อไปน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ

ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่   มีผลิตภณัฑ์ทั้งหมด 4 ชนิดไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิด
แคปซูล และหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยท าการศึกษาตน้ทุนผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา ศึกษา
ผลตอบแทนรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา และวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยการหา
งวดระยะเวลาคืนทุน อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี มูลค่าปัจจุบนั อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ดชันีความสามารถในการท าก าไร ของผลิตภณัฑ ์

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรคร้ังน้ีคือ สมาชิกท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิต ผลิตภณัฑ์จาก
ผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่          
รวมทั้งส้ิน 10 คน ประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม 1 คน รองประธานกลุ่ม 1 คน ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ
ดา้นบญัชีการเงิน 1 คน ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการผลิต 6 คน และผูมี้หนา้ท่ีดา้นการตลาด 1 คน 
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3.2 วธีิการศึกษา 
 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลโดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่ม 

รองประธานกลุ่ม ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นบญัชีการเงิน และผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการผลิต และ
ผูมี้หน้าท่ีด้านการตลาด ซ่ึงมีทั้งหมด 10 คน รวมถึงการด าเนินงานและการสังเกตการณ์ผลิตของ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์

2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนและผลตอบแทนผลิตภณัฑ์สมุนไพร จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
จากขอ้มูลออนไลน์ หนงัสือคู่มือ รายงาน วารสารส่ิงพิมพ ์ท่ีสามารถใช้ประกอบการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้

 
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดย
ใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และผูรั้บผิดชอบดา้น
บญัชี โดยเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 

- ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
- ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์
- ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
- ข้อมูล เก่ียวกับผลตอบแทน รายได้และยอดขาย จากการจ าหน่าย

ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 สัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบดา้นการผลิต และผูมี้หนา้ท่ีดา้นการตลาด 

โดยเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 
- ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชปั้จจยัการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิต ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ การตลาดและ

การแข่งขนั 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ยอดขาย จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณ์จะน ามาวเิคราะห์ ดงัน้ี 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด วิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์ปัจจยัการผลิตขั้นตอนการ

ผลิต ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ การตลาดและการแข่งขนั น ามาวิเคราะห์โดยบรรยายเชิงพรรณนา 
(Descriptive Method) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา น ามาค านวณตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ข้อมูลเก่ียวกับผลตอบแทน รายได้ ยอดขายจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผกัเชียงดาน ามา
วเิคราะห์โดยใชก้ารวเิคราะห์ผลตอบแทนและการประเมินโครงการลงทุน 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม  

สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบดา้นบญัชี ผูรั้บผิดชอบดา้นการผลิต 
ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการตลาด ซ่ึงมีทั้งหมด 10 คน รวมถึงการใชข้อ้มูลจากการบนัทึกของกลุ่ม
และจากข้อมูลออนไลน์ จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์โดยบรรยายเชิงพรรณนา 
(Descriptive Method) ซ่ึงจะอธิบายปัจจัยการผลิตขั้นตอนการผลิต ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
การตลาดและการแข่งขนั โครงสร้างการบริหารงาน แหล่งท่ีมาของเงินทุน และการจดัจ าหน่าย 
เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ โดยจะแสดงการวิเคราะห์
ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
4.2 ขอ้มูลตน้ทุนผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
4.3 ขอ้มูลผลตอบแทนผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
4.4 การประเมินโครงการลงทุน 
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์  จ านวนทั้ งหมด 10 คน จะใช้ข้อมูลทั่วไป
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา และอายกุารท างาน มาวเิคราะห์โดยแสดงเป็นตารางได ้ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.1 แสดงขอ้มูลเพศของผูต้อบแบบสัมภาษณ์เป็นร้อยละ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 1 10.00 
เพศหญิง 9 90.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (2557) 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90 และเพศชายจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากวา่เพศชาย 

 
ตารางที ่4.2 แสดงขอ้มูลอายุของผูต้อบแบบสัมภาษณ์เป็นร้อยละ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 1 10.00 
31 – 40 ปี 2 20.00 
41 – 50 ปี 4 40.00 
51 – 60 ปี 3 30.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี  
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีอายรุะหวา่ง  51 – 60 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30  

 
ตารางที ่4.3 แสดงขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสัมภาษณ์เป็นร้อยละ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัประถมศึกษา 2 20.00 
ระดบัมธัยมศึกษา 2 20.00 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 3 30.00 
ระดบัปริญญาตรี 3 30.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 2 คน       
คิดเป็นร้อยละ 20 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 จบการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และจบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 แสดงให้เป็นว่าผูป้ระกอบอาชีพเป็นผูท่ี้มีระดบัการศึกษาทุก
ระดบัการศึกษาท่ีมีอตัราใกลเ้คียงกนัตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4 แสดงขอ้มูลระยะเวลาการท างานของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
0 – 5 ปี 6 60.00 
6 – 10 ปี 4 40.00 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ท่ีมีอายุการท างานระหวา่ง 0 – 5 ปี จ  านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 และมีอายกุารท างานระหวา่ง 6 - 10 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

 
4.2 ข้อมูลต้นทุนผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา 
 

จากการศึกษาการค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 
4.2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) 

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมตน้ประกอบดว้ย ค่าก่อสร้างโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ในการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานท่ีใชใ้นการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ.2552 มีมูลค่าประมาณการก่อสร้าง 400,000 บาท อายกุารใชง้าน 20 
ปี แสดงไดต้ามตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.5 แสดงตน้ทุนอาคาร อายกุารใชง้าน 20 ปี 

รายการ จ านวน ราคาประมาณต่อ
หน่วย (บาท) 

จ านวนรวม (บาท) 

อาคารแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 1 400,000 400,000 
รวม 400,000 

ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์(2557) 
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ภาพที ่4.1 อาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์ 
ท่ีมา : ประภาวดี  มัง่มูล (2557) 

 
2) โรงเรือนอบสมุนไพร เป็นสถานท่ีใชใ้นการอบสมุนไพรดว้ยพลงังานแสงอาทิตย์ 

เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าประมาณการก่อสร้าง 200,000 บาท อายุการใชง้าน 20 ปี แสดง
ไดต้ามตารางท่ี 4.6 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.6 แสดงตน้ทุนโรงเรือนอบสมุนไพร อายกุารใชง้าน 20 ปี 

รายการ จ านวน ราคาประมาณต่อ
หน่วย (บาท) 

จ านวนรวม (บาท) 

โรงเรือนอบสมุนไพร 1 200,000 200,000 
รวม 200,000 

ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์(2557) 
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ภาพที ่4.2 โรงเรือนอบสมุนไพร 
ท่ีมา : ประภาวดี  มัง่มูล (2557) 

 
3) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา มีการลงทุนรวม

มูลค่า 512,050 บาท แสดงไดต้ามตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.7 แสดงรายการเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

รายการ 
อายุการใช้งาน 

(ปี) 
จ านวน 

ราคาประมาณต่อ
หน่วย (บาท) 

จ านวนรวม 
(บาท) 

เคร่ืองบรรจุถุงชา 10 1 350,000 350,000 
เคร่ืองสับฆ่าเช้ือ 5 1 55,000 55,000 
เคร่ืองบด 5 1 39,000 39,000 
เคร่ืองอบแหง้ 5 1 40,000 40,000 
เคร่ืองรีดปากถุง 5 1 20,000 20,000 
ตะแกรงร่อน 2 3 700 2,100 
เขียง 2 4 250 1,000 
มีดหัน่ซอย 2 10 45 450 
ตะกร้า 2 30 50 1,500 
ถงัแก๊ส 2 3 1,000 3,000 

รวม 512,050 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์(2557) 
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4.2.2  ต้นทุนการผลติ (Production Cost) 
ตน้ทุนการผลิต หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการผลิตสินค้าของ

กิจการ เพื่อจ าหน่าย ประกอบดว้ย วตัถุดิบ ค่าแรง ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
1) วัตถุดิบ (Materials) หมายถึง วสัดุหรือส่ิงของท่ีน ามาใช้เพื่อเป็นส่วนผสม หรือ

ส่วนประกอบส าคญัในการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.1) วตัถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิต 

ส าหรับวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา คือ ผกัเชียงดา ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ 
ผกัเชียงดาท่ีไดข้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์ไดม้าจากการรับซ้ือจาก
สมาชิกกลุ่ม ประชาชนทัว่ไป ทั้งในหมู่บา้นและในเขตอ าเภอใกลเ้คียง สุดยอดผกัเชียงดา กิโลกรัม
ละ 200 บาท (เฉพาะส่วนยอดสุด 1 ส่วน) ยอดใบผกัเชียงดา กิโลกรัมละ 50 บาท (ส่วนยอดจ านวน 
3 คู่แรก) และใบผกัเชียงดา กิโลกรัมละ 30 บาท (ส่วนใบจ านวน 6 คู่แรก) ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี 

- เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
- เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
- ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล 
- หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

จากขอ้มูลการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของกลุ่มในช่วงเดือนกนัยายน 2556 ถึง เดือน
สิงหาคม 2557 ปริมาณการผลิตในแต่ละเดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณการสั่งซ้ือของลูกคา้ สามารถแสดง
การค านวณตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาแต่ละชนิด ไดด้งัน้ี 

1.1.1) เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ฉพาะยอดใบผกัเชียงดามาอบแห้ง จะน ายอดใบผกัเชียงดาท่ีท าความสะอาดแลว้ ไป
ตากแห้ง และอบแห้งแลว้จึงน าไปผลิตต่อตามล าดบั ซ่ึงยอดใบผกัเชียงดา (สด) 5 กิโลกรัม จะได้
ยอดผกัเชียงดาท่ีแห้งจ านวน 1 กิโลกรัม (หรือผกัเชียงดา 1 กิโลกรัม (สด) ได้ผกัเชียงดาแห้ง 0.2 
กิโลกรัม) 

ผกัเชียงดาอบแหง้ 1 กก. = ผกัเชียงดา (สด) 5 กก. 
ผกัเชียงดา (สด) 1 กก. =  1 x 1 
         5 
ผกัเชียงดาแหง้  = 0.2 กิโลกรัม 
คิดเป็น   = 200 กรัม 
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ต้นทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภัณฑ์ผกัเชียงดา 1 กิโลกรัม คิดเป็น 1,000 บาท สามารถ
แสดงการค านวณ ไดด้งัน้ี 

ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อกิโลกรัม  = ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ x ราคาวตัถุดิบ 
      = 5 x 200 
      = 1,000 บาทต่อกิโลกรัม 
 
ปริมาณการผลิตเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ของกลุ่มจะผลิต

เป็นเวลา 3 เดือนเท่านั้น เฉพาะเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 เพราะจะท าการผลิต
ไดใ้นช่วงฤดูหนาว ซ่ึงกลุ่มไดท้  าการผลิตรวมทั้งส้ิน 100 ถุง ปริมาณบรรจุ 1 ถุง เท่ากบั 60 กรัมคิด
เป็นปริมาณผกัเชียงดาเท่ากบั 0.06 กิโลกรัม มีปริมาณการใชผ้กัเชียงดาแห้ง จ านวน 6 กิโลกรัม มี
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง เท่ากบั 6,000 บาท สามารถแสดงการค านวณไดต้ามตารางท่ี 4.8 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.8 แสดงตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิตเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดา
       อบแหง้ 100% ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2556 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 

เดือน 
ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปที่

ผลติได้ (ถุง) 
(1) 

ปริมาณการใช้ผกัเชียง
ดาแห้ง (กิโลกรัม) 

(2)=(1) x 0.06 

ต้นทุนวตัถุดิบ (บาท) 
(2) x 1,000 

ธนัวาคม 2556 30 1.8 1,800 
มกราคม 2557 35 2.1 2,100 
กุมภาพนัธ์ 2557 35 2.1 2,100 

รวม 100 6 6,000 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อ 1 หน่วย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% ขนาดบรรจุ 60 กรัม 

ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อถุง = ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อปี 
          ปริมาณการผลิต (ถุง) 
     = 6,000 
       100 
     = 60 บาท 
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1.1.2) เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เฉพาะส่วนใบผกัเชียงดาจ านวน 3 คู่แรกมาอบแห้ง จะน าใบผกัเชียงดาท่ีท าความ
สะอาดแล้ว ไปตากแห้ง และอบแห้งแล้วจึงน าไปผลิตต่อตามล าดับ ซ่ึงใบผกัเชียงดา (สด) 5 
กิโลกรัม จะไดใ้บผกัเชียงดาท่ีแห้งจ านวน 1 กิโลกรัม (หรือผกัเชียงดา 1 กิโลกรัม (สด) ไดผ้กัเชียง
ดาแหง้ 0.2 กิโลกรัม) 

ผกัเชียงดาอบแหง้ 1 กก. = ผกัเชียงดา (สด) 5 กก. 
ผกัเชียงดา (สด) 1 กก. =  1 x 1 
         5 
ผกัเชียงดาแหง้  = 0.2 กิโลกรัม 
คิดเป็น   = 200 กรัม 
ต้นทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภัณฑ์ผกัเชียงดา 1 กิโลกรัม คิดเป็น 1,000 บาท สามารถ

แสดงการค านวณ ไดด้งัน้ี 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อกิโลกรัม  = ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ x ราคาวตัถุดิบ 
      = 5 x 50 
      = 250 บาทต่อกิโลกรัม 
 
ปริมาณการผลิตเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ของกลุ่มทั้งปี

ตั้ งแต่เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 ซ่ึงกลุ่มได้ท าการผลิตรวมทั้ งส้ิน 1,000 ถุง 
ปริมาณบรรจุ 1 ถุง เท่ากบั 60 กรัม คิดเป็นปริมาณผกัเชียงดาแห้งเท่ากบั 0.06 กิโลกรัม มีปริมาณ
การใช้ผกัเชียงดาสด จ านวน 60 กิโลกรัม มีตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง เท่ากบั 15,000 บาท สามารถ
แสดงการค านวณไดต้ามตารางท่ี 4.9 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.9 แสดงตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิตเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดา
       อบแหง้ 100% ตั้งแต่เดือน กนัยายน 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2557 

เดือน 
ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปที่

ผลติได้ (ถุง) 
(1) 

ปริมาณการใช้ผกัเชียง
ดาแห้ง (กิโลกรัม) 

(2)=(1) x 0.06 

ต้นทุนวตัถุดิบ (บาท) 
(2) x 250 

กนัยายน 2556 80 4.8 1,200 
ตุลาคม 2556 75 4.5 1,125 
พฤศจิกายน 2556 70 4.2 1,050 
ธนัวาคม 2556 82 4.92 1,230 
มกราคม 2557 85 5.1 1,275 
กุมภาพนัธ์ 2557 90 5.4 1,350 
มีนาคม 2557 78 4.68 1,170 
เมษายน 2557 80 4.8 1,200 
พฤษภาคม 2557 85 5.1 1,275 
มิถุนายน 2557 90 5.4 1,350 
กรกฎาคม 2557 95 5.7 1,425 
สิงหาคม 2557 90 5.4 1,350 

รวม 1,000 60 15,000 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อ 1 หน่วย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
ขนาดบรรจุ 60 กรัม 

ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อถุง = ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อปี 
          ปริมาณการผลิต (ถุง) 
     = 15,000 
       1,000 
     = 15 บาท 
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1.1.3) ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เฉพาะ
ส่วนใบผกัเชียงดาจ านวน 3 คู่แรกมาอบแห้ง จะน าใบผกัเชียงดาท่ีท าความสะอาดแลว้ ไปตากแห้ง 
และอบแห้งแลว้จึงน าไปผลิตต่อตามล าดบั ซ่ึงใบผกัเชียงดา (สด) 5 กิโลกรัม จะไดใ้บผกัเชียงดาท่ี
แหง้จ านวน 1 กิโลกรัม (หรือผกัเชียงดา 1 กิโลกรัม (สด) ไดผ้กัเชียงดาแหง้ 0.2 กิโลกรัม) 

ผกัเชียงดาอบแหง้ 1 กก. = ผกัเชียงดา (สด) 5 กก. 
ผกัเชียงดา (สด) 1 กก. =  1 x 1 
         5 
ผกัเชียงดาแหง้  = 0.2 กิโลกรัม 
คิดเป็น   = 200 กรัม 
 
ต้นทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภัณฑ์ผกัเชียงดา 1 กิโลกรัม คิดเป็น 1,000 บาท สามารถ

แสดงการค านวณ ไดด้งัน้ี 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อกิโลกรัม  = ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ x ราคาวตัถุดิบ 
      = 5 x 50 
      = 250 บาทต่อกิโลกรัม 
 
ปริมาณการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล ของกลุ่มทั้งปีตั้งแต่เดือนกนัยายน 

2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 ซ่ึงกลุ่มได้ท าการผลิตรวมทั้งส้ิน 1,500 ขวด ปริมาณบรรจุ 1 ขวด 
เท่ากบั 60 กรัม คิดเป็นปริมาณผกัเชียงดาแห้งเท่ากบั 0.06 กิโลกรัม มีปริมาณการใชผ้กัเชียงดาแห้ง 
จ านวน 90 กิโลกรัม มีตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง เท่ากบั 22,500 บาท สามารถแสดงการค านวณไดต้าม
ตารางท่ี 4.10 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.10 แสดงตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล ตั้งแต่
         เดือน กนัยายน 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2557 

เดือน 
ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปที่

ผลติได้ (ขวด) 
(1) 

ปริมาณการใช้ผกัเชียง
ดาแห้ง (กิโลกรัม) 

(2)=(1) x 0.06 

ต้นทุนวตัถุดิบ (บาท) 
(2) x 250 

กนัยายน 2556 110 6.6 1,650 
ตุลาคม 2556 100 6 1,500 
พฤศจิกายน 2556 115 6.9 1,725 
ธนัวาคม 2556 120 7.2 1,800 
มกราคม 2557 125 7.5 1,875 
กุมภาพนัธ์ 2557 125 7.5 1,875 
มีนาคม 2557 150 9 2,250 
เมษายน 2557 105 6.3 1,575 
พฤษภาคม 2557 120 7.2 1,800 
มิถุนายน 2557 140 8.4 2,100 
กรกฎาคม 2557 160 9.6 2,400 
สิงหาคม 2557 130 7.8 1,950 

รวม 1,500 90 22,500 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อ 1 หน่วย ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล ขนาดบรรจุ 60 
กรัม 

ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อขวด = ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อปี 
          ปริมาณการผลิต (ขวด) 
     = 22,500 
       1,500 
     = 15 บาท 
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1.1.4) หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ฉพาะส่วนใบผกั
เชียงดาจ านวน 6 คู่แรกมาอบแห้ง และใบเตยอบแห้ง ซ่ึงจะน าใบผกัเชียงดาและใบเตยท่ีท าความ
สะอาดแล้ว ไปตากแห้ง และอบแห้งแล้วจึงน าไปผลิตต่อตามล าดับ ซ่ึงใบผกัเชียงดา (สด) 5 
กิโลกรัม จะได้ใบผกัเชียงดาท่ีแห้งจ านวน 1 กิโลกรัม (หรือผกัเชียงดา (สด) 1 กิโลกรัม จะไดผ้กั
เชียงดา (แหง้) 0.2 กิโลกรัม) 

ผกัเชียงดาอบแหง้ 1 กก. = ผกัเชียงดา (สด) 5 กก. 
ผกัเชียงดา (สด) 1 กก. =  1 x 1 
         5 
ผกัเชียงดาแหง้  = 0.2 กิโลกรัม 
คิดเป็น   = 200 กรัม 
 
ต้นทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภัณฑ์ผกัเชียงดา 1 กิโลกรัม คิดเป็น 1,000 บาท สามารถ

แสดงการค านวณ ไดด้งัน้ี 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อกิโลกรัม  = ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ x ราคาวตัถุดิบ 
      = 5 x 30 
      = 150 บาทต่อกิโลกรัม 
 
ใบเตย สามารถค านวณได้ดังน้ี คือใบเตย (สด) 6 กิโลกรัม จะได้ใบเตยท่ีแห้งจ านวน 1 

กิโลกรัม (หรือ ใบเตยสด 1 กิโลกรัม (สด) จะไดใ้บเตย (แหง้ 0.166 กิโลกรัม) 
ใบเตยแหง้ 1 กิโลกรัม = ใบเตยสด 6 กิโลกรัม 
ใบเตยสด 1 กิโลกรัม =  1x1  
        6 
ใบเตยแหง้  = 0.166 กิโลกรัม 
คิดเป็น   = 166.67 กรัม 
 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภณัฑ์หมอนสุมนไพรเพื่อสุขภาพต่อ 1 กิโลกรัม คิดเป็น  30 

บาท สามารถแสดงการค านวณ ไดด้งัน้ี 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อกิโลกรัม = ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ x ราคาวตัถุดิบ 
     = 6 x 5 
     = 30 บาทต่อกิโลกรัม 
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ปริมาณการผลิตหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มทั้งปีตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือน
สิงหาคม 2557 ซ่ึงกลุ่มไดท้  าการผลิตรวมทั้งส้ิน 240 ใบ ปริมาณบรรจุ 1 ใบ เท่ากบั 600 กรัม คิด
เป็นปริมาณวตัถุดิบ 0.6 กิโลกรัม (มีส่วนประกอบของผกัเชียงดา 80% และใบเตย 20% ซ่ึงจะเท่ากบั
ผกัเชียงดาแห้ง 0.48 กิโลกรัม และใบเตยแห้ง 0.12 กิโลกรัม) มีปริมาณการใช้ผกัเชียงดาแห้ง 
จ านวน 115.2 กิโลกรัม ต้นทุนวตัถุดิบเท่ากับ 17,280 บาท และปริมาณการใช้ใบเตยแห้ง 28.8 
กิโลกรัม ตน้ทุนวตัถุดิบเท่ากบั 864 บาท ซ่ึงรวมตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงทั้งส้ินเท่ากบั 18,144 บาท
สามารถแสดงการค านวณไดต้ามตารางท่ี 4.11 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.11 แสดงตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิตหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่เดือน    
         กนัยายน 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2557 

เดือน 

ผลติภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่
ผลติได้ 
(ใบ) 
(1) 

ปริมาณการ
ใช้ผกัเชียง
ดาแห้ง 

(กโิลกรัม) 
(2)=(1) x 

0.48 

ปริมาณการ
ใช้ใบเตย
แห้ง 

(กโิลกรัม) 
(3)=(1) x 

0.12 

ต้นทุนผกั
เชียงดา 
(บาท) 

(2) x 150 

ต้นทุน
ใบเตย 
(บาท) 
(3) x 
30 

รวม
ต้นทุน
วตัถุดิบ 
(บาท) 

กนัยายน 2556 10 4.8 1.2 720 36 756 
ตุลาคม 2556 15 7.2 1.8 1,080 54 1,134 
พฤศจิกายน 2556 20 9.6 2.4 1,440 72 1,512 
ธนัวาคม 2556 18 8.64 2.16 1,296 64.8 1,360.8 
มกราคม 2557 17 8.16 2.04 1,224 61.2 1,285.2 
กุมภาพนัธ์ 2557 25 12 3 1,800 90 1,890 
มีนาคม 2557 22 10.56 2.64 1,584 79.2 1,663.2 
เมษายน 2557 20 9.6 2.4 1,440 72 1,512 
พฤษภาคม 2557 23 11.04 2.76 1,656 82.8 1,738.8 
มิถุนายน 2557 20 9.6 2.4 1,440 72 1,512 
กรกฎาคม 2557 25 12 3 1,800 90 1,890 
สิงหาคม 2557 25 12 3 1,800 90 1,890 

รวม 240 115.20 28.8 17,280 864 18,144 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
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ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อ 1 หน่วย หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ขนาดบรรจุ 600 กรัม 
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อใบ = ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อปี 
          ปริมาณการผลิต (ใบ) 
     = 18,144 
        240 
     = 75.60 บาท 
 
จากการค านวณหาต้นทุนวตัถุดิบทางตรงของ ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด ต่อ 1 

กิโลกรัม สามารถน ามาแสดงไดต้ามตารางท่ี 4.12 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.12 แสดงตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

ผลติภัณฑ์ 
ต้นทุนวตัถุดิบทางตรง

ต่อปี 
(บาท) 

ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูป
ทีผ่ลติได้ 
(หน่วย) 

ต้นทุนวตัถุดิบ
ทางตรงต่อหน่วย 

(บาท) 
เค ร่ือง ด่ืมผัก เชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดา
อบแหง้ 100% 

6,000 100 60 

เค ร่ือง ด่ืมผัก เชียงดาท่ี
ผลิตจากใบผัก เชียงดา
อบแหง้ 100% 

15,000 1,000 15 

ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา
ชนิดแคปซูล 

22,500 1,500 15 

หมอนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

18,144 240 75.60 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงต้นทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด พบว่า 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง เท่ากบั 6,000 
บาทต่อปี คิดเป็น 60 บาทต่อหน่วย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มี
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง เท่ากบั 15,000 บาทต่อปี คิดเป็น 15 บาทต่อหน่วย ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา
ชนิดแคปซูล มีตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง เท่ากบั 22,500 บาทต่อปี คิดเป็น 15 บาทต่อหน่วย หมอน
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สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง คือผกัเชียงดาเท่ากบั 17,280 บาทต่อปี และใบเตย
เท่ากบั 864 บาทต่อปี คิดเป็น 75.60 บาทต่อหน่วย ซ่ึงปริมาณการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาของ
กลุ่มแต่ละชนิดจะข้ึนอยูก่บัปริมาณค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่ 

 
1.2) วตัถุดิบทางออ้ม (Indirect Materials) หมายถึง วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการ

ผลิตสินคา้เหมือนกัน แต่เป็นส่วนประกอบท่ีมีปริมาณไม่มากนัก ซ่ึงอาจจะน้อยจนไม่สามารถ
ปรากฏเป็นส่วนส าคญัในการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป  

วตัถุดิบทางออ้มท่ีใชใ้นการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของกลุ่ม จะไม่มีวตัถุดิบทางออ้ม
เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากผกัเชียงดา 100%  

2) ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าแรงท่ีจ่ายให้กบัคนงานของกลุ่มท่ีท าการผลิต ซ่ึง
ในการผลิตจะผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ และจะท างานตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ วนัละ 1-6 คน 
ลกัษณะการท างานจะไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีกนั ทุกคนจะช่วยท างานตามความถนัดของตนเอง 
โดยจะเร่ิมท างาน 08.00 น.-17.00 น. วนัละ 8 ชั่วโมง คิดค่าแรงวนัละ  250 บาทต่อคน โดยมี
รายละเอียดค่าแรงตามจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ตามตารางท่ี 4.13 ถึง
ตารางท่ี 4.16 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.13 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอด
         ผกัเชียงดาอบแหง้ 100% ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 

เดือน 
จ านวนวนั
แรงงาน (วนั) 

(2) 

จ านวน
แรงงาน(คน) 

(3) 

จ านวนแรงงานที่
ใช้ (คน) 

(4) = (2) x (3) 

จ านวนเงินทีจ่่าย 
(บาท) 

(5) = (4) x 250 
บาท 

ธนัวาคม 2556 23 1 23 5,750 
มกราคม 2557 23 1 23 5,750 
กุมภาพนัธ์ 2557 20 1 22 5,000 

รวม 66 3 66 16,500 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
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จากตารางท่ี 4.13 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 แสดงให้
เห็นวา่จ านวนแรงงานท่ีใช ้รวมทั้งส้ินเท่ากบั 16,500 บาท สามารถแสดงการค านวณค่าแรงงานท่ีใช้
ในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ต่อ 1 หน่วย ได้
ดงัน้ี 

ค่าแรงทางตรงต่อถุง  = ค่าแรงงานรวมต่อปี  
      ปริมาณการผลิตต่อปี 
     = 16,500 
        100 
     = 165 บาท 
 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีต้นทุนแรงงาน

เท่ากบั 16,500 บาทต่อปี คิดเป็นค่าแรงงานทางตรงต่อถุง เท่ากบั 165 บาท 
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ตารางที ่4.14 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกั
          เชียงดาอบแหง้ 100% ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 

เดือน 
จ านวนวนั
แรงงาน (วนั) 

(2) 

จ านวนแรงงาน
(คน) 
(3) 

จ านวนแรงงานที่
ใช้ (คน) 

(4) = (2) x (3) 

จ านวนเงินทีจ่่าย 
(บาท) 

(5) = (4) x 250 
บาท 

กนัยายน 2556 22 2 44 11,000 
ตุลาคม 2556 23 2 46 11,500 
พฤศจิกายน 2556 22 1 22 5,500 
ธนัวาคม 2556 23 2 46 11,500 
มกราคม 2557 23 2 46 11,500 
กุมภาพนัธ์ 2557 20 2 40 10,000 
มีนาคม 2557 23 2 46 11,500 
เมษายน 2557 22 3 66 16,500 
พฤษภาคม 2557 23 3 69 17,250 
มิถุนายน 2557 22 2 44 11,000 
กรกฎาคม 2557 23 2 46 11,500 
สิงหาคม 2557 23 2 46 11,500 

รวม 269 25 561 140,250 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 แสดงใหเ้ห็น
วา่จ านวนแรงงานท่ีใช ้รวมทั้งส้ินเท่ากบั 140,250 บาท สามารถแสดงการค านวณค่าแรงงานท่ีใชใ้น
การผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% ต่อ 1 หน่วย ไดด้งัน้ี 

ค่าแรงทางตรงต่อถุง  = ค่าแรงงานรวมต่อปี  
      ปริมาณการผลิตต่อปี 
     = 140,250 
        1,000 
     = 140.25 บท 
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ผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีตน้ทุนแรงงาน
เท่ากบั 140,250 บาทต่อปี คิดเป็นค่าแรงงานทางตรงต่อถุง เท่ากบั 140.25 บาท 

 
ตารางที ่4.15 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล ตั้งแต่
         เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 

เดือน 
จ านวนวนั
แรงงาน (วนั) 

(2) 

จ านวนแรงงาน
(คน) 
(3) 

จ านวนแรงงานที่
ใช้ (คน) 

(4) = (2) x (3) 

จ านวนเงินทีจ่่าย 
(บาท) 

(5) = (4) x 250 
บาท 

กนัยายน 2556 22 3 66 16,500 
ตุลาคม 2556 23 3 69 17,250 
พฤศจิกายน 2556 22 4 88 22,000 
ธนัวาคม 2556 23 2 46 11,500 
มกราคม 2557 23 2 46 11,500 
กุมภาพนัธ์ 2557 20 2 40 10,000 
มีนาคม 2557 23 3 69 17,250 
เมษายน 2557 22 2 44 11,000 
พฤษภาคม 2557 23 2 46 11,500 
มิถุนายน 2557 22 3 66 16,500 
กรกฎาคม 2557 23 3 69 17,250 
สิงหาคม 2557 23 3 69 17,250 

รวม 269 32 718 179,500 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิด
แคปซูล ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 แสดงให้เห็นวา่จ านวนแรงงานท่ีใช ้รวม
ทั้งส้ินเท่ากบั 179,500 บาท สามารถแสดงการค านวณค่าแรงงานท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกั
เชียงดาชนิดแคปซูลต่อ 1 หน่วย ไดด้งัน้ี 
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ค่าแรงงานทางตรงต่อขวด  = ค่าแรงงานรวมต่อปี  
      ปริมาณการผลิตต่อปี 
     = 179,500 
        1,500 
     = 119.67 บาท 
 
ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล  มีต้นทุนแรงงานเท่ากบั 179,500 บาทต่อปี คิดเป็น

ค่าแรงงานทางตรงต่อขวด เท่ากบั 119.67 บาท 
 

ตารางที ่4.16 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑห์มอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่
         เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 

เดือน 
จ านวนวนั
แรงงาน (วนั) 

(2) 

จ านวน
แรงงาน(คน) 

(3) 

จ านวนแรงงานที่
ใช้ (คน) 

(4) = (2) x (3) 

จ านวนเงินทีจ่่าย 
(บาท) 

(5) = (4) x 250 
บาท 

กนัยายน 2556 23 1 23 5,750 
ตุลาคม 2556 23 1 23 5,750 
พฤศจิกายน 2556 22 1 22 5,500 
ธนัวาคม 2556 23 1 23 5,750 
มกราคม 2557 23 1 23 5,750 
กุมภาพนัธ์ 2557 20 1 20 5,000 
มีนาคม 2557 23 1 23 5,750 
เมษายน 2557 22 1 22 5,500 
พฤษภาคม 2557 23 1 23 5,750 
มิถุนายน 2557 22 1 22 5,500 
กรกฎาคม 2557 23 1 23 5,750 
สิงหาคม 2557 23 1 23 5,750 

รวม 270 12 270 67,500 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
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จากตารางท่ี 4.16 แสดงรายละเอียดค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑ์หมอนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 แสดงให้เห็นวา่จ านวนแรงงานท่ีใช ้รวม
ทั้งส้ินเท่ากบั 67,500 บาท สามารถแสดงการค านวณค่าแรงงานท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์หมอน
สมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อ 1 หน่วย ไดด้งัน้ี 

ค่าแรงทางตรงต่อใบ  = ค่าแรงงานรวมต่อปี  
      ปริมาณการผลิตต่อปี 
     = 67,500 
        240 
     = 281.25 บาท 
 
ผลิตภณัฑ์หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีต้นทุนแรงงานเท่ากับ 67,500 บาทต่อปี คิดเป็น

ค่าแรงงานทางตรงต่อใบ เท่ากบั 281.25 บาท 
จากการค านวณตน้ทุนค่าแรงในการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา สามารถน ามาแสดงได้

ตามตารางท่ี 4.17 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.17 แสดงตน้ทุนค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

ผลติภัณฑ์ 
ค่าแรงงานต่อปี 

(บาท) 

ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูป
ทีผ่ลติได้ 
(หน่วย) 

ค่าแรงงานต่อ
หน่วย(บาท) 

เคร่ืองด่ืมผักเชียงดาท่ีผลิต
จากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% 

16,500 100 165 

เคร่ืองด่ืมผักเชียงดาท่ีผลิต
จากใบผักเชียงดาอบแห้ ง 
100% 

140,250 1,000 140.25 

ผลิตภัณฑ์ จากผัก เชียงดา
ชนิดแคปซูล 

179,500 1,500 119.67 

หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 67,500 240 281.25 
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จากตารางท่ี 4.17 แสดงตน้ทุนค่าแรงงานในการผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด พบว่า เคร่ืองด่ืม
ผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีตน้ทุนค่าแรงงานเท่ากบั 16,500 บาทต่อปี คิด
เป็น 165 บาทต่อหน่วย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีต้นทุน
ค่าแรงงานเท่ากบั 140,250 บาทต่อปี คิดเป็น 140.25 บาทต่อหน่วย ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิด
แคปซูลมีตน้ทุนค่าแรงงานเท่ากบั 179,500 บาทต่อปี คิดเป็น 119.67 บาทต่อหน่วย หมอนสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ มีตน้ทุนค่าแรงงานเท่ากบั 67,500 บาทต่อปี คิดเป็น 281.25 บาทต่อหน่วย 

 
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) คือ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งการผลิต

อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซ่ึงค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
โรงงานหรือเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือการแปรรูปวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูปทั้งส้ิน แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ 

3.1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตผนัแปร คือ ค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีผนัแปรตามจ านวน
และปริมาณการผลิต ซ่ึงในการผลิตผนัแปรของผลิตภณัฑ์ภณัฑ์จากผกัเชียงดา ไดแ้ก่ ค่าบรรจุภณัฑ ์
ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า  

3.1.1) ค่าบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ซองบรรจุชา ขวดบรรจุ ฉลากสต๊ิกเกอร์ 
แผน่กนัช้ืน แคปซูลขา้วโพด และถุงผา้ใส่หมอน แสดงไดต้ามตารางท่ี 4.18 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.18 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยของบรรจุภณัฑ์ 

ผลติภัณฑ์ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ต้นทุนต่อ 1 หน่วย (บาท) 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจาก
ยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 
(60 กรัม = 1 ถุง) 

ซองบรรจุภณัฑ์ 4.50 
ซองพลาสติกใส 2.85 
ฉลากสต๊ิกเกอร์ 6.00 
แผน่กนัช้ืน 0.25 

รวม 13.60 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจาก
ใบผัก เชียงดาอบแห้ง 100%   
(60 กรัม = 1 ถุง) 

ซองบรรจุภณัฑ์ 4.50 
ถุงบรรจุผงชาใบเล็ก 31.25 
ฉลากสต๊ิกเกอร์ 6.00 
แผน่กนัช้ืน 0.25 

รวม 42.00 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ต้นทุนต่อ 1 หน่วย (บาท) 

ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิด
แคปซูล (60 กรัม = 1 ขวด) 

ขวดบรรจุภณัฑ ์ 9.00 
ฝานอก 1.00 
ฝาใน 0.50 
ฉลากสต๊ิกเกอร์ 3.00 
แคปซูลขา้วโพด 25.00 
แผน่กนัช้ืน 0.25 

รวม 38.75 
หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
(600 กรัม = 1 ใบ) 

ถุงผา้ใส่หมอนชั้นนอก 30.00 
ถุงผา้ใส่หมอนชั้นใน 20.00 
ฉลากสต๊ิกเกอร์ 5.00 
ซองพลาสติกใส 1.50 

รวม 56.50 
 
จากตารางท่ี 4.18 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยของบรรจุภณัฑ์ พบวา่ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจาก

ยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% เท่ากบั 13.60 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% เท่ากบั 42 บาท ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากบั 38.75 บาท หมอนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ เท่ากบั 56.50 บาท สามารถน ามาค านวณหาค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปรของผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิดได ้ดงัน้ี 

 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ผลิตได ้100 ถุงต่อปี ขนาดบรรจุ

ถุงละ 60 กรัม ตน้ทุนค่าบรรจุภณัฑต่์อถุง ๆ ละ 13.60 บาท 
คิดเป็น  100 x 13.60 = 1,360 บาท 
 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% ผลิตได ้1,000 ถุงต่อปี ขนาดบรรจุ

ถุงละ 60 กรัม ตน้ทุนค่าบรรจุภณัฑต่์อถุง ๆ ละ 42 บาท 
คิดเป็น  1,000 x 42 = 42,000 บาท 
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ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล ผลิตได ้1,500 ขวดต่อปี ขนาดบรรจุขวดละ 60 กรัม
ตน้ทุนค่าบรรจุภณัฑต่์อถุง ๆ ละ 38.75 บาท 

คิดเป็น  1,500 x 38.75 = 58,125 บาท 
 
หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตได้ 240 ใบต่อปี ขนาดบรรจุใบละ 600 กรัม ต้นทุนค่า   

บรรจุภณัฑต่์อใบ ๆ ละ 56.50 บาท 
คิดเป็น  240 x 56.50 = 13,560 บาท 
 
การค านวณค่าใชจ่้ายการผลิตผนัแปรของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด พบวา่ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี

ผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปรเท่ากบั 1,360 บาท เคร่ืองด่ืมผกั
เชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปรเท่ากับ 42,000 บาท 
ผลิตภัณฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีค่าใช้จ่ายการผลิตผนัแปรเท่ากับ 58,125 บาท หมอน
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีค่าใชจ่้ายการผลิตผนัแปรเท่ากบั 13,560 บาท  

3.1.2) ค่าไฟฟ้า เป็นค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นการผลิตของอุปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้า จาก
การสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม พบวา่ค่าไฟฟ้าเฉล่ียระหวา่งเดือนธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ เดือนละ 1,200 
บาท คิดเป็นค่าไฟฟ้า เท่ากบั 3,600 บาท และระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน เดือนละ 1,000 
บาท คิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากบั 9,000 บาท รวมค่าไฟฟ้าต่อปีเท่ากบั 12,600 บาท จะปันส่วนค่าไฟฟ้า
เขา้ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดตามปริมาณผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปท่ีผลิตได ้ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.19 แสดงการค านวณค่าไฟฟ้าเขา้ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดตามผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปท่ีผลิตได ้

ผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปทีผ่ลติได้ 

(กโิลกรัม) 
(2) 

ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท) 
(3) = 12,600 x 

(2)/300 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอด
ผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

6 252 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกั
เชียงดาอบแหง้ 100% 

60 2,520 

ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล 90 3,780 
หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 144 6,048 

รวม 300 12,600 
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จากตารางท่ี 4.19 แสดงการค านวณค่าไฟฟ้าเขา้ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดตามผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป
ท่ีผลิตได ้

- เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีค่าไฟฟ้าต่อปี เท่ากบั 
252 บาท 

- เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีค่าไฟฟ้าต่อปี เท่ากบั 
2,520 บาท 

- ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีค่าไฟฟ้าต่อปี เท่ากบั 3,780 บาท 
- หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีค่าไฟฟ้าต่อปี เท่ากบั 6,048 บาท 
-  

เม่ือค านวณพื้นท่ีใชง้านของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดไดแ้ลว้ น าขอ้มูลมาค านวณหาค่าไฟฟ้าต่อ 1 
หน่วยการผลิต ไดด้งัน้ี 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100%  
ค่าไฟฟ้าต่อถุง   =      ค่าไฟฟ้าต่อปี 
      ปริมาณการผลิต (ถุง) 
     =   252 
        100 
     = 2.52 บาท 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100%  
ค่าไฟฟ้าต่อถุง   =      ค่าไฟฟ้าต่อปี 
      ปริมาณการผลิต (ถุง) 
     =   2,520 
        1,000 
     = 2.52 บาท 
ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล  
ค่าไฟฟ้าต่อขวด   =      ค่าไฟฟ้าต่อปี 
      ปริมาณการผลิต (ขวด) 
     =   3,780 
        1,500 
     = 2.52 บาท 
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หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
ค่าไฟฟ้าต่อใบ   =      ค่าไฟฟ้าต่อปี 
      ปริมาณการผลิต (ใบ) 
     =    6,048 
          240 
     = 25.20 บาท 
 
จากการค านวณค่าไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยการผลิต พบว่า เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกั

เชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 2.52 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 
เท่ากับ 2.52 บาท ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากับ 2.52 บาท หมอนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ เท่ากบั 25.20 บาท 

3.1.3) ค่าน ้ าประปา เป็นค่าน ้ าประปาท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัชี
ยงดา และใชใ้นการอุปโภคบริโภคต่างๆ จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม พบวา่น ้าประปาเฉล่ียเดือน
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ เดือนละ 1,000 บาท คิดเป็นค่าน ้ าประปา เท่ากับ 3,000 บาท และเดือน
มีนาคม – พฤศจิกายน เดือนละ 800 บาท คิดเป็นค่าน ้ าประปา เท่ากบั 7,200 บาท รวมค่าน ้ าประปา
ต่อปี เท่ากับ 10,200 บาท จะปันส่วนน ้ าประปาเข้าผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดตามปริมาณผลิตภณัฑ์
ส าเร็จรูปท่ีผลิตได ้ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.20 แสดงการค านวณค่าน ้าประปาเขา้ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดตามผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปท่ีผลิตได ้

ผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปทีผ่ลติได้ 

(กโิลกรัม) 
(2) 

ค่าน า้ประปาต่อปี
(บาท) 

(3) = 10,200 x 
(2)/300 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผัก
เชียงดาอบแหง้ 100% 

6 204 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียง
ดาอบแหง้ 100% 

60 2,040 

ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล 90 3,060 
หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 144 4,896 

รวม 300 10,200 
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จากตารางท่ี 4.20 แสดงการค านวณค่าน ้ าประปาเข้าผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดตามผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปท่ีผลิตได ้

- เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีค่าน ้ าประปาต่อปี 
เท่ากบั 204 บาท 

- เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีค่าน ้ าประปาต่อปี 
เท่ากบั 2,040 บาท 

- ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีค่าน ้าประปาต่อปี เท่ากบั 3,060 บาท 
- หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีค่าน ้าประปาต่อปี เท่ากบั 4,896 บาท 
-  

เม่ือค านวณพื้นท่ีใชง้านของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดไดแ้ลว้ น าขอ้มูลมาค านวณหาค่าน ้ าประปา
ต่อ 1 หน่วยการผลิต ไดด้งัน้ี 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100%  
ค่าน ้าประปาต่อถุง   = ค่าน ้าประปาต่อปี 
      ปริมาณการผลิต (ถุง) 
     =    204 
         100 
     = 2.04 บาท 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100%  
ค่าน ้าประปาต่อถุง   = ค่าน ้าประปาต่อปี 
      ปริมาณการผลิต (ถุง) 
     =  2,040 
       1,000 
     = 2.04 บาท 
ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล  
ค่าน ้าประปาต่อขวด  = ค่าน ้าประปาต่อปี 
      ปริมาณการผลิต (ขวด) 
     =  3,060 
       1,500 
     = 2.04 บาท 
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หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
ค่าน ้าประปาต่อใบ   = ค่าน ้าประปาต่อปี 
      ปริมาณการผลิต (ใบ) 
     =   4,896 
         240 
     = 20.40 บาท 
 
จากการค านวณค่าน ้ าประปาต่อ 1 หน่วยการผลิต พบว่า เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอด

ผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากับ 2.04 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% เท่ากบั 2.04 บาท ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากบั 2.04 บาท หมอนสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ เท่ากบั 20.40 บาท 

ดงันั้น จากการค านวณหาตน้ทุนการผลิตผนัแปรของการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา แต่ละ
ชนิด สามารถแสดงการค านวณไดต้ามตารางท่ี 4.21 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.21 แสดงตน้ทุนการผลิตผนัแปรของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาแต่ละชนิด 

ผลติภัณฑ์ ประเภทต้นทุน ต้นทุนต่อ 1 หน่วย 
(บาท) 

ต้นทุนการผลติผนั
แปร (บาท) 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดา
อบแหง้ 100% 
 

วตัถุดิบทางตรง 60.00 6,000.00 
ค่าแรงทางตรง 165.00 16,500.00 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
- ค่าบรรจุภณัฑ ์
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าน ้าประปา 

 
13.60 
2.52 
2.04 

 
1,360.00 
252.00 
204.00 

รวมค่าใชจ่้ายในการผลิต 18.16 1,816.00 
รวม 243.16 24,316.00 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ ประเภทต้นทุน ต้นทุนต่อ 1 หน่วย 

(บาท) 
ต้นทุนการผลติผนั

แปร (บาท) 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากใบผกัเชียงดา
อบแหง้ 100% 
 

วตัถุดิบทางตรง 15.00 15,000.00 
ค่าแรงทางตรง 140.25 140,250.00 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
- ค่าบรรจุภณัฑ ์
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าน ้าประปา 

 
42.00 
2.52 
2.04 

 
42,000.00 
2,520.00 
2,040.00 

รวมค่าใชจ่้ายในการผลิต 46.56 46,560.00 
รวม 201.81 201,810.00 

ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียง
ดาชนิดแคปซูล 
 

วตัถุดิบทางตรง 15.00 22,500.00 
ค่าแรงทางตรง 119.67 179,500.00 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
- ค่าบรรจุภณัฑ ์
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าน ้าประปา 

 
38.75 
2.52 
2.04 

 
58,125.00 
3,780.00 
3,060.00 

รวมค่าใชจ่้ายในการผลิต 43.31 64,965.00 
รวม 177.98 266,965 

หมอนสมุนไพรเพื่ อ
สุขภาพ 

วตัถุดิบทางตรง 75.60 18,144.00 
ค่าแรงทางตรง 281.25 67,500.00 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
- ค่าบรรจุภณัฑ ์
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าน ้าประปา 

 
56.50 
25.20 
20.40 

 
13,560.00 
6,048.00 
4,896.00 

รวมค่าใชจ่้ายในการผลิต 102.10 24,504.00 
รวม 458.95 110,148.00 
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จากตารางท่ี 4.21 แสดงตน้ทุนการผลิตผนัแปรของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาแต่ละชนิด พบวา่ 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีตน้ทุนผนัแปรเท่ากบั 243.16 บาทต่อ
ถุง คิดเป็น 24,316 บาทต่อปี เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีตน้ทุนผนั
แปรเท่ากบั 201.81 บาทต่อถุง คิดเป็น 201,810 บาทต่อปี ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มี
ตน้ทุนผนัแปรเท่ากบั 177.98 บาทต่อขวด คิดเป็น 266,965 บาทต่อปี หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มี
ตน้ทุนผนัแปรเท่ากบั 458.95 บาทต่อใบ คิดเป็น 110,148 บาทต่อปี 

 
3.2) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ี คือ ต้นทุนท่ีจ านวนรวมไม่เปล่ียนแปลงไปตาม

ปริมาณการผลิต ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์การผลิต ค่าเช่า เป็นตน้ 

3.2.1) ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ การคิดค่าเส่ือมราคาใช้วิ ธี เส้นตรง 
(Straight – line) ซ่ึงค านวณจากมูลค่าตน้ทุนหารจ านวนปีท่ีใชง้าน 

การค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์ ท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียง
ดา สามารถแสดงได ้ตามตารางท่ี 4.22 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.22 แสดงค่าเส่ือมราคาของอาคารแปรรูปผลิตภณัฑ ์

รายการ ต้นทุนรวม (บาท) อายุการใช้งาน (ปี) ค่าเส่ือมราคาต่อปี 
(บาท) 

อาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์ 400,000 20 20,000 
รวม 20,000 

ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงให้เห็นวา่ค่าเส่ือมราคาอาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์ อายุการใช้งาน 20 ปี 
มีค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 20,000 บาทต่อปี 

 
การค านวณค่าเส่ือมราคาของโรงเรือนอบสมุนไพร ท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา 

สามารถแสดงได ้ตามตารางท่ี 4.23 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.23 แสดงค่าเส่ือมราคาของโรงเรือนอบสมุนไพร 
รายการ ต้นทุนรวม (บาท) อายุการใช้งาน (ปี) ค่าเส่ือมราคาต่อปี 

(บาท) 
โรงเรือนอบสมุนไพร 200,000 20 10,000 

รวม 10,000 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงให้เห็นว่าค่าเส่ือมราคาโรงเรือนอบสมุนไพร อายุการใชง้าน 20 ปี มี
ค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 10,000 บาทต่อปี 

 
การค านวณค่าเส่ือมราคาเคร่ืองบรรจุถุงชา ท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา สามารถ

แสดงได ้ตามตารางท่ี 4.24 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.24 แสดงค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองบรรจุถุงชา 
รายการ ต้นทุนรวม (บาท) อายุการใช้งาน (ปี) ค่าเส่ือมราคาต่อปี 

(บาท) 
เคร่ืองบรรจุถุงชา 350,000 10 35,000 

รวม 35,000 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงให้เห็นว่าค่าเส่ือมราคาเคร่ืองบรรจุถุงชา อายุการใช้งาน 10 ปี มีค่า
เส่ือมราคาเท่ากบั 35,000 บาทต่อปี 

 
การค านวณค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียง

ดา สามารถแสดงได ้ตามตารางท่ี 4.25 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.25 แสดงค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
รายการ ต้นทุนรวม (บาท) อายุการใช้งาน (ปี) ค่าเส่ือมราคาต่อปี 

(บาท) 
เคร่ืองสับฆ่าเช้ือ 55,000 5 11,000 
เคร่ืองบด 39,000 5 7,800 
เคร่ืองอบแหง้ 40,000 5 8,000 
เคร่ืองรีดปากถุง 20,000 5 4,000 
ตะแกรงร่อน 2,100 2 1,050 
เขียง 1,000 2 500 
มีดหัน่ซอย 450 2 225 
ตะกร้า 1,500 2 750 
ถงัแก๊ส 3,000 2 1,500 

รวม 34,825 
ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และการค านวณ (2557) 
 

จากตารางท่ี 4.25 แสดงให้เห็นว่าค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีค่าเส่ือมราคารวม
เท่ากบั 34,825 บาทต่อปี 

 
เม่ือน าค่าเส่ือมราคาอาคาร ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การ

ผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาตามตารางท่ี 4.22 – 4.25 สามารถน ามาแสดงได้ตามตารางท่ี 4.26 
ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.26 แสดงรายละเอียดการค านวณเส่ือมราคาอาคาร ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน ค่าเส่ือมราคา
         เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต 

รายการ ต้นทุนรวม (บาท) ค่าเส่ือมราคา (บาท) 
อาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์ 400,000 20,000 
โรงเรือนอบสมุนไพร 200,000 10,000 
เคร่ืองบรรจุถุงชา 350,000 35,000 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 162,050 34,825 

รวม 1,112,050 99,825 
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จากตารางท่ี 4.26 พบว่าค่าเส่ือมราคาอาคาร ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร    
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองบรรจุถุงชา และอุปกรณ์การผลิตทั้งปี มีจ  านวนเท่ากบั 99,825 บาท 

 
การปันส่วนค่าเส่ือมราคาสินทรัพยเ์ขา้ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด จะไม่ปันส่วนตาม

จ านวนหน่วยท่ีผลิตเสร็จ แต่จะปันส่วนตามจ านวนผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ท่ีสามารถ
ปันส่วนใหแ้ต่ละผลิตภณัฑใ์นจ านวนท่ีเท่ากนั มีวธีิการค านวณดงัน้ี 

 
ค่าเส่ือมราคาของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา  =   ค่าเส่ือมราคา 

      จ านวนผลิตภณัฑ ์
ค่าเส่ือมราคาต่อ 1 หน่วย   = ค่าเส่ือมราคาของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 

       ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
 
ตวัอยา่งเช่น ค่าเส่ือมราคาอาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์ของ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกั

เชียงดาอบแหง้ 100%  
ค่าเส่ือมราคาอาคารแปรรูปผลิตภณัฑ ์ = 20,000  
           4 
      = 5,000  บาท 
ค่าเส่ือมราคาต่อถุง    = 5,000 
        100 
      = 50  บาท 
 
ดงันั้น ค่าเส่ือมราคาอาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ใน เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกั  

เชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 5,000 บาทต่อปี คิดเป็นค่าเส่ือมราคาต่อถุงเท่ากบั 50 บาท การปัน
ส่วนค่าเส่ือมราคาสินทรัพยข์องผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดสามารถใชว้ธีิการค านวณเช่นเดียวกนัน้ี 

ดงันั้น สามารถน าค่าเส่ือมราคาท่ีปันส่วนของสินทรัพยใ์ห้แก่ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละ
ชนิดแสดงไดต้ามตารางท่ี 4.27- 4.28 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.27 แสดงค่าเส่ือมราคาต่อปีปันส่วนตามชนิดของผลิตภณัฑ์ (ตน้ทุนรวมต่อปี) 

รายการ 

ค่าเส่ือมราคา(บาท) 
รวมค่าเส่ือม
ราคาต่อปี
(บาท) 

อาคารแปรรูป
ผลติภัณฑ์ 

โรงเรือนอบ
สมุนไพร 

เคร่ือง
บรรจุถุง

ชา 

เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองด่ืมผักเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดา
อบแหง้ 100% 

5,000 2,500 - 8,706.25 16,206.25 

เคร่ืองด่ืมผักเชียงดาท่ี
ผลิตจากใบผกัเชียงดา
อบแหง้ 100 % 

5,000 2,500 35,000 8,706.25 51,206.25 

ผลิตภัณฑ์จากผกัเชียง
ดาชนิดแคปซูล 

5,000 2,500 - 8,706.25 16,206.25 

หมอนสมุนไพรเพื่ อ
สุขภาพ 

5,000 2,500 - 8,706.25 16,206.25 

รวม 20,000 10,000 35,000 34,825 99,285 

 
ตารางที ่4.28 แสดงค่าเส่ือมราคาต่อปีปันส่วนตามชนิดของผลิตภณัฑ์ (ต่อ 1 หน่วย) 

รายการ 

ค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย (บาท) รวมค่าเส่ือม
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

อาคารแปรรูป
ผลติภัณฑ์ 

โรงเรือนอบ
สมุนไพร 

เคร่ือง
บรรจุถุง

ชา 

เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองด่ืมผักเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดา
อบแหง้ 100% 

50.00 25.00 - 87.06 162.06 

เคร่ืองด่ืมผักเชียงดาท่ี
ผลิตจากใบผักเชียงดา
อบแหง้ 100 % 

5.00 2.50 35.00 8.70 51.20 

ผลิตภัณฑ์จากผักเชียง
ดาชนิดแคปซูล 

3.33 1.67 - 5.80 10.80 

หมอนสมุนไพรเพื่ อ
สุขภาพ 

20.83 10.42 - 36.28 67.53 
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จากตารางท่ี 4.27 – 4.28 พบวา่ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์วมต่อปีท่ีใชใ้นเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 16,206.25 บาท คิดเป็นค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย 162.06 
บาท 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์วมต่อปีท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% เท่ากบั 51,206.25 บาท คิดเป็นค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย 51.20 บาท 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์รวมต่อปีท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากับ 
16,206.25บาท คิดเป็นค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย 10.80 บาท 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยร์วมต่อปีท่ีใช้ในหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เท่ากบั 16,206.25 บาท 
คิดเป็นค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย 67.53 บาท 

3.2.2) ค่าเช่า เป็นค่าเช่าท่ีดินโรงงานท่ีใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก        
ผกัเชียงดา จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มพบวา่ ค่าเช่าคิดเป็นปี ๆ ละ 2,200 บาทต่อปี 

การปันส่วนค่าเช่าเขา้ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด จะไม่ปันส่วนตามจ านวนหน่วยท่ี
ผลิตเสร็จ แต่จะปันส่วนตามจ านวนผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ท่ีสามารถปันส่วนให้แต่
ละผลิตภณัฑใ์นจ านวนท่ีเท่ากนั มีวธีิการค านวณดงัน้ี 

 
ค่าเช่าของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา =           ค่าเช่า 
       จ  านวนผลิตภณัฑ ์
ค่าเช่าต่อ 1 หน่วย   = ค่าเช่าของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
           ปริมาณการผลิต (หน่วย) 
 
ตวัอยา่งเช่น ค่าเช่าของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100%  
ค่าเช่าของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา  = 2,200 
          4 
      = 550  บาท 
ค่าเช่าต่อถุง    = 550 
       100 
      = 5.50  บาท 
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ดงันั้น ค่าเช่าต่อปีท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 
550 บาท คิดเป็นค่าเช่าต่อหน่วย 5.50 บาท การปันส่วนค่าเช่าของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดสามารถใช้
วธีิการค านวณเช่นเดียวกนัน้ี จะสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ค่าเช่าต่อปีท่ีใชใ้นเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 550 บาท 
คิดเป็นค่าเช่าต่อหน่วย 0.55 บาท ค่าเช่าต่อปีท่ีใช้ในผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากบั 
550 บาท คิดเป็นค่าเช่าต่อหน่วย 0.37 บาท ค่าเช่าต่อปีท่ีใช้ในหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เท่ากบั 
550 บาท คิดเป็นค่าเช่าต่อหน่วย 2.29 บาท 

ดังนั้ น การค านวณหาต้นทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา แต่ละชนิด สามารถ
ค านวณไดด้งัน้ี และดงัท่ีไดแ้สดงตามตารางท่ี 4.29 
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ตารางที ่4.29 แสดงตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
รายการ ประเภทต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาท) 
ต้นทุนการผลติ(บาท) 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียง
ดาอบแหง้ 100% 

ตน้ทุนผนัแปร 243.16 24,316.00 
ตน้ทุนคงท่ี 
- ค่าเส่ือมราคา 
- ค่ า เ ช่ า ท่ี ดิ น

โรงงาน 

 
162.06 

5.50 

 
16,206.25 

550.00 

รวม 410.72 41,072.25 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากใบผกัเชียงดา
อบแหง้ 100 % 

ตน้ทุนผนัแปร 201.81 201,810.00 
ตน้ทุนคงท่ี 
- ค่าเส่ือมราคา 
- ค่ า เ ช่ า ท่ี ดิ น

โรงงาน 

 
51.20 
0.55 

 
51,206.25 

550.00 

รวม 253.56 253,566.25 
ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียง
ดาชนิดแคปซูล 

ตน้ทุนผนัแปร 177.98 266,965.00 
ตน้ทุนคงท่ี 
- ค่าเส่ือมราคา 
- ค่ า เ ช่ า ท่ี ดิ น

โรงงาน 

 
10.80 
0.37 

 
16,206.25 

550.00 

รวม 189.15 283,721.25 
หมอนสมุนไพรเพื่ อ
สุขภาพ 

ตน้ทุนผนัแปร 458.95 110,148.00 
ตน้ทุนคงท่ี 
- ค่าเส่ือมราคา 
- ค่ า เ ช่ า ท่ี ดิ น

โรงงาน 

 
67.53 
2.29 

 
16,206.25 

550.00 

รวม 528.77 126,904.25 
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จากตารางท่ี 4.29 แสดงตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด พบวา่ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 410.72 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 
41,072.25 บาทต่อปี เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100 % มีตน้ทุนการผลิต
เท่ากบั 253.56 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 253,566.25 บาทต่อปี ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล            
มีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 189.15 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 283,721.25 บาทต่อปี หมอนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ มีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 528.77 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 126,904.25 บาทต่อปี 

 
4.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่           
มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 ดงัน้ี 

- ค่าตอบแทนผูดู้แลดา้นบญัชี เดือนละ 1,000 บาท คิดเป็นปีละ 12,000 บาท 
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ประมาณเดือนละ 3,000 บาท คิดเป็นปีละ 36,000 บาท 
- ค่าโทรศพัทป์ระมาณเดือนละ 300 บาท คิดเป็นปีละ 3,600 บาท 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร คิดเป็นปีละ 51,600 บาท 

สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด โดยการปันส่วน
เขา้ผลิตภณัฑต์ามรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ดงัน้ี 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มียอดรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์100 ถุงต่อปี จ  าหน่ายในราคาถุงละ 500 บาท เท่ากบั 50,000 บาทต่อปี 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100 % มียอดรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์1,000 ถุงต่อปี จ  าหน่ายในราคาถุงละ 250 บาท เท่ากบั 250,000 บาทต่อปี 

ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มียอดรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 1,500 ขวดต่อ
ปี จ าหน่ายในราคาขวดละ 250 บาท เท่ากบั 375,000 บาทต่อปี 

หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มียอดรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 240 ใบต่อปี จ  าหน่ายใน
ราคาใบละ 300 บาท เท่ากบั 72,000 บาทต่อปี 

สามารถน าไปค านวณร้อยละของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ไดด้งัน้ี 
อตัรารายไดจ้ากการจ าหน่าย (%) = รายไดจ้ากการจ าหน่าย x 100 
        รายไดจ้ากการจ าหน่ายรวม 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร = ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร x อตัรารายได ้

จากการจ าหน่าย 
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ตวัอย่างเช่น การค านวณร้อยละของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

อตัรารายไดจ้ากการจ าหน่าย (%) = 50,000 x 100 
          747,000 
     = 6.69 % 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร = 51,600 x 6.69 % 
     = 3,452.04   บาทต่อปี 
 
เม่ือทราบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของผลิตภัณฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิดแล้ว 

สามารถน ามาค านวณค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อหน่วยการผลิต ไดด้งัน้ี 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อหน่วย = ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
             ปริมาณการผลิตต่อปี 
 
ตวัอย่างเช่น การค านวณหาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียง

ดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100 % 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อหน่วย = 3,452.04 
          100 
      = 34.52   บาทต่อหน่วย 
 
ดงันั้น ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100 % มีอตัรารายได้

จากการจ าหน่าย 6.69% ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 3,452.04 บาทต่อปี คิดเป็นค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหารต่อหน่วยเท่ากบั 34.52 บาทต่อหน่วย 

ดงันั้น การค านวณหาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา แต่ละ
ชนิด สามารถแสดงการค านวณไดต้ามตารางท่ี 4.30 
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ตารางที ่4.30 แสดงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

รายการ 
รายได้จากการ

จ าหน่าย
ผลติภัณฑ์ (บาท) 

อตัรารายได้
จากการ

จ าหน่าย (%) 
(3) 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
ต่อปี (บาท) 
51,600 x (3) 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
ต่อหน่วย (บาท) 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากยอดผกัเชียง
ดาอบแหง้ 100% 

50,000 6.69 3,452.04 34.52 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี
ผลิตจากใบผกัเชียงดา
อบแหง้ 100 % 

250,000 33.47 17,270.52 17.27 

ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียง
ดาชนิดแคปซูล 

375,000 50.20 25,903.20 17.27 

หมอนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

72,000 9.64 4,974.24 20.73 

รวม 747,000 100 51,600 89.79 
 
จากตารางท่ี 4.30 แสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด พบว่า 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 
3,452.04 บาทต่อปี คิดเป็น 34.52 บาทต่อหน่วย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100 % มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 17,270.52 บาทต่อปี คิดเป็น 17.27 บาทต่อหน่วย 
ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 25,903.20 บาทต่อปี 
คิดเป็น 17.27 บาทต่อหน่วย หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 
4,974.24 บาทต่อปี คิดเป็น 20.73 บาทต่อหน่วย 

 
4.3 ข้อมูลผลตอบแทนผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา 
 

ผลตอบแทนผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา หมายถึง รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียง
ดาท่ีผลิตได้ หักด้วยต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อค านวณหาก าไรขั้นต้น โดยรายได้จากการ
จ าหน่ายสามารถค านวณไดต้ามตารางท่ี 4.31 ดงัน้ี 
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รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา = ปริมาณการผลิต x ราคาขาย 
 

ตารางที ่4.31 แสดงการค านวณรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาแต่ละชนิด 

รายการ 
ปริมาณการผลติต่อปี 

(หน่วย) 
ราคาขาย (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิต
จ า ก ย อ ด ผั ก เ ชี ย ง ด า
อบแหง้ 100% 

100 500 50,000 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิต
จากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100 % 

1,000 250 250,000 

ผลิตภัณฑ์จากผกัเชียงดา
ชนิดแคปซูล 

1,500 250 375,000 

ห ม อน ส มุ น ไพ ร เพื่ อ
สุขภาพ 

240 300 72,000 

รวม 747,000 
 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.29 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ข้อมูลตารางท่ี 4.30 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด และขอ้มูลตารางท่ี 4.31 รายไดจ้ากการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด สามารถน ามาค านวณหาประมาณการก าไรสุทธิของ
ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา ไดต้ามตารางท่ี 4.32 – 4.33 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.32 แสดงประมาณการก าไรสุทธิของผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด (ต่อหน่วย) 

รายการ 
เคร่ืองดื่มผกัเชียงดาทีผ่ลติจาก
ยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 

(บาท) 

เคร่ืองดื่มผกัเชียงดาทีผ่ลติจาก
ใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 

(บาท) 

ผลติภัณฑ์จากผกัเชียง
ดาชนิดแคปซูล 

(บาท) 

หมอนสมุนไพรเพือ่
สุขภาพ (บาท) 

รวมทั้งส้ิน 
(บาท) 

รายไดจ้ากการขาย 500.00 250.00 250.00 300.00 1,300.00 
หกั ตน้ทุนการผลิต (410.72) (253.56) (189.15) (528.77) (1,382.20) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 89.28 (3.56) 60.85 (228.77) (82.20) 
หัก ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร (34.52) (17.27) (17.27) (20.73) (89.79) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 54.76 (20.83) 43.58 (249.50) (171.99) 

 
จากตารางท่ี 4.32 แสดงประมาณการก าไรสุทธิของผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด (ต่อหน่วย) พบวา่ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดา

อบแห้ง 100% มีประมาณการก าไรขั้นตน้ 89.28 บาทต่อหน่วย และมีประมาณการก าไรสุทธิ 54.76 บาทต่อหน่วย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดา
อบแห้ง 100 % มีประมาณขาดทุนขั้นตน้ 3.56 บาทต่อหน่วย และมีประมาณการผลขาดทุนสุทธิ 20.83 บาทต่อหน่วย ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มี
ประมาณก าไรขั้นตน้ 60.85 บาทต่อหน่วย และมีประมาณการก าไรสุทธิ 43.58 บาทต่อหน่วย หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีประมาณขาดทุนขั้นตน้ 228.77 
บาทต่อหน่วย และมีประมาณการผลขาดทุนสุทธิ 249.50 บาทต่อหน่วย 
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ตารางที ่4.33 แสดงประมาณการก าไรสุทธิของผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด (ต่อปี) 

รายการ 
เคร่ืองดื่มผกัเชียงดาทีผ่ลติจาก
ยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100%(

บาท) 

เคร่ืองดื่มผกัเชียงดาทีผ่ลติจาก
ใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 

(บาท) 

ผลติภัณฑ์จากผกัเชียง
ดาชนิดแคปซูล  

(บาท) 

หมอนสมุนไพรเพือ่
สุขภาพ (บาท) 

รวมทั้งส้ิน 
(บาท) 

รายไดจ้ากการขาย 50,000.00 250,000.00 375,000.00 72,000.00 747,000.00 
หกั ตน้ทุนการผลิต (41,072.55) (253,566.25) (283,721.25) (126,904.25) (705,264.00) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 8,927.75 (3,566.25) 91,278.75 (54,904.25) 41,736.00 
หัก ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร (3,452.04) (17,270.52) (25,903.20) (4,974.24) (51,600.00) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 5,475.71 (20,836.77) 65,375.55 (59,878.49) (9,864.00) 

 
จากตารางท่ี 4.33 แสดงประมาณการก าไรสุทธิของผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด (ต่อปี) พบว่า เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดา

อบแห้ง 100% มีประมาณก าไรขั้นตน้ 8,927.75 บาทต่อปี และมีประมาณการก าไรสุทธิ 5,475.71 บาทต่อปี เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100 % มีประมาณการขาดทุนขั้นตน้ 3,566.25 บาทต่อปี และมีประมาณการผลขาดทุนสุทธิ 20,836.77 บาทต่อปี ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มี
ประมาณการก าไรขั้นตน้ 91,278.75 บาทต่อปี และมีประมาณการก าไรสุทธิ 65,375.55 บาทต่อปี หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีประมาณการขาดทุนขั้นตน้ 
54,904.25 บาทต่อปี และมีประมาณการขาดทุนสุทธิ 59,878.49 บาทต่อปี 
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จากประมาณการก าไรสุทธิ ของผลิตภณัฑ์ทั้ง 4 ชนิด สามารถประเมินคุณภาพของประมาณ
การก าไรสุทธิ ได้ว่า เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100 % และหมอน
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า และยงัไม่ดีเท่าท่ีควร เม่ือพิจารณาเป็นเงินสด มีจ านวนติด
ลบ ในขณะท่ี ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีประมาณการ
ก าไรสุทธิท่ีได้รับมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และส าหรับผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มี
คุณภาพประมาณการก าไรสุทธิท่ีดีท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นเงินสด มีจ านวนตวัเลขท่ีสูงกวา่ผลิตภณัฑ์
อ่ืน แสดงให้เห็นว่า กิจการสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากเชียงดาชนิดแคปซูล และมีรายได้มาก
ท่ีสุด สามารถบริหาร    เงินสดในการด าเนินงาน และค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4.4  การประเมินโครงการลงทุน 
 

จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากผูศึ้กษาไดผ้ลตอบแทน
รายผลิตภณัฑ์แลว้ยงัไดศึ้กษาถึงการประมาณการรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประมาณการกระแสเงินสดรับ รวมถึงการประเมินโครงการในระยะ ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดอายโุครงการ 10 ปี ดงัน้ี 

 
ประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 
ประมาณการรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา หมายถึง จ านวนเงินท่ีไดรั้บ

จากการจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี ถึงแมว้า่วิสาหกิจ
ชุมชนไดก่้อตั้งและมีรายไดต้ั้งแต่ ปี 2552 แต่ไม่มีการเก็บขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงประมาณการจากขอ้มูล
รายได้ ตั้ งแต่เดือน กันยายน พ.ศ.2556 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 และใช้เป็นปีฐาน จากการ
สัมภาษณ์ประธาน รองประธานกลุ่ม ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบดา้นบญัชี และผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบดา้น
การตลาด พบวา่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา แต่ละชนิด ซ่ึงจะประมาณการจาก
การตั้งราคาขายเพิ่มข้ึน คือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีจากปีฐาน เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100 
% มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 20 ต่อปีจากปีฐาน ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 20 ต่อปีจากปีฐาน หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีจากปีฐาน สามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 4.34 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.34 แสดงประมาณการรายไดจ้ากผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

ปีที่ 
เคร่ืองดืม่ผกัเชียงดา
ทีผ่ลติจากยอดผกั
เชียงดาอบแห้ง  

เคร่ืองดืม่ผกัเชียงดา
ทีผ่ลติจากใบผกั
เชียงดาอบแห้ง  

ผลติภัณฑ์จากผกั
เชียงดาชนิดแคปซูล 

หมอนสมนุไพรเพือ่
สุขภาพ 

1 50,000.00 250,000.00 375,000.00 72,000.00 
2 57,500.00 300,000.00 450,000.00 82,800.00 
3 66,125.00 360,000.00 540,000.00 95,220.00 
4 76,043.75 432,000.00 648,000.00 109,503.00 
5 87,450.31 518,400.00 777,600.00 125,928.45 
6 100,567.86 622,080.00 933,120.00 144,817.72 
7 115,653.04 746,496.00 1,119,744.00 166,540.38 
8 133,001.00 895,795.20 1,343,692.80 191,521.44 
9 152,951.15 1,074,954.24 1,612,431.36 220,249.66 

10 175,893.82 1,289,945.09 1,934,917.63 253,287.11 
รวม 1,015,185.93 6,489,670.53 9,734,505.79 1,461,867.76 
 
จากตารางท่ี 4.34 แสดงประมาณการรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

พบว่า รายไดจ้ากการจ าหน่าย เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 
1,015,185.93 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100 % เท่ากบั 6,489,670.53
บาท ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากบั 9,734,505.79 บาท หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
เท่ากบั 1,461,867.76 บาท 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ โรงเรือนอบสมุนไพร 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้
ก าหนดอายุโครงการ 10 ปี ได้เร่ิมโครงการในปี พ.ศ. 2552 ในการจดัสินทรัพยแ์ต่ละประเภทจะ
แบ่งตามอายุการใช้งาน ถ้าสินทรัพยร์ายการใดหมดอายุการใช้งานก็ตอ้งจดัหาสินทรัพยใ์หม่มา
ทดแทนโดยการลงทุนเพิ่ม ซ่ึงในการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีใชใ้นผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา
แต่ละชนิด จะปันส่วนตามหน่วยท่ีผลิต มีวธีิการค านวณ และแสดงตามตารางท่ี 4.35 - 4.38 ดงัน้ี  
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ค่าใชจ่้ายในการลงทุน =        ค่าใชจ่้ายในการลงทุน  x  ปริมาณการผลิตต่อปี (กิโลกรัม) 
               ปริมาณการผลิตรวมต่อปี (กิโลกรัม) 
 
ตวัอยา่งเช่น  อาคารแปรรูปผลิตภณัฑ ์ = 400,000 x 6 
             300 
      = 8,000 บาท 
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ตารางที ่4.35 แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายการลงทุนของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

รายการ 
ปีที่ลงทุน 

รวม 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อาคารแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์ 8,000.00 

          
8,000.00 

โรงเรือนอบ
สมุนไพร 4,000.00 

          
4,000.00 

เค ร่ื อ งสั บ ฆ่ า
เช้ือ 1,100.00 

     1,100.00     2,200.00 

เคร่ืองบด 780.00      780.00     1,560.00 
เคร่ืองอบแห้ง 800.00      800.00     1,600.00 
เค ร่ือง รีดปาก
ถุง 400.00 

     400.00     800.00 

ตะแกรงร่อน 42.00   42.00   42.00   42.00  168.00 
เขียง 20.00   20.00   20.00   20.00  80.00 
มีดหัน่ซอย 9.00   9.00   9.00   9.00  36.00 
ตะกร้า 30.00   30.00   30.00   30.00  120.00 
ถงัแก๊ส 60.00   60.00   60.00   60.00  240.00 
รวม 15,241.00   161.00   3,241.00   161.00  18,804.00 
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ตารางที ่4.36 แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายการลงทุนของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

รายการ 
ปีที่ลงทุน 

รวม 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อาคารแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์ 80,000.00 

          
80,000.00 

โรงเรือนอบ
สมุนไพร 40,000.00 

          
40,000.00 

เคร่ืองบรรจุถุง
ชา 350,000.00 

          
350,000.00 

เค ร่ื อ งสั บ ฆ่ า
เช้ือ 11,000.00 

     11,000.00     22,000.00 

เคร่ืองบด 7,800.00      7,800.00     15,600.00 
เคร่ืองอบแห้ง 8,000.00      8,000.00     16,000.00 
เค ร่ือง รีดปาก
ถุง 4,000.00 

     4,000.00     8,000.00 

ตะแกรงร่อน 420.00   420.00   420.00   420.00  1,680.00 
เขียง 200.00   200.00   200.00   200.00  800.00 
มีดหัน่ซอย 90.00   90.00   90.00   90.00  360.00 
ตะกร้า 300.00   300.00   300.00   300.00  1,200.00 
ถงัแก๊ส 600.00   600.00   600.00   600.00  2,400.00 

รวม 502,410.00   1,610.00   32,410.00   1,610.00  538,040.00 
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ตารางที ่4.37 แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายการลงทุนของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

รายการ 
ปีที่ลงทุน 

รวม 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อาคารแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์ 120,000.00           120,000.00 
โรงเรือนอบ
สมุนไพร 60,000.00           60,000.00 
เคร่ืองสบัฆ่าเช้ือ 16,500.00      16,500.00     33,000.00 
เคร่ืองบด 11,700.00      11,700.00     23,400.00 
เคร่ืองอบแห้ง 12,000.00      12,000.00     24,000.00 
เคร่ืองรีดปากถุง 6,000.00      6,000.00     12,000.00 
ตะแกรงร่อน 630.00   630.00   630.00   630.00  2,520.00 
เขียง 300.00   300.00   300.00   300.00  1,200.00 
มีดหัน่ซอย 135.00   135.00   135.00   135.00  540.00 
ตะกร้า 450.00   450.00   450.00   450.00  1,800.00 
ถงัแก๊ส 900.00   900.00   900.00   900.00  3,600.00 
รวม 228,615.00   2,415.00   48,615.00   2,415.00  282,060.00 
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ตารางที ่4.38 แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายการลงทุนของหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

รายการ 
ปีที่ลงทุน 

รวม 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อ าค าร แ ป ร รู ป
ผลิตภณัฑ ์ 192,000.00           192,000.00 
โรงเรือนอบ
สมุนไพร 96,000.00           96,000.00 
เคร่ืองสบัฆ่าเช้ือ 26,400.00      26,400.00     52,800.00 
เคร่ืองบด 18,720.00      18,720.00     37,440.00 
เคร่ืองอบแห้ง 19,200.00      19,200.00     38,400.00 
เคร่ืองรีดปากถุง 9,600.00      9,600.00     19,200.00 
ตะแกรงร่อน 1,008.00   1,008.00   1,008.00   1,008.00  4,032.00 
เขียง 480.00   480.00   480.00   480.00  1,920.00 
มีดหัน่ซอย 216.00   216.00   216.00   216.00  864.00 
ตะกร้า 720.00   720.00   720.00   720.00  2,880.00 
ถงัแก๊ส 1,440.00   1,440.00   1,440.00   1,440.00  5,760.00 
รวม 365,784.00   3,864.00   77,784.00   3,864.00  451,296.00 
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จากตารางท่ี 4.35 - 4.38 แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายการลงทุนของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาแต่
ละชนิด ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบวา่ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เท่ากบั 18,804 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน เท่ากับ 538,040 บาท ผลิตภัณฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เท่ากบั 282,060 บาท หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
เท่ากบั 451,296 บาท 

 
ประมาณการกระแสเงินสดรับ 
ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาประกอบกบัการสัมภาษณ์ ประธาน รองประธานกลุ่ม ผูมี้หน้าท่ี

รับผิดชอบดา้นบญัชี และผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบดา้นการตลาด พบว่า ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดอายุการ
ลงทุนมีแนวโนม้ดา้นตน้ทุนการผลิต คือ วตัถุดิบทางตรง มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากปีฐาน ร้อยละ 2 ต่อ
ปี ค่าแรงทางตรงไม่มีการเพิ่มข้ึนหรือคงท่ีเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือกนัจากความสมคัรใจ จาก
ขอ้มูลท่ีผา่นมาไม่มีการปรับค่าแรงเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายการผลิต มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากปีฐาน ร้อยละ 2 
ต่อปี ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากปีฐาน ร้อยละ 2 ต่อปี ดงันั้นจึงสามารถ
ประมาณการกระแสเงินสดรับได ้ตามตารางท่ี 4.39 – 4.42 ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.39 แสดงประมาณการกระแสเงินสดรับของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

ปีที่ 
กระแสเงิน
สดรับ 

กระแสเงินสดจ่าย 
กระแสเงินสด

รับสุทธิ 
กระแสเงินสดรับ

สุทธิสะสม 
ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน 
วตัถุดิบ
ทางตรง 

ค่าแรง
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลติ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

0  15,241.00     -15,241.00 -15,241.00 
1 50,000.00  6,000.00 16,500.00 1,816.00 3,452.04 22,231.96 6,990.96 
2 57,500.00  6,120.00 16,500.00 1,852.32 3,521.08 29,506.60 36,497.56 
3 66,125.00 161.00 6,242.40 16,500.00 1,889.36 3,591.50 37,740.74 74,238.30 
4 76,043.75  6,367.25 16,500.00 1,927.14 3,663.33 47,586.03 121,824.33 
5 87,450.31  6,494.60 16,500.00 1,965.68 3,736.60 58,753.43 180,577.76 
6 100,567.86 3,241.00 6,624.49 16,500.00 2,004.99 3,811.33 68,386.05 248,963.81 
7 115,653.04  6,756.98 16,500.00 2,045.08 3,887.56 86,463.42 335,427.23 
8 133,001.00  6,892.12 16,500.00 2,085.98 3,965.31 103,557.59 438,984.82 
9 152,951.15 161.00 7,029.96 16,500.00 2,127.69 4,044.62 123,087.88 562,072.70 

10 175,893.82  7,170.56 16,500.00 2,170.24 4,125.51 145,927.51 708,000.21 
รวม 1,015,185.93 18,804.00 65,698.36 165,000.00 19,884.48 37,798.88 708,000.21  

 
 

 



 

70 

70 

ตารางที ่4.40 แสดงประมาณการกระแสเงินสดรับของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

ปีที่ 
กระแสเงิน
สดรับ 

กระแสเงินสดจ่าย 
กระแสเงินสด

รับสุทธิ 
กระแสเงินสดรับ

สุทธิสะสม 
ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน 
วตัถุดิบ
ทางตรง 

ค่าแรง
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลติ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

0  502,410.00     -502,410.00 -502,410.00 
1 250,000.00  15,000.00 140,250.00 46,560.00 17,270.52 30,919.48 -471,490.52 
2 300,000.00  15,300.00 140,250.00 47,491.20 17,615.93 79,342.87 -392,147.65 
3 360,000.00 1,610.00 15,606.00 140,250.00 48,441.02 17,968.25 136,124.73 -256,022.92 
4 432,000.00  15,918.12 140,250.00 49,409.84 18,327.62 208,094.42 -47,928.50 
5 518,400.00  16,236.48 140,250.00 50,398.03 18,694.17 292,821.32 244,892.82 
6 622,080.00 32,410.00 16,561.21 140,250.00 51,405.99 19,068.05 362,384.75 607,277.57 
7 746,496.00  16,892.43 140,250.00 52,434.10 19,449.41 517,470.06 1,124,747.63 
8 895,795.20  17,230.28 140,250.00 53,482.78 19,838.40 664,993.74 1,789,741.37 
9 1,074,954.24 1,610.00 17,574.89 140,250.00 54,552.43 20,235.17 840,731.75 2,630,473.12 

10 1,289,945.09  17,926.39 140,250.00 55,643.47 20,639.87 1,055,485.36 3,685,958.48 
รวม 6,489,670.53 538,040.00 164,245.80 1,402,500.00 509,818.86 189,107.39 3,685,958.48  
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ตารางที ่4.41 แสดงประมาณการกระแสเงินสดรับของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล 

ปีที่ 
กระแสเงิน
สดรับ 

กระแสเงินสดจ่าย 
กระแสเงินสด

รับสุทธิ 
กระแสเงินสดรับ

สุทธิสะสม 
ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน 
วตัถุดิบ
ทางตรง 

ค่าแรง
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลติ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

0  228,615.00     -228,615.00 -228,615.00 
1 375,000.00  22,500.00 179,500.00 64,965.00 25,903.20 82,131.80 -146,483.20 
2 450,000.00  22,950.00 179,500.00 66,264.30 26,421.26 154,864.44 8,381.24 
3 540,000.00 2,415.00 23,409.00 179,500.00 67,589.58 26,949.69 242,551.73 250,932.97 
4 648,000.00  23,877.18 179,500.00 68,941.37 27,488.68 348,192.77 599,125.74 
5 777,600.00  24,354.72 179,500.00 70,320.19 28,038.45 475,386.64 1,074,512.38 
6 933,120.00 48,615.00 24,841.81 179,500.00 71,726.59 28,599.22 628,452.38 1,702,964.76 
7 1,119,744.00  25,338.65 179,500.00 73,161.12 29,171.20 812,573.03 2,515,537.79 
8 1,343,692.80  25,845.42 179,500.00 74,624.34 29,754.62 1,033,968.42 3,549,506.21 
9 1,612,431.36 2,415.00 26,362.33 179,500.00 76,116.82 30,349.71 1,300,102.50 4,849,608.71 

10 1,934,917.63  26,889.58 179,500.00 77,639.15 30,956.70 1,619,932.20 6,469,540.91 
รวม 9,734,505.79 282,060.00 246,368.69 1,795,000.00 711,348.46 283,632.73 6,469,540.91  
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ตารางที ่4.42 แสดงประมาณการกระแสเงินสดรับของหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ปีที่ 
กระแสเงิน
สดรับ 

กระแสเงินสดจ่าย 
กระแสเงินสด

รับสุทธิ 
กระแสเงินสดรับ

สุทธิสะสม 
ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน 
วตัถุดิบ
ทางตรง 

ค่าแรง
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลติ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

0  365,784.00     -365,784.00 -365,784.00 
1 72,000.00  18,144.00 67,500.00 24,504.00 4,974.24 -43,122.24 -408,906.24 
2 82,800.00  18,506.88 67,500.00 24,994.08 5,073.72 -33,274.68 -442,180.92 
3 95,220.00 3,864.00 18,877.02 67,500.00 25,493.96 5,175.19 -25,690.17 -467,871.09 
4 109,503.00  19,254.56 67,500.00 26,003.83 5,278.69 -8,534.08 -476,405.17 
5 125,928.45  19,639.65 67,500.00 26,523.90 5,384.26 6,880.64 -469,524.53 
6 144,817.72 77,784.00 20,032.44 67,500.00 27,054.37 5,491.95 -53,045.04 -522,569.57 
7 166,540.38  20,433.09 67,500.00 27,595.45 5,601.79 45,410.05 -477,159.52 
8 191,521.44  20,841.75 67,500.00 28,147.35 5,713.83 69,318.51 -407,841.01 
9 220,249.66 3,864.00 21,258.59 67,500.00 28,710.29 5,828.11 93,088.67 -314,752.34 

10 253,287.11  21,683.76 67,500.00 29,284.49 5,944.67 128,874.19 -185,878.15 
รวม 1,461,867.76 451,296.00 198,671.74 675,000.00 268,311.72 54,466.45 -185,878.15  
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จากตารางท่ี 4.39 – 4.42 แสดงประมาณการกระแสเงินสดรับของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ตลอด
ระยะเวลา 10 ปี พบวา่ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีกระแสเงินสด
รับสุทธิ เท่ากับ 708,000.21 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มี
กระแสเงินสดรับสุทธิ เท่ากบั 3,685,958.48 บาท ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีกระแส
เงินสดรับสุทธิ เท่ากับ 6,469,540.91 บาท หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีกระแสเงินสดรับสุทธิ 
เท่ากบั -185,878.15บาท 

ประมาณการกระแสเงินสดรับของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยปกติควรจะมีค่าเป็นบวก 
กล่าวคือ ควรมีกระแสเงินสดรับมากกวา่กระแสเงินสดจ่าย ซ่ึงจะถือวา่ กิจการมีการบริหารเงินสด 
และผลการด าเนินงานท่ีดี จากการค านวณจะเห็นไดว้า่ ผลิตภณัฑ์จากเชียงดาชนิดแคปซูล มีกระแส
เงินสดรับสุทธิมากท่ีสุด รองลงมาคือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 
และ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ตามล าดับ ซ่ึงมีประมาณการ
กระแสเงินสดรับสุทธิมีค่าเป็นบวก แสดงใหเ้ห็นถึงการขยายตวัของผลิตภณัฑซ่ึ์งผูป้ระกอบการอาจ
มีการลงทุนเพิ่ม จดัหาเงินทุนเพิ่ม ส่วนผลิตภณัฑ์หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีกระแสเงินสดรับ
สุทธิมีค่าเป็นลบ กล่าวคือ มีกระแสเงินสดจ่ายมากกวา่กระแสเงินสดรับ มีแนวโนม้ท่ีจะติดลบเพิ่ม
มากข้ึน ผลิตภณัฑไ์ม่มีการขยายตวัหรืออาจขาดสภาพคล่อง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งพิจารณาหา
แนวทางการตดัสินใจแกปั้ญหา หรือตอ้งมีการจดัหาเงินสด หรือการเพิ่มทุนเพื่อให้กระแสเงินสด
สุทธิมีค่าเป็นบวกและรักษาสภาพคล่องต่อไป 

การประเมินโครงการ 
จากขอ้มูลผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิด ผูศึ้กษาได้น า

ขอ้มูลของการผลิต เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดา
ท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มาประเมินโครงการ
ลงทุน  โดยมีวธีิการประเมินโครงการลงทุน 5 วธีิ คือ  

1. งวดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
2. อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี (Accounting Rate of Return) 
3. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 
4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) 
5. ดชันีความสามารถในการท าก าไร (Profitability Index) 
1. งวดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือ ระยะเวลาท่ีได้รับผลตอบแทนจากโครงการ

ลงทุนเท่ากบัจ านวนเงินลงทุน หลกัในการพิจารณาตดัสินใจควรเลือกโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุน
เร็วท่ีสุด สามารถค านวณไดโ้ดย 
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ระยะเวลาคืนทุน =             เงินลงทุนสุทธิ 
       ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี 
ระยะเวลาคืนทุนของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
เงินลงทุน    =  15,241.00 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 1  =  22,231.96 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 2  =  29,506.60 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 3  =  37,740.74 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 4  =  47,586.03 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 5  =  58,753.43 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 6  =  68,386.05 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 7  =  86,463.42 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 8  =  103,557.59 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 9  =  123,087.88 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 10 =  145,927.51 
 
ถา้จ านวนเงิน 15,241.00 บาท ผูป้ระกอบการมีผลการลงทุน 22,231.96 บาท ในปีท่ี 1 
ดงันั้นสามารถค านวณหาระยะเวลาท่ีเหลือได ้ดงัน้ี 
ระยะเวลาคืนทุน   = 15,241.00 
      22,231.96 
     = 0.68 ปี 
ระยะเวลา 0.68 ปี เท่ากบั 8 เดือน 8 วนั (0.68 x 365 วนั ) 
ดังนั้ นระยะเวลาคืนทุนของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 

เท่ากบั 8 เดือน 8 วนั 
ระยะเวลาคืนทุนของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
เงินลงทุน    =  502,410.00 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 1  =  30,919.48 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 2  =  79,342.87 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 3  =  136,124.73 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 4  =  208,094.42 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 5  =  292,821.32 
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กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 6  =  362,384.75 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 7  =  517,470.06 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 8  =  664,993.74 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 9  =  840,731.75 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 10 =  1,055,485.36 
 
ถา้จ านวนเงิน 454,481.50 บาท(30,919.48 + 79,342.87 + 136,124.73 + 208,094.42) เท่ากบั 

4 ปี ผูป้ระกอบการจะตอ้งลงทุนเพิ่มอีก 47,928.50 บาท  
ดงันั้นสามารถค านวณหาระยะเวลาท่ีเหลือได ้ดงัน้ี 
ระยะเวลาคืนทุน   = 47,928.50 
      292,821.32 
     = 0.16 ปี 
ระยะเวลา 0.16 ปี เท่ากบั 1 เดือน 28 วนั (0.16 x 365 วนั ) 
ดงันั้นระยะเวลาคืนทุนของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 

4 ปี 1 เดือน 28 วนั 
ระยะเวลาคืนทุนของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล  
เงินลงทุน    =  228,615.00 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 1  =  82,131.80 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 2  =  154,864.44 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 3  =  242,551.73 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 4  =  348,192.77 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 5  =  475,386.64 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 6  =  628,452.38 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 7  =  812,573.03 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 8  =  1,033,968.42 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 9  =  1,300,102.50 
กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 10 =  1,619,932.20 
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ถ้าจ านวนเงิน 82,131.80 บาท เท่ากบั 1 ปี ผูป้ระกอบการจะต้องลงทุนคืนอีก 146,483.20 
บาท 

ดงันั้นสามารถค านวณหาระยะเวลาท่ีเหลือได ้ดงัน้ี 
ระยะเวลาคืนทุน   = 146,483.20 
      154,864.44 
     = 0.94 ปี 
ระยะเวลา 0.94 ปี เท่ากบั 11 เดือน 13 วนั (0.94 x 365 วนั) 
ดงันั้นระยะเวลาคืนทุนของผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากบั 1 ปี 11 เดือน 13 วนั 
 
2. อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี (Accounting Rate of Return) เป็นการวดัความสามารถใน

การท าก าไรของโครงการลงทุนต่างๆ โดยการเปรียบเทียบระหวา่งก าไรจากการด าเนินงานถวัเฉล่ีย
ในทางบญัชีเทียบกบัเงินลงทุนสุทธิ หลกัในการพิจารณาตดัสินใจโดยเลือกโครงการลงทุนท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนทางการบญัชีสูงท่ีสุด 

อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี = ก าไรจากการด าเนินงานถวัเฉล่ีย 
                 เงินลงทุนสุทธิ 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี =  70,800.02 
       15,241.00 
     = 4.64 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี = 368,595.84 
      502,410.00 
     = 0.73 
ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล 
อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี = 646,954.09 
      228,615.00 
     = 2.82 
ดงันั้น อตัราผลตอบแทนทางการบญัชีตลอดระยะเวลา 10 ปี ของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิต

จากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 4.64 เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% เท่ากบั 0.73 ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากบั 2.82 
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3. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) คือ วิธีประเมินค่าโครงการลงทุน โดยเปรียบเทียบ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตกบัเงินลงทุนสุทธิของโครงการ หลกัในการ
พิจารณาตดัสินใจโดยเลือกโครงการท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัมากกวา่ศูนยห์รือเท่ากบัศูนย ์การค านวณหา
มูลค่าปัจจุบันของโครงการลงทุนในผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล ก าหนดอตัราคิดลด
เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคาร ในท่ีน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืมาตรฐานขั้นต ่า
ส าหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเท่ากบัร้อยละ 7 ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2557 สามารถค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลิตภณัฑ ์ไดด้งัตารางท่ี 4.43 - 4.46 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.43 แสดงมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอด
         ผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

ปีที่ กระแสเงินสดรับสุทธิ อตัราคิดลดร้อยละ 7* มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
0 -15,241.00 1.000 -15,241.00 
1 22,231.96 0.934 20,764.65 
2 29,506.60 0.873 25,759.26 
3 37,740.74 0.816 30,796.44 
4 47,586.03 0.762 36,260.55 
5 58,753.43 0.713 41,891.20 
6 68,386.05 0.666 45,545.11 
7 86,463.42 0.622 53,780.25 
8 103,557.59 0.582 60,270.52 
9 123,087.88 0.543 66,836.72 

10 145,927.51 0.508 74,131.18 
รวม 708,000.21  440,794.87 

*หมายเหตุ : อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมมาตรฐานขั้นต ่าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2557 
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ตารางที ่4.44 แสดงมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบ
         ผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

ปีที่ กระแสเงินสดรับสุทธิ อตัราคิดลดร้อยละ 7* มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
0 -502,410.00 1.000 -502,410.00 
1 30,919.48 0.934 28,878.79 
2 79,342.87 0.873 69,266.33 
3 136,124.73 0.816 111,077.78 
4 208,094.42 0.762 158,567.95 
5 292,821.32 0.713 208,781.60 
6 362,384.75 0.666 241,348.24 
7 517,470.06 0.622 321,866.38 
8 664,993.74 0.582 387,026.36 
9 840,731.75 0.543 456,517.34 

10 1,055,485.36 0.508 536,186.56 
รวม 3,685,958.48  2,017,107.33 

*หมายเหตุ : อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมมาตรฐานขั้นต ่าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

ตารางที ่4.45 แสดงมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิของผลิตภณัฑเ์ชียงดาชนิดแคปซูล 
ปีที่ กระแสเงินสดรับสุทธิ อตัราคิดลดร้อยละ 7* มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
0 -228,615.00 1.000 -228,615.00 
1 82,131.80 0.934 76,711.10 
2 154,864.44 0.873 135,196.66 
3 242,551.73 0.816 197,922.21 
4 348,192.77 0.762 265,322.89 
5 475,386.64 0.713 338,950.67 
6 628,452.38 0.666 418,549.29 
7 812,573.03 0.622 505,420.42 
8 1,033,968.42 0.582 601,769.62 
9 1,300,102.50 0.543 705,955.66 

10 1,619,932.20 0.508 822,925.56 
รวม 6,469,540.91  3,840,109.08 

*หมายเหตุ : อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมมาตรฐานขั้นต ่าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2557 
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ตารางที ่4.46 แสดงมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิของผลิตภณัฑห์มอนสมุนไพรเพื่อ  
         สุขภาพ 

ปีที่ กระแสเงินสดรับสุทธิ อตัราคิดลดร้อยละ 7* มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
0 -365,784.00 1.000 -365,784.00 
1 -43,122.24 0.934 -40,276.17 
2 -33,274.68 0.873 -29,048.80 
3 -25,690.17 0.816 -20,963.18 
4 -8,534.08 0.762 -6,502.97 
5 6,880.64 0.713 4,905.90 
6 -53,045.04 0.666 -35,328.00 
7 45,410.05 0.622 28,245.05 
8 69,318.51 0.582 40,343.37 
9 93,088.67 0.543 50,547.15 

10 128,874.19 0.508 65,468.09 
รวม -185,878.15  -308,393.56 

*หมายเหตุ : อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมมาตรฐานขั้นต ่าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2557 

 
จากตารางท่ี 4.43-4.46 แสดงมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิของผลิตภณัฑ์ ตลอด

ระยะเวลา 10 ปีพบว่า เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ เท่ากบั 440,794.87 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 2,017,107.33 บาท ผลิตภณัฑ์เชียงดาชนิดแคปซูล มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 
3,840,109.08 บาท และผลิตภัณฑ์หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ                   
-308,393.56 บาท 

 
4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) คือ อัตราผลตอบแทนของ

โครงการลงทุนท่ีท าให้กระแสเงินสดรับสุทธิมีค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนสุทธิ โดย
สามารถค านวณดงัตารางท่ี 4.47-4.49 ดงัน้ี 

 
 



 

81 

ตารางที ่4.47 แสดงการค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจาก
         ยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

ปีที่ 
จ านวนเงินสดรับ

สุทธิ 
อตัราคิดลด 
ร้อยละ170 

มูลค่า
ปัจจุบัน 

อตัราคิดลด 
ร้อยละ180 

มูลค่า
ปัจจุบัน 

0 -15,241.00 1.000 -15,241.00 1.000 -15,241.00 
1 22,231.96 0.370 8,234.06 0.357 7,939.99 
2 29,506.60 0.137 4,047.54 0.128 3,763.60 
3 37,740.74 0.051 1,917.43 0.046 1,719.24 
4 47,586.03 0.019 895.42 0.016 774.19 
5 58,753.43 0.007 409.46 0.006 341.38 
6 68,386.05 0.003 176.52 0.002 141.91 
7 86,463.42 0.001 82.66 0.001 64.08 
8 103,557.59 0.0004 36.67 0.0003 27.41 
9 123,087.88 0.0001 16.14 0.0001 11.64 
10 145,927.51 0.00005 7.09 0.00003 4.93 
รวมผลตอบแทน 10 ปี  15,822.98  14,788.36 

 
ดงันั้น NPV = 15,822.98 – 15,241.00 
   = 581.98 บาท 
 
จะพบวา่ NPV มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 581.98 บาท ณ อตัราคิดลด 170% 
และ NPV  = 14,788.36 – 15,241.00 
   = -452.64 บาท 
 
จะพบวา่ NPV มีค่าเป็นลบเท่ากบั -452.64 บาท ณ อตัราคิดลด 180% 
  NPV 
170%  581.98 
180%  -452.64 
ผลต่าง 10% 1,034.62 
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IRR = 170% + 581.98 (180%-170%) 
    1,034.62 
  = 170% + 0.56 (10%) 
  = 170% + 5.60% 
  = 175.60% 
 

ตารางที ่4.48 แสดงการค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจาก
         ใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 

ปีที่ 
จ านวนเงินสดรับ

สุทธิ 
อตัราคิดลด 
ร้อยละ30 

มูลค่า
ปัจจุบัน 

อตัราคิดลด 
ร้อยละ40 

มูลค่า
ปัจจุบัน 

0 -502,410.00 1.000 -502,410.00 1.000 -502,410.00 
1 30,919.48 0.769 23,777.08 0.714 22,085.34 
2 79,342.87 0.592 46,970.98 0.510 40,481.06 
3 136,124.73 0.455 61,936.75 0.364 49,608.14 
4 208,094.42 0.350 72,833.05 0.260 54,168.68 
5 292,821.32 0.269 78,768.94 0.186 54,445.57 
6 362,384.75 0.207 75,013.64 0.133 48,128.43 
7 517,470.06 0.159 82,277.74 0.095 49,089.54 
8 664,993.74 0.123 81,794.23 0.068 45,060.22 
9 840,731.75 0.094 79,028.78 0.048 40,691.63 
10 1,055,485.36 0.073 77,050.43 0.035 36,489.83 
รวมผลตอบแทน 10 ปี  679,451.62  440,248.44 

 
ดงันั้น NPV = 679,451.62 – 502,410.00 
   = 177,041.62 บาท 
 
จะพบวา่ NPV มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 177,041.62 บาท ณ อตัราคิดลด 30% 
และ NPV  = 440,248.44 – 502,410.00 
   = -62,161.56 บาท 
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จะพบวา่ NPV มีค่าเป็นลบเท่ากบั – 62,161.56 บาท ณ อตัราคิดลด 40% 
  NPV 
30%  177,041.62 
40%  -62,161.56 
ผลต่าง 10% 239,203.18 
IRR = 30% + 177,041.62 (40%-30%) 
              239,203.18 
  = 30% + 0.74 (10%) 
  = 30% +7.40% 
  = 37.40% 
 

ตารางที ่4.49 แสดงการค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ผลิตภณัฑ์เชียงดาชนิดแคปซูล 

ปีที่ จ านวนเงินสดรับสุทธิ 
อตัราคิดลด 
ร้อยละ80 

มูลค่าปัจจุบัน 
อตัราคิดลด 
ร้อยละ90 

มูลค่าปัจจุบัน 

0 -228,615.00 1.000 -228,615.00 1.000 -228,615.00 
1 82,131.80 0.556 45,628.78 0.526 43,227.26 
2 154,864.44 0.309 47,797.67 0.277 42,898.74 
3 242,551.73 0.171 41,589.80 0.146 35,362.55 
4 348,192.77 0.095 33,168.80 0.077 26,718.09 
5 475,386.64 0.053 25,158.48 0.040 19,199.02 
6 628,452.38 0.029 18,477.25 0.021 13,358.29 
7 812,573.03 0.016 13,272.57 0.011 9,090.49 
8 1,033,968.42 0.009 9,382.69 0.006 6,088.05 
9 1,300,102.50 0.005 6,554.28 0.003 4,028.98 
10 1,619,932.20 0.003 4,537.03 0.002 2,642.17 
รวมผลตอบแทน 10 ปี  245,467.34  202,613.63 

 
ดงันั้น NPV = 245,467.34 – 228,615.00 
   = 16,852.34 บาท 
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จะพบวา่ NPV มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 16,852.34 บาท ณ อตัราคิดลด 80% 
และ NPV  = 202,613.63 – 228,615.00 
   = -26,001.37 บาท 
 
จะพบวา่ NPV มีค่าเป็นลบเท่ากบั -26,001.37 บาท ณ อตัราคิดลด 90% 
  NPV 
80%  16,852.34 
90%  -26,001.37 
ผลต่าง 10% 42,853.71 
IRR = 80% + 16,852.34 (90%-80%) 
              42,853.71 
  = 80% + 0.39 (10%) 
  = 80% + 3.90% 
  = 83.90% 
 
5. ดัชนีความสามารถในการท าก าไร (Profitability Index) คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการ (PV) กบัเงินลงทุนเร่ิมแรก สามารถค านวณ
ไดโ้ดย 

ดชันีความสามารถในการท าก าไร  = มูลค่าปัจจุบนัของเงินสดรับทั้งส้ิน 
        เงินลงทุนสุทธิ 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
ดชันีความสามารถในการท าก าไร = 440,794.87 
       15,241.00 
     = 28.92 
เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
ดชันีความสามารถในการท าก าไร = 2,017,107.33 
        502,410.00 
     = 4.01 
 
 



 

85 

ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล 
ดชันีความสามารถในการท าก าไร = 3,840,109.08 
        228,615.00 
     = 16.79 
 
ดงันั้น ดชันีความสามารถในการท าก าไร ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ี

ผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 28.92 เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดา
อบแห้ง 100% เท่ากบั 4.01 ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากบั 16.79 จากการค านวณจะ
เห็นไดว้่า เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบเชียงดาอบแห้ง 100% มีดชันีความสามารถในการท า
ก าไรน้อยกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืน เน่ืองจากมีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร คือ เคร่ืองบรรจุถุงชา ซ่ึงไม่มี
การปันส่วนค่าใชจ่้ายกบัผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืน มีผลท าให้เงินลงทุนเร่ิมแรกสูงกว่าผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืน 
ดงันั้นจึงท าใหมี้ดชันีความสามารถในการท าก าไรนอ้ยท่ีสุด 

สรุปจากผลการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 8 
เดือน 8 วนั มีอตัราผลตอบแทนทางการบญัชี เท่ากบั 4.64 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราคิดลดร้อย
ละ 7 เท่ากับ 440,794.87 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 175.60 และมีดัชนี
ความสามารถในการท าก าไร เท่ากบั 28.92 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 4 ปี          
1 เดือน 28 วนั มีอตัราผลตอบแทนทางการบญัชี เท่ากบั 0.73 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราคิดลด
ร้อยละ 7 เท่ากบั 2,017,107.33 บาท มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 37.40 และมีดชันี
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 

หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สามารถน าข้อมูลมาประเมินโครงการลงทุนโดยวิธีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากบั –380,393.56 บาท 
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ขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินโครงการลงทุน โดยวิธีการค านวณงวดระยะเวลาคืนทุน (PB) 
อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี (ARR) และดชันีความสามารถในการท าก าไร (PI) ผูป้ระกอบการ
ควรเลือกโครงการลงทุนในผลิตภณัฑ์ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล และเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบ
ผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบจากการค านวณ ส าหรับวิธีการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนั (NPV) และวิธีอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ทั้ง 2 วิธี จะเป็นลกัษณะโครงการลงทุน
ทดแทนกนัจะให้ความส าคญัท่ีมูลค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปตามงวดเวลา มูลค่าปัจจุบนั (NPV) เป็น
การคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราตน้ทุนของเงิน ส่วนวิธีอตัราผลตอบแทนทางการลงทุน (IRR) 
เป็นการตดัสินใจลงทุนโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน ในการศึกษาคร้ังน้ี มูลค่า
ปัจจุบนั (NPV) และอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่เป็นไปในท านองเดียวกนั ซ่ึงเกิดจาก
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ ดังนั้น โดยปกติทัว่ไปการตดัสินใจเลือก
โครงการควรยึดท่ีค่าของมูลค่าปัจจุบนั (NPV) เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นวิธีคิดลดในค่ากระแสเงินสด
ท่ีให้ค  าตอบเก่ียวกบัผลตอบแทนเป็นจ านวนเงิน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีก าหนดค่าไดใ้กลเ้คียงมากท่ีสุด 
เม่ือใช้วิธีน้ีผูป้ระกอบการควรเลือกโครงการลงทุนในผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% และเคร่ืองด่ืมผกัเชียง
ดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจ
ในการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีการค านวณท่ีน ามาใชใ้นการประเมินโครงการลงทุน ข้ึนอยู่
กบัลกัษณะธุรกิจ สภาพแวดลอ้มและปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นขอ้ก าหนดท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจลงทุน ซ่ึงผู ้ประกอบการต้องประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อการตัดสินใจ และ
ความสามารถในการรองรับความเส่ียงของธุรกิจได ้
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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม  

สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบตน้ทุนและ
ผลตอบแทนท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม
ผูป้ระกอบการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา รวมถึงการใช้ขอ้มูลจากการจดบนัทึกของกลุ่ม และ
จากการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมจากหนังสือเพิ่มเติม เอกสารประกอบ บทความท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมครบถว้นมากยิ่งข้ึน จึงน าขอ้มูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดยท าการศึกษาต้นทุนผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา ศึกษา
ผลตอบแทนรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา และวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยการหา 
งวดระยะเวลาคืนทุน อตัราผลตอบแทนทางการบญัชี มูลค่าปัจจุบนั อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ดชันีความสามารถในการท าก าไร 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่           

มีวตัถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชน ไดท้  าการจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงประกอบการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาทั้งหมด 4 ชนิด 
คือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกั
เชียงดาอบแหง้ 100% ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล และหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์ไดรั้บ
ความนิยมอยา่งแพร่หลายจึงไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์จนไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากส านกังาน
องค์การอาหารและยา (อย.) ในปี พ.ศ.2554 ทะเบียนรับรองเคร่ืองหมายฮาลาล ในปี พ.ศ.2555 
หนังสือรับรองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยในปี 2555 หนังสือรับรองแหล่งแหล่งผลิตตามระบบการ
จดัการคุณภาพการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช และไดรั้บการคดัสรรเป็นผลิตภณัฑ ์ระดบั 4 
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ดาว ประเภทเคร่ืองด่ืม ตามโครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP Product 
Champion) ในปี พ.ศ. 2555  

 
5.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนแบ่งเป็น อาคาร โรงเรือนอบสมุนไพร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
สามารถแยกปันส่วนตน้ทุนผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ไดด้งัน้ี คือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกั
เชียงดาอบแหง้ 100% มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนปีแรกเท่ากบั 15,241 บาท รวมค่าใชจ่้ายในการลงทุน
เร่ิมแรกจนถึงปีท่ี 10 เท่ากบั 18,804 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 
มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนปีแรกเท่ากบั 502,410 บาท รวมค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรกจนถึงปีท่ี 10 
เท่ากบั 538,040 บาท ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนปีแรกเท่ากบั 
228,615 บาท รวมค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรกจนถึงปีท่ี 10 เท่ากบั 282,060 บาท หมอนสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนปีแรกเท่ากบั 365,784 บาท รวมค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก
จนถึงปีท่ี 10 เท่ากบั 451,296 บาท  

ตน้ทุนการผลิตแบ่งเป็น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายในการผลิต สามารถ
แยกปันส่วนตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ในปีแรกไดด้งัน้ี คือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกั
เชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 41,072.25 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% เท่ากับ 253,566.25 บาท ผลิตภัณฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากับ 283,721.25 บาท         
หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เท่ากบั 126,904.25 บาท ตน้ทุนการผลิตรวมเท่ากบั 705,264 บาท 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร สามารถแยกปันส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ไดด้งัน้ี คือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 
3,452.04 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% เท่ากบั 17,270.52 บาท
ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล เท่ากบั 25,903.20 บาท หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เท่ากบั 
4,974.24 บาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมเท่ากบั 51,600 บาท 

 
5.1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลตอบแทนผลิตภณัฑจ์ากผกัชียงดา 

ผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิดค านวณไดจ้ากรายไดจ้ากการขาย 
ดงัน้ีคือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีรายได้จากการขายเท่ากับ 
50,000 บาท เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 
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250,000 บาท ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีรายได้จากการขายเท่ากับ 375,000 บาท    
หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีรายไดจ้ากการขาย เท่ากบั 72,000 บาท รวมรายไดจ้ากการขายทั้งส้ิน
เท่ากบั 747,000 บาท 

จากการค านวณหาประมาณการก าไรสุทธิของผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา ทั้งหมด 4 
ชนิด ดงัน้ี คือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% มีประมาณการก าไรสุทธิ 
5,475.71 บาทต่อปี เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแห้ง 100 % มีประมาณการผล
ขาดทุนสุทธิ 20,836.77 บาทต่อปี ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีประมาณการก าไรสุทธิ 
65,375.55 บาทต่อปี หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีประมาณการผลขาดทุนสุทธิ 59,878.49 บาทต่อ
ปี แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีประมาณการก าไรสุทธิมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100%  

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 4 ชนิด พบว่า มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเร่ิมแรก เท่ากับ 1,112,050 บาท ต้นทุนในการผลิต เท่ากับ 705,264 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 51,600 บาท รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา 
เท่ากบั 747,000 บาทประเมินโครงการลงทุนผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาแต่ละชนิดได ้ดงัน้ี เคร่ืองด่ืม
ผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 8 เดือน 8 วนั มีอตัรา
ผลตอบแทนทางการบัญชีเท่ากับ 4.64 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ในอัตราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากับ 
440,794.87 บาท มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 175.60 และมีดชันีความสามารถในการ
ท าก าไร เท่ากบั 28.92 

เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 4 
ปี 1 เดือน 28 วนั มีอตัราผลตอบแทนทางการบญัชี เท่ากบั 0.73 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราคิดลด 
ร้อยละ 7 เท่ากบั 2,017,107.33 บาท มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 37.40 และมีดชันี
ความสามารถในการท าก าไร เท่ากบั 4.01 

ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 1 ปี 11 เดือน 13 วนั 
มีอตัราผลตอบแทนทางการบญัชี เท่ากบั 2.82 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ในอตัราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากบั 
3,840,109.80 บาท มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 83.90 และมีดชันีความสามารถในการ
ท าก าไร เท่ากบั 16.79 
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หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สามารถน าขอ้มูลมาประเมินโครงการลงทุนโดยวิธีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิในอตัราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากบั – 380,393.56 บาท 

จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม  สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ น ามาเปรียบเทียบกับ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่5.1 แสดงการเปรียบเทียบวเิคราะห์วธีิประเมินโครงการลงทุนของวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
       กบัการคน้ควา้แบบอิสระน้ี 

ผูศึ้กษา 
วธีิประเมินโครงการลงทุน 

PB                
(ปี) 

NPV    
(บาท) 

IRR       
(ร้อยละ) 

ARR
(ร้อยละ) 

PI   (ร้อย
ละ) 

ศศิธร  ชิณะวงศ ์(2551) 1.11 254,653.42 41.09 - 1.65 
ณฐันนัท ์ เมด็โท (2554) - - - - - 
จิราภรณ์  สกุลเจียมใจ (2555) 

- ผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรส 
สูตรดั้งเดิม 500 มล. 

- ผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรส 
สูตรป่ันสกัดเข้มข้น 
500 มล. 

- ผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรส 
สูตรดั้งเดิม 250 มล. 
 

 
4.10 

 
3.80 

 
 

มีผล
ขาดทุน
ตลอดอายุ
โครงการ 

10 ปี 

 
1,236,638.36 
 
2,870,933.84 

 
17.32 

 
19.83 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

อจัฉราภรณ์  จารุวฒันกุล 
(2555) 

6.52 247,823.23 11.92 - - 

 
จากตารางท่ี 5.1 จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทนในการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์จากมะไฟจีน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดย่อมกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน   
บา้นกอก ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ของศศิธร  ชิณะวงศ์ (2551) นั้น มีระยะเวลาคืน
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ทุน 1 ปี 11 เดือน และ 10 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 254,653.42 บาท มีอตัราผลตอบแทนท่ี
แท้จริง เท่ากับร้อยละ 41.09 และมีดัชนีความสามารถในการท าก าไรเท่ากับ 1.65 ซ่ึงในส่วน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  ของณัฐนันท์  เม็ดโท (2554) นั้ นไม่มีการใช้วิธีประเมินโครงการลงทุน และจาก
การศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตน ้ าเสาวรสในจงัหวดัพะเยา ของจิราภรณ์  
สกุลเจียมใจ (2555)    มีผลิตภณัฑ์ 3 ประเภท โดยผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรส สูตรดั้งเดิม 500 มิลลิลิตร มี
ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 10 เดือน 3 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 1,236,638.36 บาท และอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริงร้อยละ 17.32 ต่อปี ผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสป่ันสกดัเขม้ขน้ 500 มิลลิลิตร มีระยะเวลาคืนทุน 3 
ปี 8 เดือน 12 วนั มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 2,870,933.84 บาท และอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงร้อยละ 
19.83 ต่อปี และผลิตภณัฑ์เสาวรส สูตรดั้งเดิม 250 มิลลิลิตร มีผลขาดทุนตลอดระยะเวลาช่วง 10 ปี 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั อจัฉราภรณ์  จารุวฒันกุล (2555) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทน
จากการท าล้ินจ่ีอบแห้งของกลุ่มแปรรูปผลไมข้องสหกรณ์ผูผ้ลิตล้ินจ่ีแม่ใจ จ ากดั จงัหวดัพะเยา 
พบว่ามีระยะเวลาคืนทุน 6.525 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 247,828.23 บาท และอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริงร้อยละ 11.92 

 
5.3 ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 

การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม  
สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ์อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีรายละเอียดขอ้คน้พบจากการศึกษา 
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

5.3.1 ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา ท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 
100% เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจะผลิตในฤดูหนาวระยะเวลาในการผลิต 3 เดือน คือ เดือนธนัวาคม – เดือน
กุมภาพนัธ์ และจะคดัสรรเฉพาะส่วนยอดเชียงดาท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด เพราะมีประสิทธิภาพในการ
บ ารุงร่างกายและให้ผลดีมากกว่าผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืน จึงมีราคาสูงซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน
วตัถุดิบในการผลิต 

5.3.2 ทางดา้นกรรมวิธีการผลิต ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา ตอ้งอาศยัพลงังานแสงอาทิตยใ์น
กระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อาจส่งผลใหก้ารผลิตเกิดการล่าชา้ได ้

5.3.3 ผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา ส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่ายภายในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั
ใกลเ้คียงเท่านั้น อาจไม่เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย และยงัมีกลุ่มผูผ้ลิตท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อ
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สุขภาพท่ีมีสรรพคุณคลา้ยคลึงกนัในราคาท่ีถูกกวา่ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการจ าหน่ายและคู่แข่งได้
ในอนาคต 

5.3.4 ผลิตภณัฑ์หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีกระแสเงินสดรับสุทธิมีค่าเป็นลบ กล่าวคือ มี
กระแสเงินสดจ่ายมากกวา่กระแสเงินสดรับ มีแนวโน้มท่ีจะติดลบเพิ่มมากข้ึน ผลิตภณัฑ์ไม่มีการ
ขยายตวัหรืออาจขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการต้องพิจารณาหาแนวทางการตดัสินใจ
แกปั้ญหา หรือตอ้งมีการจดัหาเงินสด หรือการเพิ่มทุนเพื่อให้กระแสเงินสดสุทธิมีค่าเป็นบวกและ
รักษาสภาพคล่องต่อไป 

 
5.4 ข้อจ ากดในนการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มผูผ้ลิตเพียงกลุ่มเดียว ซ่ึงอาจมีกลุ่มผูผ้ลิตอีกหลายกลุ่มท่ีมี
อยู่ทัว่ประเทศ และขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มอาจมี
ผลกระทบต่อการน าแนวทางทางการศึกษามาวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกันอีกทั้ งปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีนั้นๆ รวมไปถึงระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2556 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลาหน่ึงๆ อตัราดอกเบ้ียท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์
อาจเปล่ียนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงผูศึ้กษาท่ีสนใจจะศึกษาตอ้งค านึงถึงในขอ้จ ากดัน้ีดว้ย 

 
5.5 ข้อเสนอแนะนนการศึกษา 
 

5.5.1 ทางดา้นวตัถุดิบ เน่ืองจาก เคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแห้ง 100% 
จะผลิตไดเ้ฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น ทางกลุ่มควรหาวตัถุดิบจากแหล่งวตัถุดิบท่ีมีจ านวนมาก และท า
การผลิตให้ไดจ้  านวนมากท่ีสุด เพื่อเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ไวจ้  าหน่ายให้กลุ่มผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือ
ไดต้ลอดทั้งปี และใหไ้ม่เสียโอกาสในการจ าหน่าย 

5.5.2 กลุ่มควรมีการส่งเสริมทางการขายและหาแหล่งตลาดใหม่อยูเ่สมอ เพื่อขยายกลุ่มลูกคา้
และเพิ่มช่องทางในการจ าหน่าย มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน ตวัอยา่งเช่น การออกร้าน 
การประชาสัมพนัธ์ตามงานแสดงสินคา้ต่างๆ 

5.5.3 กลุ่มควรมีการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีผลิตจากผกัเชียงดา เพื่อขยายโอกาส
ทางดา้นการตลาด และเพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิกกลุ่ม 
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5.5.4 กลุ่มควรมีการจดัอบรมเร่ืองบญัชี เพื่อให้สามารถจดัท าบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ค านวณ
ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ตลอดจนการตั้งราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานในอนาคต 

5.5.5 ผลิตภณัฑ์บางชนิดยงัมีผลการด าเนินงานท่ีต ่าหรือขาดทุน กิจการควรหาแหล่งเงิน
ลงทุนเพิ่มหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเพื่อเขา้มาสนบัสนุนดา้นเงินทุนหมุนเวียน
และพฒันาผลิตภณัฑแ์ละขยายก าลงัผลิตต่อไป 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดาของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสันมหาพน 
สมุนไพรอนิทรีย์ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

 
แบบสัมภาษณ์ชุดที ่1 สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และผูรั้บผดิชอบดา้นบญัชี 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ต าแหน่ง...............................................................................................................อาย.ุ......................ปี 
สถานภาพ................................ เพศ....................................อายกุารท างาน.......................................ปี 
ระดบัการศึกษา.................................................... 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอนิทรีย์ 
1. ช่ือกลุ่ม............................................................................................................................................ 
เร่ิมก่อตั้งเม่ือ................................................ท่ีตั้งของกลุ่ม................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สมาชิก.................................................ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ.์........................................................ชนิด 
2. แหล่งเงินทุนในการจดัตั้งและการจดัสรรเงินทุน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.บุคคล/กลุ่มคน/หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัต้นทุนการผลติ ผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา 
3.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
1. ท่ีดิน 

รายการ ขนาดพืน้ที ่(ตร.ม.) ราคาต่อ ตร.ม./ไร่ มูลค่า 
    
    
    

 
2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

รายการ 
อายุการใช้งาน 

(ปี) 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ค่าเส่ือมราคาต่อ
ปี (บาท) 

     
     
     
     
     
     

 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

รายการ 
อายุการใช้งาน 

(ปี) 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ค่าเส่ือมราคาต่อ
ปี (บาท) 
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3.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
1. ตน้ทุนการผลิตเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากยอดผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
 1.1 วตัถุดิบ ประกอบดว้ย 
 วตัถุดิบทางตรง 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
อตัราการใช้ต่อผกัเชียงดา 

1 กโิลกรัม 

   

   

   

 
 วตัถุดิบทางอ้อม 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
อตัราการใช้ต่อผกัเชียงดา 

1 กโิลกรัม 

   

   

   

 
 1.2 ค่าแรง ประกอบดว้ย 

ประเภทค่าแรง อตัราค่าจ้าง จ านวนช่ัวโมงแรงงาน 
   
   
   

 
 1.3 ค่าใชจ่้ายการผลิต 

รายการ อตัราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
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2. ตน้ทุนการผลิตเคร่ืองด่ืมผกัเชียงดาท่ีผลิตจากใบผกัเชียงดาอบแหง้ 100% 
2.1 วตัถุดิบ ประกอบดว้ย 

 วตัถุดิบทางตรง 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
อตัราการใช้ต่อผกัเชียงดา 

1 กโิลกรัม 

   

   

   

 
 วตัถุดิบทางอ้อม 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
อตัราการใช้ต่อผกัเชียงดา 

1 กโิลกรัม 

   

   

   

 
 2.2 ค่าแรง ประกอบดว้ย 

ประเภทค่าแรง อตัราค่าจ้าง จ านวนช่ัวโมงแรงงาน 
   
   
   
   

 
 2.3 ค่าใชจ่้ายการผลิต 

รายการ อตัราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
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3. ตน้ทุนการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดาชนิดแคปซูล 
3.1 วตัถุดิบ ประกอบดว้ย 

 วตัถุดิบทางตรง 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
อตัราการใช้ต่อผกัเชียงดา 

1 กโิลกรัม 

   

   

   

 
 วตัถุดิบทางอ้อม 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
อตัราการใช้ต่อผกัเชียงดา 

1 กโิลกรัม 

   

   

   

 
 3.2 ค่าแรง ประกอบดว้ย 

ประเภทค่าแรง อตัราค่าจ้าง จ านวนช่ัวโมงแรงงาน 
   
   
   
   

 
 3.3 ค่าใชจ่้ายการผลิต 

รายการ อตัราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
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4. ตน้ทุนการผลิตหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
4.1 วตัถุดิบ ประกอบดว้ย 

 วตัถุดิบทางตรง 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
อตัราการใช้ต่อผกัเชียงดา 

1 กโิลกรัม 

   

   

   

 
 วตัถุดิบทางอ้อม 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
อตัราการใช้ต่อผกัเชียงดา 

1 กโิลกรัม 

   

   

   

 
 4.2 ค่าแรง ประกอบดว้ย 

ประเภทค่าแรง อตัราค่าจ้าง จ านวนช่ัวโมงแรงงาน 
   
   
   
   

 
 4.3 ค่าใชจ่้ายการผลิต 

รายการ อตัราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
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3.3 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลติอืน่ๆ 
1. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละของราคา ราคา มูลค่าต่อปี 
อาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์    
โรงเรือนอบสมุนไพร    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์    
ยานพาหนะ    
อ่ืนๆ ....................................    
    

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
รายการ จ านวน (บาท/เดือน) 

  
  
  
  
  

 
ต้นทุนของแต่ละผลติภัณฑ์ต่อหน่วย 

ประเภทของ
ผลติภัณฑ์ 

ผกัเชียงดา 
(บาท) 

แรงงาน
ทางตรง 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายใน
การผลติ 
(บาท) 

อืน่ๆ 
(บาท) 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ปริมาณ
ผลติต่อปี 
(บาท) 
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3.4 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ จ านวน (บาท/ปี) 
ค่าพาหนะ  
ค่าโทรศพัท ์  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน.........  

  

  

 
ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัผลตอบแทน รายได้และยอดขาย จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา 
ข้อมูลประมาณการรายได้ 

รายการผลติภัณฑ์ 
ปริมาณ

ยอดขายต่อ
เดือน 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

มูลค่าต่อปี 
(บาท) 

     

     

     

     

รวม  
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดาของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสันมหาพน 
สมุนไพรอนิทรีย์ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

 
แบบสัมภาษณ์ชุดที ่2 สัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบดา้นการผลิต และผูมี้หนา้ท่ีดา้นการตลาด 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ต าแหน่ง...............................................................................................................อาย.ุ......................ปี 
สถานภาพ................................ เพศ....................................อายกุารท างาน.......................................ปี 
ระดบัการศึกษา.................................................... 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ปัจจัยการผลติ ผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา 
1. จุดประสงคก์ารผลิต ผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. แหล่งเงินทุนในการจดัตั้งและการจดัสรรเงินทุน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.ผลประกอบการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4. การจดัการรายได/้ค่าแรง/ผลตอบแทน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัข้ันตอนการผลติ ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ การตลาดและการแข่งขัน 
1. ขั้นตอนการผลิต 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. การจดัแบ่งหนา้ท่ีในการบริหารกลุ่ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4. ประเภทของผลิตภณัฑ ์
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. การจดัจ าหน่าย / การตลาด / คู่แข่งขนั 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. การประกวดเพื่อยกระดบัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัรายได้ ยอดขาย จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์จากผกัเชียงดา 
ข้อมูลประมาณการรายได้ 

รายการผลติภัณฑ์ 
ปริมาณ

ยอดขายต่อ
เดือน 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

มูลค่าต่อปี 
(บาท) 

     

     

     

     

รวม  
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล  นางสาวประภาวดี  มัง่มูล 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  9 มกราคม พ.ศ. 2529 
 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2549  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สาขาวชิาการบญัชี 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

ภาคพายพั เชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2558 บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ.2554  พนกังานบญัชี บริษทั พิบูลยค์อนกรีต จ ากดั 

พ.ศ.2555 เจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงิน ลูกจ้างโครงการ 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1  

พ.ศ. 2556  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  
 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 
 

 
 


