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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มปลูกผักในร่มด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ 

ในพื้นที่ต าบลโป่งแยงอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

A Feasibility Study of an Investment in Indoor Vegetable Farm with Smart Farming 

in Pong Yang Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province 

ปรีญาพัชญ์ ชัยรัตน์กุลประภา*1และเอือ้บุญ เอกะสิงห์**2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนฟารม์ปลูกผักในร่มด้วยเทคโนโลยเีกษตร

อัจฉริยะในพื้น ท่ีต าบล อ า เภอโป่งแยง อ า เภอแม่ ริม จั งหวัดเชียงใหม่  ปัจจุ บันผู้บ ริ โภคได้ให้ความส าคัญ  

กับการบริโภคผักอินทรีย์และปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น และในส่วนของภาครัฐได้มีการบัญญัติเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระ

แห่งชาติภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติในปี 2560 - 2564 ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อให้ได้สินค้า

เกษตรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษตามความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรปัจจุบัน  

ในการศึกษาคร้ังนี้เลือกศึกษากรณีการปลูกพริกหวานปลอดสารพิษภายใต้โรงเรือนปรับอากาศ Evaporative Cooling 

(ขนาด 1,600 ตารางเมตร) เนื่องจากพริกหวานเป็นผลผลิตท่ีมีราคาตลาดสูงและมีเทคนิคการผลิตท่ีสามารถพัฒนา

ผลผลิตให้เป็นผลผลิตปลอดสารพิษโดยมีคุณสมบัติตามท่ีกรมวิชาการบัญญัติได้  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาภายใต้ 

กรอบทฤษฏีความเป็นไปได้ของโครงการท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ 

และด้านต้นทุนทางการเงิน จากการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ตามสมมติฐานการศึกษา ซึ่งมีการก าหนดอายุโครงการ 

10 ปี จัดสรรเงินลงทุนโครงการ 6,500,000 บาท สัดส่วนเงินทุนการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 

ร้อยละ 60:40 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ระยะยาวร้อยละ 8.25 ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย (WACC) ร้อยละ 13.96  

จากการวเิคราะห์แสดงมูลคา่ปัจจุบันสุทธิของกจิการมมีูลค่าเท่ากับ 8,672,810.68 บาท อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 

38.71 ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 8.35 เดอืน ซึ่งสามารถยอมรับโครงการนี้ตามสมมติฐาน 

ABSTRACT 

 The purpose of the study is considering the feasibility of an Investment in Indoor Vegetable Farm with Smart 

Farming Technology in Pong Yang Sub-District, Chiang Mai Province. Nowadays, there is the trend of the healthy and 

organic product worldwide.  Many of Global and Thai consumers’  behavior tend to consume more the organic and 

pesticide-free vegetable. Because of this concerning, Thai government established the organic agriculture in Thailand’s  
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20 - Year National Strategy since 2017 aiming to develop the Thai agricultural product to be less or non - chemical 

in production process. This study focuses on the particular case; the production of sweet pepper in Evaporative cooling 

greenhouse (1,600 Square metre). Because of the positive price and available technology, sweet pepper becomes the 

preferred choice.  The researcher provides the study following the feasibility theory that including five factors of 

feasibility; Environment, Marketing, Technical, Management and Financials. This study provides the data collection by 

Individual Interview.  According to analysis, initial investment cost is allocated 6,500,000 Thai baht for 10 years of 

project duration. The weight of bank loan and equity is 60:40 following the minimum loan rate (MLR) at 8.25% and 

the required return rate at 25%. As a result, the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 13.96%. Following the 

calculation, there will be the Net Present Value (NPV) 8,672,810.68 Thai baht, Internal Rate of Return (IRR) at 38.71%, 

and Payback Period (PB) about 2 years 8.35 months. As reported by the estimation, there is the possibility of accepting 

the project following the hypothesis. 

บทน า 

ในปี 2560 รัฐบาลได้สง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งเกษตรอนิทรีย์ตามแนวโน้มของผู้บริโภคในประเทศไทย

ท่ีให้ความส าคัญแก่การบริโภคผักอินทรีย์และปลอดสารพิษ ท้ังท่ีก็เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคโลกท่ีตระหนักถึง

ความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบของสารพิษตกค้างท่ีมาพร้อมกับวัตถุดิบต่าง  รัฐบาลจึงได้บัญญัติการ 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติภายในปี 2560 - 2564 (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560) 

ภาคการเกษตรไทยได้น าเอาเทคโนโลยีโรงเรือนแบบปรับอากาศด้วยระบบการท าความเย็นโดยการระเหยเป็นไอ 

(Evaporative Cooling System) มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต 

ของพืชและสามารถลดการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งพืชท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกในโรงเรือนประเภทดังกล่าวเพื่อการค้า 

เชิงพาณิชย์ อาทิ พริกหวาน, มะเขือเทศ, แตงกวา และสตรอว์เบอร์ร่ี โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศกึษาความเป็นไปได้

ในการเพาะปลูกพริกหวานภายใต้โรงเรือนปรับอากาศ Evaporative Cooling ขนาด 1,600 ตารางเมตร เนื่องจากพรกิหวาน

เป็นพืชท่ีราคาตลาดสูงและสามารถใช้เทคนคิการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดสารพษิตรงตามกับความตอ้งการของตลาด

ผู้บริโภคปัจจุบัน  

แนวคดิและทฤษฎี 

ทฤษฏีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) แบง่ออกเป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Feasibility) ท าการศึกษาปัจจัยระดับ 

มหภาคท่ีส่งผลต่อธุรกิจภายใต้กรอบทฤษฏี PESTEL ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง (Political),  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic), ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture), ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี(Technology), 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment) และปัจจัยด้านกฎหมาย (Law) 
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2. การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด (Marketing Feasibility) ท าการศึกษาปัจจัยระดับจุลภาค 

ท่ีส่งผลต่อธุรกิจภายใต้กรอบทฤษฎี Five Forced Model ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม  

( Industry Rivalry) ,  ก า ร เ ข้ า สู่ อุ ต ส าหกรรมของผู้ ป ร ะกอบการร าย ใหม่  ( The Threat of the New Entrants) ,  

อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) ,  อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต  

(Bargaining Power of Suppliers) และอุปสรรคจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products) 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาคและปัจจัยระดับจุลภาคท่ีส่งผลต่อธุรกิจสามารถสรุปเป็นศักยภาพ  

ในการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบทฤษฎี SWOT ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), 

โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

3. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการผลิต 

เกิดประสิทธิผลท่ีคงท่ีมากท่ีสุดและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาในคร้ังนี้มุ่งเน้นไปท่ีเทคโนโลยีด้าน  

การจัดการภายในฟาร์มด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศ 

ท่ีมีผลต่อการเจริญเตบิโตและการให้ผลผลิตของพืช รวมท้ังวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีนี้จะรวมถึงการสรรหา

ผู้ประกอบการภายนอก (Outsource) ท่ีจะเข้ามาช่วยวางระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ร่วมกับการวางแผนก าลังการผลิตและอื่นๆ 

4. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ (Management Feasibility)  เพื่อศึกษาหาแนวทาง 

การบริหารงานให้เกิดความสมดุลโดยจัดสรรรูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะสมกับธุรกิจ จัดการแบ่งแยกสายงานและ

ก าหนดหนา้ที่ให้เหมาะสม ก่อตัง้เป็นรูปแบบบริษัทท่ีสามารถท าให้ด าเนนิงานงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน (Financial Feasibility) มีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอแผนงาน 

โดยใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนท้ังด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการ เพื่อใช้ประเมินระดั บ 

ความน่าสนใจในการลงทุนโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  

(Net Present Value) ,  อัตราผลตอบแทนภายใน  ( Internal Rate of Return)  และการวิ เคราะห์ความอ่อน ไหว  

(Sensitivity Analysis)  

วิธีการด าเนินการวจิัย 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Individual Interview) ผู้ประกอบการฟาร์มผักด้วยโรงเรือนปรับอากาศระบบ 

Evaporative Cooling, เกษตรกรผู้ปลูกพริกหวาน และผู้รับซื้อผลผลิตพริกหวานปลอดสารพิษโดยใช้การคัดเลือก  

กลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รว่มกับการศึกษาข้อมูลระดับทุติยภูมจิากเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อน าไปวเิคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการด้วยเครื่องมือทางการเงิน  
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สมมติฐานความเป็นไปได้ของโครงการ 

1. ก าหนดอายุการด าเนนิโครงการ 10 ปี และเงินลงทุนเร่ิมแรก 6,500,000 บาท 

2. ก าหนดโครงสร้างทางการเงินโดยมีอัตราส่วนของการกู้ยมืจากสถาบันทางการเงินต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 

60:40 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระยะยาว (MLR) รอ้ยละ 8.25 ระยะเวลาการกู้ยืม 10 ปี 

3. ก าหนดอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังร้อยละ 25 (เนื่องจากมีการบวกเพิ่มต้นทุนความเสี่ยงล้มละลายหรือ 

Bankruptcy Cost จึงท าให้มีการก าหนดผลตอบแทนท่ีคาดหวังค่อนข้างสูง โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

ธุรกิจพริกหวานปลอดสารพิษ) 

4. จัดตั้งการด าเนินงานในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัดและก าหนดภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น  

ภาษีคา้งจ่ายของปีท่ี 10 จะด าเนินการค านวณเป็นค่าใช้จา่ยในปีท่ี 11 

 5. ก าหนดนโยบายให้เครดิตลูกหนี้การคา้ 1 เดอืน โดยลูกหนีก้ารค้าคิดเป็นร้อยละ 30 จากยอดขาย ดังนั้นลูกหนี้

การค้าของปีท่ี 10 จะด าเนินการค านวณเป็นรายรับในปีท่ี 11 

6. ก าหนดนโยบายเครดิตเจ้าหนี้การคา้ 1 เดอืน ดังนัน้เจ้าหนี้การคา้ในปีท่ี 10 จะด าเนินการค านวณเป็นค่าใช้จา่ย

ในปีท่ี 11  

7. กระแสเงินสดในปีท่ี 11 ที่เกิดจากลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีท่ี 10 ด าเนินการ

ค านวณรวมเป็นกระแสเงินสดในปีท่ี 10 เพื่อน าไปค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  

และระยะเวลาคืนทุน (PB) 

8. ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุนร้อยละ 13.96 

 WACC = (Wd x Kd) (1- t) + (Ws x Ks) 

 
 9. ก าหนดนโยบายค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรประเภทสิ่งปลูกสร้างในการลงทุนเร่ิมแรกแบบเส้นตรงจ านวน  

10 ปี และสินทรัพย์ถาวรประเภทอุปกรณ์จ านวน 5 ปี (ก าหนดให้มีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรประเภทอุปกรณ์ 

ในปีท่ี 5) 

10. ก าหนดนโยบายขึ้นค่าแรงร้อยละ 3 ต่อปี จากการประมาณการอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี  

ซึ่งมีอัตราเงนิเฟอ้อยา่งน้อยร้อยละ 2.09 ต่อปี (กระทรวงพาณชิย์, 2560) 

 11. ก าหนดให้คา่ใชจ้่ายตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

Wd คอื สดัสว่นการลงทุนในสว่นของการกู้ยืม มีคา่เท่ากบัร้อยละ 60

Ws คอื สดัสว่นการลงทุนในสว่นของเจ้าของ มีคา่เท่ากบัร้อยละ 40

t คอื ภาษีเงินได้นิตบิคุคล มีคา่เท่ากบัร้อยละ 20

Kd คอื ต้นทุนสว่นของหนีส้นิ มีคา่เท่ากบัร้อยละ 8.25

Ks คอื ต้นทุนสว่นของเจ้าของ มีคา่เท่ากบัร้อยละ 25

โดยจากการค านวณ
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 12. ก าหนดให้ราคาสินค้าผลผลิตพริกหวานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี จากการเฉลี่ยราคาพริกหวานย้อนหลัง 5 ปี 

(ดอนเมอืงพัฒนา, 2560; ออนไลน์) 

ผลการศึกษา การอภิปราย และข้อแสนอแนะ 

สรุปผลการศกึษา 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสภาพแวดล้อมและด้านการตลาด 

 จากการใช้ทฤษฎี PESTEL Analysis เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาค และการใช้ทฤษฎี  

Five Forced เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยระดับจุลภาคที่ส่งผลตอ่ธุรกิจ โดยจากการวเิคราะห์พบวา่ปัจจัยสว่นใหญ่ค่อนขา้งเกื้อหนนุ

ตอ่ธุรกิจซึ่งสามารถสรุปเป็นศักยภาพในการด าเนินงานของกจิการหรือ SWOT Analysis ท่ีส าคัญดังนี้ 

จุดแข็งของธุรกิจ ได้แก่ กิจการเนน้การผลิตพริกหวานเพื่อคุณภาพซึ่งส่งผลให้รสชาติหรือรสสัมผัสแตกต่างจาก

ผลิตท่ัวไป (Batch Production) และด าเนินการคัดบรรจุภายใต้มาตรฐาน GAP และ GMP & HACCP Codex พร้อมท้ัง 

จัดจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของต้น (OBM) จึงสามารถช่วยลดทอนต้นทุนจากการจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้

กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านจุดท่ีตั้งของกิจการเป็นจุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพริกหวานท าให้ได้  

ผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง รวมท้ังเป็นจุดกระจายสนิค้าท่ีดซีึ่งจะชว่ยลดตน้ทุนดา้นการเก็บรักษาและการขนส่ง 

จุดออ่นของธุรกิจ ได้แก่ ค่าใชจ้่ายในการลงทุนดา้นเทคโนโลยแีละมาตรฐานสินค้าค่อนขา้งสูง ดังนัน้จึงควรมกีาร

ประเมินตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้รายได้ครอบคลุมกับการลงทุน 

โอกาสของกิจการ ได้แก่ การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษจากภาครัฐรวมท้ังแนวโน้มพฤติกรรม

ผู้บริโภคสากลและภายในประเทศให้ความส าคัญกับการบริโภคสินค้าออร์แกนิคและปลอดสารพิษ ซึ่งหมายรวมถึงการ

เตบิโตของธุรกิจกลุ่มร้านอาหารออร์แกนคิและปลอดสารพษิ กลุ่มโรงแรม และธุรกิจการท่องเท่ียว  

 อุปสรรคของธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในประเทศส่วนใหญ่ต่อผักอนิทรีย์และปลอดสารพิษอยู่

ในระดับต่ าซึ่งอาจจะส่งผลต่อส่งผลต่อการขยายตลาดในอนาคต การขยายตัวของธุรกิจผักอินทรีย์และปลอดสารพิษมี

การเตบิโตร้อยละ 1.7 นับต้ังปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน 

กิจการมุ่ ง เน้นการจัดการตลาดแบบเกษตรพันธะสัญญาหรือการตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า  

(Contract Farming) วางแผนการจัดจ าหน่ายท้ังแบบภายใต้ตราสินค้าตนเอง (Original Branding Manufacturer; OBM)  

และรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่น (Original Equipment Manufacturer; OEM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50:50 ก าหนด

ราคาจ าหนา่ยพริกหวานเกรด A ท้ังแบบปลีกและสง่เฉลี่ย 170 บาท, พริกหวานเกรด B เฉลี่ย 115 บาท และพริกหวานตก

เกรดเฉลี่ย 40 บาท 

โครงการวางแผนก าลังการผลิตปริมาณท้ังสิ้น 32,000 กิโลกรัม คิดเป็นพริกหวานเกรด A ร้อยละ 61.16,  

พริกหวานเกรด B ร้อยละ 34.01 และพริกหวานตกเกรดร้อยละ 4.8 โดยกิจการมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายพริกหวาน

เกรด A เป็นหลัก รองลงมาเป็นผลผลิตเกรด B และผลผลิตตกเกรดจะจ าหน่ายแก่โรงงานแปรรูป  
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การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการด าเนินงาน  

และลดการใช้สารก าจัดแมลงท าให้สามารถผลิตพริกหวานปลอดสารพิษซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดผักอินทรีย์และ  

ปลอดสารพิษตามมาตรฐาน GAP จากกรณีศึกษาการปลูกพริกหวานปลอดสารพิษภายใต้โรงเรือนปรับอากาศ 

Evaporative Cooling สามารถลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเฉลี่ย 5 - 10°C ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจาก 

พริกหวานเกรด B เป็นพริกหวานเกรด A เฉลี่ยร้อยละ 30 และปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20 – 50 กิโลกรัมต่อ 

ตารางเมตร การศึกษาครัง้นี้ประมาณการคา่ใชจ้่ายก่อสร้างโรงเรือนปรับอากาศ Evaporative cooling เฉลี่ยตารางเมตรละ 

1,250 บาท เป็นการลงทุนในเทคโนโลยโีรงเรือนระดับกลาง (Medium Technology Greenhouse) และใชเ้ทคนิคการควบคุม

การท างานโรงเรือนดว้ยระบบอัตโนมัติร่วมกับการป้อนค าสั่งจากผู้ควบคุม (Decision Supporting Systems; DSS)  

กิจการด า เนินการวางแผนการผลิตในละรอบการผลิต  ( Batch Production)  ตามค าสั่ งซื้อของคู่ค้ า  

(Contract Farming) นอกจากนี้กิจการด าเนินการลงทุนสร้างโรงคัดบรรจุตามมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP  

เพื่อการคัดบรรจุพริกหวานส าหรับการจัดจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของตนเอง (OBM) และรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้า

อื่น (OEM) 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 

โครงการสามารถจัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัด และจัดตั้งเนินงานในรูปแบบผังองค์กรโดยมีผู้จัดการเป็น  

ผู้ประสานงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายการผลิตซึ่งการด างานท้ังหมดจะถูกควบคุมดูแลโดยเจ้าของกิจการหรือ  

ประธานบริษัท  

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 

ก าหนดเงินลงทุนเร่ิมโครงการรวมท้ังสิ้น 6,500,000 บาท คิดเป็นส่วนการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินจ านวน 

3,900,000 บาท และส่วนของเจ้าของจ านวน 2,600,000 บาท โดยก าหนดอัตราเงินกู้ดอกเบ้ียร้อยละ 8.25 และภาษี 

เงินได้นิติบุคคลรอ้ยละ 20 

จากการประมาณการผลการด าเนินงานตลอดอายุโครงการ 10 ปี สามารถสรุปได้ดังนี้ รายได้ของกิจการ 

จากการจ าหน่ายพริกหวานปลอดสารพิษจ านวน 51,293,950.21 บาท เฉลี่ยปีละ 5,129,395.02 บาท, การลงทุน 

ในสินทรัพย์ถาวรจ านวน 5,116,254.80 บาท ตัดเป็นค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 511,625.48 บาท, ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 

8,300,788.66 บาท เฉลี่ยปีละ 830,078.87 บาท, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 6,652,576.60 บาท เฉลี่ยปีละ 

665,257.66 บาท และค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานจ านวน 245,000 บาท นอกจากนี้ก าหนดให้มีการลงทุนเพิ่มเติมใน  

ปีท่ี 5 จ านวน 135,094.80 บาท และมูลค่าสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดโครงการจ านวน 1 ,263,120 บาท โดยคาดว่าโครงการ 

จะมกีระแสเงินสดจากการด าเนนิงานสุทธิเท่ากับ 1,880,440.00 – 4,407,204.71 บาท  

จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและความอ่อนไหวของตัวแปรท่ีมีผลต่อ

กิจการได้ดังตอ่ไปน้ี 
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 จากการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวเพื่อหาความผันผวนของผลตอบแทนสามารถสรุปได้ว่าโครงการ  

ยังมีความเป็นไปได้และสามารถยอมรับการลงทุนในโครงการนี้เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราผลตอบแทน

ภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ยังคงแสดงค่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาด้านต้นทุนทางการเงินของกิจการในสถานการณ์ปกติแสดงมูลค่ าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 

8,672,810.68 บาท อัตราผลตอบแทนภายในรอ้ยละ 38.71 และระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 8.35 เดอืน ตน้ทุนทางการเงินเฉลี่ย

ร้อยละ 13.96 โครงสร้างต้นทุนทางการเงินโดยการกู้ยืมจากสถาบันต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 60:40 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานทางการเงินท่ีตั้งไว้ท้ังนี้เป็นเพราะได้ท าการประมาณปริมาณผลผลิตและรายได้ให้เหมาะสมกับการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน โดยการศกึษาในครัง้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยดังตอ่ไปน้ี 

1. สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพลศักดิ์ ศรีนวลจันทร์ (2551) ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงทุน 

ปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ดินในจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดอายุการด าเนินงาน 10 ปี โครงสร้างเงินทุนจากการกู้ยืม  

จากสถาบันทางการเงินต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 60:40 เงินลงทุนเร่ิมแรก 7,500,000 บาท ต้นทุนเฉลี่ยทางการเงิน 

(WACC) ร้อยละ 12 มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 11,398,256.00 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 37.08  

และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 11 เดือน กิจการมุ้งเน้นการผลิตผลผลิตปลอดสารพิษเช่นเดียวกับการศึกษาคร้ังนี้  

โดยแตกต่างท่ีชนิดของผลผลิต ซึ่งข้อแตกต่างของผลการศึกษาด้านการเงินของงานวิจัยสองงานนี้อยู่ท่ีการก าหนด

โครงสร้างทางการเงิน เงินลงทุนเร่ิมโครงการ และชนิดผลผลิต จึงท าให้เกิดส่วนต่างมูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน

ภายใน และระยะเวลาคืนทุน อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ด้านของต้นทุนทางการเงินของท้ังสองงานวิจัยแสดงมูลค่า  

ใกล้เคียงกัน 

กรณี PB IRR NPV

สถานการณ์ปกติ 2 ปี 8.35 เดอืน 38.71% 8,672,810.68   

1. มีการเปล่ียนแปลงของยอดขาย

      1.1 ยอดขายลดลงร้อยละ 10 3 ปี 1.88 เดอืน 33.34% 6,655,912.67   

      1.2 ยอดขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 2 ปี 4.35 เดอืน 43.95% 10,689,708.70 

2. มีการเปล่ียนแปลงของต้นทุนบริหารและขาย

      2.1 ต้นทุนการบริหารและขายลดลงร้อยละ 10 2 ปี 7.66 เดอืน 39.56% 8,972,435.76   

      2.2 ต้นทุนการบริหารและขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 2 ปี 9.06 เดอืน 37.67% 8,279,939.79   
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2. สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิติยา สุวรรณ (2554) ซึ่งท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต 

พริกหวานของเขตพื้นท่ีต าบลโปง่แยง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ การศึกษาก าหนดอายุการด าเนนิงานกิจการ 10 ปี เงนิ

ลงทุนเร่ิมแรกเฉลี่ย 1,105,973 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,113,806.88 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 

31 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 9 เดือน ก าหนดอัตราคิดลดร้อยละ 10 กิจการมุ่งเน้นการเพาะปลูกพริกหวานภายใต้

โรงเรือนธรรมดา (Traditional Greenhouse) ขนาด 1,600 ตารางเมตร ผลผลิตท่ีจ าหน่ายเป็นผลผลิตธรรมดา  

ซึ่งเป็นธุรกิจการเพาะปลูกพริกหวานเช่นเดียวกันแตกต่างกันท่ีการศึกษาคร้ังนี้เลือกใช้โรงเรือนเพาะปลูกปรับอากาศ 

Evaporative Cooling ขนาด 1,600 ตารางเมตร และผลผลิตท่ีได้เป็นผลผลิตปลอดสารพิษ โดยงานวิจัยของวิติยา สุวรรณ 

แสดงผลตอบแทนภายในของการปลูกพริกหวานธรรมดากรณใีช้ปุ๋ยเตรียมเองสูตรสกว.เท่ากับร้อยละ 31 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า

การศึกษาในคร้ังนี้ ท้ังนี้เป็นไปตามระดับราคาตลาดของพริกหวานปลอดสารพิษท่ีสูงกว่าพริกหวานธรรมดาเฉลี่ยร้อยละ 

30 แม้ว่าการลงทุนเพาะปลูกเพื่อให้ได้พริกหวานปลอดสารพิษภายใต้โรงเรือน Evaporative Cooling จะมีมูลค่าการลงทุน

สูง อย่างไรก็ดีจากการศึกษาคร้ังนี้กิจการแสดงมูลค่าปัจจุบันของจากการจ าหน่ายพริกหวานปลอดสารพิษสูงกว่า

หลายเท่าตัว อีกท้ังแสดงระยะเวลาคืนทุนใกล้เคียงกัน 

3. สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เรืองรักษ์ (2559) ซึ่งท าการศึกษาแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 

Green Mix Organic Farm ก าหนดอายุการด าเนินงาน 5 โครงสร้างเงินทุนมาจากการระดมทุนในส่วนของเจ้าของร้อยละ 

100 เงินลงทุนเร่ิมแรก 1,500,000 บาท ต้นทุนเฉลี่ยทางการเงิน (WACC) ร้อยละ 9.07 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 

141,809.00 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 13 และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 7 เดอืน ลักษณะธุรกิจเป็น

ฟาร์มออร์แกนิคแบบผสมผสานท้ังการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหมุนเวียน จากผลการศึกษาพบว่ามีการน าเสนอจุดเด่นของ

สินค้าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดีจะมีข้อแตกต่างท่ีส าคัญในด้านการตั้งสมมติฐานต้นทุนทางการเงินโดยผลตอบแทนภายใน

จากการด าเนินงานค่อนข้างต่ า ทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายการด าเนินงานท่ีเน้นผลก าไรค่อนข้างต่ าตามแผนธุรกิจท่ีเน้น 

เกษตรพอเพยีงเป็นจุดขาย อกีทัง้กิจการมสีินค้าและบริการหลายชนิดท าให้เกิดเป็นตน้ทุนท่ียากต่อการควบคุมซึ่งสง่ผลให้

การประมาณการต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ข้อสังเกตท่ีส าคัญคือโครงการเลือกประเมนิผลการด าเนนิงานของ

กิจการเพยีง 5 ปี หากระยะเวลาการด าเนนิการยาวนานขึ้น อาจจะท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเพิ่มสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการตลาด ผู้ประกอบการท่ีสนใจในธุรกิจผักอินทรีย์และปลอดสารพิษควรท าการศึกษาชนิดของผัก 

ท่ีต้องการผลิตพร้อมท้ังส ารวจประเภทมาตรฐานความปลอดภัยของผักแต่ละชนิดท่ีมีวางขายในตลาดปัจจุบัน  

รวมท้ังส ารวจกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าให้ชัดเจนก่อนการลงทุน 

ด้านเทคนิค ผู้ประกอบการควรศึกษาเทคนิคการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีตั้งธุรกิจ  

รวมท้ังเทคนิคการเพาะปลูกท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน GAP  

ในสว่นของโรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP ผู้ประกอบการสามารถเลอืกการจ้างคัดบรรจุ

จากผู้ประกอบการภายนอก (Outsource) เพื่อลดต้นทุนส่วนของโรงคัดบรรจุและงานส่วนการคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุ 

ท่ีได้รับมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP ซึ่งให้บริการสว่นการคัดบรรจุพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะ 
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ด้านการจัดการ สามารถด าเนินการจัดตั้งในรูปแบบบริษัทหรือมีธุรกิจส่วนบุคคลท่ีมีเจ้าของกิจการเพียง  

คนเดียวท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการจัดหาเงินทุน และก าหนดการด าเนินการของฝ่ายการผลิตและฝ่ายการบริหารผ่านการ

ประสานงานของผู้จัดการท่ัวไป 

ด้านการเงิน ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนทางการเงิน (WACC) โดยการระดมทุนจากการขายหุ้นสามัญ 

เพื่อลดอัตราการกู้ยมืจากสถาบันทางการเงินท้ังน้ีขึน้อยูก่ับนโยบายการบริหารและนโยบายทางการเงินของผู้ประกอบการ 
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