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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพในปัจจุบันและข้อมูลพ้ืนฐานของการท าธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน 2) ศึกษาความเป็นไปได้ในด้าน              
การลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัด 
ปทุมธานี และ 3) ยืนยันผลการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้
ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธีในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย 
ครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนิน
กิจการในปัจจุบันที่น าระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะมาใช้ในการด าเงินงาน จ านวน 2 แห่ง เพ่ือมา
ประกอบการด าเนินงานศึกษาวิจัย โดยการน าไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท า
ธุรกิจประกอบการยืนยัน ผลการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยโดยนักวิชาการ
ผู้ช านาญการในสภาบันการศึกษาภายในประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) ด้านผลการศึกษาต้นทุนและและผลตอบแทนของการด าเนินกิจการ พบว่า โดยการ
คาดคะเนกระแสเงินสดหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นมีมูลค่าเท่ากับ 4,341,705 บาท และ
มีค่าใช้จ่ายรวมตลอดโครงการเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 43,206,315 บาท โดยมีผลตอบแทนรวมตลอด
โครงการเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 57,157,458 บาท ภายใต้เงื่อนไขผลผลิตได้ตามที่คาดหวังเฉลี่ย 35,280 
กิโลกรัมต่อปี มีผู้เข้าอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เฉลี่ย 30 คนต่อรุ่นต่อเดือน 
 2) ด้านผลการศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่า มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน           
มีค่าเท่ ากับ  7,222,024 บาท ผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ ากับ  31.20% เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ  8 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่ามากกว่า 1 คือ                  
1.24 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจทางด้านการเงินแสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทาง



ข 
 
การเงินซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน  โดยมีระยะเวลา
คืนทุนของโครงการมีใช้ระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน 12 วัน 
 3) ผลการศึกษาความไวของโครงการภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 พบว่า กรณีต้นทุน
เพ่ิมขึ้นและผลตอบแทนลดลงโดยกรณีที่แย่ที่สุดของงานวิจัยนี้  คือ เมื่อต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ในขณะที่ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 ผลการศึกษาโครงการ พบว่า มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน           
มีค่าเท่ากับ 946,744.9 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 11.39% อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 1.03 จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน          
ใช้ระยะเวลาเท่ากับ 6 ปี 8 เดือน 12 วัน จึงสรุปได้ว่าการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
ในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุน  

 
ค ำส ำคัญ : การวิเคราะห์ทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน  
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to: 1) study current conditions and basic 
information about innovative hydroponics vegetable farming businesses, 2) study the 
feasibility of the investment in the business of innovative hydroponic vegetable 
farms, and 3) to confirm the results of the investment in hydroponics vegetable 
farming business innovation. This research employed both quantitative and 
qualitative methodologies. The purposive sampling method was used and the 
selected sample included an operator who owned a hydroponic vegetable farm 
business and was using the innovative system at two farms. The investment 
possibilities of the business were then analyzed to confirm the results of the study. 
The quality of the research was assessed by experts who worked at domestic 
academic institutions. 
 The findings revealed as follows: 
 1) In terms of costs and returns of operations in the business predicted by 
cash flow, it was found that the total cost of this investment was 4,341,705 baht and 
the total expenses of the project was 43,206,315 baht, with the total return of the 
project being 57,157,458 baht under the conditions of expected productivity of 
35,280 kg/year on average. There were 30 people on average who were trained at the 
farms on a monthly basis. 
 2) The results of the financial analysis data showed that the Net Present 
Value (NPV) was 7,222,024 baht. The Internal Rate of Return (IRR) was 31.20% when 
compared to the 8% discount rate. Benefit-Cost (BCR) was greater than 1, which was 



  ง 

1.24. The financial decision principles showed that the project was appropriate and 
feasible for investment with a payback period (PB) being 3 years 5 months 12days. 
 3) The results of the sensitivity analysis of the project (8.00 percent discount 
rate) showed that in the case of increased costs and reduced returns, the worst case 
of this research was when costs were increase by 10  per cent while returns were 
reduced by 1 0  per cent. It was also found that the Net present value (NPV) was 
946,744.9 baht. The Internal Rate of Return (IRR) was 11.39%. The Benefit-Cost (BCR) 
was 1.03 that, which means that this project could be accepted. The payback period 
(PB) was equal to 6 years 8 months 12 days. It can be concluded that investment in 
an innovative hydroponic vegetable business in Nong Suea District Pathum Thani 
Province was possible. 
 
Keywords: Financial analysis, Internal Rate of Return, Payback period  
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากความอนุเคราะห์และการ
สนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สีทอง ซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการวิจัยจนการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ
สมบูรณ์ไปได้ด้วยดีผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นีด้้วย 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระทุกท่าน ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร เจ้าของฟาร์ม และเจ้าหน้าที่ Hydro hobby farm และ H2O 
Hydro Garden farm ที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนเก็บข้อมูลที่สนับสนุนให้ข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
การศึกษาวิจัย 

 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและระลึกถึงพระคุณบิดามารดาที่ให้ชีวิตให้ก าลังใจและเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอดตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ 
ที่นี้ที่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนท าให้งานค้นคว้าอิสระครั้งนี้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ปัจจุบัน ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เป็นการท าเกษตร
สมัยใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ ที่มีความแม่นย าสูงเข้ามาช่วยในการ
ท างาน โดยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ที่สุด ในยุคที่แรงงานในภาคเกษตรลดลง อย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาคการเกษตรเริ่มมีการปรับตัวโดย
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมากข้ึน 
 แนวคิดของการท าเกษตรอัจฉริยะ คือ การเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture หรือ 
Precision Farming) โดยเป็นการท าการเกษตรให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ เน้นพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่เกษตร
ขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความ
เป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงป้องกันโรคพืชต่าง ๆ บางประเทศมีการควบคุม
สิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกในโรงเรือน เพ่ือป้องกันศัตรูพืชและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้เข้มงวด
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะมีความแตกต่างจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิมเป็น
อย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งคือ ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ดังนั้น ความแม่นย าในการ
เสริมปัจจัยต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด จึงเป็นกุญแจส าคัญในการท าเกษตร
อัจฉริยะที่ได้ประสิทธิภาพ (บทความวิชาการ ส านักวิชาการ ส าหนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2559) 
 องค์ประกอบที่ส าคัญในการท าฟาร์มอัจฉริยะจะต้องมี 3 ด้านด้วยกัน จึงจะท าให้ฟาร์ม
อัจฉริยะมีประสิทธิภาพนั่นคือ 
 1. การระบุต าแหน่งพื้นที่ปลูก 
 2. การแปรผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกับระยะเวลาของการเพาะปลูกพืช 
 3. การบริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกดดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และ
ต้องเข้ากับการเพาะปลูกของพืชชนิดนั้น ๆ 
 การท าฟาร์มอัจฉริยะเป็นเรื่องของความแม่นย าเพ่ือน าไปสู่การเพาะปลูกพืชที่เข้ากับพ้ืนที่
บริเวณนั้น ผ่านการตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง โดยช่วยลดต้นทุนกระบวนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อ
พ้ืนที่ สร้างมาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ ผลผลิตจึงได้ราคาสูงกว่า
ฟาร์มทั่วไป 
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 ปัจจุบันความรู้ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะมีมากขึ้นในอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นแนวโน้มที่
ส าคัญของการท าการเกษตรในศตวรรษที่ 21 หลายฟาร์มเริ่มมีการน าเอาเทคโนโลยีทางการเกษตร
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือควบคุมความแม่นย าทั้งการให้น้ าที่ถูกต้องทั้งปริมาณ ระยะเวลา ผ่าน 
สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ของฟาร์มเอง มีการน าเอาเซนเซอร์มาควบคุมเพ่ือวัดอุณหภูมิร่วมกับ
การปล่อยน้ าเพ่ือรักษาอุณหภูมิ รวมไปถึงการให้ปุ๋ยผ่านการให้น้ า (ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, 2558) 
 

 
 
ภำพที่ 1.1  ตัวอย่างภาพรวมนวัตกรรมที่น ามาใช้เพื่อการเกษตร 
ที่มำ :  https://www.azosensors.com 

 
 โดยในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาในประเทศไทยได้มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดิน(การปลูกพืชไร้ดิน)อันได้แก่ การปลูกพืชด้วยน้ าหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ระบบการ
ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์โดยพืชจะได้รับสารอาหารจากธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในน้ าแทนการปลูกพืช
บนดินที่พืชจะได้รับธาตุอาหารที่แทรกอยู่ในดิน โดยการเปรียบเทียบลักษณะที่พืชได้รับธาตุอาหาร
จากการปลูกพืชบนดินกับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ดังแสดงในภาพที่ 1.2  

https://www.azosensors.com/
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ภำพที่ 1.2 การเปรียบเทียบลักษณะที่พืชได้รับธาตุอาหารจากการปลูกพืชบนดินกับการปลูกพืชด้วย
 ระบบไฮโดรโปนิกส์ 
ที่มำ : หนังสือคู่มือการปลูกพืชไร้ดิน หลักการจัดการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศ
 ไทย (หน้า 33) 

 
 โดยการปลูกพืชบนดินมักมีข้อเสียในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของดินที่ซึ่งดินจะคุณสมบัติและ
มีลักษณะแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่การปลูก โครงสร้างของดิน ปริมาณธาตุอาหาร และ ความเป็นกรด-
ด่าง (PH) ของดินที่ไม่แน่นอนนี้ ท าให้มีความยุ่งยากต่อการปรับปรุงคุณภาพและเสียค่าใช้จ่ายสูง 
ปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลต่อความไม่แม่นย าในเรื่องผลผลิตที่อาจไม่แน่นอน  เนื่องจากปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมเหล่านี้และองค์ประกอบของดินที่ยากแก่การควบคุมคุม 
 ส าหรับการปลูกพืชแบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกในน้ า) พืช
จะได้รับสารอาหารที่ต้องการในปริมาณที่เหมาะสมและสามารถควบคุมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจ ากัด
ในเรื่องพ้ืนที่การปลูกโดยสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพ้ืนที่ที่อาจมีความแตกต่างกันและไม่ขึ้นอยู่กับดิน
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ที่มีคุณสมบัติต่างกันเช่น พื้นที่เป็นหิน ภูเขาสูงชัน เป็นทะเลทราย หรือ ดินเค็มจัด เปรี้ยวจัด เป็นต้น  
ดังแสดงการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ดังแสดง
ในตารางที่ 1.1  

 
ตำรำงที่ 1.1 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถท าการเพาะปลูกพืชได้ในบริเวณพ้ืนที่
ที่ดินไม่ดีหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก 

1. การลงทุนขั้นต้นสูงกว่าการปลูกบนดิน 

2. ให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูกสูงกว่าและสามารถท า
การผลิตได้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2. ผู้ปลูกต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค
การปลูกพืชแบบไร้ดินเป็นอย่างดีและมี
ประสบการณ์มากพอในการควบคุมดูแลเนื่อง 

3. อัตราการใช้แรงงานเวลาในการปลูกและ
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

3. ต้องการการควบคุมดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

4. ใช้น้ าและธาตุอาหารได้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพเช่นใช้น้ าลดลงถึง 10 เท่าตัวของ
การปลูกแบบธรรมดาบนดิน 

4. เป็นสิ่งใหม่ส าหรับเกษตรกรที่ต้องใช้เวลาใน
การท าความเข้าใจ 

5. ประหยัดเวลาและแรงงานในการเตรียมดิน
และก าจัดวัชพืช 

 

7. สามารถปลูกได้ในเมืองเพราะใช้พื้นที่น้อยท า
ให้ประหยัดค่าขนส่ง 

 

8. ผลผลิตมีคุณภาพและไม่มีสารพิษตกค้างและ
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดิน 

 

9. ผลผลิตคุณภาพและราคาดีกว่าการปลูกบนดิน
มากเพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่าง
ถูกต้อง แน่นอน แม่นย า 

 

10. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่  

 
ที่มำ : http://www.bangsaiagro.com 

http://www.bangsaiagro.com/
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 โดยธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์  ถือเป็นธุรกิจภาคการเกษตรแบบหนึ่งที่น า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้เพ่ือการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถใช้สิ่ งเหล่านี้เพ่ือ
ควบคุมการผลิตให้ง่ายขึ้น ลดการใช้สารเคมีในทางการเกษตร ประหยัดพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 
สามารถเพาะปลูกได้ในสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะใช้น้ าและปุ๋ยที่ละลายน้ าในการเพาะเลี้ยงให้
เจริญเติบโตโดยไม่ใช้ดินท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและก าจัดศัตรูพืชก่อนการปลูก อีกทั้งยัง
สามารถลดแรงงานคนที่ใช้ในการเพาะปลูกและดูแลผลผลิตได้ ซ่ึงสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ปลูกได้ง่ายกว่าการปลูกโดยใช้ดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตและการบริหารได้เป็นอย่างดี (หนังสือคู่มือการปลูกพืชไร้ดิน และหลักการจัดการผลิตและ
เทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย) 
 รูปแบบของโรงเรือนที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนใหญ่เป็นแบบระบบปิด (Closed 
System Farm) หรือเรียกกันทั่วไปว่าโรงเรือนกางมุ้ง ซึ่งมีข้อดีในเรื่องการป้องกันโรคพืชและโรง
แมลงที่มาจากธรรมชาติอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตรวมถึงการใช้สารเคมีและสารก าจัด
ศัตรูพืชแบบเดิม ๆ ยังส่งผลต่อผู้บริโภคที่ปัจจุบันที่เริ่มตื่นตัวหันมาใส่ใจและห่วงใยเรื่องสุขภาพมาก
ขึ้นโดยให้ความส าคัญต่อการเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายมากขึ้น  
ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตในรูปแบบใหม่โดยการปลูกผักกางมุ้งเพ่ือลดปริมาณการใช้
สารเคมีในการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช ตลอดจนเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคอันที่จะลด
อันตรายจากสารพิษตกค้างซึ่งสอดคล้อง (รายงานการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการโรงเรือนกาง
มุ้งในเขตปฏิรูปที่ดิน ฐิติมา วัฒนจัง และคนอื่น ๆ, 2559) 
 ปัจจุบันผักถือเป็นเป็นพืชส่งออกส าคัญของประเทศ แต่ปัญหาการส่งออกที่จะมีผลกระทบ
เกษตรกรผู้ปลูกผัก คือ การที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มนาข้อตกลงขององค์การค้าโลก (WTO) เรื่อง
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) มาใช้ใน
การควบคุมผลผลิตทางการเกษตรที่น าเข้าประเทศ เช่น การประเมินผลสารเจือปนในอาหารสารพิษ
ตกค้างทางการเกษตร มาตรการดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญที่ประเทศไทยจะต้องรีบแก้ไขปัญหา
สารพิษตกค้างในพืชผักอย่างเร่งด่วน การส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการปลูกผักกางมุ้ง เพ่ือ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืช  ตลอดจนเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคอันที่จะลดอันตรายจากสารพิษ อีกด้วย 
 ซึ่งสอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ที่เดินหน้านโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตร 
ผลักดันเกษตรกรไทย เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP พร้อมออกมาตรการก ากับดูแลการใช้สารเคมีอย่าง
เข้มข้น โดยหวังลดการใช้สารเคมีให้ได้อย่างน้อย 10 % ภายในปี 64 และสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี  2562 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการเกษตรที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (เว็ปไซด์ กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, https://www.moac.go.th/) 

https://www.moac.go.th/
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 ในด้านตลาดผู้บริโภค มินเทล บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก ประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดเผย
ผลส ารวจเฉพาะผู้บริโภคชาวไทย พบว่า คนไทย 48 % ก าลังจะเริ่มปฏิวัติวิถีการบริโภคในอีก 12 เดือน 
ข้างหน้าเพ่ือสุขภาวะที่ดี และในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ประมาณ 90 % ระบุว่า จะรับประทานผลไม้
รวมถึงผักต่าง ๆ ให้มากขึ้น ในขณะที่อีก 53% วางแผนที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และ 45 % เผยว่า 
พวกเขาจะเดินตามแนวทางชีวจิต หรือมังสวิรัติ ไม่เพียงแต่หันหลังให้พฤติกรรมเสี่ยง แต่ชาวไทยเริ่ม
หันมาใส่ใจในเรื่องของการ ผลส ารวจพบว่า คนเมืองยุคใหม่ที่รักสุขภาพจะค่อย ๆ ปรับความชอบของ
ตัวเองไปบริโภคพืชผักมากขึ้น และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง โดย 76 % จะเลือกรับประทานโปรตีน
จากพืช เช่น ผักใบเขียวและถั่ว (เว็ปไซด์ www.bltbangkok.com ลงวันที่17 สิงหาคม 2561) ซ่ึง สิ่ง
เหล่านี้ท าให้ธุรกิจด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและการท าฟาร์มผักปลอดสารพิษเป็นธุรกิจทางเลือกใหม่
ส าหรับส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีความสนใจลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของเทรสุขภาพ
ในอนาคต 
 จากที่มาและความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น เรื่องการปลูกพืชบนดินแบบดั้งเดิมและการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์แบบใหม่โดยผสมผสานการใช้นวัตกรรมทางด้าน
การเกษตรที่เข้ามามีส่วนช่วยในการปรับปรุงรูปแบบการท าการเกษตรให้ดีขึ้น ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
โอกาส และเป็นเหตุผลในการตัดสินใจท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์ม
ผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีส าหรับการลงทุนท าธุรกิจทางการเกษตรส าหรับเกษตรกร
และผู้ที่สนใจในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.3 ตัวอย่างฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
ที่มำ  :  http://nwnt.prd.go.th 
 
 

http://www.bltbangkok.com/
http://nwnt.prd.go.th/
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพในปัจจุบันและข้อมูลพ้ืนฐานของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก

ไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดร

โปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือจังหวัด ปทุมธานี 

 1.2.3 เพ่ือยืนยันผลการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 

 
1.3 กรอบควำมคิดในงำนวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการท าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนิน
กิจการโดยใช้ระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 2 แห่ง มาประกอบการศึกษาด้าน
การลงทุนนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ทั้ง
ต้นทุนและผลตอบแทน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าธุรกิจและประกอบการการตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและชุมชน ท าให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ การเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมการเกษตรให้เกิดขึ้นในชุมชุน รวมถึงการท านวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ยังสอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและระบบสั่งการทางไกลในการพัฒนาการ
ท าการเกษตรนวัตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ใน
อนาคต โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการก าหนดตัวแปรด้านการต้นทุนและผลตอนแทนอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องที่สุด ชัดเจน และให้ได้ผลความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์
ทางการเงิน ออกมาถูกต้องที่สุด ผู้วิจัยได้น าวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินเข้ามาช่วยในการการ
ด าเนินการวิจัย โดยเลือกทั้งหมด 6 วิธี ดังนี้ 1. การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow) 2. 
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value : NPV) 3. ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback period : PB) 4. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return : IRR)            
5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 6. การวิเคราะห์ความไวของโครงการ 
(Sensitivity Analysis) 
 การวิจัยจะด าเนินการวิจัย ภายใต้กรอบความคิดดังต่อไปนี้ 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 ปัจจัยด้านต้นทุนและผลตอบแทนส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนทีบ่ริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1.5.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ใน
เขตพ้ืนทีบ่ริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีโดยมีเนื้อหาการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1. การศึกษาด้านการเงินและผลตอบแทนทางการเงิน 
  2. การศึกษาด้านการตลาด 

ต้นทุนของธุรกิจ (Cost) 
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
อ้างอิงจาก : วรรณวิสา คลี่ใบ 
(2561) 

ผลตอบแทนของกำรท ำธุรกิจ   
(Benefit) 
1. รายได้จากการขายผลผลิตผัก
ไฮโดรโป้นิกส์และเมล็ดพันธ์
พร้อมปลูก 
2. รายได้จากการจัดฝึกอบรม
การปลูกและการท าธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
อ้างอิงจาก : วรรณวิสา คลี่ใบ 
(2561) 

 

 

ควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน 
- การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow) 
- มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) 
- ระยะเวลาคืนทุน (Ppayback period: PB) 
- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal 
rate of return: IRR) 
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost 
Ratio : BCR) 
- การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity 
Analysis) 
อ้างอิงจาก : บุปผา เทือกชัยค า (2560) 
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  3. การศึกษาด้านการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (SWOT ANALYSIS)   
  1.5.1.1 การศึกษาด้านการเงินและผลตอบแทนทางการเงิน โดยการน ามาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนทางด้านการเงิน อันประกอบด้วย การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด 
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน การวิเคราะห์ความไวของโครงการ เพ่ือน ามาประเมินต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการท าธุรกิจ โดยอัตราคิดลดที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของ
โครงการ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า (Minimum Retail Rate เฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 8 
  1.5.1.2 การศึกษาด้านการตลาด โดยการศึกษาและการวิเคราะห์ในเชิงการตลาดที่
มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ อันได้แก่ การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือการก าหนด
แผนการท าวิจัยตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ประกอบการศึกศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น เพ่ือให้ได้
รูปแบบการท าการตลาดเพ่ือการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ 
  1.5.1.3 การศึกษาด้านการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (SWOT ANALYSIS) อันได้แก่ การ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค เพ่ือให้ได้รูปแบบปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
อันเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจในด าเนินธุรกิจให้มีความม่ันคงและยั่งยืน 

1.5.2 ขอบเขตประชากร (Population) 
 งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) อัน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนินกิจการในปัจจุบันที่
และน าระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะมาใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 2 แห่ง เพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบและใช้อ้างอิงในการด าเนินงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การเลือก
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับรูปแบบการค้นคว้าและวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ด้านผู้จัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก ผักไฮโดรโปรนิกส์  
 2. ด้านผู้ค้าส่งและค้าปลีกผักไฮโดโปรนิกส์ 
 3. ด้านผู้จัดจ าหน่ายชุดปลูกผักและอุปกรณ์การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 4. ผู้จัดฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่เป็นที่ยอบรับภายในประเทศ  
 5. ด้านผู้ประกอบการที่น านวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 จากเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบในแต่ละด้านที่ตรง
ต้องการแล้ว ผู้วิจัยจึงคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
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 1. Hydro hobby farm ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตพระราม 2 
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินกิจการปลูกผักแบบฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตมากกว่า 
5 ปี จัดจ าหน่ายผลผลิตทั้งแบบค่าปลีก และค้าส่ง แบบครบวงจรทั้งเมล็ดพันธุ์ ผักสลัด และผักออแกนิค  
รวมถึง จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้ปลูก วัสดุปลูก แปลงปลูก สารอาหาร รวมถึงรับออกแบบ
และติดตั้งโรงเรือนส าหรับพืชไฮโดรโปนิกส์ทั่วประเทศ โดยเปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชมแปลงปลูกได้ โดย
องค์กรหรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมการท าทางฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์กับทางฟาร์มได้ 
  2. H2O Hydro Garden farm ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดกลาง ตั้งอยู่ใน แขวง 
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินกิจการปลูกผักแบบฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตมากกว่า            
5 ปี จัดจ าหน่ายผลผลิตทั้งแบบค่าปลีก และค้าส่ง แบบครบวงจรทั้งเมล็ดพันธุ์ ผักสลัด รวมถึง 
อุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้ปลูก วัสดุปลูก แปลงปลูก สารอาหาร ส าหรับพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยเปิดให้ผู้สนใจ
เยี่ยมชมฟาร์มได้ อีกทั้งจัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมการท าฟาร์มผักไฮโดรโปร
นิกส์กับทางฟาร์มได้โดยมีการจัดฝึกอบรมเดือนละ 1 ครั้ง  แบบ 1 วัน และแบบ 2 วัน รวมถึงเจ้าของ
ยังประกอบกิจการโรงแรมที่พักราคาประหยัด (Hostel) และจัดแสดงฟาร์มตัวอย่างในพ้ืนที่โรงแรมอีกด้วย 
 1.5.3  ขอบเขตด้านเวลา 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาและเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณต้นทุน และผลตอบแทนของโครงการแล้วน ามาวิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปผล ด้านการเงินโดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
1.6 ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเศึกษาโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนเป็นหลัก เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยได้ศึกษาในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินเอง ควบคู่
กับการศึกษาในด้านรองในมิติด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการด าเนินธุรกิจ 

 
1.7  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.7.1 การศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจ หมายถึง การศึกษาสภาพทั่วของธุรกิจที่ด าเนิน
กิจการอยู่ในปัจจุบันและน าไปวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนท าโครงการธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ในพ้ืนที่ บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพิจารณาหา
ความคุ้มค่าทางด้านการเงินโดยรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสมาเป็นมูลค่าในการประมาณต้นทุนและ
ผลตอบแทนทั้งหมดของโครงการ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจทางด้านการเงินมาประกอบการตัดสินใจ
ว่าสมควรลงทุนในโครงการหรือไม่ 
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 1.7.2 ความเป็นไปได้ในการลงทุน หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของการ
ลงทุนนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ในพ้ืนที่ บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ว่ามีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนหรือไม่ โดยน าผลของข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตราส่วนและสถิติทางด้าน
การเงินการลงทุนไปประกอบการตัดสินใจตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการเงินการลง 
 1.7.3 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรก 
อันได้แก่ ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูก ค่าก่อสร้างโรงเย็นส าหรับจัดเก็บผลผลิต ค่าวางระบบนวัตกรรม
ฟาร์มอัจฉริยะ ค่าอุปกรณ์การท าฟาร์มผัก ค่าก่อสร้างส าหนักงานและห้องจัดอบรม เป็นต้น 
  1.7.3 ต้นทุนของธุรกิจ หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการเริ่มท ากิจการ และ การ
ด าเนินกิจการซึ่งเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ค านวณความคุ้มค่าในการลงทุน ว่าโครงการน่า
ลงทุนหรือไม่ อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 1.7.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operation Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะ
ด าเนินกิจการ อันได้แก่ เงินเดือนพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ค่าสาธารณประโภค ค่าภาษีป้าย 
ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ค่าระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าระบบ
ขนส่งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ 
 1.7.5 ผลตอบแทนของการท าธุรกิจ (Benefit) หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินอัน
เกิดขึ้นทางตรงจากการท าธุรกิจ อันได้แก่ 1. รายได้จากกาขายผลผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์และเมล็ด
พันธ์พร้อมปลูก 2. รายได้จากการจัดคอร์ส ฝึกอบรมการปลูกและการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ 
 1.7.6 ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics Farm) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมา
เพ่ือท าเป็นโรงเรือนโดยเพาะปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ โดยการปลูกพืชในน้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลาย
อยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ในการปลูกพืชใน
การเกษตรแบบดั้งเดิมทั่วไป โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการท าฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในพ้ืนที่ บริเวณ 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในเชิงธุรกิจ 
 1.7.7 นวัตกรรมเกษตร หมายถึง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพ่ิมคุณภาพของผลิตผล โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม 
และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่ เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ รวมถึง
การจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด 
 1.7.8 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ชุดเครื่องมือทางการตลาดที่
น ามาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 
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(Product) การจัดจ าหน่าย (Place) ก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เรา
สามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดได้อีก อย่างหนึ่งว่า 4’Ps  
 1.7.9 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) หมายถึง 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท  
 จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน และข้อได้เปรียบด้านการผลิต 
และด้านทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด   
 จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การขาดเงินทุน 
นโยบายและทิศทาง การบริการที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท   
 โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ
บริษัทเอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัท โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ประกอบการที่ดีจะต้อง
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดเวลา เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาด และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น   
 อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง และพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้   

 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.8.1 เพ่ือให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 

ในเขตพ้ืนที่พ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน และรายได้ให้

เกิดข้ึนในชุมชน 

 1.8.2 เพ่ือให้ความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต

พ้ืนทีบ่ริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

 1.8.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์ม          

ผักไฮโดรโปนิกส์ น าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนเพ่ือท าธุรกิจในอนาคต 



 

 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
ในเขตพ้ืนทีบ่ริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาในด้านการเงินการ
ลงทุน และโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน ประกอบกับการศึกษาในมิติอ่ืน ๆ อันได้แก่ การศึกษา
ด้านการตลาด การศึกษาด้านการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (SWOT ANALYSIS) ที่เป็นองค์ประกอบหลัก
ในการตัดสินเพ่ือการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโปรนิกส์ว่าเป็นอย่างไร ในการศึกษาครั้งนี้จะเน้น
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งได้น า
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตั้งแต่การเพาะปลูกตลอดจนถึงการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการเพาะปลูก และการใช้ทรัพยากรย์ในการผลิตให้
คุ้มค่าที่สุด อันจะส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามที่คาดหวังตรงตามก าหนดและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า สามารถท าเป็นธุรกิจได้จริง อีกทั้งเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจท าธุรกิจรวมถึงเกษตรกรที่
ต้องการน านวัตกรรมเข้ามาปรับใช้กับการท าฟาร์มเกษตรแบบเดิมของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอัน
จะส่งผลต่อการลดต้นทุนและได้ผลตอบแทนในการท าธุรกิจ ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งจะสามารถสร้าง
ก าไรให้กับผู้ประกอบให้สูงขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถเป็นแนวทางให้ส าหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสใน
การท าธุรกิจได้เข้ามาศึกษา และเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
การเกษตรในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลสภาพทั่วไปของ
รูปแบบการท าฟาร์มและระบบการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ ข้อมูลออนไลน์ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือใช้น ามาอ้างอิงและเป็นแนวทางในงานวิจัยให้มีความถูกต้องและสมบรูณ์ที่สุด 
 โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 2.2 ประเภทของระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์
 2.3 สภาพของผักที่ปลูกโดยระบบไฮโดรโปรนิกส์ 
 2.4 แนวความคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2.5 แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาด  
 2.6 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1  
 2.7 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ 
 2.8 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนไฮโดรโปรนิกส์ 
 2.9 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุน 



 14 

 2.10 การวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุน 
 2.11 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการตัดสินใจลงทุน 
 2.12 การตัดสินสินใจลงทุน 
 2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์  
 ปัจจุบันรูปแบบการท าการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัติน์
โดยมีการน านวัตกรรมทางการเกษตร เพ่ือมาควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการเพาะปลูก ดูแล และเก็บ
เกี่ยวผลิตภัณฑ์ อทิ ระบบการให้น้ าอัตโนมัติ ระบบการให้ปุ๋ยอัตโนมัติ ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบ
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอัตโนมัติ และระบบอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก เพ่ือช่วยให้เกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถ
ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ทางระยะไกลผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ที่จะช่วยท าการวิเคราะห์ 
สิ่งที่จะมีผลต่อคุณภาพ และปริมาณของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดให้มีความสมบูรณ์และตรงตามความ
ต้องการผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อต้นทุนทางการผลิตให้ต่ าลงและสามารถสร้างก าไร 
ผลตอบแทนแก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบได้มากข้ึนกว่าวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม  
 

 
ภาพที่ 2.1 การจ าลองระบบควบคุมระยะไกลทางการเกษตรแบบครบวงจร 

ที่มา : www.myhomeveg.com 

 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) 

http://www.myhomeveg.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=291900
http://www.myhomeveg.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=291900
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  ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) สันนิฐานกันว่าเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนสมัย
ของตั้งแต่สมัยของอริสโตเติล ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่านักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้
เขียนบันทึกต่าง ๆ ทางพฤกษศาสตร์ขึ้นและปรากฎอยู่จนทุกวันนี้ แต่การปลูกพืชตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์นั้นเริ่มขึ้นประมาณ 300 ปีมาแล้ว คือประมาณ ค.ศ. 1699 John Woodward นัก
พฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษได้พยายามท าการทดลอง เพ่ือหาค าตอบว่าอนุภาคของของแข็งและ
ของเหลวที่อยู่ในดินมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร ต่อมาปี ค.ศ. 1860-1865 
นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Sachs และ Knop นับเป็นผู้ริเริ่มปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยการปลูกพืชด้วยสารละลายเกลือ อนินทรีย์ต่าง  ๆ เช่น โพแทสเซี่ยม
ฟอสเฟต โพแทสเซี่ยมไนเตรต ซึ่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม แมกนีเซียม ก ามะถัน แคลเซียม และเหล็ก ภายหลังมีการพัฒนาสูตรธาตุ
อาหารพืชเรื่อยมา จนถึงปี ค.ศ. 1920-1930 William F.Gericke แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
ประสบความส าเร็จในการปลูกมะเขือเทศในสารละลายธาตุอาหาร โดยพืชมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์
และให้ผลผลิตเร็ว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการน าเทคนิคการปลูกพืชโดยวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปลูกพืช
เป็นการค้า และได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการและส่วนประกอบในสารละลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
  ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีชื่อเรียกในภาษาไทย
หลายชื่อ เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชในน้ าที่มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชในสารอาหารพืช 
การปลูกพืชในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินที่มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชโดยให้รากพืชสัมผัสสารอาหาร
โดยตรงที่ไม่มีดินเป็นเครื่องปลูก เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม สามารถอธิบายได้ 2 ลักษณะ 
ตามระบบหรือวิธีการปลูกและความหมายของค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ 2 ค า คือ ค าว่า Soilless 
Culture และค าว่า Hydroponics (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)  
 2.1.2 ความหมายของค าว่า “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน”  
  ความหมายของค าว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จากค าว่า “ไฮโดรโปนิกส์” หรือ 
Hydroponics เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก (Nonsubstrate หรือ Water Cuture) กล่าวคือ จะ
ท าการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง (Water 
Culture) นั่นเอง เนื่องจาก ค าว่า Hydroponics มาจากการรวมค าในภาษากรีกสองค า คือ ค าว่า 
“Hydro” หมายถึง “น้ า” และ “Ponos” หมายถึง “งาน” ซึ่งเมื่อรวมค าสองค าเข้าด้วยกัน 
ความหมายก็คือ “Water-working” หรือหมายถึง “การท างานของน้ าที่มีสารละลายธาตุอาหารผ่าน
รากพืช ผู้ที่จะท าการปลูกตามลักษณะ “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” จากค าว่า “Hydroponics” หรือ 
“ไฮโดรโปนิกส์” นี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืชให้ดีแม้ว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบที่เรียกว่า Hydroponics จะเป็นการปลูก
พืชในสารละลายธาตุอาหารพืชที่ไม่ใช้ดินจริง ๆ ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคิด และพัฒนาขึ้นมาก็
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ตาม แต่พืชก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ดิน เช่น ทราย กรวด หิน เกล็ดด้วย
การให้น้ าที่ผสมธาตุอาหารที่ค้นคิดขึ้นมาจึงเรียกการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินนี้เป็นค ารวมว่า Soilless 
Culture อ่านว่า ซอย เลส คัลเจอร์   
 
2.2 ประเภทของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
 ประเภทของการปลูกพืชไร้ดิน หรือการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ สามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะและวิธีการปลูกโดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 ประเภทของระบบปลูกผักไร้ดิน 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html  
 
 ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าศึกษาการท าโครงการฟาร์มนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
ในรูปแบบการปลูกพืชไร้ดินประเภทระบบรากแช่อยู่ในสารละลาย (Liquid Culture) เท่านั้น  
 2.2.1 การปลูกพืชในระบบรากแช่ (Liquid Culture) 
  หมายถึง การปลูกโดยให้รากของพืชแช่อยู่ในน้ าผสมธาตุอาหารพืชตลอดเวลา และมี
ระบบเติมอากาศลงไปในสารละลายเพ่ือให้รากพืชได้รับออกซิเจน อย่างสม่ าเสมอ การปลูกพืชระบบ
รากแช่สามารถแยกย่อยได้เป็น 4 เทคนิค ใหญ่ ๆ คือ 
  2.2.1.1 ระบบน้ าตื้น  NFT (Nutrient film Technique) พัฒนาขึ้น โดย Allen 
Cooper แห่งสถาบันวิจัยการปลูกพืชในเรือนกระจก (GCRI) ในประเทศอังกฤษ ประมาณปี ค.ศ. 
1965 หลักการของวิธีนี้ คือ การปล่อยให้น้ าผสมธาตุอาหารพืชไหลไปในรางปลูกโดยสารละลายใน

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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รางปลูกจะมีความลึกประมาณ 0.5 cm การท าเช่นนี้ช่วยให้ราก และน้ ามีการสัมผัสกับอากาศ เพ่ือ
เพ่ิมออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารให้มากขึ้น การปลูกแบบนี้จึงช่วยลดปัญหาการขาดอากาศของ
รากพืชได้ดี นอกจากนี้เมื่อปริมาตรของสารละลายที่ไหลผ่านรากพืชมีน้อยลง ท าให้ไม่ต้องสร้า งราง
ปลูกที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงค่าก่อสร้างรางปลูกจึงประหยัดกว่าการปลูกแบบ DFT โดยระบบ 
NFT มีข้อด้อยในการใช้ในเขตร้อนอย่างประเทศไทย เนื่องจากน้ าที่ไหลในระบบรางมักจะมีความร้อน
สะสมมาก ท าให้รากพืชขาดอากาศ อีกทั้งคุณสมบัติของสารละลายเมื่อไหลผ่านรากพืช บวกกับ
อุณหภูมิของสารละลายที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลานาน ๆ จะท าให้คุณสมบัติทางเคมีในธาตุอาหารพืชมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนธาตุอาหารบ่อยในช่วงที่มีอากาศร้อน ดังนี้การปลูก
ด้วยระบบ NFT ในเขตร้อนนั้นจึงไม่ควรต่อรางปลูกให้ยาวมากเกินไปเนื่องจากจะมีความร้อนสะสมใน
รางปลูกมากแล้ว ยังท าให้ออกซิเจนจากหัวรางถึงท้ายรางต่างกันมากเกินไปจนกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของผักในแปลงปลูก ดังแสดงในภาพที่ 2.3 
  

 

ภาพที่ 2.3 ระบบน้ าตื้น NFT (Nutrient film technique)  
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
  เนื่องด้วยระบบ NFT เป็นระบบที่มีน้ าในรางปลูกน้อยมากเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้อง ท าให้ระบบปั๊มน้ าหยุดการท างาน หากหยุดเป็นระยะเวลานาน ๆ จะท าให้รากพืชแห้งจนพืชที่
ปลูกนั้นตายได้ ดังนั้นผู้ปลูกด้วยระบบนี้จึงควรมีระบบส ารองไฟฟ้าไว้ใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง 
การปลูกด้วยเทคนิค NFT นอกจานี้ผู้ปลูกยังจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะกรณีที่ปลูกพืชอายุยืน เช่น มะเขือเทศ พริก ฯลฯ ส าหรับการปลูกพืชอายุสั้น เช่น ผัก

https://sites.google.com/a/kanlayanee.ac.th/wanicha_is3/home/1452301_orig.png?attredirects=0
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ต่าง ๆ ผู้ปลูกเพียงแต่ควบคุมค่าการน าไฟฟ้า (EC) และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ให้ได้ก็เพียงพอ
และหมั่นตลอดสอบและท าการปรับค่าอย่างสม่ าเสมอ 
  รางปลูก NFT สามารถท าจากวัสดุต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น โพลีเอธิลีน (PE) โพลีไว
นิลคลอไรด์ (PVC) ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ ควรหลีกรางที่ท าจากโลหะ เนื่องจากเกิดสนิมได้ง่าย อีกทั้งยัง
มีความร้อนสะสมมาก ความกว้างของรางปลูก NFT ส าหรับปลูกผักขนาดเล็กทั่วไปอยู่ระหว่าง 10 - 15 cm 
และรางปลูกความกว้าง 20 - 30 cm ส าหรับการปลูกพืชขนาดใหญ่ เช่น มะเขือเทศ แตงกวา แคลตา
ลูป เป็นต้น โดยความยาวของรางที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 10 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากรางปลูกที่ยาวเกินไป
จะท าให้พืชเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ การติดตั้งรางควรให้มีความลาดเอียงเหมาะสมที่จะให้สารละลาย
จะไหลจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของรางได้อย่างสะดวก เพ่ือให้ออกซิเจนสามารถ
ละลายลงไปในสารละลายได้ดี และสารละลายไม่ขังอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ งภายในราง รางปลูก NFT จะ
มีการออกแบบให้มีร่องเล็ก ๆ ภายในรางเพื่อช่วยแก้ปัญหาอัตราการไหลไม่สม่ าเสมอภายในรางปลูก 
 

 

 
ภาพที่ 2.4 ระบบฟาร์มน้ าตื้น NFT (Nutrient film Technique)   
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
 2.2.1.2 ระบบน้ าลึก DFT (Deep Flow Technique) คือ เทคนิคการปลูกโดยให้
รากพืชแช่อยู่ในภาชนะบรรจุสารละลายธาตุอาหารพืชโดยที่ระดับสารละลายในภาชนะปลูกจะลึก
ประมาณ 15 - 20 ซม. ซี่งระบบ DFT นี้มี 2 แบบ คือ มีการหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร และ
แบบเติมอากาศ 

http://4.bp.blogspot.com/-zrGywXwBFj4/VE_B34MCGcI/AAAAAAAACME/Qzr3aDog4u0/s1600/NFT-003.jpg
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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ภาพที่ 2.5 ระบบน้ าลึก DFT (Deep Flow Technique) แบบหมุนเวียนสารละลาย 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 ระบบน้ าลึก DFT (Deep Flow Technique) แบบเติมอากาศ 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
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   จุดเด่นของการปลูกด้วยระบบน้ าลึก DFT 
   1. เป็นระบบที่สามารถดัดแปลงน าอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายมาดัดแปลงเป็น
อุปกรณ์ในการปลูกได้สะดวก เช่น ลังพลาสติก กล่องโฟม อ่างน้ าพลาสติก ถังน้ า ขวดน้ า ฯลฯ 
   2. เมื่อไฟฟ้าดับจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ าที่รากเนื่องจากรากจะแช่อยู่
ในน้ าที่มีปริมาณมาก 
   3. มีการพักระบบปั๊มน้ า หรือระบบเติมอากาศในช่วงกลางคืนได้ เนื่องจาก
รากพืชต้องการออกซิเจนต่ าในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้ประหยัดไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง 
   4. ระบบปลูก DFT มีความยืดหยุ่นในการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด 
   ข้อด้อยของการปลูกด้วยระบบน้ าลึก DFT 
   1. ต้องคอยปรับระดับน้ าให้ เหมาะสมกับอายุ พืช เนื่องจาเกเมื่อพืช
เจริญเติบโตปริมาณรากพืชจะมากขึ้น ท าให้พืชต้องการปริมาณออกซิเจนที่รากมากขึ้น ท าให้ผู้ปลูก
ต้องปรับลดระดับน้ าที่ใช้ปลูกลงเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่อากาศระหว่างรากกับผิวน้ าเพ่ิมขึ้น และต้องมีการ
ปรับให้เหมาะสมทั้งเรื่องระยะเวลาในการปรับลดและปริมาณที่ปรับลด ซึ่งถ้าผู้ปลูกท าการลดไม่
เหมาะสม คือ ลดระดับน้ าเร็วเกินไปขณะที่พืชยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรือลดระดับน้ าช้าไปเมื่อพืชโต
เกินไปแล้ว ย่อมส่งผลให้พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ ดังนั้นในช่วงเวลาของการปรับลดระดับน้ า     
ผู้ปลูกต้องสังเกตอาการที่แสดงออกของพืชเป็นหลัก และควรปรับลดระดับน้ าลงในช่วงเวลาเย็น
เนื่องจากพืชจะปรับตัวได้ดีกว่าช่วงกลางวัน พืชทานใบ เช่น สลัด ผักกวางตุ้ง คะน้า ฯลฯ จะลดระดับ
น้ าลงเมื่อผักอายุปลูกได้ประมาณ 28 - 30 วัน (นับจากวันที่เพาะเมล็ด) ส่วนผักทานผลจะลดลงเมื่อ
พืชมีอายุปลูกได้ประมาณ 40 - 50 วัน และระดับน้ านั้นให้มีช่วงว่างอากาศจากผิวน้ าและแผ่นปลูก
ประมาณ 1 - 2 นิ้ว โดยในรากแช่ในน้ าประมาณ 2 ใน 3 ส่วน 
   2. ต้องใช้โครงสร้างของโต๊ะปลูกที่แข็งแรงเนื่องจากต้องรับน้ าหนักของน้ า
ในกระบะปลูกที่มีน้ าหนักค่อนข้างมาก และต้องตั้งวางโต๊ะปลูกบนพื้นที่ ๆ มีพื้นแข็งไม่ยุบตัว หากต้อง
วางบนพื้นดินที่อ่อนตัวต้องมีการเทคอนกรีตเพ่ือให้พ้ืนแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักของโต๊ะปลูกได้ 
   3. เป็นระบบปลูกที่ต้องใช้ปริมาณน้ าและปุ๋ยค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการ
ปลูกด้วยระบบอ่ืน 
   4. การระบายอากาศจากด้านล่างของแปลงปลูกระบบ DFT ไม่สามารถท า
ได้ เนื่องจากจะถูกบังด้วยแผ่นโฟม หรือพลาสติกที่ใช้ปลูกท าให้การระบายอากาศจากด้านล่างแปลง
ปลูกข้ึนด้านบนไม่สามารถท าได้ จึงมักเกิดปัญหาการระบาดของเชื้อราที่ใบได้ง่าย โดยเฉพาะการปลูก
ผักสลัด หรือพืชที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย 
  2.2.1.3 ระบบกึ่งน้ าลึก DRFT (Dynamic Root Floating Technique) เป็นระบบ
ที่มีการท างานเช่นเดียวกับระบบ NFT คือ ให้น้ าผสมธาตุอาหารไหลผ่านรากพืชในรางปลูก แต่ระดับ



 21 

น้ าที่ไหลผ่านรากพืชนั้นจะมีความลึกมากกว่าระบบ NFT โดยระดับน้ าที่ไหลผ่านรากนั้นจะมีความลึก
อยู่ที่ประมาณ 1 - 10 ซม. ระบบนี้ได้แก้ไขข้อจ ากัดของระบบ NFT ตรงที่เมื่อไฟฟ้าขัดข้องจนไม่
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ าได้จะยังคงมีน้ าที่ใช้ปลูกพืชเหลือค้างบางส่วนในรางปลูกท าให้พืช
รากพืชไม่ขาดน้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบ DRFT นี้ผู้ปลูกจะต้องมีการปรับลดระดับน้ าในรางปลูก
เช่นเดียวกับระบบ DFT ด้วยเพื่อเป็นการเพ่ิมปริมาณอากาศที่รากพืชเมื่อพืชมีอายุปลูกมากขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 2.7 ระบบก่ึงน้ าลึก DRFT (Dynamic Root Floating Technique)  
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
  จุดเด่นของระบบกึ่งน้ าลึก DRFT 
  1. ใช้หลักการท างานเช่นเดียวกับระบบ NFT แต่ด้วยระดับน้ าที่สูงขึ้น และ
มีน้ าส่วนหนึ่งที่จะค้างอยู่ในรางปลูกท าให้ลดปรับหาเมื่อปั๊มน้ าไม่สามารถจ่ายน้ าเข้ารางปลูกได้ 
  2. ผู้ปลูกสามารถใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นรางปลูก และ
มีราคาประหยัดกว่ารางปลูกแบบ NFT อาทิเช่น ท่อน้ า PVC รางน้ าฝนไวนิล รางครอบสายไฟ ฯลฯ 
  3. โครงสร้างของโต๊ะปลูกสามารถท าจากวัสดุที่ไม่ต้องแข็งแรงมากนัก
เนื่องจากไม่ต้องรับน้ าหนักของน้ าที่มากเหมือนกับระบบ DFT 
  4. ใช้น้ าและปุ๋ยน้อยกว่าระบบ DFT จึงท าให้สามารถควบคุมค่า EC และ 
pH ได้ง่ายกว่ระบบ DFT 
  ข้อด้อยของระบบกึ่งน้ าลึก DRFT 
  1. ผู้ปลูกต้องมีความเข้าใจในการปรับลดระดับน้ าในรางปลูกให้เหมาะสม
กับอายุพืช เพื่อให้พืชที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดี 
  2. มักมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมเช่นเดียวกับระบบ NFT 

 

http://2.bp.blogspot.com/-uYfX95J4vNA/VFUE8j_6s9I/AAAAAAAACN8/UcIbyQy0nT0/s1600/DRFT-001.jpg
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างแปลงระบบน้ าลึก  DRFT (Deep Flow Technique)  
ทีม่า : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 

 
 2.2.1.4 ระบบอะควอโพนิกส์ (Aqua Ponics) เป็นระบบการปลูกแบบรากแช่ใน
สารละลาย แบบเดียวกับระบบการปลูกท้ัง 3 แบบ ที่กล่าวมาข้างต้น แต่จะแตกต่างออกไปตรงที่น าที่
น ามาใช้หมุนเวียนในการปลูกพืชเป็นน้ าที่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ปลา กุ้ง ฯลฯ และมีการเพ่ิม
ระบบกรองชีวภาพที่จะใช้แบคทีเรียในการย่อยสลายเศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ ารวมถึงมูลของสัตว์น้ า 
ผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียเปลี่ยนแอมโมเนีย ให้เป็นไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุอาหารพืช 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.9 ระบบอะควอโพนิกส์ (Aqua Ponics) 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
 

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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 จุดเด่นของระบบอะควอโพนิกส์ 
 1. เป็นการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะน้ าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการ
หมุนเวียนด้วยระบบกรองกลับมาใช้ใหม่ 
 2. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปได้มาก 
 3. ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปลูกพืช 
 4. สามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบปลูกหลากหลายแบบ 
 ข้อด้อยของระบบอะควอโพนิกส์ 
 1. ผู้ปลูกต้องศึกษาท าความเข้าใจในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของเสียจาก
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นเคมีในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ โดยที่หากผู้ปลูกไม่สามารถควบคุม
ปริมาณแอมโมเนียมจากมูลสัตว์ได้ในระดับท่ีเหมาะสมอาจเกิดปัญหาขึ้นกับสัตว์เลี้ยงและพืชที่ปลูกได้ 
 2. มีต้นทุนในค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ค่าบ ารุงรักษาระบบกรอง
ชีวภาพ ต้องมีการเติมแบคทีเรียที่ช่วยย่อยสลายแอมโมเนียมในน้ าเป็นระยะ ๆ รวมถึงจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือวัดค่าแอมโมเนียมในน้ าด้วย ฯลฯ 
 3. มีข้อจ ากัดในเรื่องชนิดของพืชที่จะน ามาปลูก กล่าวคือ การย่อยสลาย
อินทรีย์วัตถุของให้อยู่ในรูปธาตุอาหารพืชต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายรวมถึงปริมาณธาตุอาหาร 
ที่ได้จากการย่อยสลายแล้วอาจจะไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช ท าให้การปลูกระบบนี้ใช้ได้กับพืชที่
ต้องการปริมาณธาตุอาหารไม่มากเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างแปลงระบบอะควอโพนิกส์ (Aqua Ponics) 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
 
 

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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 2.2.3 รูปแบบของระบบนวัตกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
  นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ คือ การผสมผสานระหว่าง นวัตกรรมทางการ
เกษตรกับการท าฟาร์มปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมใน
การออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก 
ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi- Automation) หรือ ระบบอัตโนมัติ 
(Automation) แทนการท างานด้วยคนแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือ
เกษตรกร ในการลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการโรงเรือนให้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น อาทิเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบควบคุมค่าความเป็น กรด ด่าง ระบบ
ควบคุมค่ากระแสไฟ ระบบควบคุมการให้ปุ๋ยน้ า ระบบควบคุมการจ่ายน้ าเลี้ยง โดย ซอฟท์แวร์ท าหน้า
ทีในการควบคุมการท างานของระบบอัตโนมัติส าหรับการปลูกพืชแบบ  ไม่ใช้ดิน Hydroponics เพ่ือ
ควบคุมค่าปัจจัยต่างที่มีผลต่อการปลูกพืช  ได้แก่ ค่าความกรดด่าง (pH), ค่าการน าไฟฟ้า (EC),           
ค่าอุณหภูมิ (Temperature) และค่าความชื้นสัมพันธ์ (Relative Humidity) ที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้
แสดงภาพรวมการเชื่อมต่อวงจรและอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการท างานระบบอัตโนมัติส าหรับการปลูก
พืชแบบไม่ใช้ดินแบบ NFT ในโรงเรือนที่ใช้ในการทดลองได้ดังภาพที่ 2.11 

ภาพที่ 2.11 แผนภาพแสดงภาพรวมการเชื่อมต่อวงจรและอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการท างานระบบอัตโนมัติ 
ที่มา : http://research.psru.ac.th/files/res_che2553/resche_files/216_chapter3.pdf 
 

http://research.psru.ac.th/files/res_che2553/resche_files/216_chapter3.pdf
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2.3 สภาพของผักที่ปลูกโดยระบบไฮโดรโปรนิกส์ 
 ในปัจจุบันผักไฮโดรโปรนิกส์ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้น าการผลิต (Market Leader) อย่าง
เด่นชัด ซึ่งการศึกษาสภาพของผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นการศึกษาโครงสร้างทางราคาของผักที่อยู่ในท้องตลาด
ปัจจุบัน เป้าหมายทางด้านยอดขายของการด าเนินธุรกิจ และกลุ่มตลาดเป้าหมาย ดังแสดง ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 โครงสร้างทางราคาของผักจ าแนกตามประเภท 
  ผักฝรั่งหรือผักสลัด ส่วนใหญ่เป็นผักที่มีราคาค่อนข้างสูงเพ่ือทดแทนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ อาทิเช่น เรทโอ๊ค กรีนโอ๊ค คอสโรแมน บัตตาเวีย บัทเตอร์เฮต ฟิเล่ ไอเบริก นิยม
จ าหน่ายเป็นต้นพร้อมถ้วยปลูกราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 100-150 บาท/กิโลกรัม หรือ 23-30 บาท 
ต้นและราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 60-80 บาท/กิโลกรัม  
  ผักจีนเป็นผักท่ีคนไทยเชื้อสายจีนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี อาทิเช่น คะน้าฮ่องกง โชวจีน 
คะน้าเห็ดหอม ตั้งโอ๋ ขึ้นฉ่าย เป็นต้น เป็นการผลิตเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับผักบนดิน
ส่วนใหญ่จะแบ่งจ าหน่ายเป็นแพ็ค (Pack) พอดีส าหรับ 1 มื้อ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 50-200 บาท/ 
กิโลกรัม ทั้งนี้ข้ึนกับชนิดของผักการผลิตผักจีนเริ่มเป็นที่สนใจของฟาร์มต่าง ๆ 
  ผักไทยจะเน้นที่ผักพ้ืน ๆ ที่นิยมบริโภคอาทิเช่นคะน้าผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักชี 
โหระพา กระเพรา ผักโขม ราคาจ าหน่ายอยู่ที่ 50-200 บาท/กิโลกรัม ขึ้นกับชนิดของผักและฤดูกาล
โดยที่ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 40 บาท/กิโลกรัม มีเพียงบางฟาร์มที่ผลิตเช่นฟาร์มบางไทรเนื่องจาก
ราคาไม่สูงเพราะถูกเปรียบเทียบกับผักธรรมดา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 ลักษณะของผักสลัดที่เป็นที่นิยมในการบริโภคในประเทศไทย  
ที่มา : http://www.kkgrp.com/kkgrp/detail_nothing2.php 

http://www.kkgrp.com/kkgrp/detail_nothing2.php
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 2.3.2 เป้าหมายทางด้านยอดขายของการด าเนินธุรกิจ 
  การก าหนดเป้าหมายและการประมาณการยอดขาย ว่าจะผลิตผักชนิดใดจ านวน
เท่าใด เช่น ปริมาณท่ีต้องการผลิตต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปีเพ่ือออกสู่ตลาด จะต้องท าการส ารวจตลาดใน
พ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือน ามาวางแผนการผลิต ให้มีความให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยท าการ
วางแผนทางการผลิตว่าจะใช้พ้ืนที่เท่าใดจึงจะเหมาะสมกับก าลังผลิตที่ต้องการ (หนังสือคู่มือการปลูก
พืชไร้ดิน หลักการจัดการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย) 
  โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นที่มาของรายได้ในการด าเนินธุรกิจจะแบ่งออกเป็ น              
2 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. Industrials Group หรือตลาดผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าไปประกอบอาหาร หรือ
น าไปแปรรูป แล้วจ าหน่ายให้ผู้บริโภค อันได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร เป็นต้น รวมถึงกลุ่ม   
Modern trade ที่ซื้อสินค้าไปบรรจุภัณฑ์หรือแปรรูป แล้วจ าหน่ายให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง อันได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี โลตัส เซ็ลทรัล แมคโคร เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเมือง และอ าเภอใกล้เคียงพ้ืนที่
ฟาร์ม ที่มีก าลังซื้อสูงและมีค าสั้งซื้อล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่ส าคัญส าหรับการ
ท าธุรกิจฟาร์ม 
  2. End User Group หรือตลาดผู้บริโภคที่ ซื้อสินค้าไปประกอบอาหารเพ่ือ
รับประทานในครัวเรือนโดยเน้นไปที่ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีรายได้ต่อครัวเรือน 
มากกว่า 28,000 บาทต่อเดือน ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และห่วงใยในสุขภาพ (Health Conscious)  
  โดยในช่วงแรกของธุรกิจจะเน้นตลาดกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือสร้างฐานลูกค้า โดย
เน้นในด้านคุณภาพสินค้าและส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด หลังจากผ่านปีที่ 2 เป็นต้นไป จะท าตลาดใน
กลุ่มผู้บริโภคโดยผ่านทาง Modern trade และการจ าหน่ายสินค้าหน้าฟาร์มโดยตรงถึงผู้บริโภค กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายผู้เข้าอบรมการปลูกผักจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. Healthy Group หรือ ผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือไว้
รับประทานเองหรือปรุงอาหารในครัวเรือนหรืออยากมีงานอดิเรกโดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
โดยอาจมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อน พ่ีน้อง หรือครอบครัว  
  โดยมีการท าโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อชักชวนคนมาเข้าฝึกอบรมมากกว่า 1 คน ขึ้นไป 
  2. Smart Farmer Group หรือ กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ที่มีฟาร์มของตัวเองปลูกแบบ
ดั้งเดิมที่มีความสนใจที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยการใช้นวัตกรรมการเกษตรหรือเกษตร
แม่นย าเพ่ือน าไปปรับใช้กับฟาร์มของตัวเองในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นผ่าน
การอบรม 
  3. New Entrepreneur Group หรือกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสนใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยการใช้นวัตกรรมการเกษตรหรือเกษตรแม่นย า  และต้องการน าไป
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ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการตัดสินใจในการท า
ธุรกิจฟาร์มในอนาคต 
  4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือการรวมกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่หรือจังหวัดใกล้เคียงสนใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือไว้รับประทานเองหรือปรุงอาหารให้ส าหรับคนในชุมชนหรือน าไป
ถ่ายทอดเพ่ือน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยคิดอัตราค่าเรียนที่ต่ ากว่าค่าเรียน
ปกติเพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของฟาร์มและเป็นการคืนก าไรสู่สังคม 
 
2.4 แนวความคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 กัลเบรท (Galbraith 1967) ได้ให้ความหมายของค าว่า เทคโนโลยี ไว้ดังนี้  คือ เทคโนโลยี
เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้มาใช้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติ 
 ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539) ได้ให้รายละเอียดของค าว่าเทคโนโลยี หมายถึง 
 1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 2. การประยุกต์วิทยาศาสตร์ 
 3. วัสดุ เครื่องยนต์กลไก เครื่องมือ 
 4. กรรมวิธี และวิธีด าเนินงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 5. ศิลปะ และทักษะในการจ าแนกและรวบรวมวัสดุ 
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง และการ
ใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ท่ีไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง 
 นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน า 
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย 
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
 Everette M. Rogers (1983) ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม  (Innovation) ว่า 
นวัตกรรม คือ ความคิด การกระท า หรือวัตถุใหม่ ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคน
หรือหน่วยอื่น ๆ ของการยอมรับในสังคม ดังนั้น นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้  
 1. สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลย  
 2. สิ่งใหม่ที่เคยท ามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่  
 3. สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม  
 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และคนอ่ืน ๆ (2553) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง 
“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น ซึ่ง
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อาจจะมีลักกษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม” 
 กิดานันท์  มลิทอง (2540) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ 
“สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” 
 โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการ
พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อน ามาใช้งานก็ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาเราก็เรียกว่านวัตกรรมการศึกษา 
 
2.5 แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาด 
 สุปรียา พูลสุวรรณ (2558) การตลาดหมายถึง กระบวนการทางสังคมและการบริหารในอัน
ที่จะท าให้บุคคลหรือกลุ่มคนได้รับในสิ่งที่ เขาจ าเป็นหรือต้องการด้วย โดยใช้วิธีการสร้างสรรค์ 
น าเสนอ และการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีค่าแก่ผู้อ่ืน   
 2.5.1 แนวคิดปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
  Kotler (2003) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นชุดเครื่องมือ
ทางการตลาดที่น ามาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายและผู้บริโภคยินดี
จ่ายรวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือให้ความสะดวกแก่
ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง  
  Stanton, et al. (2004) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า การ
รวมกันของส่วนประสมที่ส าคัญ 4 ตัว คือ สินค้า โครงสร้างราคา ระบบการกระจายสินค้า และ
กิจกรรมการส่งเสริมการขายซึ่งบรรจุอยู่ในโปรแกรมการตลาด  
  ดังนั้น ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดสรุปได้ คือ เป็นชุดเครื่องมือทาง
การตลาดที่บริษัทสามารถควบคุมได้ เพ่ือใช้ในการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน จะต้องน ามาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ของผู้บริโภคส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านมีความหมายและ
รายละเอียด ดังนี้ 



 29 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2548) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งธุรกิจใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ 
สีราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่
บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้  ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกล
ยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 
   1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ/หรือ ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) 
   1.2 องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น
ประโยชน์พื้นฐาน รูปลักษณ ์คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น 
   1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพ่ือแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 
   1.4 การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์  (Product Development) เพ่ือให้ ผลิตภัณ ฑ์มี
ลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 
  2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้
ได้ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สอง ที่เกิดขึ้นมาถัดจาก
Product ราคาเป็นต้นทุน  (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value) 
ผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก าหนด         
กลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง 
   2.1 คุณค่าที่รับรู้ในสายตาลูกค้า (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ง
ต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้า ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น 
   2.2 ต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
   2.3 การแข่งขัน 
   2.4 ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทาง ซึ่งประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไป
ยังตลาดสถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยใน
การกระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัด
จ าหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ คือ 
  3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มของ
บุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธ์ในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค คือ ผู้ใช้ทางธุรกิจ หรือหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์หรือกรรมสิทธ์
ที่ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด 
  3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 
(Physical Distribution) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายใน
การบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งหวังก าไรหรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจเพ่ือให้เกิดความต้องการเพ่ือ
เตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ 
การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือต้องใช้หลักการใช้เครื่องมือ
สื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริม
การตลาดที่ส าคัญ มีดังนี ้
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร 
ผลิตภัณฑ์บริการ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณาเป็นการ
ติดต่อสื่อสารที่มีลักษณะเป็นการเชิญชวน มีลักษณะไม่เป็นกลาง และค่อนข้างมีอคติ เช่น สิ่งตีพิมพ์
และสื่อกระจายเสียง ป้ายโฆษณา เป็นต้น 
  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลกับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการมีปฏิกิริยาต่อ
ความคิด 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่
กระตุ้นหน่วยงานขาย ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการขายในทันที 
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  4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations : 
PR) มีความหมายดังนี้ (1) การให้ข่าว เป็นการเสนอข่าวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือตราสินค้าหรือ
บริษัทที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (2) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการ
วางแผน โดยองค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 
  4.5 การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) การโฆษณ าเพ่ื อให้ เกิ ดการ
ตอบสนองโดยตรงเป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ เกิดการตอบสนองโดยตรง และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online Advertising) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือสื่อสารส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมุ่งหวังผลก าไรและการค้า 
 2.5.2 ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด (STP)  
  Kerin & Rudelus (2004) ได้ให้ความหมายของการแบ่งส่วนตลาดไว้ว่า “เป็นการ
แบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันที่มีความต้องการเหมือนกัน และตอบสนองต่อกิจกรรมการตลาด
เหมือน ๆ กัน และการแบ่งส่วนตลาดนั้น ถือเป็นกระบวนการที่นักการตลาดใช้ในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย (Target Market) โดยใช้คุณลักษณะร่วมกันบางอย่างของตลาดเป็นตัวก าหนดซึ่งเกณฑ์ท่ีใช้
ในการแบ่งมักค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยทาง
จิตวิทยา เช่น ทัศนคต ิวัฒนธรรม ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมการใช้สินค้า ประโยชน์ของการแบ่งส่วน
ตลาด คือ การแบ่งส่วนตลาดท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า มองเห็นโอกาส
ทางการตลาด สามารถวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ  
  การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  
  เป็นการแบ่งตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อย  ๆ ที่
แตกต่างกันทางด้านความชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อย ๆ นั้นโดย
อาศัยคุณสมบัติของผู้บริโภคหรือตลาดเป็นปัจจัยในการแบ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถแยกตลาดออกเป็น
ส่วน ๆ (Market Segments) และทาให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละภาคส่วนของตลาด เพ่ือจะได้วางแผนและใช้ความพยายาม
ทางการตลาดได้เหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาด ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋า แบ่งส่วนตลาดโดยการ
ยึดเกณฑ์เพศ วัย รายได ้และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดกระเป๋าออกเป็นส่วน ๆ  
  การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting)  
  ซึ่งเป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ที่
บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับทรัพยากรและความช านาญของบริษัท ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มีโอกาส
ทางการตลาด มีศักยภาพในการสร้างยอดขายและทากาไรให้กับบริษัท  
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  การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market Positioning)  
  เป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคในเชิง
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือใน
กระบวนการสร้างต าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดเป็นการก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 
โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเป็นเครื่องมือในกระบวนการสร้างต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
 
2.6 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 2.6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) 
  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์  (2552) ได้อธิบายว่า สภาพแวดล้อมทั่ วไป  (Gerenal 
Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีขอบเขตครอบคลุมกว้างไกลที่สุด  ขณะเดียวกันก็เป็นกรอบ
การดาเนินงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรม และเป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ แต่เพ่ือ
การอยู่รอดของธุรกิจ ธุรกิจจาเป็นต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม  โดยศึกษาการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  หรือสามารถเรียกอีกอย่างว่า 
สภาพแวดล้อมระดับ มหภาค ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การจะ
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ๆ ได้แก   
  1. สังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่
ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ทาให้องค์การต้องทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัฒนธรรมย่อย และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต อัตราการเพ่ิมหรือลดของจานวนประชากร อายุเฉลี่ยของประชากร การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบครอบครัว รวมไปถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งในด้านความต้องการ 
คุณภาพ และคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  โดยต้องพยายาม
ตอบสนองความต้องการและให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสาคัญ  ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้  เพ่ือประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมและใช้ประกอบการ
พิจารณาการกาหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม  
  2. เทคโนโลยี (Technology) พัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิด
นวัตกรรม (Innovation) ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิต ท าให้
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว และน ามาปรับปรุงใช้อย่างเหมาะสม
กับองค์การ เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันของธุรกิจ เช่น การใช้
หุ่นยนต์เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การใช้โปรแกรมค าสั่งเพ่ือช่วยในการจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 
นอกจากผลกระทบที่มีต่อองค์การแล้ว เทคโนโลยียังมีผลกระทบในระดับมหภาค โดยมีอิทธิพลและ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศซึ่งปัจจัยส าคัญที่ผู้บริหารควรจะต้องตระหนักถึงถ้า
ต้องการให้องค์การของตนด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
  3. เศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นปริมาณ
การจัดสรรและการใช้ทรัพยากร ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีแรงผลักดันที่สาคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์การธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจจะครอบคลุมหลายประเด็น เช่น รายได้ประชาชาติ อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าจ้างแรงงาน ดุลการชาระ ดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราภาษี เป็นต้น โดย
ผู้บริหารต้องสามารถน าข้อมูลทางเศรษฐกิจมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การ  
  4. กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) องค์การธุรกิจต้องติดตามการ
ด าเนินงานทางการเมืองเพ่ือนามาประกอบการวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ เช่น เสถียรภาพของ
รัฐบาล พัฒนาการทางการเมือง นโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนกฎหมายเป็น
ข้อก าหนดหรือกติกาสังคมที่สมาชิกต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยกฎหมายจะมีผล
ต่อการด าเนินงาน เช่น ภาษีอากร กฎหมายห้ามการผูกขาด กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค และกฎหมายควบคุมมลภาวะ เป็นต้น ถ้าการด าเนินธุรกิจขัดต่อกฎหมาย ธุรกิจย่อมมีปัญหา
ในการด าเนินงาน 
 2.6.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  
  เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วย
ผู้บริหาร ก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร
เทคนิคนี้ Albert Humphreyได ้ชื่อว่า เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ 
  นัสสุ คูสุวรรณ (2554) ความส าคัญของการวิเคราะห์ SWOT นั้นก็คือ ข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ มาจัดแยกประเภทออกเป็นประเด็นปัญหาภายในองค์กร คือ                
จุดแข็ง จุดอ่อน (Strengths and Weakness) และประเด็นปัญหานอกองค์กร คือ โอกาส และ
อุปสรรค (Opportunity and Threat) เมื่อท าการวิเคราะห์แล้วก็จะท าให้พิจารณาได้ว่า มีข้อมูล
อะไรบ้างที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ และในขณะเดียวกันก็จะ
พิจารณาได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะก่อให้ เกิดอุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่จะต้องเอาชนะ หรือท าให้มี
ผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด  
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  1. จุดแข็ง (Strength) เป็นปัจจัยภายในบริษัทที่เป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ซึ่ง
บริษัทสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานธุรกิจ  เพ่ือสร้างความเป็นต่อในตลาด หรือใน
อุตสาหกรรมได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
   1.1 การมีทรัพยากรทางการเงินที่ดีและม่ันคง  
   1.2 มีตราสินค้าท่ีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
   1.3 ส่วนครองตลาดสูง เป็นผู้น าอุตสาหกรรม  
   1.4 มีทีมงานบริหารที่มีความสามารถ ประสบการณ์สูงและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
   1.5 การมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นเจ้าของ  
   1.6 มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน อันเกิดจากการประหยัดจากขนาด  
   1.7 การมีทักษะทางด้านการตลาดดีกว่าคู่แข่งขัน  
  2. จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัจจัยภายในบริษัทที่เป็นข้อเสียเปรียบ หรือด้อยกว่าคู่
แข่งขัน อันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้  
   2.1 การขาดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน  
   2.2 การขาดประสบการณ์ด้านการบริหารในอุตสาหกรรมนั้น  
   2.3 การมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า  
   2.4 พนักงานไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างเพียงพอ  
   2.5 การมีช่องการจัดจ าหน่ายที่จ ากัด  
  3. โอกาส (Opportunity) เป็นปัจจัยภายนอกบริษัทที่บริษัทสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ หรือมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถใช้ความพยายาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ส าหรับ
ปัจจัยที่เป็นโอกาสที่เป็นไปได้มีดังนี้ คือ  
   3.1 การเจริญเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว  
   3.2 รสนิยมและความต้องการของลูกค้าก าลังเปลี่ยนแปลง  
   3.3 การเปิดตลาดต่างประเทศ  
   3.4 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  
   3.5 การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ 
  4. อุปสรรค (Threat) เป็นปัจจัยภายนอกบริษัท อันอาจจะเป็นอุปสรรค หรือภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ท าให้บริษัทประสบความล้มเหลว หรือไม่บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรค หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้มี 
ดังต่อไปนี้  
   4.1 การเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ  
   4.2 การเจริญเติบโตของตลาดมีอัตราชะลอตัวลง  
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   4.3 การเกิดสินค้าทดแทนชนิดใหม่  
   4.4 การกีดกันทางด้านการค้าในต่างประเทศ  
   4.5 การเปลี่ยนแปลงทางลบของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
   4.6 การออกกฎระเบียบใหม่เพ่ิมข้ึนของรัฐบาล 
 

   
 
ภาพที่ 2.13 แผนภาพการวิเคราะห์  (SWOT) 
ที่มา : Discoveryreserchgroup (2557) 
 
2.7 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการประเมินความคุ้มค่าและไม่คุ้ มค่าการลงทุน
โครงการ โดยการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการมีโครงการ 
เพ่ือใช้ตัดสินใจว่าโครงการที่พิจารณามีความเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ โดยน าผลกระทบในอดีตที่
เหมาะสมมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550) 
 2.3.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความคุ้มค่าการลงทุน 
  การวัดความคุ้มค่าการลงทุนจะต้องท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบ
ของตัวเงินของโครงการเพ่ือประเมินโครงการว่าสามารถท าก าไรให้กับผู้เป็นเจ้าของโครงการได้หรือไม่
โดยต้นทุนและผลตอบแทนจะท าในรูปกระแสเงินสด ซึ่งต้นทุนและผลตอบแทนจะถูกประเมินด้วยราคา
ตลาดและเนื่องจากโครงการแต่ละโครงการมีอายุมากกว่า 1 ปี ซึ่งต้นทุนและผลตอบแทนจะเกิดขึ้นต่าง
เวลาและต่างจ านวนกัน จึงท าให้มูลค่าของเงินต่างกันในแต่ละปี จึงเป็นการยากส าหรับนักลงทุนที่จะ
ตัดสินใจเลือกว่าโครงการใดเหมาะสมแก่การลงทุน ดังนั้นจะต้องมีการปรับเวลาส าหรับต้นทุนและ
ผลตอบแทนทุกรายการของโครงการด้วยอัตราคิดลด ให้มาอยู่บนบานเดียวกันหรือเป็นปัจจุบันเสียก่อน 
จากนั้นจึงน าค่าปัจจุบันที่ได้ไปพิจารณาตามเกณฑ์ตัดสินใจลงทุนต่อไป (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550) 



 36 

  ผลการวิเคราะห์จะแสดงออกมาในรูปของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าหรือ       
ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป ถ้าผลตอบแทนที่ได้รับมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป ถือว่าเป็นโครงการ             
ที่ดี แต่ถ้าผลตอบแทนที่ได้รับต่ ากว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ดีทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ จึงมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฎิเสธโครงการ (ฐานปนา 
ฉิ่นไฟศาล, 2542) 
 
2.8 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุน 
 แนวคิดการจ าแนกต้นทุนสามารถจัดประเภทได้หลายลักษณะ ในแต่ละลักษณะก็เพ่ือใช้
ต้นทุนในการตัดสินใจ ซึ่งการจ าแนกต้นทุนที่คุ้นเคยกันก็คือ การจัดประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมของ
ต้นทุน เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน (บุปผา เทือกชัยค า, 2560) 
 ต้นทุนคงที่หมายถึง (Fix Cost) ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละการผลิต ไม่ว่าอัตราการผลิต
หรือปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นหรือลดลงต้นทุนนี้ก็อย่างคงอยู่และก็ยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน  
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่า
เบี้ยประกัน ค่าเช่าโรงงานหรือท่ีดิน ค่าสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น โดยการค านวณจะน าจ านวนสินค้าที่
ผลิตได้มาหาร เพ่ือคิดต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งจะพบว่า หารอัตราการผลิตมีจ านวนมากจะส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง ซึ่งหากการผลิตน้อยจะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น 
 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่มีการเคลื่อนไหวตามจ านวนและอัตราการ
ผลิต ซึ่งหากมีการผลิตมากก็จะเสียต้นทุนประเภทนี้มากขึ้นตามไปด้วย แต่หากมีการผลิตน้อยก็จะเสีย
ต้นทุนประเภทนี้น้อยเช่นกัน เช่น ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ ค่าแรงที่คิดเป็นรายชิ้น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการเดิน
เครื่องจักร ค่าพลังงานสินเปลือง ค่าจัดส่งสินค้า ค่าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยประเภทนี้จะ
ไม่มีผลต่อจ านวนการผลิตเพราะเป็นต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าโดยตรง 
 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และต้นทุนทางบัญชี  (Economic Cost and Accounting Cost)  
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Cost) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้านั้น ไม่ว่าจะ
มีการจ่ายไปจริงหรือไม่ก็ตาม  Economics Cost = Implicit Cost + Explicit Cost เช่น ค่าจ้าง
ตนเอง ซึ่งรวมค่าเสียโอกาสเข้าไว้ด้วย ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost) คือ ต้นทุนในการผลิต
สินค้าที่ผู้ผลิตได้มีการจ่ายจริงและได้ลงบันทึกรายการทางบัญชีไว้ (Explicit Cost) ซึ่งค านวณได้จาก  
Accounting cost = Explicit Cost 
 ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Coat) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินจริงแต่เป็นแค่
โอกาสที่เสียไป ที่จะใช้ปัจจัยนั้นไปหาประโยชน์อย่างอ่ืน ต้นทุนค่าเสียโอกาส เรียกอีกอย่างว่า ต้นทุน
ทางเลือก (Alternative Cost) ต้นทุนค่าเสียโอกาสจะคิดเฉพาะทางเลือกอ่ืนที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ไม่
น ามูลค่าของแต่ละทางเลือกมารวมกัน 
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 ต้นทุนเอกชน (Private Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่เจ้าของหน่วยผลิตจะต้องจ่าย
โดยตรง ดังนั้น ต้นทุนเอกชนจะเท่ากับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ค่าจ้าง ค่าดอกเบี้ย ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 
 ต้นทุนทางสังคม (Social Cost) หมายถึง ต้นทุนจากการผลิตสินค้าและบริการโดยจะมี
ต้นทุนจากการผลิตบางส่วนที่เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต เป็นผลท าให้ต้นทุน
สังคมไม่เท่ากับต้นทุนเอกชน ต้นทุนที่ตกแก่บุคคลอื่นในสังคมเรียกว่า ต้นทุนภายนอก (External Cost) 
 ต้นทุนเอกชน (Private Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่เจ้าของหน่วยผลิตจะต้องจ่าย
โดยตรง ดังนั้น ต้นทุนเอกชนจะเท่ากับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ค่าจ้าง ค่าดอกเบี้ย ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 
 1. ต้นทุนระยะสั้น หมายถึง ต้นทุนที่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงต้นทุนหรือปัจจัยการผลิต
ได้ปนักอบด้วยต้นทุน 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จากต้นทุนทั้ง 
2 ประเภท สามารถหาต้นทุนรวม ต้นทุนเพิ่ม และต้นทุนเฉลี่ยได้ดังแสดงไว้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ต้นทุนรวม (Total cost-TC) คือต้นทุนทั้ งหมดที่ ใช้ ในการผลิตในระยะสั้ น
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) และต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total 
Fixed cost: TFC) เช่น ต้นทุนในการจัดหาปัจจัยคงที่เพ่ือการผลิต เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าที่ดิน ค่า
เครื่องจักร เป็นต้น ต้นทุนผันแปร (Total Variable cost: TVC) ทั้งหมด เช่น ต้นทุนในการจัดหาปัจจัย
ผันแปร เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 

         
    TC=TFC+TVC 
 

 1.2 ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วย (Average total cost: ATC) คือ ต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่
คิดเฉลี่ยต่อสินค้า (ต้นทุนทั้งหมดต่อการผลิตสินค้า 1 หน่วย) ต้นทุนเฉลี่ยจะเท่ากับผลรวมของต้นทุน
คงท่ีเฉลี่ย (AFC) และต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 

 

                            AFC=                 AVC=  

                         SAC=               หรือ SAC = AFC + AVC 

 
 ต้นทุนเพ่ิม (Maginal cost : MC) คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้าย หมายถึง ต้นทุนรวมที่เพ่ือขึ้น 
เมื่อผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้นอีก 1 หน่วย (ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น คือ ต้นทุนผันแปรเท่านั้น เนิองจากในระยะสั้น
ต้นทุนคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง) 

 

    MC=  
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 ต้นทุนการผลิตระยะยาว หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนปัจจัยได้หมด นั่นคือ 
สามารถเลือกขนาดของโรงงานได้ ต้นทุนการผลิตระยะยาว (Long Run Total Cost : LTC) จึงมี
เฉพาะต้นทุนผันแปรเท่านั้น 
 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่
คิดเฉลี่ยต่อหน่วยผลผลิตในระยะยาว (LAC = LTC/Q)  
 รายรับจากการผลิต (Revenue ) รายรับจากการผลิต คือ รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจาก
ผลผลิตของตนตามราคาท่ีก าหนด ก าไร = รายรับทั้งหมด – ต้นทุนการผลิต 
 รายรับรวม ( Total Revenue :TR) รายรับรวม (TR) คือ รายรับที่ได้จากการขายผลผลิต  

 
TR = PxQ 

 
 TR คือ รายรับรวมทั้งหมด P คือ ราคาผลผลิต Q คือ ผลผลิต 
 2. ต้นทุน (Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือการได้มาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจ่าย
เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืน หุ้นทุนหรือบริการ หรือ การก่อหนี้สิน ทั้งนี้รวมถึงผลการขาดทุนที่
สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยรายการต้นทุนที่ส าคัญมี            
4 รายการ ดังนี้ 
  2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือค่าจัดหา (Investment Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเพ่ือท าให้เกิดความพร้อมที่จะด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ๆ เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่เกิดข้ึนใน
ปีแรก ๆ ของการท าโครงการ ค่าใช้จ่ายนี้ ประกอบไปด้วย ค่าที่ดิน ค่าค่าคารสถานที่ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ ค่าติดตั้งระบบสาธารณประโภค ต่าง ๆ ค่าวัสดุ รวมซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหามาซึ่งเทคนิคใน
การผลิตหรือในการด าเนินกิจการ 
  2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ (Operation Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
ผลิต เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการผลิตมักประกอบไปด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ค่าท าการตลาด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเกิดหลังจากการด าเนิน
กิจการไปแล้ว ซึ่งปกติในปีแรกก็จะมีการจ่ายแล้วบางส่วน โดยทั่วไปจะแปลผันตามอัตราการผลิต คือ
ยิ่งถ้าผลิตมากก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่วนนี้มากตามไปด้วย 
  2.3 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา (Maintenance Cost) หมายถึง ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา ช่วยให้อายุของการใช้งานของเครื่องจักร
เพ่ิมข้ึนยาวนานหรือไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเกินไป  
  2.4 ต้นทุนทางอ้อมและผลกระทบภายนอกอ่ืน ๆ (Indirect Cost) ซึ่งแล้วแต่ประเภท
ของโครงการหรือประเภทของธุรกิจ 
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2.9  ทฤษฎีผลตอบแทนจากการลงทุน 
 2.5.1 ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการค านวณผลตอบแทนของการลงทุน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ใน
สินทรัพย์ที่น ามาลงทุน สินทรัพย์ที่น ามาวิเคราะห์มีอายุยาวนานมากกว่ า 1 ปี โดยจะทยอยให้
ผลตอบแทนตามตลอดระยะเวลาของสินทรัพย์นั้น  ๆ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์ว่า
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนตลอดอายุของโครงการนั้น กับเงินลงทุนที่จะต้อง
จ่ายไปในช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากันหรือไม่ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์) 
 2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน กล่าวคือผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Benefits) 
ของการลงทุนหมายถึงค่าของสินค้าหรือบริการที่ผลิตได้จากการลงทุนประกอบด้วยผลตอบแทน
ทางตรงผลตอบแทนทางอ้อม ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน (อุกฤษฏ์ พงษ์วานิชอนันต์, 2551) 
  ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefits) คือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุนซึ่งหมายถึง
มูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตได้โดยตรงจากการลงทุนนอกจากนี้ยังหมายถึงการประหยัดและการ
ลดค่าใช้จ่ายจากที่เคยมีอยู่เดิม 
  ผลตอบแทนทางอ้อม (Indirect Benefits) คือ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนทางตรงนอกจากนี้ยังรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น โครงการนั้นอาจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามก่อให้เกิดการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีโครงการตั้งอยู่เป็นต้น 
  ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน (Intangible Benefits) คือ ผลตอบแทนที่ไม่สามารถ
ประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น การลงทุนนั้นอาจมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการกระจาย
รายได้ให้มีความยุติธรรมมากขึ้นเป็นต้น  
 
2.10 การวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุน 
 การวิเคราะห์การเงินเป็นการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลตอบแทนของผลตอบแทนในแง่
ของเอกชน หรือผลตอบแทนทางการเงินเป็นส าคัญโดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนของผู้ร่วมโครงการ 
เช่น เกษตรกร ธุรกิจเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการมี
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมโครงการมีผลตอบแทน ให้แก่ผู้ร่วมโครงการมีผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วม
โครงการมากพอที่จะจูงใจให้มาร่วมโครงการด้วย (ประสิทธิ์ ตงศิร,ิ 2542) 
 การวิเคราะห์การเงินของโครงการเริ่มจาก การก าหนดแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะน ามาใช้
ในการลงทุนโดยต้องประเมินถึงต้นทุนทางการเงินจากนั้นจึงท าการก าหนดต้นทุนของโครงการและ
ผลตอบแทนของโครงการ (Cost-Benitity Identity) เพ่ือใช้ในการคาดคะเนกระแสไหลของเงินสด
ของโครงการ (Cash flow) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในรูปตัวเงินของโครงการที่
ถูกประเมินด้วยราคาตลาด เมื่อได้ตารางกระแสเงินสดแสก็สามารถน าไปประเมินหาความคุ้มค่าใน



 40 

การลงทุนโดยอาศัยเครื่องมือการชี้วัดต่าง ๆ จากการเพ่ือให้การวิเคราะห์ทางการเงินมีความละเอียด
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของโครงการโดยการวิเคราะห์ความ
ไวของโครงการ กล่าวคือการวิเคราะห์หาอัตราการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของโครงการเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของในตัวแปลที่มีผลต่อโครงการ เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ความผันผวนของ
ภาวะแวดล้อมมีรอบด้าน ถ้าสถานการณ์บางอย่างผันผวนไปมาก จะมีผลต่อโครงการมากน้อยแค่ไหน 
ซึ่งผลที่ได้ทั้งหมดประกอบกาตัดสินใจว่าสมควรลงทุนหรือไม่ เกณฑ์การตัดสินใจเพ่ือการลงทุนอาศัย
การค านวณผ่านเครื่องมือชีวัด (หฤหัย มีนะพันธ์, 2544)  
 การวิเคราะห์การเงินเป็นการวิเคราะห์ เป็นการสรุปว่า ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร ผลตอบแทน
การลงทุนจะมียอดขาย และก าไรสุทธิเท่าไร อัตราผลตอบแทนเป็นเอย่างไร สมควรลงทุนหรือไม่  
(กฤษยาพร บุญแข็ง, 2543) 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ก่อนอื่นต้องสรุปให้ได้ว่า ต้องใช้เงินทุนในส่วน
ใดบ้าง เป็นจ านวนเงินเท่าไร มีแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างไร อัตราผลตอบแทนทางการเงินเท่ากับ
เท่าไร กระแสเงินสดของโครงการ และความสามารถในการช าระหนี้คืนสถาบันทางการเงินเป็น
อย่างไร โดยการวัดความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการโดยอาศัย 
 เครื่องมือหรือการชี้วัดต่าง ๆ (หฤทัย มีนะพันธ์) 
 การวิเคราะห์ทางด้านการเงินสามารถแบ่งเป็นกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย    
ได้ดังต่อไปนี้ แบ่งเป็นกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 รายการกระแสเงินสดประกอบด้วย 
 1. กระแสเงินสดรับ (Inflows) ได้แก่ 
  1.1 รายรับการขาย 
  1.2 รายรับค่าบริการ 
  1.3 เงินสนับสนุนโครงการ 
 2. กระแสเงินสดจ่าย 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระยะยาว เช่น ค่าสร้าง
โรงเรือนปลูก ค่าวางระบบควบคุมอัตโนมัติ ค่าปรับปรุงที่ดินก่อท าโครงการ ค่าก่อสร้างส าหนักงาน 
ค่าเครื่องจักร ค่าปรับปรุงที่ดิน เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Cash operation Expense) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การผลิต ค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิ นงานอีก 
ส่วนหนึ่ง ได้แก่ ค่าภาษี และอ่ืน ๆ 
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 การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service) 
 เมื่อทราบถึงโครงสร้างรายได้และต้นทุนทางธุรกิจ ก็สามารถมานาวิเคราะห์ทางการเงินได้
โดยราคาตลาด ซึ่งจะวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนโดยการวิเคราะห์ผลได้ ผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการด าเนินโครงการ 
 
2.11 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการตัดสินใจลงทุน 
 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี (2544) การคาดคะเนกระแสการไหลของเงินสดของโครงการ (Cash flow 
การคาดคะเนงบการเงินต่าง ๆ นี้จะเป็นการวิเคราะห์กระแสเงินสดต่าง ๆ ของโครงการ (Cash flow) 
อันประกอบด้วยกระแสเงินสดรับหรือผลได้ กระแสเงินสดจ่ายหรือต้นทุน และกระแสเงินสดสุทธิเป็น
ต้น และเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้น ซึ่งจะน าไปวิเคราะห์ด้านอื่น ๆ ในล าดับถัดไป    
 
 กระแสเงินสดสุทธิ ( Net cash flow)  =  กระแสเงินสดรับ – กระแสเงินสดจ่าย 
 
 ซึ่งคาดคะเนท าให้ท าให้ทราบการประมาณการเงินทุนหมุนหมุนเวียน และก าไรขาดทุนใน
แต่ละปี โดยที่การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน สามารถแยกวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 
 ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดรับ = ราคา (P) x ปริมาณ (Q) 
 ต้นทุนรวมหรือกระแสเงินสดจ่าย  = ค่าใช้จ่ายในการลงทุน x ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
            (Investment cost)    (Operating Cost) 

 2.11.1 มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
  การวิเคราะห์โครงการจะใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของผลได้
สุทธิของโครงการ โดยการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ หรือผลได้กับค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดจ่ายหรือต้นทุน ซึ่งค านวณได้โดยการท าส่วนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิ ตลอดอายุ
โครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 
  ซึ่งสามารถเขียนสูตรค านวรไว้ได้ ดังนี้ 
   NPV =   PVB – PVC 
  หรือ  

   NPV =       -    

 
  NPV =   มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  
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PVB   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
PVC =   มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 

  =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
  =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  

  =   อัตราคิดลด (Discount Rate) 
 =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

         โดย  คือ อายุของโครงการ 
 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจโดยพิจารณา มูลค่าเที่ยบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
(NPV) ถ้าผลที่ได้มีค่าเป็นลวกหรือเท่ากับศูนย์ถือว่าโครงการนี้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุนถ้าน้อย
กว่าศูนย์ ถือว่าโครงการนี้ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน (เกษสุดา นครศิลป์, 2562) 
 2.11.2 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
  ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาที่จะได้รับทุนคืน โดยน าผลตอบแทนหรือก าไรสุทธิ 
มาเทียบเท่ากับเงินลงทุนในครั้งแรกท่ีได้ลงไปกับการท าโครงการ ซึ่งหน่วยที่นิยมใช้กันคือปี  
 
  ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น 

                ผลประโยชน์เฉลี่ยสุทธิต่อปี 
หรือ     จ านวนงวดก่อนปีคืนทุน เงินส่วนที่ยังไม่ได้คืนทุน     

กระแสเงินสดรับในปีคืนทุน 

 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจโดยผลตอบแทนของการด าเนินโครงการคืนภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และเร็วจะเป็นผลดีต่อนักลงทุนมากกว่าระยะเวลาคืนทุนยาว แต่การวิเคราะห์เป็น
แบบคาดการณ์เบื้องต้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์โดยเครื่องมืออ่ืน เช่น มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal 
Rate of return IRR) ประกอบการตัดสินใจด้วย                 
 2.11.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of rate return IRR)  
  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ คือ อัตราผลตอบแทนที่ท าให้กระแสเงินสดรับ
ของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) หรือผลตอบแทนที่คิดเป็นร้อยละโดยอัตราดอกเบี้ยในการ
คิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) มีค่าเท่ากับศูนย์ หรือ อัตราผลตอบแทนที่ท าให้มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดรับสุทธิมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย (IRR) ซึ่งเป็นส่วนอัตราส่วนลด
ลดที่ท าให้โครงการคุ้มทุน กล่าวอีกใน คือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยหนึ่งที่ใช้ในการคิดลดท าให้มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเป็นบวก อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ใช้ในการคิดลดท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
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โครงการ (NPV) มีค่าเป็นลบ และจะมีอัตราดอกเบี้ยหนึ่งที่ใช้ในการคิดลดท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ (NPV) มีค่าเท่ากับศูนย์พอด ี
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตรดังนี้ 
 

IRR  =    -  = 0 

 
      =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
      =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
        =   อัตราคิดลด (Discount rate) 
        =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

      โดย  คือ อายุของโครงการ 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้จากการ
ค านวณเมื่อน าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น  ๆ มีค่ามากหรือ
เท่ากับ ถือว่าโครงการนี้น่าลงทุนและมีโอกาสในการท าก าไร ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนขั้นต่ า
ที่ได้จากการค านวณเมื่อน าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น ๆ มีค่า
น้อยกว่า ถือว่าโครงการนี้น่าไม่สมควรลงทุน 
 2.11.4 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR)  
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนคือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิรวมหาร
ด้วยมูลค่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการด าเนินโครงการ 
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 
   
   BCR = PVB/PVC 
 หรือ 

   BCR    =        

 

         

 
 PVB   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
 PVC   =   มูลค่าปจัจุบันของต้นทุนรวม 
      =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
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       =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
         =   อัตราคิดลด (Discount Rate) 
         =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

          โดย  คือ อายุของโครงการ 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจาก ผลของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  
แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเป็นบวก และ BCR มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 แสดง
ว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน ในทางตรงกันข้าม มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
(NPV) มีค่าเป็นลบ และ BCR มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
 การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะห์ความไวของโครงการ ท าได้โดยการประเมินสถานการณ์หรือสถาณ
การณ์ในอนาคตที่มีผลต่อโครงการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อโครงการมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัย ได้แก่ 
 1. การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านต้นทุนของโครงการ  
 2. การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านผลตอบแทนของโครงการ  
 ตัวแปรที่ส าคัญในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน คือ การผันแปรของต้นทุนรวม 
ความผันแปรของราคา และความผันแปรของปริมาณ การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบต่อ การคาดคะเนกระแสการไหลของเงินสด
ของโครงการ (Cash Flow) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV)  
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of 
Return IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุน ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความไวของโครงการ ท าให้นักลงทุน ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของธุรกิจ สามารถประเมินล่วงหน้าได้ หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่าง  ๆ ที่อยู่ใน 
ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ให้มีความเท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
2.12 การตัดสินสินใจลงทุน  
 การตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) การตัดสินสินใจเลือกลงทุนว่าจะเลือกโครงการ
ใดที่ให้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ หรือมากที่สุดโดยงานวิจัยนี้ได้ท าการพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินใจ
ทางการเงินและการลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 2. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
 3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return: IRR) 
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 4. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
  เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนในโครงการเกิดจากผลลัพธ์ที่ได้จากผล
การค านวณทางการเงินดังแสดงไว้ ดังนี้ 
  เกณฑ์การตัดสินใจ    สมควรลงทุน ไม่สมควรลงทุน 
 
  ก. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV ≥ 0  NPV<0 (Net present 
value: NPV)    
  เกณฑ์การตัดสินใจ    สมควรลงทุน ไม่สมควรลงทุน 
  ข. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลาสั้นที่สุด      ระยะเวลายาว 
  ค. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ IRR >  r IRR <  r  ( Internal rate of 
return: IRR) (*หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนั้น ๆ) 
  ง. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  BCR ≥ 1 BCR<1 (Benefit-Cost 
Ratio:  BCR) 
  โดยตามหลักแล้วจากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าโครงการที่จะท า
สมควรหรือมีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือไม่ 
 
2.13 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.13.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  จิระพันธ์ ชูจันทร์  เฮียง บัวไหล และจุฑาทิพย์ สองเมือง (2561) งานวิจัยนี้
วิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน ความสามารถการท าก าไร และจุดคุ้มทุน ของการผลิตผัก
ปลอดสารพิษและการผลิตผักโดยใช้สารเคมี ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษที่  ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agricultural 
Practice: GAP) จ านวน 16 ราย และเกษตรกรที่ผลิตผักโดยใช้สารเคมีจ านวน 16 ราย เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่า
ต้นทุนการผลิตผักโดยใช้สารเคมีทั้งในส่วนของต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ รายได้จากการขายผัก
ปลอดสารพิษ เท่ากับ 82,647.80 บาทต่อปีต่อไร่ ก าไรของการผลิตผักปลอดสารพิษ เท่ากับ 
8,324.78 บาทต่อปีต่อไร่ คิดเป็นอัตราก าไรร้อยละ 10.07 ของรายได้จากการขาย ซึ่งต่ ากว่าก าไรของ
การผลิตผักโดยใช้สารเคมีที่มีก าไร เท่ากับ 44,687.66 บาทต่อปีต่อไร่ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 
37.85 ของรายได้จากการขาย และ จุดคุ้มทุนของการผลิตผักปลอดสารพิษ เท่ากับ 1,980.70 
กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสูงกว่าจุดคุ้มทุนของการผลิตผัก โดยใช้สารเคมีท่ีเท่ากับ 1,514.50 กิโลกรัมต่อปี 
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  ณัฐกิตติ์ ทรายขาว (2561) ได้ท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการ
ผลิตเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิเคราะห์พบว่า โครงการลงทุนปลูก            
เมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก าหนดอายุโครงการ
เท่ากับ 10 ปี ณ อัตราคิดลด ร้อยละ 7 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 758,336.45 บาท 
อัตราผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.37 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน (IRR) 
เท่ากับ ร้อยละ 29.26 และมีระยะเวลาในการคืนทุน เท่ากับ 4.07 ปี ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ โดยก าหนดให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่สมมติให้รายได้ลดลง ผลการศึกษา พบว่า 
รายได้ของโครงการสามารถลดลงได้ต่ าสุดถึงร้อยละ 20 มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และการ
ส่งเสริมให้ เกษตรกรหันมาปลูกเมล่อนด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์  ก็จะท าให้สร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการมากขึ้น 
  ณัฐิกา สุทธิประ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน
และความอ่อนไหวของธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 15 รายผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการลงทุน โดยในการลงทุน
เริ่มแรก ใช้เงินทุนจ านวน 3,291,000 บาท รายจ่ายต้นทุนแปรผันกับต้นทุนคงที่ ใช้เงินทุนจ านวน 
2,836,800 บาทรายได้ในปีแรกมีรายได้ จ านวน3,980,500 บาท จากข้อมูลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ สามารถนาข้อมูลที่ค านวณไว้มาวิเคราะห์ได้ดังนี้ กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
ในขณะที่รายได้ค่าเช่าคงที่ พบว่า มีค่าเป็นบวก จ านวน 1,156,046.74 บาท หมายถึง กระแสเงินสุทธิ
ที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ และกรณีรายได้ลดลง
ร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่า มีค่าเป็นบวกจานวน 1,831,415.40 บาท หมายถึงกระแสเงิน 
สดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 
  นฤมล แสงสว่าง และธีระ ฤทธิรอด (2558) ได้การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยมี
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานในแต่
ละด้าน พบว่า 1) ด้านการตลาด สามารถเป็นไปได้ เพราะจังหวัดเลยมีอัตราการเติบโตของประชากร
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างสูง ผักไฮโดรโปนิกส์มักถูกน ามาประกอบ
เมนูเพ่ือสุขภาพ 2) ด้านเทคนิค สามารถเป็นไปได้ เพราะมีความพร้อมในการด าเนินการ จึงมีความ
เป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 3) ด้านการจัดการ สามารถเป็นไปได้ เพราะการจัดการดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติได้จริงภายใต้บริบทแวดล้อมของจังหวัดเลย 4) ด้านการเงิน มีความเป็นไปได้ เพราะโครงการมี
การลงทุนทั้งสิ้น 433,500 บาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 149,926 บาท ซึ่งมีค่าเป็น
บวก อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 11.60 % ซึ่งมีค่าสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน 
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(WACC = 1.25 %) จึงสรุปได้ว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน 
  ปิยะราช เตชะสืบ (2557) ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน
โครงการปลูก ผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์           
เชิงลึกจากเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่าย จานวน 3 ราย โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลตอบแทน คือ วิธี
วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจาก
โครงการ (IRR) โดยก าหนดอายุของฟาร์มที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินเท่ากับ  5 ปี และใช้อัตรา
การคิดลด เท่ากับ 8 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารในขณะนั้น การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า 
โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี กับ 2 เดือน 2 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 38,552.71 บาท 
และมีอัตรา ผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับร้อยละ 11.62 ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ส่งผลให้
เห็นว่า โครงการนี้สามารถยอมรับได้ 
  ธนภร โชคศิริวัชร (2554) ได้ท าการเปรียบเทียบการผลิตผักปลอดสารพิษกับการ
ผลิตผักใช้สารเคมี กรณีศึกษา ต าบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เกษตรกรหมู่ 5 ต าบลบึงพระจังหวัดพิษณุโลก จ านวนทั้งสิ้น 24 พบว่า ต้นทุนรายได้และผลตอบแทน
ของผัก 3 ชนิด คือ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และผักกาดหอม ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย โดยใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทน 3 อัตราส่วน คือ อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน  อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ผลการศึกษาพบว่า  ต้นทุน
ทั้งหมดจากการผลิต ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และผักกาดหอม ของเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษสูง
กว่าเกษตรกรที่ผลิตผักโดยใช้สารเคมีเท่ากับ 51, 242.41 บาท และ 8,724.03 บาทตามล าดับ และ
รายได้ต่อปี จากการผลิตผักปลอดสารพิษของผัก 3 ชนิดสูงกว่าการผลิตผักโดยใช้สารเคมีจ านวน 
479,250.00 บาทและ 150,000.00 บาทตามล าดับส่วนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
พบว่า อัตราผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าการผลิตผัก  โดยใช้สารเคมีโดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 17.63 และ 16. 09 ตามล าดับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) เท่ากับร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามล าดับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
(ROE) เทา่กับร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามล าดับ 
  วิติยา สุวรรณ (2554) ได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของ
เขตพ้ืนที่ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทน ทางการเงินของการผลิตพริกหวานในสภาพไร้ดิน โดยเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยในระบบ
เฟอร์ติเกชั่นระหว่างปุ๋ยผสมส าเร็จรูปจากบริษัทและปุ๋ยผสมเตรียมเอง และเพ่ือหาแนวทางในการลด
ต้นทุนด้านปุ๋ยส าหรับระบบเฟอร์ติเกชั่นโดยใช้เกณฑ์การหามูลค่าปัจจุบัน (NPV) อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
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และทดสอบความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการเมื่อต้นทุนและผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดยก าหนดอายุโครงการเป็นเวลา 10 ปี ให้อัตราส่วนลดเท่ากับ ร้อยละ 7 ผลการ
วิเคราะห์ทางการเงินเมื่อก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7 พบว่า การผลิตพริกหวานทั้งสองกรณี
มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยการผลิตพริกหวานกรณีใช้ปุ๋ยผสมเตรียมเองมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด กล่าวคือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 
1,483,110.79 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับ 31% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.61 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 2.9 ปี การ
ผลิตกรณีใช้ปุ๋ยผสมส าเร็จรูปจากบริษัท ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) มีค่าเท่ากับ 944,757.41 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับ 22% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า
เท่ากับ 1.36 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 4.02 ปีผลการวิเคราะห์ความไหวตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าการผลิตพริกหวาน คือ กรณีใช้ปุ๋ยผสมเตรียมเอง 
มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดโดยให้อัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 7 เท่าเดิม เมื่อสมมติให้ทั้ง
ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพบว่า ต้นทุนของโครงการสามารถเพ่ิมขึ้นได้สูงสุด
ถึงร้อยละ 30 ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 19 กล่าวคือมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 7,608.62 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
เท่ากับ 7 % และอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.0024 ส่วนกรณีใช้ปุ๋ยผสมส าเร็จรูป
จากบริษัท (commercial fertilizer, CF) ต้นทุนของโครงการสามารถเพ่ิมขึ้นได้สูงสุดถึงร้อยละ 18
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 13 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการ (NPV) เท่ากับ 15,019.87 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 7% และ
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.004 
 2.13.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  โจเซ่ล์ มาเลีย (Jose Malia, 2019) ได้ท าการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เป็นไปได้ทางด้านการลงทุนของการผลิตมะเขือเทศ ทั้งต้นทุน และผลประโยชน์ของการปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ด้วยการเลี้ยงด้วยน้ าเกลือภายใต้สภาวะเรือนกระจก โดยการใช้น้ าเค็มระดับที่ต่ าที่ได้
จากน้ าของชลประทานทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสปน โดยท าการเปรียบเทียบใน  2 
ระบบ การปลูกด้วยระบบน้ าลึก DFT (Deep Flow Technique) และ ระบบน้ าตื้น NFT (Nutrient film 
Technique) โดยระบบ DFT จะมีต้นทุนทางการบ ารุงรักษาที่สูงกว่าระบบ NFT ในทางตรงกันข้าม 
ต้นทุนการใช้พลังงานในระบบ NFT มีค่าสูงกว่าในระบบ DFT ซึ่งเมื่อน ามาค านวณในด้านการเงิน 
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความสามารถในการท าก าไร พบว่า การปลูกด้วยระบบ NFT มีความเป็นไปได้
ทางด้านการลงทุนในอนาคต เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการปลูกมะเขือเทศด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย
การเลี้ยงด้วยน้ าเกลือภายใต้สภาวะเรือนกระจก 
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  จีน่า โลเลนโซ่ (Gina Lorenzo, 2018) ได้ท าการศึกษาการปลูกหัวหอมใหญ่ด้วย
ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแนวดิ่งในเมือง เมือง นิวจา อีซี จ่า ประเทศฟิลิปินส์ แบบยั่งยืน โดย
เปรียบเทียบการปลูกด้วยวิธีดั้งเดิมแบบบนดินเทียบกับระบบการปลูกแบบ VFH (Vertical farm 
Hydroponic) ผลการศึกษาในด้านการเงิน  พบว่า การปลูกด้วยระบบดินจะมี  จุดคุ้มทุน (PB 
Payback Period) อยู่ที่ประมาณ 1 ปีเศษ และการปลูกด้วย ระบบการปลูกแบบ VFH (Vertical 
farm Hydroponic) จะมีอยู่ที่ประมาณ 3 ปี โดย การปลูกแบบ VFH จะมีต้นทุนค่าโสหุ้ยต่าง ๆ สูง
กว่าการปลูกด้วยวิธีดั้งเดิมแบบบนดิน เพราะมีค่าวางระบบการปลูก แปลงปลูก ค่าดูแลรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปลูกสูง แต่ขณะเดียวกันการปลูกด้วยระบบ VFH จะมีต้นทุนที่ต่ าลงเมื่อท าฟาร์ม
ที่มีขนาดใหญ่ โดยการปลูกบนดินมีความเสี่ยงในเรื่องของความไม่แม่นอนของผู้ผลิตที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนจากการต้องปรับสภาพดินปลูกเพ่ิม
สารอาหารในดินฤดูการปลูกถัดไป ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในปีถัด  ๆ ไปที่สูงกว่า
ระบบ VFH โดยเมื่อน ามาวิเคราะห์หาค่า ROI (the Return On Investment) พบว่า ระบบ VFH จะ
อยู่ในปีที่ 2 รวมถึงใช้เนื้อที่ในการปลูกที่ 2500  จากพ้ืนที่เช่าทั้งหมด 10,000  เพลือ 7500 

 สามารถน าไปปลูกพืชชนิดอ่ืนได้อีก ซึ่งต่างการปลูกแบบดั้งเดิมแบบบนดิน จะมีค่า ROI ที่ดีในปี
ที่ 2 เช่นกัน แต่ใช้เนื้อที่ทั้งหมด 10,000  ไม่มีเหลือส าหรับการปลูกพืชชนิดอ่ืนได้ ท าให้เสีย
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพ่ิมจากในพ้ืนที่ที่ท าการเพาะปลูก  



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน Mixed Methods Research 
โดยการใช้เทคนิควิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Quantitative and Qualitative Method as 
Technique) มาร่วมศึกษาหาค าตอบของงานวิจัย โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการลงทุน
ของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 พ้ืนที่การศึกษาวิจัย 
 3.2 ขั้นตอนในการวิจัย 
 3.3 ข้อก าหนดทางการศึกษา 
 3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการเงินการลงทุน 
 3.7 การวิเคราะห์ในด้านการตลาด 
 3.8 การวิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  

 
3.1 พื้นที่การศึกษาวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองปทุมธานี 
และเป็นตั้งของพ้ืนที่การท าการเกษตรอันดับต้น ๆ ของจังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ปลูกพืชผักเป็นอันดับ
หนึ่งของจังหวัดปทุมธานี โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ  32,319 ไร่ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การค้าพืชผลทางการเกษตร มีการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการท า
การเกษตรและการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานเกษตรจังหวัด
ให้ค าแนะน าดูแล รวมถึงระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อม โดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในตัวจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางเข้ามาแวะเวียนเป็นจ านวนมากเพ่ือซื้อสินค้าและพืชผลทางการเกษตร  
อีกทั้งเป็นตลาดต้นทางในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรสู่พ่อค้า แม่ค้า เพ่ือน าไปจ าหน่ายแก่
ผู้บริโภคในล าดับถัดไป รวมถึงอยู่ไม่ไกลจาก ตลาดไท คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าทางเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
 อันเป็นองค์ประกอบที่จะสร้างเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญที่จูงใจนักธุรกิจทางด้านเกษตร
นวัตกรรมและผู้ประกอบการที่สนใจท าธุรกิจมาลงทุนในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี    
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ภาพที่ 3.1 แผนที่บริเวณอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี   
ที่มา : https://www.google.com/maps/place 
 
3.2 ขั้นตอนในการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษารูปแบบการท าฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ของ
ผู้ประกอบการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) โดยใช้เครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและข้อมูลพ้ืนฐานด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. Hydro hobby farm 2. H2O 
Hydro Garden farm เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการ
ลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี   
โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมในส่วนการสัมภาษณ์ด้านกลยุทธ์ที่ใช้ในการการตลาด
โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ ทฤษฎี STP Marketing รวมถึงในส่วนการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT 
Analysis) เพ่ือใหง้านวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือที่จะใช้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
 ขั้นตอนที่ 2 เชิงปริมาณ โดยการค านวณโดยใช้เครื่องมือทางด้านการเงินเพ่ือหาค่าเฉลี่ย
และอัตราส่วนทางด้านการเงิน แล้วน าไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท าธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือตัดสินใจลงทุน
หรือไม่ลงทุนในการท าธุรกิจ 

https://www.google.com/maps/place
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 ขั้นตอนที่ 3 เชิงคุณภาพ เพ่ือยืนยันข้อมูลในงานวิจัยและผลการศึกษาความเป็นไปได้ใน
ด้านการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ และ นักวิชาการ
ผู้ช านาญการภายในประเทศ  
 
3.3 ข้อก าหนดทางการศึกษา 
 3.3.1 ก าหนดสมมุติฐาน อายุของโครงการธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ บริเวณ
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยท าการวิเคราะห์อายุโครงการ 10 ปี โดยลงทุนและมี
ผลตอบแทนในปี 2562-2572 
 3.3.2 ก าหนดสมมติฐาน อัตราคิดลดที่น ามาพิจารราโครงการลงทุนเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่ง
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ชองไทย โดย
เฉลี่ย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ที่ร้อยละ 8 ต่อปี (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) หรือดอกเบี้ยที่
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยบุคคลทั่วไปที่จะสามารถกู้ยืมได้จากแหล่งทุนอ่ืน ๆ ในระบบ 
 3.3.3 ก าหนดสมมุติฐาน การลงทุนธุรกิจ นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์แบ่งตามขนาด
พ้ืนที่การปลูกและเป็นแบบเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตนเอง โดยก าหนดพ้ืนที่ในท าโครงการจ านวน 800 
ตารางวา (2 ไร่) โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการศึกษาดูงานฟาร์มต่าง ๆ โดยน าข้อมูล
ค าแนะน า ในเรื่องขนาดของฟาร์มที่มีพ้ืนที่การปลูกที่สามารถประกอบเป็นธุรกิจฟาร์มขนาดกลางได้ 
ตั้งแต่ 1-2 ไร่ขึ้นไป อนึ่งงานวิจัยนี้อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตนเองใน
การท าโครงการ 
 3.3.4 ก าหนดสมมุติฐาน รูปแบบโรงเรือนปลูก ระบบการปลูก อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการท าฟาร์ม นวัตกรรมทางการเกษตร ห้องจัดอบรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อ้างอิงตามข้อมูล
รูปแบบฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ที่ด าเนินกิจการในปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์และศึกษา
รูปแบบในการด าเนินกิจการประกอบกับข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ได้มีการบันทึกไว้ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเอกสารรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร ข้อมูลออนไลน์ หนังสือคู่มือ 
รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและท าการน ามาเรียบเรียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือเป็นหลักในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการเงิน 
 กล่าวคือ การก าหนดสมมติฐานข้างต้นนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ท าโครงการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
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3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ต้นทุนของธุรกิจและผลตอบแทนของการท าธุรกิจ 
  3.4.1.1 ต้นทุนของธุรกิจ ประกอบไปด้วย  
   ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุน ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่
เกิดขึ้นจากการลงทุนในทรัพย์สิน ก่อนที่จะเริ่มในการด าเนินกิจการ ถือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่  อาทิเช่น  
ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูก ค่าก่อสร้างโรงเย็นส าหรับจัดเก็บผลผลิต ค่าวางระบบนวัตกรรมฟาร์ม
อัจฉริยะ ค่าอุปกรณ์การท าฟาร์มผัก ค่าก่อสร้างส านักงานและห้องจัดอบรม เป็นต้น 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร อาทิเช่น เงินเดือนพนักงานและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง             
ค่าสาธารณูประโภค ค่าภาษีป้าย ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ค่าระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ              
ค่าซ่อมบ ารุง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าระบบขนส่ง  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  อ่ืน ๆ 
  3.4.1.2 ผลตอบแทนของการท าธุรกิจ ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายผลผลิต
ผักไฮโดรโปรนิกส์ และรายได้จากการจัดฝึกอบรมการปลูกและท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 3.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและการลงทุนธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ บริเวณเขตพ้ืนทีอ่ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี    
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน 
Mixed Methods Research โดยการใช้เทคนิควิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Quantitative 
and Qualitative Method as Technique) มาร่วมศึกษาหาค าตอบของงานวิจัย โดยการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) จากการลงพ้ืนที่จริงโดยผู้วิจัย เพ่ือให้ได้สภาพของ
ธุรกิจและแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ พร้อมกับข้อมูลตัวเลขต้นทุนและผล
ตอบตอบแทนทั้งหมดจากแบบสัมภาษณ์ ประกอบกับการศึกษา เอกสารรายงาน ต่าง ๆ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร ข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยน ามาวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุนของโครงการ
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังแสดงไว้ตามล าดับ ดังนี้ 
 3.5.1 ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือท าการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ที่ด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน  (Key Informants) ที่ได้น า
นวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการ โดยได้สัมภาษณ์ เจ้าของฟาร์ม เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ดูแลฟาร์ม จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ H2O HYDRO GARDEN และ Hydro 
hobby จ านวนบริษัทละ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากการเข้าร่วม
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อบรมคอร์สฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และงานสัมมนาต่าง ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เพ่ือได้สภาพของธุรกิจ แนวทางในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมิติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ  
 3.5.2 ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกในข้างต้น ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา เอกสารรายงาน ต่าง ๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร ข้อมูลออนไลน์ หนังสือ
คู่มือ รวมถึงจากข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลและตัวเลขที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและใกล้เคียงที่สุด แล้วน ามาพิจารณาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและการลงทุน
ธุรกิจโดยการน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนทางด้านการเงิน และประเมินต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการท าโครงการ  
  ซึ่งรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสินใจของตัวชี้วัดทางการเงินเป็น ดังนี้ 
  1. การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash Flow) 
  2.  มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
  3. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
  4. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return: IRR) 
  5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
  6. การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 
3.6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต
พ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จะท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะลงทุนว่ามีความ
คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ โดยการน าข้อมูลทางด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการ โดย
ก าหนดระยะเวลาที่ต้องการท าโครงการตลอดอายุ10 ปี โดยการปรับค่าเทียบระยะเวลาที่ค่าเงิน
เปลี่ยนแปลงไป หรือที่เรียกกันว่ามูลค่าปัจจุบัน (Present value) น ามาวิเคราะห์ว่าถ้าหากมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนมีค่ามากกว่าเงินลุงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็หมายความว่า โครงการมีความ
เป็นไปได้ที่จะลงทุน ดั้งนั้นผู้ประกอบการมีความจ าเป็นที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลโดยก าหนดตัวแปรใน
งานวิจัยให้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพ่ือให้ผลที่ออกมามีความถูกต้อง แม่นย า โดยให้ผลลัพธ์ที่จะเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนให้มีคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพราะผลที่ออกมาจะเป็นตัวก าหนดทิศ
ทางการลงทุน และแผนรองรับต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจกิจในอนาคต โดยการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทุนนั้นจะอธิบายถึงลักษณะในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ต้นทุนและผลตอบแทนของการท าโครงการ โดยการก าหนดตัวแปรด้านด้นทุน
และผลตอบแทน ดังนี้   
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 3.6.1 ต้นทุนของโครงการประกอบด้วย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
(Investment Cost) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operation Cost) 
  3.6.1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้ง
แรกของการท าโครงการซึ่งเป็นสินทรัพย์ก่อนที่จะเปิดด าเนินกิจการ อันได้แก ่
   1. ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูก และระบบสาธารณูปโภค ในโรงเรือน  
   2. ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ห้องพักคนงาน สุขา  
   3. ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ  
   4. ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา  
   5. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบ
ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ส าหนักงานซึ่งมีอายุประมาณ 4-5 ปี  
   6. ค่ายานพาหนะ  
  3.6.1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operation Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น
เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินกิจการไปได้ ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการผลิตและการบริหารจัดการ
โครงการ อันประกอบไปด้วย 
   1. ค่าจ้างบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ฟาร์มและส านักงานท้ังหมดซึ่ง แบ่งออกเป็น 1. พนักงานประจ าที ่2. พนักงานรายวัน 
   2. ค่าสาธารณูปโภค ซี่งได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา  
   3. ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน  
   4. ค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก  
   5. ค่าใช้จ่ายทางการตลาด   
   6. ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม  
 3.6.2 ผลตอบแทนของการด าเนินโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการ
ขายผัก และรายได้จากการจัดฝึกอบรม 
  1. รายได้จากการขายผักในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง 
  รายได้ =  ราคาผักต่อกิโลกรัม (บาท) X ปริมาณผลผลิตที่จ าหน่าย (กิโลกรัม) 
  2. รายได้จากการจัดฝึกอบรม  
  รายได ้= ราคาเข้าร่วมอบรมต่อคน (บาท) X จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ส่วนที่  2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการท าโครงการโดยค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนทางด้านการเงิน 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการท าโครงการโดยมี ดังต่อไปนี้  
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 การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow) โดยการน าข้อมูลของตัวแปรทั้งสอง
ด้านได้แก่ด้านผลตอบแทนและต้นทุนที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการด าเนินการน ามาค านวณการ
ไหลเวียนของกระแสเงินสดในแต่ละเดือน หรือในแต่ละปี 
 การวิ เคราะห์ด้ านการเงิน  (Financial Analysis) เมื่ อ เมื่ อทราบการประมาณการ
ด าเนินงานในแต่ละปีแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางด้านการเงินดัง
แสดง ดังต่อไปนี้ 
 1. การหามูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
  การวิเคราะห์โครงการจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของผลได้สุทธิ
ของโครงการโดยการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับหรือผลได้ กับค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดจ่ายหรือต้นทุน ซึ่งค านวณได้โดยการท าส่วนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิ ตลอดอายุ
โครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 
  ซึ่งสามารถเขียนสูตรค านวรไว้ได้ ดังนี้ 
 
   NPV   =   PVB – PVC 
  หรือ  

   NPV  =        -    

 
  NPV  =   มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  
  PVB   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
  PVC   =   มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
     =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
     =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
      =   อัตราคิดลด (Discount Rate) 
      =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  
        โดย  คือ อายุของโครงการ 
 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจโดยการพิจารณา มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิ (NPV) ว่าโครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ คือ ค่า NPV ถ้าผลที่ได้มีค่าเป็นบวกหรือ
เท่ากับศูนย์ถือว่าโครงการนี้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน ถ้าน้อยกว่าศูนย์ถือว่าโครงการนี้ได้
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการลงทุน กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB> PVC) โครงการดังกล่าว
มีความเหมาะสมที่จะลงทนุ 
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 2. การหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return: IRR) 
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 

  IRR =    -  = 0 

 
   =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
  =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
   =   อัตราคิดลด (Discount rate) 
   =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

   โดย  คือ อายุของโครงการ 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้จากการค านวณ
เมื่อน าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น  ๆ มีค่ามากหรือเท่ากับ ถือ
ว่าโครงการนี้น่าลงทุนและมีโอกาสในการท าก าไร ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้จาก
การค านวณเมื่อน าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น ๆ มคี่าน้อยกว่า 
ถือว่าโครงการนี้น่าไม่สมควรลงทุน 
 3. การหาอัตราอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 
 
 BCR = PVB/PVC 

 BCR    =        

 

       

 
  PVB   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
  PVC   =   มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
   =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
     =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
     =   อัตราคิดลด (Discount rate) 
     =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

         โดย  คือ อายุของโครงการ 
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  เกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจาก ผลของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  
แสดง มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเป็นบวก และ BCR มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 แสดง
ว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน ในทางตรงกันข้าม มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
(NPV) มีค่าเป็นลบ และ BCR มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
 4. การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) 
  ระยะเวลาคืนทุน คือระยะเวลาที่จะได้รับทุนคืน โดยน าผลตอบแทนหรือก าไรสุทธิ มา
เทียบเท่ากับเงินลงทุนในครั้งแรกท่ีได้ลงไปกับการท าโครงการ ซึ่งหน่วยที่นิยมใช้กันคือปี  
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 
 

ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น 
                ผลประโยชน์เฉลี่ยสุทธิต่อปี 

หรือ   จ านวนงวดก่อนปีคืนทุน เงินส่วนที่ยังไม่ได้คืนทุน     
     กระแสเงินสดรับในปีคืนทุน 

 โดยเกณฑ์ที่ ใช้ในการตัดสินใจโดยผลตอบแทนของการด าเนินโครงการคืนภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และเร็วจะเป็นผลดีต่อนักลงทุนมากกว่าระยะเวลาคืนทุนยาว  แต่การวิเคราะห์เป็น
แบบคาดการณ์เบื้องต้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์โดยเครื่องมืออ่ืน เช่น มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal 
Rate of return IRR) ประกอบการตัดสินใจด้วย                 
 ส่วนที่ 3 การน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการท าโครงการมาด าเนินการต่อ
โดยวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะห์ความไวของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการหากมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการวิเคราะห์ความทนทานของโครงการหากมี
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าถ้ามีกรณี
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิต ราคาปัจจัยการผลิตหรือราคาผลผลิตจะส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนต่อการลงทุนอย่างไร อาจพิจารณาได้ 3 กรณ ีดังนี้ 
 กรณีที่ 1 เมื่อต้นทุนในการผลิตและผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการผลิตพืชต้องอาศัย
ปัจจัยต่าง ๆ อาทิ สภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้อมที่อาจจะคลุกคลามทั้งสามารถควบคุมได้และ
ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น การใช้ปัจจัยทางการผลิตและผลผลิตที่ได้รับจึงไม่แน่นอนเหมือนภาคอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืน ๆ อีกท้ังผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบทางตรง หรือ ทางอ้อมที่อาจปรับราคาสูงขึ้นได้ ซึ่ง
ในกรณีตัวอย่างข้างต้นผู้ประกอบการ จึงต้องทราบให้ได้ว่าต้นทุนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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 ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการทดสอบและการวิเคราะห์ความไวของโครงการ กรณีที่  1 โดย
ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ิมข้ึนดังนี้ ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1.1 เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
 กรณีท่ี 1.2 เมื่อเมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
 กรณีที่ 2 เมื่อราคาผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป ในสภาวะแวดล้อมทางการเกษตรไม่สามารถ
ก าหนดราคาผลผลิตของตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กันด้วยแล้ว ราคา
จะลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสินค้าเกษตรประเภทผักสด จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เมื่อผักมีการเหี่ยว
เฉาลงตามเวลา หรือแม้กระทั่งคุณภาพ และน้ าหนักผักที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ท าให้ราคาสินค้าจะ
ลดลง ดังนั้นการทราบถึงผลกระทบของราคาผลผลิตเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจ าเป็นเพ่ือต้องทราบถึง
ผลตอบแทนที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงไปและมาตรการป้องกันไว้ในอนาคต 
 ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการทดสอบและการวิเคราะห์ความไวของโครงการ กรณีที่  2 เมื่อ
ผลตอบแมนของโครงการลดลง ดังนี้ 
 กรณีท่ี 2.1 เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง ลดลง ร้อยละ 5 
 กรณีท่ี 2.2 เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง ลดลง ร้อยละ 10 
 กรณีที่ 3 เมื่อต้นทุนในการผลิต และ ราคาผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป จากปัจจัยต่าง ๆ ในกรณี
ที่ 1 และ กรณีท่ี 2 รวมกัน ข้างต้น 
 ซ่ึงงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการทดสอบและการวิเคราะห์ความไวของโครงการ กรณีท่ี 3 ดังนี้ 
 กรณีที่ 3.1 เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง ลดลง 
ร้อยละ 5 
 กรณีที่ 3.2 เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และเมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง ลดลง 
ร้อยละ 10 
 ซึ่งในความเป็นจริงเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม
ทางการเกษตรในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การทราบถึงความต้านทานจาก
ผลกระทบต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบสามารถวางแผนรองรับ หรือตัดสินใจในการท าธุรกิจอย่างถูกต้อง 
แม่นย าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7 การวิเคราะห์ในด้านการตลาด 
 การวิเคราะห์ในด้านการตลาด ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ แผนการท าวิจัยตลาด การ
แบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมถึง การวางกลยุทธ์ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ การวางกลยุทธ์ด้านราคา การวางกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และการวางกลยุทธ์
ทางด้านการส่งเสริมการขาย โดยท าการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการศึกษาสภาพแวดล้อมของตลาด  
พฤติกรรมผู้บริโภค จ านวนของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด เทคโนโลยีที่ใช้ ภาวการณ์แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่



 60 

มีความส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงานของธุรกิจ เพราะมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ
ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ทั้งสิ้น 
 
3.8 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  
 โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ มาจัดแยกประเภทออกเป็นประเด็น
ปัญหาภายในองค์กร คือ จุดแข็ง จุดอ่อน (Strengths and Weakness) และประเด็นปัญหานอก
องค์กร คือ โอกาส และอุปสรรค (Opportunity and Threat) เมื่อท าการวิเคราะห์แล้วก็จะท าให้
พิจารณาได้ว่า มีข้อมูลอะไรบ้างที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์  
และในขณะเดียวกันก็จะพิจารณาได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดอุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่จะต้อง
เอาชนะ หรือท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน้อยที่สุด  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ้งเน้นการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ใน
พ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
แบ่งเป็น  
 4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ประกอบการจ านวน 2 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดย
ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การเลือกตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในด้านต่าง ๆ 
ที่ตรงกับรูปแบบการค้นคว้าและวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ด้านผู้จัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก ผักไฮโดรโปรนิกส์  
 2. ด้านผู้ค้าส่งและค้าปลีกผักไฮโดโปรนิกส์ 
 3. ด้านผู้จัดจ าหน่ายชุดปลูกผักและอุปกรณ์การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 4. ผู้จัดฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่เป็นที่ยอบรับภายในประเทศ  
 5. ด้านผู้ประกอบการที่น านวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกับการศึกษา
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือโดยน ามาอ้างอิงและท าการอภิปรายผลข้อมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบค าอธิบายโดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ จาก
ผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์ม
ผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ ธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดในการด าเนินโครงการ 
ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
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 โดยน ามาอภิปรายผลในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ จาก
ผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการในปัจจุบัน 
 จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์พบว่าจ านวน
ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีจ านวนมากกว่า 1000 ราย มี
ปริมาณการผลิตไม่น้อยกว่า 20 ตันต่อวัน โดยมีฟาร์มผักที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่จะ
อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีอากาศค่อนข้างเย็น อทิ จังหวัด เพรชบรูณ์ เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ 
นครราชสีมาในบางพ้ืนที่ และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงกรุงเทพและจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี นครนายก เป็นต้น 
 โดยมีทั้งการท าฟาร์มในระบบเปิด (Open Farm) ที่ไม่ได้มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น 
และศัตรูพืชจากภายนอก แต่จะใช้ระบบการจัดการด้านนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการการผลิตและระบบฟาร์มปิด (Closed Farm) ที่มีควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น และศัตรูพืช ภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการผลิต  
 โดยในส่วนผู้ประกอบการที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ทั้งสองแห่งมีประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจเป็นเวลามากกว่า 7 ปี โดยเริ่มธุรกิจจากการปลูกผักสลัดขายปลีกและขายส่งตามตลาดสดและ
ร้านอาหารในพ้ืนที่จังหวัดของตนที่ท าฟาร์มผักก่อน โดยเริ่มจากฟาร์มขนาดเล็กที่มี พ้ืนที่ปลูก
โดยประมาณท่ี 50 ตารางเมตร ที่มีผลผลิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2700 ต้น หรือ น้ าหนักประมาณ 386 
กิโลกรัมเฉลี่ย โดยใช้เวลาต่อรอบการผลิตอยู่ที่ 30 -45 วัน ต่อรอบ  โดยมีต้นทุนรวมในการลงทุนครั้ง
แรกอยู่ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 550,000 – 650,000 บาทต่อปี 
โดยมีก าไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 390,000 – 420,000 บาทต่อปี มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ 12 -18 เดือน 
ก่อนที่จะท าการขยายพ้ืนที่การปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามปริมาณค าสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นโดยขยายพ้ืนที่
ปลูกข้ึนไปอยู่ที่ประมาณ 1-2 ไร่ เพ่ือให้เพียงพอกับค าสั่งซื้อ   
 ซึ่งปัจจุบันฟาร์มทั้งสองแห่งได้ปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจมาเป็นผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์
การปลูก ชุดปลูก ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการจัดอบรมและสัมมนาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้
ส าหรับผู้ที่สนใจปลูกเป็นงานอดิเรกและประกอบเป็นอาชีพ ซึ่งท าให้ธุรกิจมีการเติบตัวอย่างต่อเนื่อง 
 โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 แห่ง ได้ท าการศึกษาขั้นตอนวิธีการปลูก ดูแลรักษา ด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อินเตอร์เน็ต และเกษตรกรที่ท าการปลูกอยู่
ก่อน รวมถึงการเข้าอบรมและสัมมนาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากผู้ประกอบการและนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุก ๆ ด้าน รวมถึงด้านการเงินและ
การลงทุนเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
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 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์ม
ผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกอบด้วย 
 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกของการ
ท าโครงการซึ่งเป็นสินทรัพย์ก่อนที่จะเปิดด าเนินกิจการ อันได้แก ่
  1.1 ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูก และระบบสาธารณูปโภค ในโรงเรือน โดยผู้วิจัยได้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน าเกี่ยวกับต้นทุนใน
การก่อสร้างโรงเรือนและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงผู้รับก่อสร้างและวางระบบการท าฟาร์มที่
ผู้ประกอบการข้างต้นได้เลือกใช้ในการว่าจ้างจริง ประกอบกับการหาข้อมูลผู้ว่าจ้างในตลาดที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตรและโรงเรือนส าหรับผักไฮโดรโปรนิกส์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินและ การเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด  
  1.2 ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ห้องพักคนงาน สุขา โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน าเกี่ยวกับต้นทุนในการก่อสร้าง เพื่อทราบค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างประกอบกับการหาข้อมูลราคาตลาดของผู้รับเหมาทั่วไปที่รับก่อสร้างอาคารส านักงานใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีค่าใกล้เคียงมากท่ีสุด 
  1.3 ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน า ถึงแหล่งจ าหน่าย 
อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์ม รวมถึงผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นราคาของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายใน
ตลาดโดยมุ่งเน้นผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายที่ได้น าสินค้าประเภทนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินและ การเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด  
  1.4 ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน า  ถึงแหล่งจ าหน่าย 
อุปกรณ์ราคาถูก คุณภาพดี รวมถึงผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นราคาของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายในตลาด 
การเกษตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินและ การเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด  
  1.5 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง  ๆ 
รวมถึงอุปกรณ์ส าหนักงานซึ่งมีอายุประมาณ 4-5 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษา และ
ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์โครงการระยะยาว 10 ปี หลังจากนั้นจะเสื่อมสภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนใหม่ ผู้วิจัยจึงได้ท าการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในการลงทุนด้วย 
  1.6 ค่ายานพาหนะ ที่ใช้ขนส่งสินค้าและใช้ภายในฟาร์ม โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน า ถึงแหล่งซื้อ รวมถึงผู้วิจัย
ได้ท าการสืบค้นราคาของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายในตลาด เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินและ การ
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เปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลการลงทุน
ทั้งหมดที่ใช้เริ่มการท าโครงการและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเมื่ออุปกรณ์และเครื่องจักรเสื่อมสภาพ (โดยการ
ประมาณอยู่ในปีที่ 5) จากการเก็บข้อมูลพบว่าโครงการมีมูลค่าการลงทุน จ านวน 5,230,655 บาท 
ดังแสดงไว้ในตารางที่  4.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ 

  1. รวมค่าก่อสร้าง 2,291,770 
  2. รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ 1,008,350 
  3. รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมนา 363,585 

  4. รวมค่ายานพาหนะ 678,000 

  รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนปีแรก 4,341,705 

  
5. รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
ส านักงาน เมื่อครบ 5 ปี 

1,358,870 

 รวมมูลค่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ 5,700,575 
 
ที่มา : การค านวณ 
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ตารางท่ี 4.2 รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ 
 

รายการ ราคา 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
2 ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ  

  2.1 ระบบควบคุม และรายงานผล  
อัตโนมัติ  

45,000 2 90,000 

  2.2 ระบบกวนผสมปุ๋ยและปั้มส่งอัตโนมัติ 
 

6,000 2 12,000 
  2.3 ระบบสเปย์หมอกลดอุณหภูมิใน

โรงเรือน  
41,750 1 41,750 

      - Pump แรงดันพ่นหมอก และ ระบบกรอง 17,000 
   

      - ชดหัวพ่นหมอก 6,000 
   

      - กรองละเอียด 15,000 
   

      - ชุดควบคุมการเปิด ปิด พ่นหมอก
อัตโนมัติ 

3,750 
   

  2.4 ระบบระบายความร้อนอัตโนมัติ 
 

75,000 1 75,000 
  2.5 ระบบพัดลมระบายความร้อนใน

โรงเรือน  
361,200 1 361,200 

       - พัดลมระบายความร้อนหลังคา
โรงเรือน 

212,400 
   

       - พัดลมระบายความร้อน 148,800 
   

  2.6 เครื่องหยอดเมล็คพันธ์ลงถ้วยปลูก
แบบอัติโนมัติ  

65,000 1 65,000 

  2.7 เครื่องล้างผักก่ึงอัตโนมัติ 
 

25,000 1 25,000 
  2.8 ระบบรางย้ายกล้าผักในโรงเรือนปลุก 

 
120,000 1 120,000 

  2.9 ชุดอุปกรณ์ท าฟาร์มและการท าความ
สะอาด  

20,000 1 20,000 

  2.10 กล้องวงจรปิด 
 

36,000 1 36,000 
  2.11 รถเข็น 

 
2,500 1 2,500 

 
ที่มา : การค านวณ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 
2.12 เครื่องชั่งน้ าหนัก   2,400 6 14,400 
2.13 ลังใส่ผลผลิต   65 300 19,500 
2.14 ตาข่ายพรางแสงและลม   21,000 6 126,000 
 รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ  1,008,350 

 
ที่มา : การค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา 
 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
3 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงานและห้องจัดอบรมสัมมนา 
  3.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง + ปริ้นเตอร์ 8,500 4 34,000 
  3.2 ค่า Software ระบบ Smart farm 50,000 1 50,000 
  3.3 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร MINI 18,000 1 18,000 
  3.4 ค่าเครื่องปรับอากาศ 22,000 2 44,000 
  3.5 ค่าโต๊ะท างานและอุปกรณ ์ 4,000 4 16,000 
  3.6 ค่าตู้เก็บเอกสาร 4,500 4 18,000 
  3.7 ค่าตู้เซฟ 6,500 1 6,500 
  3.8 ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 8,000 1 8,000 
  3.9 กล้องวงจรปิด 1,438 4 5,750 
  3.10 ชุดโปรเจ็คเตอร์ 8,500 1 8,500 
  3.11 โต๊ะวิทยากร 4,500 1 4,500 
  3.12 เก้าอ้ีส าหรับผู้เข้าอบรม 990 32 31,680 
  3.13 โต๊ะยาวส าหรับผู้เข้าอบรม 4,080 16 65,280 
  3.14 กระดาษไวท์บอร์ทและเครื่องเขียน 5,400 1 5,400 

 
ที่มา : การค านวณ 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
  3.15 ชุดปลูกสาธิตส าหรับจัดฝึกอบรม 2,100 1 2,100 
  3.16 ค่าเครื่องปรับอากาศ 22,000 1 22,000 
  3.17 ชุดไมค์และล าโพงขยายเสียง 9,500 1 9,500 
  3.18 กล้องวงจรปิด 1,438 2 2,875 
  3.19 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหารว่าง 2,300 5 11,500 
รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา 363,585 

 
ที่มา : การค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส าหนักงาน เมื่อครบ 5 ปี 
 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
4 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส าหนักงาน เมื่อครบ 5 ปี 

 4.1 ระบบชุดควบคุมการผสมปุ๋ย ตรวจวัด อุณหภูมิ 
PH EC  ตั้งค่าการจ่ายปุ๋ย อัตโนมัติ 

45,000 2 90,000 

 4.2 ระบบกวนผสมปุ๋ยและปั้มส่งอัตโนมัติ 6,000 2 12,000 
 4.3 ระบบสเปย์หมอกลดอุณหภูมิในโรงเรือน 41,750 1 41,750 
 4.4 ระบบเปิดปิดม่านบังแสงและระบบระบายความ

ร้อนอัตโนมัติ 
75,000 1 75,000 

 4.5 ระบบพัดลมระบายความร้อนในโรงเรือน 361,200 1 361,200 
 4.6 ชุดอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับการท าฟาร์มและการ

ท าความสะอาด 
20,000 1 20,000 

 4.7 ลังใส่ผลผลิต 65 300 19,500 
 4.8 ตาข่ายพรางแสงและลม 21,000 6 126,000 
 4.9 ค่า Software ระบบ Smart farm 50,000 1 50,000 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
 4.10  ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร MINI 18,000 1 18,000 
 4.11  ค่าเครื่องปรับอากาศ 22,000 2 44,000 
 4.12  ค่าเครื่องปรับอากาศ 22,000 1 22,000 
 4.13  ชุดไมค์และล าโพงขยายเสียง 9,500 1 9,500 
 4.14  โต๊ะปลูกพร้อมรางอนุบาล 36,720.00 1 36720 
 4.15  โต๊ะปลูกพร้อมรางผักใหญ่ 124,200.00 1 124200 
 4.16  โต๊ะเพาะเมล็ด 9,000.00 1 9000 
 4.17  สถานีโซล่าเซลในฟาร์ม (4 KW) 180,000.00 1 180000 
 4.18  ระบบท่อน้ า ท่อปุ๋ย และ ปั้มภายในโรงเรือน 120,000.00 1 120000 
รวม ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน คา่อุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส าหนักงาน เม่ือครบ 5 ปี 1,358,870 

 
ที่มา : การค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่ายานพาหนะ  
 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน (คัน) จ านวนเงิน (บาท) 
5 ยานพาหนะ       

5.1 รถกระบะ 650,000 1 650,000 
5.2 รถสามล้อเครื่อง 28,000 1 28,000 

รวมค่ายานพาหนะ 678,000 

 
ที่มา : การค านวณ 
 
 2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operation Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือให้โครงการ
สามารถด าเนินกิจการไปได้ ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการผลิตและการบริหารจัดการโครงการ                
อันประกอบไปด้วย 
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  2.1 ค่าจ้างบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานที่ปฏิบัติงานในฟาร์มและ
ส านักงานทั้งหมดซึ่ง แบ่งออกเป็น 1. พนักงานประจ าที่ได้รับอัตราค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ 
อันมีสัญญาว่าจ้างกับทางฟาร์มโดยตรง 2. พนักงานรายวันหรือพนักงานชั่วคราวซึ่งไม่ได้ได้รับ
เงินเดือนและสวัสดิการ แต่จะได้รับค่าจ้างเมื่อมีการติดต่อให้มาท างานตามรอบเวลาที่ก าหนดให้
เท่านั้น จากการค านวณค่าจ้างบุคลากรเท่ากับ 2,196,720 บาท ต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงค่าบุคคลากรของโครงการ 

 
ค่าบุคคลากรของโครงการ 

ต าแหน่งงาน 
จ านวน อัตราค่าจ้าง 

สวัสดิการ
และเบี้ยขยัน 

รวมจ านวน
เงิน 

รวมจ านวน
เงนิ 

(คน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/ปี) 

ผู้จัดการ 1 30,000 - 30,000 360,000 

พนักงานดูแลฟาร์มและ
แปลงปลูก 

3 9,000 1,020 30,060 360,720 

พนักงานฝ่ายช่างเทคนิค 1 15,000 560 15,560 186,720 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 2 15,000 560 31,120 373,440 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและ
การเงิน 

1 15,000 560 15,560 186,720 

พนักงานคลังสินค้า 3 9,000 1,020 30,060 360,720 
วิทยากร (เฉลี่ย ต่อเดือน) 1 5,000 - 5,000 60,000 
แม่บ้าน (รายวัน) 1 7,700 - 7,700 92,400 
พนักงานขนส่ง(รายวัน) 3 6,000 - 18,000 216,000 
รวมค่าจ้างบุคลากร 16 111,700 3,720 183,060 2,196,720 

 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการสืบค้นข้อมูล 
 
  2.2 ค่าสาธารณูปโภค ซี่งได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่หาข้อมูลโดยน ามาประกอบการค านวณจากอัตราค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และค่าน้ าประปะจากการประปะส่วน
ภูมิภาค น ามาค านวณเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี ได้ดังนี้ 
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   2.2.1 ค่าน้ าประปา จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่หา
ข้อมูลประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลอัตราค่าน้ า ประเภทที่  3 เทียบเคียงกับค่าน้ าในโรงงาน
อุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และ ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยน ามาค านวณปรับเทียบกับโครงการ ผลจากการ
ค านวณพบว่า ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 875 ลบ.ม. ต่อเดือน โดยคิดอัตราค่า
น้ าประปาที่ 27.5 บาท ต่อ ลบ.ม และใช้ค่าเฉลี่ยต่อเดือนในการประมาณการค่าใช่จ่ายน้ าประปะ           
ทั้งปีเท่ากับ 288,750 บาท 
   2.2.2 ค่าไฟฟ้า จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่หาข้อมูล
ประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลอัตราค่าไฟ ประเภทที่ 3 หรือธุรกิจขนาดกลางซึ่งมีความต้องการพลัง
ไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย          
3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว โดยน ามา
ค านวณปรับเทียบกับโครงการ ผลจากการค านวณพบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
ประมาณ 3,175 หน่วยต่อเดือน โดยคิดอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตามช่วงเลาใช้งานที่เรียกว่า Time of  
use Tariff : TOU รวมกับค่า FT ซึ่งเป็นค่าเป็นค่าไฟฟ้าฐานและแปรผัน ในอัตรา 4.2 บาท ต่อหน่วย 
และใช้ค่าเฉลี่ยต่อเดือนในการประมาณการค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ทั้งปีเท่ากับ 160,020 บาท จากค่าใช้จ่าย
ทั้งสองประเภทนี้ผู้วิจัยได้น ามารวมเป็นค่าใช้จ่าย ด้านค่าสาธารณูปโภค ที่ใช้ในการท าโครงการต่อปี
เท่ากับ 448,770 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าสาธารณูปโภคน้ าประปาและไฟฟ้า 
 

รายการ 
จ านวนหน่วย 
ที่ใช้ (เดือน) 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน 

รวมค่าใช้จ่าย
ต่อปี 

ค่าไฟฟ้า 3175 4.2 13335 160,020 
ค่าน้ าประปา 875 27.5 24063 288,750 
รวมค่าไฟฟ้าและน้ าประปา 448,770 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
  2.3 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
อันจะส่งผลต่ออายุของโครงการหรืออายุของ อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีอายุยาวนาน ไม่
เสื่อมสภาพหรือเสียหายไวจนเกินไป โดยได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่
หาข้อมูลประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลในตลาดของผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ
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ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในฟาร์ม เพ่ือให้ทราบข้อมูลและตัวเลขที่น าไปค านวณให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด 
ซึ่งจะเป็นการประมาณการณ์ค่าซ่อมบ ารุงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีมีค่าเท่ากับ 106,200 บาท ดังแสดง
ในตารางที ่4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโครงการ 
 

รายการ จ านวนเงิน บาทต่อปี 
1. ค่าซอ่มบ ารุงสิ่งปลูกสร้างพ้ืนฐานและอาคารภายในฟาร์ม 24,000 
2. ค่าซ่อมบ ารุงโรงเรือนและชุดปลูก 9600 
3. ค่าซ่อมบ ารุงแปลงปลูกและรางปลูก 26000 
4. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในฟาร์ม 8000 
5. ค่าซ่อมเครื่องใช้ส านักงาน 14000 
6. ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ 12000 
7. ค่าซ่อมบ ารุงห้องเย็น 12600 
รวมซ่อมบ ารุงรักษา 106,200 

 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

  2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของ
ฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่หาข้อมูลประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย เมล็ดพันธุ์และวัสดุ
ปลูก ในตลาดเพ่ือให้ได้ตัวเลขที่มีความใกล้เคียงที่สุด โดยส่วนของราคาเมล็ดพันธุ์นั้นผู้วิจัยใช้วิธีการ
หาค่าราคาเฉลี่ย เนื่องจากมีการวางแผนการปลูกพืชไว้ประมาณ 13 ชนิด ซึ่งราคาต่อเมล็ดแตกต่าง
กัน และมีรอบการปลูกอยู่ที่ 36 ต่อปี ซึ่งเมื่อรวมต้นทุนราคาต่อเมล็ดที่แตกต่างกัน จะมีค่าใช้จ่ายรวม
ของเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกในแต่ละปีมีค่าเท่ากับ 572,484 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก 

 

รายการ ปริมาณ หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน
ต่อรอบ 
(บาท) 

จ านวน
เงินต่อปี 
(บาท) 

เมล็ดพนัธุ์เฉลี่ย 12,744 เมล็ด 0.45 5,735 237,421 
ถ้วยปลูก 12,744 ใบ 0.20 2,549 91,756.80 
เพอร์ไลท์ 367 ลิตร 5.95 2,184 78,611 
เวอร์มิคูไลท์ 123 ลิตร 6.95 855 30,775 
สารละลายธาตุอาหาร 6 ชุด 620 3,720 133,920 
รวมค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกต่อปี  572,484 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
  2.5 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด คือ ค่าใช้จ่ายในการท ากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้
ลงพ้ืนที่หาข้อมูลประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าการ
ส่งเสริมการตลาดของโครงการ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายทางการตลาดเฉลี่ย   
ต่อปี ตั้งแต่ปี่ที่ 1- ปีที่ 10 ผู้วิจัยได้ตั้งค่าใช้จ่ายทางการตลาดไว้คงที่ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าใช้จ่ายทางการตลาด   
 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเฉลี่ยต่อปี 
รายการ รวมจ านวนเงิน (บาท/ปี) 

การท าตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ 36,000 
การออกบูธแสดงสินค้าและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย 80,000 
การจัดกิจกรรมทางตลาดเพื่อสังคม 100000 
การจัดกิจกรรมทางตลาดเพื่อเกษตรกร 100000 
รวมค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อปี 316,000 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
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  2.6 ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และการท าฟาร์ม
ส าหรับผู้ที่สนใจจะน าไปปลูกเป็นงานอดิเรกหรือเป็นรายได้เสริมซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวทางการและข้อมูล
การรูปแบบการจัดฝึกอบรมจากฟาร์มที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ โดยน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
รวมถึงการติดต่อหาผู้บรรยายหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรส าหรับการบรรยาย พื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินและ การเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากท่ีสุด ดังแสดงใน ตารางที่ 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม 
 

รายการ 
รวมจ านวนเงิน 
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนเงิน 
(บาท/ปี) 

ค่าอาหารว่าง 1,200 14,400 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 1,800 21,600 
ค่าเอกสารประกอบการเรียน 200 2,400 
ค่าชุดปุ๋ยและสารละลายสาธิต 600 7,200 
ค่าชุดผสมเชื้อราไตรโครไดมา 400 4,800 
ค่าวิทยากรและผู้ช่วย 5,000 60,000 
รวมค่าใช้จ่ายในจ่ายจัดฝึกอบรม 110,400 

* หมายเหตุ จ านวน 12 รอบต่อปี 
 
ที่มา : จากการค านวณ 

 
  จากรายละเอียดที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบว่า ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานเท่ากับ 3,750,574 โดยแสดงไว้ในตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี  4.12 แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการทั้งหมด 
 

รายการ  รวมจ านวนเงิน จ านวนเงิน (บาท/ปี) 
1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากร 

 
2,196,720 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
      2.1 ค่าไฟฟ้า 160,020 

     2.2 ค่าน้ าประปา 288,750 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 

 
448,770 

3. ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโครงการ 
 

106,200 
4. ค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก 

 
572,484 

5. ค่าใช้จ่ายทางการตลาด   
 

316,000 
6. ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม 

 
110,400 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

3,750,574 
 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 จากรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและใช้จ่ายในการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นท า
ให้สามารถน ามาค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด โดยแสดงในตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด 
 

ปี ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ รวมต้นทุน (บาท/ปี) 
2562 

  
8,092,279 

2563   3,750,574 3,750,574 
2564   3,750,574 3,750,574 
2565   3,750,574 3,750,574 
2566   3,750,574 3,750,574 
2567 1,358,870 3,750,574 5,109,444 
2568   3,750,574 3,750,574 
2569   3,750,574 3,750,574 

 



 75 

ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

ปี ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ รวมต้นทุน (บาท/ปี) 
2570 

 
3,750,574 3,750,574 

2571 
 

3,750,574 3,750,574 
รวม 5,700,575 37,505,740 43,206,315 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ ธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 1. ผลตอบแทนของการด าเนินโครงการ 

  1.1 รายได้จากการขายผักในรูปแบบค้า ปลีกและค้าส่ง โดยมีการประมาณปริมาณค้า
ส่งอยู่ที่ ร้อยละ 80 และปริมาณค้าปลีกอยู่ที่ ร้อยละ 20 โดยมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 36 รุ่นต่อปี โดยมี
ผลผลิตสูงสุดอยู่ที่ 2041 กิโลกรัมต่อรุ่นและผลผลิตสูงสุดรวม  73,476 กิโลกรัม ต่อปี โดยแบ่ง
ประเภทสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ 1. กลุ่มผักสลัดที่มีทั้งหมด 8 ชนิด โดยมีราคาขายส่งและ
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 120 บาทต่อกิโลกรัมและ100 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 2. กลุ่มผักไทยที่มี
ทั้งหมด 5 ชนิด โดยมีราคาขายส่งและขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 49.6 บาทต่อกิโลกรัมและ 44.4 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ สรุปรายได้ต่อปีของโครงการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เท่ากับ บาทต่อปี 
โดยแบ่ งเป็น 2 ทาง อันได้แก่  รายได้จากการผัก และรายได้จากการจัดจัดฝึกอบรม รวม  
608,058,0.5 บาทต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 4.14 – ตารางที่ 4.16 

 
ตารางท่ี 4.14 รายได้จากการขายผักสลัด 
 

รายได้จากการขายผักสลัดในสัดส่วนร้อยละ 52 
จ านวนรุ่นที่ท าการผลิต (รุ่นต่อปี) 36 
ผลผลิตต่อปี (กิโลกรัมต่อรุ่นต่อเดือน) 1,061 
ปริมาณการผลิต (กิโลกรัมต่อรุ่นต่อปี) 38,196 
ปริมาณขายส่ง 75% 30,557 
ปริมาณขายปลีกหน้าฟาร์ม 25% 7,639 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
  

รายได้จากการขายผักสลัดในสัดส่วนร้อยละ 52 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมขายส่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 100 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมขายปลีก (บาทต่อกิโลกรัม) 120 
รายได้ขายส่ง (บาทต่อปี) 3,055,680 
รายได้ขายปลีก (บาทต่อปี)  916,704 
รายได้รวม 4,050,093 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.15 รายได้จากการขายผักไทย 
 

รายได้จากการขายผักไทยในสัดส่วนร้อยละ 48 
จ านวนรุ่นที่ท าการผลิต (รุน่ต่อปี) 36 
ผลผลิตต่อปี (กิโลกรัมต่อรุ่นต่อเดือน) 980 
ปริมาณการผลิต (กิโลกรัมต่อรุ่นต่อปี) 35,280 
ปริมาณขายส่ง 75% 28,224 
ปริมาณขายปลีกหน้าฟาร์ม 25% 7,056 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมขายส่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 44 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมขายปลีก (บาทต่อกิโลกรัม) 50 
รายได้ขายส่ง (บาทต่อปี) 1,253,146 
รายได้ขายปลีก (บาทต่อปี)  349,272 
รายได้รวม 1,674,088 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 4.16 รายได้จากการจัดฝึกอบรม 
 

รายได้จากการจัดฝึกอบรม 
 จ านวนรุ่นที่จัดอบรมต่อปี  12 
 ราคาคอร์สเรียนต่อคน (บาทต่อคน)  990 
 จ านวนผู้เรียนเฉลี่ย (คนต่อรุ่นต่อเดือน)  30 
 รายได้ (รุ่นต่อเดือน)  29,700 
 รายได ้(บาทต่อปี)  356,400 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.17 สรุปรวมผลตอบตอบแทนต่อปี ของโครงการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 

รายการ จ านวนเงินบาทต่อปี 
รายได้จากการขายผักสลัด 4,050,093 
รายได้จากการขายผักไทย 1,674,088 
รายได้จากการจัดฝึกอบรม 356,400 
รวมผลตอบแทนสูงสุดต่อปีทั้งสิ้น 6,080,581 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดในการด าเนินโครงการ 
ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 1. การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) ส าหรับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 
  การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
  ส าหรับการแบ่งส่วนตลาดผู้วิจัยได้ท าการแบ่งส่วนตลาดจากการเก็บรวมรวบรวมข้อมูล
เพ่ือน ามาวิเคราะห์การท าการตลาดส าหรับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
  การแบ่งตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์และกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  - กลุ่มเป้าหมายหลัก : ชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป  
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  - ระดับรายได ้: ปานกลางขึ้นไป หรือระดับรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทข้ึนไป  
  - อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้เกษียณอายุ พ่อค้า
แม่ค้าขายส่งผักและผลไม้ พ่อค้าแม่ค้าขายปลีกผักและผลไม้ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร 
ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า  
  - ระดับการศึกษา : ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) 
  โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. Industrials Group  
   ตลาดผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าไปประกอบอาหาร หรือน าไปแปรรูป แล้วจ าหน่าย
ให้ผู้บริโภค อันได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร เป็นต้น รวมถึงกลุ่ม Modern Trade ที่ซื้อสินค้า
ไปบรรจุภัณฑ์หรือแปรรูป แล้วจ าหน่ายให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง อันได้แก่ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี โลตัส  
เซ็ลทรัล แมคโคร เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเมือง และอ าเภอใกล้เคียงพ้ืนที่ฟาร์ม ที่มีก าลังซื้อสูงและมีค า
สั้งซื้อล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งถือเป็นคู่ค้าท่ีส าคัญส าหรับการท าธุรกิจฟาร์ม 
  2. End User Group  
   ตลาดผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปประกอบอาหารเพ่ือรับประทานในครัวเรือนโดยเน้นไปที่
ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีรายได้ต่อครัวเรือน มากกว่า 28,000 บาทต่อเดือน ที่มีอายุ 
25 ปีขึ้นไป และห่วงใยในสุขภาพ (Health Conscious)  
   โดยในช่วงแรกของธุรกิจจะเน้นตลาดกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือสร้างฐานลูกค้า โดย
เน้นในด้านคุณภาพสินค้าและส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด หลังจากผ่านปีที่ 2 เป็นต้นไป จะท าตลาดใน
กลุ่มผู้บริโภคโดยผ่านทาง Modern Trade และการจ าหน่ายสินค้าหน้าฟาร์มโดยตรงถึงผู้บริโภค 
  3. รายได้จากการจัดฝึกอบรม   
   เป็นรายได้จากการขายที่นั่งส าหรับการเข้าฝึกอบรม ให้กับผู้ที่สนใจในการการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ โดยการน านวัตกรรมเข้ามาในการท าฟาร์ม โดยอ้างอิงราคาจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการที่ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและงานสัมมนาต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วม โดยความถี่ของการจัดอบรม
เดือนละ 1 ครั้ ง จ านวนคนที่ รองรับได้อยู่ที่  20 ราคาค่าเข้าฝึกอบรมอยู่ที่  990 บาทต่อคน   
ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฎิบัติ 1 วัน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการท าการตลาด ในรูปแบบฟาร์มแบบธุรกิจ โดย
จะจัดฝึกอบรมในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:30 น. - 15:30 น.  
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   โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
   1. Healthy Group หรือ ผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือไว้
รับประทานเองหรือปรุงอาหารในครัวเรือนหรืออยากมีงานอดิเรกโดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
โดยอาจมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อน พ่ีน้อง หรือครอบครัว 
   โดยมีการท าโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อชักชวนคนมาเข้าฝึกอบรมมากกว่า 1 คนข้ึนไป 
   2. Smart Farmer Group หรือ กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ที่มีฟาร์มของตัวเองปลูกแบบ
ดั้งเดิมที่มีความสนใจที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยการใช้นวัตกรรมการเกษตรหรือเกษตร
แม่นย าเพ่ือน าไปปรับใช้กับฟาร์มของตัวเองในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นผ่าน
การอบรม 
   3. New Entrepreneur Group หรือกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสนใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยการใช้นวัตกรรมการเกษตรหรือเกษตรแม่นย า  และต้องการน าไป
ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการตัดสินใจในการท า
ธุรกิจฟาร์มในอนาคต 
   4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือการรวมกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่หรือจังหวัดใกล้เคียงสนใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือไว้รับประทานเองหรือปรุงอาหารให้ส าหรับคนในชุมชนหรือน าไป
ถ่ายทอดเพ่ือน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยคิดอัตราค่า เรียนที่ต่ ากว่าค่าเรียน
ปกติเพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของฟาร์มและเป็นการคืนก าไรสู่สังคม 
   การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
   ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ยังถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถได้ใช้จุดนี้ในการสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ในการบรรจุภัณฑ์ตลอดจรการจัดจ าหน่ายให้มี
ความแตกต่างเพ่ือสร้างความประทับใจตลอดจนการจงรักภักดีในตราสินค้าได้ ดังนี้ 
   1. สินค้าดีมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
   2. การความรวดเร็วในการจัดจ าหน่ายและตรงตามเวลาที่ก าหนดโดยไม่ท าให้ลูกค้า
ผิดหวัง 
   3. การควบคุมการผลิตที่ได้ตามมาตรฐานโดยการการันตีจากมาตรฐานสากลทั้งใน
และต่างประเทศ 
   4. ผักที่ออกจากฟาร์มมีความสด สะอาด ปลอดภัย ส าหรับคุณและครอบครัว
แน่นอน 
   5. ผักสลัดและผักเมืองหนาวในราคาที่คุณพึงพอใจไม่สูงจนเกินไป 
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ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและราคา (Positioning Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและราคา 
 
 2. การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
  จากการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) ส าหรับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สามารถน ามาประกอบการวิเคราะห์
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดได ้ดังต่อไปนี้ 
  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
  จากกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม อันได้แก่ Industrials Group และ End 
User Group ท าให้ธุรกิจก าหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันส าหรับกลุ่มเป้าหมาย  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้  
  กลยุทธ์ด้านคุณภาพ (Quality Product Strategy) 
  1. เน้นทางด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  (Product Variety) พืชผักที่จัด
จ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคและกลุ่มตลาดให้มีความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างตรงจุด อันได้แก ่ผักสลัดและผักไทย ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มผักสลัดเมืองหนาว 
   - กรีนโอ๊ค 
   - เรสโอ๊ค 
   - เรสโครัล 

Low Quality High Quality 

High Price 

Low Price 
 

Hydroponic farm 
Business 

 



 81 

   - ฟิเล่ ไอเบริก 
   - บัตตาเวีย 
   - บัตเตอร์เฮด 
   - คอสโรแมน 
   - มินิคอล 
   กลุ่มผักไทย  
   - ผักกวางตุ้งฮ้องเต้ 
   - คะน้าฮ่องกง 
   - ตั้งโอ๋ ขึ้นฉ่ายบัตตาเวีย 
   - ผักโขม 
   - ผักกาดขาวไดโตเกียว ผักกาดหอม 
  2. เน้นทางด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Differentiation Strategies) พืชผักที่จัด
จ าหน่ายโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ผักท่ีผ่านกระบวนการแปรรูป ตกแต่ง หรือบรรจุหีบห่อก่อนสินค้ากลุ่มนี้จะ
ส่งขายผ่านทางช่องทางการจัดจ าหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบสลัดพร้อมรับประทาน เครื่อง
เคียง และกระเช้าของขวัญผักสลัดตามเทศกาล งานฤดู  
  3. เน้นทางด้านวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Research & Development) 
โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพทั้งขนาด และ 
ปริมาณ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมายและผู้บริโภคล าดับสุดท้ายหรือ End user 
และรักษาคุณภาพดอียู่เสมอ 
  กลยุทธ์ด้าน Premium Product Strategy 
  1. มีวางแผนการผลิตให้ได้มีสินค้าที่สดและมีจ าหน่ายตลอดทั้งปีตามความต้องการของ
ลูกค้าตลอดทั้งป ี
  2. มีกระบวนการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่มีคุณภาพดี ต้นใหญ่ น ้าหนักดี ปลอดสารพิษ
และไม่มีแมลงกัดแทะ 
  3. มีกระบวนการคัดแยกคัดเกรดสินค้าที่มีความชัดเจน ถูกต้อง โดยไม่เอบเปรียบ
ผู้บริโภคและลูกค้าในระยะยาว 
 3. มีการบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค
การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
  โดยมีจุดมุ้งหมายเพ่ือสร้างความประทับใจทั้งด้านเหตุผลและอารมณ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการรักษาผลิตภัณฑ์ในอยู่ในภาพที่ดีก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยมี 
Packaging Tactics) ดังนี้ 
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  การบรรจุ ผักสดไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป 
  1. ถุงพลาสติก PE (Polyethylene) ส าหรับขายกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ใส่มีคุณภาพดี 
เหนียว ไม่มีลอยข ารุดฉีกขาด โดยใช้ถุง พลาสติก PE (Polyethylene) เก็บได้ภายใต้อุณหภูมิที่เย็น 
และสามารถรักษาคุณภาพผักได้นาน 1 ถุงใส่ได้ 2-3 กิโลกรัม 
  2. กล่องกระดาษกันความชื้นสามารถส าหรับขายกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ที่มี
ความคงทน แข็งแรง สามารถ Recycle กลับน ามาใช้ใหม่ได้ตามรอบที่ก าหนด โดยสามารถน ามาเรียง
ต่อกนัได้ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และสามารถจัดเก็บในห้องเย็นได้ 
  3. การบ่งชี้และการระบุ โดยท าการแสดงเครื่องหมายการค้า LOGO แหล่งผลิตไว้บน
หีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  4. การบ่งชี้และการระบุ โดยท าการแสดงคุณสมบัติของสินค้าภายในและค าแนะน าใน
การเก็บรักษาบนหีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  การบรรจุผักสลัดและเครื่องเคียงทีผ่านกระบวนการแปรรูป 
  1. กล่องกระดาษคราฟและฝาปิดพลาสติกร้อนและเย็นพร้อมรับประทานส าหรับลูกค้า
รายย่อยและลูกค้าทั่วไปโดยมีคุณสมบัติเคลือบ PE Food Grade กันซึมด้านในโดยเฉพาะกล่องรักษ์
โลก (Green Packaging) สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ สามารถสัมผัสอาหารได้ พร้อมฝาปิด
หน้าต่างพลาสติก เพ่ิมความหรูให้บรรจุภัณฑ์ 
  2. กล่องสลัด  PET ทรงกลม  ที่ ท ามาจากพลาสติกโพลี เอทิลีน เทอพาทาเลท 
(Polyethylene Terephthalate) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า เพท (PET) มีคุณสมบัติของกล่องสลัดมี
ความหนากล่องสลัด มีน้ าหนักเบากล่องสลัด สีสดใส เพ่ิมความหรูให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้จะมีความยืดหยุ่น
ต่อแรงกระแทกและทนทาน 
  3. การบ่งชี้และการระบุ โดยท าการแสดงเครื่องหมายการค้า LOGO แหล่งผลิต ไว้บน
หีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  4. การบ่งชี้และการระบุ โดยท าการแสดงคุณสมบัติของสินค้าภายในและค าแนะน าใน
การเก็บรักษาบนหีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  5. การบ่งชี้และการระบุ ข้อมูลแสดงคุณประโยชน์และสารอาหารที่จะได้รับไว้บนหีบ
ห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  6. การบ่งชี้และการระบุข้อมูล วัน/เดือน/ปี ที่ควรรับประทาน ไว้บนหีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
  ในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยล าดับต้น ๆ ที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการโดยจากการวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ประกอบกับการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและค้นคว้าสามารถน ามา
แสดงเป็นกลยุทธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
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  1. พุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ประกอบการและสินค้าเป็น  Non-process 
Vegetables เป็นหลัก โดยจะตั้งราคาอ้างอิงตามราคาตลาดของผักไฮโดรโพนิกส์หรือต่ ากว่าเล็กน้อย
เพ่ือจุดมุ่งหมายในการเจาะเข้าสู่ตลาด  (High Quality-Fair Price : Penetration) โดยเน้นไปที่
คุณภาพสินค้าที่มีความสด สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษ โดยผู้ประกอบการจะได้ราคาซื้อที่ต่ ากว่า
แต่ยังคงได้รับรู้ถึงคุณภาพ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระลดต้นทุนในการผลิตอาหารให้ต่ าลงในล าดับ
ถัดไป รวมถึงผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งก็สามารถน าไปก าไรที่สูงกว่า และจะถูกลงเมื่อซื้อใน
ปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้นธุรกิจจึงจะเลือกใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ ก าหนดราคาสินค้าในระดับปาน
กลางโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ประกอบการรู้สึกถึงความคุ้มค่า 
  2. พุ่ งเป้ าไปยั งกลุ่ ม เป้ าหมายทั่ ว ไปที่ เป็น  End-user และสินค้าเป็น  Process 
Vegetables จะตั้งราคาเป็น High Price เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดี  High 
Quality Premium Price: Premium โด ยผู้ บ ริ โภ คจะยิ น ดี จ่ าย สู งห าก ได้ รั บ รู้ ถึ งคุณ ภ าพ 
คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า ดังนั้นธุรกิจจึงจะเลือกใช้กลยุทธ์การตั้ งราคาแบบ ก าหนดราคาสินค้าใน
ระดับปานกลางถึงสูงโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึก
ถึงความคุ้มค่าและสามารถตัดสินใจทดลองซ้ือสินค้ามาชิมได้ง่าย 
  โดยการก าหนดราคานั้นผู้ประกอบการได้แบ่งช่วงราคาและตามเกรดของผักแต่ละชนิด
ไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.18 ราคาขายประเภทค้าส่ง  

(บาท : กิโลกรัม) 
ชนิดของผัก (กลุ่มผักสลัด) ราคาส่ง เกรด A ราคาส่งเกรด B ราคาส่งเกรด C 

กรีนโอ๊ค 80 70 65 
เรสโอ๊ค 80 70 65 
เรสโครัล 80 70 65 
ฟิเล่ ไอเบริก 80 70 65 
บัตตาเวีย 80 70 65 
บัตเตอร์เฮด 80 70 65 
คอสโรแมน 80 70 65 
มินิคอล 80 70 65 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 

  
ชนิดของผัก (กลุ่มผักไทย) ราคาส่ง เกรด A ราคาส่งเกรด B ราคาส่งเกรด C 

ผักกวางตุ้งฮ้องเต้ 18 16 12 
คะน้าฮ่องกง 60 56 52 
ตั้งโอ ๋ขึ้นฉ่าย 80 76 70 
ผักโขม 45 41 37 
ผักกาดขาวไดโตเกียว 45 41 37 

 
ตารางที่ 4.19 ราคาขายประเภทค้าปลีก 

 (บาท : กิโลกรัม) 

ชนิดของผัก (กลุ่มผักสลัด) ราคาขายปลีก ราคาขายหน้าฟาร์ม 

กรีนโอ๊ค 120 100 
เรสโอ๊ค 120 100 
เรสโครัล 120 100 
ฟิเล่ ไอเบริก 120 100 
บัตตาเวีย 120 100 
บัตเตอร์เฮด 120 100 
คอสโรแมน 120 100 
มินิคอล 120 100 
ชนิดของผัก (กลุ่มผักไทย) 
ผักกวางตุ้งฮ้องเต้ 20 18 
คะน้าฮ่องกง 50 60 
ตั้งโอ ๋ขึ้นฉ่าย 70 80 
ผักโขม 41 45 
ผักกาดขาวไดโตเกียว 41 45 

  
 ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 
 จากการวิเคราะห์ช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นผู้ประกอบการได้ใช้การจัดจ าหน่ายแบบ
หลายช่องทางในแบบ Multi-channel Strategy โดยการเลือกใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละแห่ง
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จะใช้วิธีแบบ Selective เพ่ือให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจาก ผลผลิตที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินใน
ระบบ Hydroponic จะมีราคาสูงกว่าพืชที่ปลูกบนดินแบบปกติ โดยตลาดจะมีลักษณะเป็นตลาด
เฉพาะ (Niche Market) ที่รับรู้ถึงคุณค่าและมีก าลังซื้อที่สูง โดยแบ่งช่องทางจัดจ าหน่ายออกเป็น          
5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
 1. ขายตรงโดยใช้ Sales Force ของบริษัทเองไปยังลูกค้า 
  - ขายตรงไปยังแหล่งผลิตอาหารและจ าหน่ายอาหาร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 
ภัตตาคาร เป็นต้น 
  - ขายผ่าน Dealer เพ่ือกระจายสินค้าไปยังตลาดค้าส่งอีกทอดหนึ่ง 
 2. ขายไปยังศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (Modern Tread)  
  ที่ท าธุรกิจห้างสรรพสินค้า เช่น โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ ท๊อปซุเปอร์มาเก็ต เป็นต้น 
ซึ่งสาขาเหล่านี้จะมีการกระจายตัวทั่วไปภายในประเทศ  
 3. ขายไปยังแหล่งร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอิเล่เว่นซ์ โลตัสตลาดสด โลตัสเอ็กเพรส 
แฟมเมอร์รีมาร์ท เป็นต้น 
 4. ขายผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Market) ซึ่งปัจจุบันถือเป็นช่องทางการสื่อสาร
และจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับความนิยมที่สุดและตรงตามเป้าหมายมากที่สุด ได้แก่ Facebook page 
Line @ Wed side Instagram Youtube เป็นต้น โดยการสร้างเนื้อหา เรื่องราว รวมถึงรายละเอียด
ของสินค้าที่จัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ และช่องทางในการติดต่อ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 5. ขายหน้าฟาร์ม (Onside Selling) โดยเปิดเป็นร้านค้าหน้าฟาร์มเพ่ือให้ผู้บริโภค
ทั่วไปได้เข้ามาซื้อสินค้าโดยตรงจากฟาร์มรวมถึงการเข้าชมเพ่ือช่วยในการตัดสินใจซื้อและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  ธุรกิจจะใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายแบบบูรณการ โดยสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ แบบครบวงจรโดยการใช้ Promotion Mixes เพ่ือให้การท าการตลาดเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการสนับสนุนการขายเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเจาะตลาดที่มีอยู่เดิมและใหม่เพ่ือครองส่วน
ตลาดจากคู่แข่งให้เร็วที่สุด โดยเน้นการสื่อสารที่สื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึง ชนิดและประโยชน์ของผักเมือง
หนาว ความสด สะอาด กรอบ อร่อยน่ารับประทาน อีกทั้งปลอดสารพิษตกค้าง เพ่ือให้ผู้บริโภค
ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วย Promotion Mixes ดังนี้ 
  โฆษณา (Advertising) โฆษณาจะเป็นปีที่มีการเปิด Exclusive Shop และ Kiosk จะ
ใช้การโฆษณาผ่านสื่อที่ เป็นลักษณะเฉพาะและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพไม่ใช่สื่อที่เป็น Mass แต่จะใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Behavioral Segmentation 
อันได้แก่ นิตยสาร หรือ ป้ายโฆษณาที่จุดขาย ที่เป็นแบบ Offline รวมถึงเว็บไซต์หลักของผลิตภัณฑ์ 
Facebook Fan Page Instagram Line Officer ที่ เป็นแบบ  Online จัดท าขึ้น เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ บอกเล่าเรื่องราวที่มาของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ให้รายละเอียดเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น คุณประโยชน์ของผักเมือง
หนาว ความสด สะอาด กรอบ อร่อยน่ารับประทาน อีกท้ังปลอดสารพิษตกค้าง นอกจากนี้ยังให้ข้อมูล
ช่องทางการติดต่อ และใช้เป็นช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์อีกด้วย 
  ข้อความสื่อสาร (Key Message) โดยการสื่อสารผ่านทาง Facebook Fan Page และ 
Instagram ในการอัพเดทความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ใช้ในการพูดคุยและท ากิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ส าหรับผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปรนิกส์ ให้มากขึ้นซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่ม End user   
  วิธีประกอบอาหาร (Menu Tips) เป็นการใช้สื่อที่ติดไปกับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ซึ่ง
เน้นให้ผู้บริโภครู้จักชนิดของและประเภทของผักมากขึ้น และแถมกรรมวิธีการน ามาปรุงอาหาร เพ่ือ
เพ่ิมความต้องการในการตัดสินใจผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปรนิกส์ให้มากขึ้น 
  ส่วนลดทางการค้า (Sales Promotion) การให้ส่วนลดทางการค้า 1.5% - 2.5 % 
ร่วมกับการเซ็นต์สัญญาสั่งซื้อระยะยาวเท่าที่สามารถจะท าได้ เพ่ือหาตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน 
และการจัดแพ็คพิเศษส าหรับลูกค้า โดยการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามท่ีตกลงทั้งสองฝ่าย 
  กิจกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Event Marketing) โดยออกเปิดบูธตามงาน
แสดงสินค้าอาหารทั่วไป และงานแสดงสินค้าอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยจะมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลด
ราคาสินค้า 5 - 10% เพ่ือกระตุ้นการซื้อให้กับผู้บริโภค และผู้บริโภคได้ทดลองสินค้า ท าให้มีโอกาสใน
การขยายตลาดได้ 
  2. งานสัมมนา (Seminar) เป็นการจัดงานงานสัมมนาโดยการเชิญผู้ที่ได้รับการยอมรับ
ในกลุ่มผู้รักสุขภาพโดยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ในการรับประทานผัก  เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมการเปิด Exclusive Shop เพ่ือเป็นการสร้างการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายและ
สร้าง Awareness ใน แบรนด์สินค้า 
  3. นิทรรศการ (Exhibition) เพ่ือเผยแผ่เทคนิคการปลูกผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปรนิกส์
และนวัตกรรมทางการเกษตรที่น ามาประยุกต์ใช้ในการปลูก เพ่ือสร้างและกระตุ้นความสนใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงภาพลักษณ์และสร้างการยอมรับให้แบรด์สินค้า 
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  4. กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) หลังจากที่
สร้างการรับรู้ในตราสินค้าในระยะ 1-2 ปีแรกแล้ว ผู้ประกอบการจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐฯและ
เอกชนต่าง ๆ ในการให้การสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ด้านอาหาร
กลางวัน และขาดแคลนวัตถุดิบอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยท าการสอนและอบรมเทคนิคการ
ปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์และการมอบชุดทดลองปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการอาหารกลางวันและการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจ เป็นการคืนก าไรกลับคืนสู่
สังคม เสริมภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ดี 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดร
โปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 1. การคาดคะเนกระแสเงินสดหมุนเวียน (Cash Flow) 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน (Financial Analysis) 3. ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 โดยน ามาอภิปรายผลในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 การคาดคะเนกระแสเงินสดหมุนเวียน (Cash Flow) 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สามารถ
น ามาค านวณหากระแสเงินสดรับ (จ่าย) ของโครงการดังแสดงตามตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงการค านวณกระแสเงินสดสุทธิของโครงการตลอด 10 ปี 
 

ปี ต้นทุนของโครงการ ผลตอบแทนของโครงการ กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ 
0 4,341,705 0 -4,341,705 
1 3,750,574 4,256,407 505,832.7 
2 3,750,574 4,864,465 1,113,891 
3 3,750,574 5,472,523 1,721,949 
4 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
5 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
6 5,109,444 6,080,581 971,137 
7 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ)  
 

ปี ต้นทุนของโครงการ ผลตอบแทนของโครงการ กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ 
8 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
9 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
10 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
รวม 43,206,315 57,157,458 13,951,143 

 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน (Financial Analysis) 
  การวิเคราะห์ทางการเงินของ โครงการจะท าการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและ
ผลตอบแทนโครงการที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ซึ่งแสดงในตารางที่ 4.18 น ามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการโดยก าหนดอายุโครงการ 10 ปีอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่งเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการใน
ประเทศไทยนะเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ ร้อยละ 8 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยบุคคลทั่วไปที่สามารถกู้ยืมได้  โดยใช้ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการคือ 
การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash Flow) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : 
IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) ระยะเวลาคืนทุน (Ppayback 
Period : PB) ซึ่งได้แสดงผลตามตารางที่ 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 
 

ปี ต้นทุน (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน 

(PVB) 
0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 
1 3,750,574 4,256,407 0.93 3,472,656 3,941,007 
2 3,750,574 4,864,465 0.86 3,215,367 4,170,306 
3 3,750,574 5,472,523 0.79 2,977,206 4,344,089 
4 3,750,574 6,080,581 0.74 2,756,672 4,469,227 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ปี ต้นทุน (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

5 3,750,574 6,080,581 0.68 2,552,641 4,138,443 
6 5,109,444 6,080,581 0.63 3,219,972 3,831,982 
7 3,750,574 6,080,581 0.58 2,188,460 3,548,019 
8 3,750,574 6,080,581 0.54 2,026,435 3,285,338 

9 3,750,574 6,080,581 0.50 1,876,037 3,041,506 
10 3,750,574 6,080,581 0.46 1,737,266 2,816,525 
รวม 43,206,315 57,157,458 

 
30,364,416 37,586,441 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV)       

                
7,222,024  

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
 

  31.20% 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 
 

  1.24 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
  

  (3 ปี 5 เดือน 12วัน) 
ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตรา 
คิดลดร้อยละ 8 (3 ปี 10 เดือน 13 วัน) 

 

  ผลการวิ เคราะห์ทางการเงินของโครงการดังตารางที่  4.21 แสดงให้ เห็นว่า
ผลตอบแทนของโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือความคุ้มค่าหรือไม่โดยสรุปผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการจากตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ ดังนี้  

  1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 7,222,024 บาท ซึ่งแสดงว่า โครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

  2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
31.20% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
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เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด           
ร้อยละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

  3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่า
หนึ่ง หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้วมี
อัตราผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน 1.24 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

  4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน 
12 วัน หมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไร
หลังจากการลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้ซึ่งการเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี  ข้อจ ากัด
คือไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

  การวิเคราะห์ความไวของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปโดย
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อโครงการ เนื่องจากว่าการด าเนินงานทางธุรกิจโดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอเช่นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายรวมถึงปริมาณผลผลิตที่ไม่เป็นตามที่ต้องการหรือคาดการณ์ไว้หากเป็นเช่นนี้อาจมีผลท าให้
การวิเคราะห์โครงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นถ้าจะให้สมบูรณ์ นักลงทุนหรือผู้ประกอบการจะต้องดูความ
เคลื่อนไหวของโครงการด้วย นั่นหมายความว่าถ้ารายได้และค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะท าให้
ผลตอบแทนของโครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ ส าหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยการพิจารณาตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไว้ 3 กรณีดั้งนี้ กรณีที่ 1 
เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 กรณีที่ 2 เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง 
ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 กรณีที่ 3 เมื่อต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนที่
คาดหวังลดลงร้อยละ 5 อีกทั้ง ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และ เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง
ลดลงร้อยละ 10 
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  กรณีที่ 1 เป็นการศึกษาความเป็นได้ทางด้านการเงิน กรณี อัตราต้นทุนในการผลิต 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงการค านวณกรณี อัตราต้นทุนในการผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 

ปี ต้นทุน   (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน 

(PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 

1 3,938,103 4,256,407 0.93 3,646,289 3,941,007 

2 3,938,103 4,864,465 0.86 3,376,135 4,170,306 

3 3,938,103 5,472,523 0.79 3,126,066 4,344,089 

4 3,938,103 6,080,581 0.74 2,894,505 4,469,227 

5 3,938,103 6,080,581 0.68 2,680,273 4,138,443 

6 5,296,973 6,080,581 0.63 3,338,152 3,831,982 

7 3,938,103 6,080,581 0.58 2,297,883 3,548,019 

8 3,938,103 6,080,581 0.54 2,127,757 3,285,338 

9 3,938,103 6,080,581 0.50 1,969,839 3,041,506 

10 3,938,103 6,080,581 0.46 1,824,129 2,816,525 

รวม 45,081,602 57,157,458 
 

31,622,734 37,586,441 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)              5,963,707  

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
 

  27.34% 
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 

 
  1.19 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
  

  (3 ปี 8 เดือน 24 วัน) 

ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (4 ปี 2เดือน 8 วัน) 
 
ที่มา : จากการค านวณ 
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 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 5,963,707 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
27.34% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด            
ร้อยละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้วมีอัตรา
ผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.19 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการเท่ากับ 3 ปี 8 เดือน 24 
วันหมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไรหลังจาก
การลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวได้ซึ่ง
การเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี ข้อจ ากัดคือ
ไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงการค านวณกรณี อัตราต้นทุนในการผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 
1 4,125,631 4,256,406 0.93 3,819,922 3,941,007 
2 4,125,631 4,864,464 0.86 3,536,904 4,170,305 
3 4,125,631 5,472,522 0.79 3,274,926 4,344,088 
4 4,125,631 6,080,581 0.74 3,032,339 4,469,227 
5 4,125,631 6,080,581 0.68 2,807,905 4,138,443 
6 5,484,501 6,080,581 0.63 3,456,333 3,831,982 
7 4,125,631 6,080,581 0.58 2,407,306 3,548,019 
8 4,125,631 6,080,581 0.54 2,229,079 3,285,338 
9 4,125,631 6,080,581 0.50 2,063,641 3,041,506 
10 4,125,631 6,080,581 0.46 1,910,992 2,816,525 
รวม 46,956,889 57,157,457 

 
32,881,052 37,586,439 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 

  4,705,388 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)   23.44% 
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 

 
  1.14 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
  

  (4 ปี 1เดือน 2 วัน) 
ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (4 ปี 9 เดือน23 วัน) 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 4,705,388 บาทซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
23.44% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
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เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง
คือ เท่ากับ 1.14 เท่า หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนรวมแล้วมีอัตราผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการ เท่ากับ 4 ปี 1 เดือน             
2 วัน หมายความว่า ค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไร
หลังจากการลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้ซึ่งการเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี  ข้อจ ากัด
คือไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 กรณีที่ 2 เป็นการศึกษาความเป็นได้ทางด้านการเงิน เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง
ลดลง ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงการค านวณกรณี ผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง ลดลงร้อยละ 5 
 

ปี ต้นทุน   (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 
1 3,750,574 4,043,586 0.93 3,472,656 3,743,957 
2 3,750,574 4,621,242 0.86 3,215,367 3,961,790 
3 3,750,574 5,198,897 0.79 2,977,206 4,126,884 
4 3,750,574 5,776,551 0.74 2,756,672 4,245,765 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

ปี ต้นทุน   (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

5 3,750,574 5,776,551 0.68 2,552,641 3,931,521 
6 5,109,444 5,776,551 0.63 3,219,972 3,640,383 
7 3,750,574 5,776,551 0.58 2,188,460 3,370,618 
8 3,750,574 5,776,551 0.54 2,026,435 3,121,071 
9 3,750,574 5,776,551 0.50 1,876,037 2,889,431 
10 3,750,574 5,776,551 0.46 1,737,266 2,675,699 
รวม 42,530,315 54,299,584 

 
30,364,416 35,707,118 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 5,342,702 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 

  
25.67% 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 
  

1.18 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

   
(3 ปี 10 เดือน 8 วัน) 

ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) 
ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 

(4 ปี 5 เดือน 29 วัน) 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 5,342,702 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
25.67% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้วมีอัตรา
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ผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.18 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ  เท่ากับ 3 ปี 10 เดือน 
8 วัน หมายความว่า ค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไร
หลังจากการลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้ซึ่งการเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี ข้อจ ากัด
คือไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 
ตารางท่ี 4.25 แสดงการค านวณกรณี ผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง ลดลงร้อยละ 10 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 
1 3,750,574 3,830,766 0.93 3,472,656 3,546,906 
2 3,750,574 4,378,018 0.86 3,215,367 3,753,275 
3 3,750,574 4,925,271 0.79 2,977,206 3,909,680 
4 3,750,574 5,472,522 0.74 2,756,672 4,022,304 
5 3,750,574 5,472,522 0.68 2,552,641 3,724,599 
6 5,109,444 5,472,522 0.63 3,219,972 3,448,784 
7 3,750,574 5,472,522 0.58 2,188,460 3,193,217 
8 3,750,574 5,472,522 0.54 2,026,435 2,956,804 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

9 3,750,574 5,472,522 0.50 1,876,037 2,737,356 
10 3,750,574 5,472,522 0.46 1,737,266 2,534,872 

 รวม 43,206,315 51,441,712 
 

30,364,416 33,827,796 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) 3,463,380.05 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 

 
  19.88% 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 
 

  1.11 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

  

  (4 ปี 5 เดือน 4 วัน) 
ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (6 ปี 1เดอืน 16 วัน) 
 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 3,892,249 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
19.88% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้ วมีอัตรา
ผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.11 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ เท่ากับ 4 ปี 5 เดือน 4 วัน 
หมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไรหลังจากการ
ลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวได้ซึ่งการ
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เลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี  ข้อจ ากัดคือไม่ได้
ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 กรณีที่ 3 เมื่อต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง
ร้อยละ 5 อีกทั้ง ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และ เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังลดลงร้อยละ 10 

 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการค านวณกรณีต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนที่
 คาดหวังลดลงร้อยละ 5 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 

1 3,938,103 4,043,586 0.93 3,646,289 3,743,957 

2 3,938,103 4,621,242 0.86 3,376,135 3,961,790 

3 3,938,103 5,198,897 0.79 3,126,066 4,126,884 

4 3,938,103 5,776,551 0.74 2,894,505 4,245,765 

5 3,938,103 5,776,551 0.68 2,680,273 3,931,521 

6 5,296,973 5,776,551 0.63 3,338,152 3,640,383 

7 3,938,103 5,776,551 0.58 2,297,883 3,370,618 

8 3,938,103 5,776,551 0.54 2,127,757 3,121,071 

9 3,938,103 5,776,551 0.50 1,969,839 2,889,431 

10 3,938,103 5,776,551 0.46 1,824,129 2,675,699 

รวม 45,081,602 54,299,585  31,622,734 35,707,118 
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ตารางท่ี 4.26 (ต่อ) 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
  

4,084,385 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
  

21.69% 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 
  

1.13 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
   

(4 ปี 2 เดือน 28 วัน) 

ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (4 ปี10 เดือน 12 วัน) 
 

ที่มา : จากการค านวณ 
  

 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 4,084,385 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
21.69% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่า
หนึ่ง หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้วมี
อัตราผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.13 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ เท่ากับ 4 ปี 2 เดือน 
28 วันหมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไร
หลังจากการลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้ซึ่งการเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี ข้อจ ากัด
คือไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 
ตารางท่ี 4.27 แสดงการค านวณกรณีต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และเมื่อผลตอบแทนที่
 คาดหวังลดลงร้อยละ 10 
 

ปี ต้นทุน (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด 
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 0 1.00 4,341,705 - 
1 4,125,631 3,830,766 0.93 3,819,922 3,546,906.3 
2 4,125,631 4,378,018 0.86 3,536,904 3,753,275.1 
3 4,125,631 4,925,271 0.79 3,274,926 3,909,679.8 
4 4,125,631 5,472,522 0.74 3,032,339 4,022,304.0 
5 4,125,631 5,472,522 0.68 2,807,905 3,724,598.8 
6 5,484,501 5,472,522 0.63 3,456,333 3,448,783.6 
7 4,125,631 5,472,522 0.58 2,407,306 3,193,216.8 
8 4,125,631 5,472,522 0.54 2,229,079 2,956,803.9 
9 4,125,631 5,472,522 0.50 2,063,641 2,737,355.7 
10 4,125,631 5,472,522 0.46 1,910,992 2,534,872.4 

 รวม 46,956,889 51,441,712 
 

32,409,295 33,827,796 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

   
946,744.9 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) 
  

11.39% 
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 

  
1.03 

ระยะเวลาคืนทุ (PB) 
   

(6 ปี 8 เดือน 12 วัน) 
ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (8 ปี 6 เดือน 8 วัน) 
 
ที่มา : จากการค านวณ 
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 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 946,744.9 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
11.39% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง
คือ 1.03 เท่า หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม
แล้วมีอัตราผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.04 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่า
โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ เท่ากับ 6 ปี 8 เดือน 12 วัน 
หมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไรหลังจากการ
ลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวได้ซึ่งการ
เลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี  ข้อจ ากัดคือไม่ได้
ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซ่ึงก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 
 



 
 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  โดยเป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลต้มแบบจากผู้ประกอบการจ านวนสองแห่งที่ด าเนินกิจการใน
ปัจจุบัน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางด้านการเงินเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่ามี
ความเป็นไปได้ที่จะลงทุนหรือไม่ประกอบกับการศึกษา ด้านมิติอ่ืน ๆ เช่น ทางด้านการตลาด สังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี กฎหมาย และ นโยบายภาครัฐ อันจะส่งผลต่อการท า
ธุรกิจทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมี
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจลงทุนกับผู้ที่ต้องการข้อมูลไปศึกษาต่อยอดท าธุรกิจโดยก าหนดอายุ
โครงการ 10 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ  8 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า 
(Minimum Retail rate เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2562 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไปสามารถท าการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน
อ่ืน ๆ ในระบบผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน 
 5.2 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
ANALYSIS) 
 5.3 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis) 
 5.4 อภิปรายผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
 5.5 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน 
 5.1.1 ต้นทุน (กระแสเงินสดจ่าย) ของการลงทุนท าลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโป
นิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลการด าเนินงานได้ประมาณการต้นทุน ใน
อายุโครงการ 10 ปี โดยการประมาณการจากข้อมูลได้ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการประกอบกับ
การศึกษาราคาตลาดในแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยทุกปีจะมีมูลค่าเท่ากัน แต่จะมีการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการ
ท าการตลาดในช่วง 3 ปีแรก ที่เพ่ิมขึ้นมาและค่าใช้จ่ายเพ่ิมในส่วนการลงทุนเมื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร และโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีการเสื่อมสภาพในปีที่ 5 โดยปีที่ 1 มีค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 4,341,705 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินในปีที่ 1- 3 เมื่อรวมค่าใช้จ่ายใน
การท าการตลาด โดยปี 1 เท่ากับ 3,750,574 บาท ปี 2 เท่ากับ 3,698,574 บาท ปี 3 เท่ากับ 
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3,672,574 บาท และคงที่จนถึงปีที่ 10 เงินลงทุนเพ่ิมในปีที่ 5 เท่ากับ 1,358,870 บาท รวม 10 ปี 
ประมาณการต้นทุนไว้ทั้งสิ้น 42,530,315 บาท 
 5.1.2 ผลตอบแทน (กระแสเงินสดรับ) ของการลงทุนท าลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้ประมาณการผลตอบแทนตลอด
อายุของโครงการ 10 ปี โดยทุกปีจะมีมูลค่าเท่ากัน แต่จะมีการประมาณการผลตอบแทนในปีที่ 1-3 ที่
เป็นช่วงของการเข้าสู่ตลาดของโครงการใหม่ โดยปีที่ 1 เท่ากับ 4,256,406 บาท โดยปีที่ 2 เท่ากับ 
4,864,464 บาท โดยปีที่ 3 เท่ากับ 5,472,522 บาท และคงที่ในปีที่ 4 ถึง ปีที 10 เท่ากับ 6,080,580 บาท 
รวม 10 ปี ประมาณการผลตอบแทนไว้ทั้งสิ้น  57,157,456 บาท  
  ซึ่งเมื่อน าการประมาณการต้นทุนต่อโครงการหักด้วยการประมาณผลผลตอบแทน
ต่ออายุโครงการ จะมีกระแสเงินสดติดลบในปีที่ 1 และกระแสเงินสดจะเป็นบวกในปีที่ 2 จนถึงปีที่ 
10 โดยประมาณผลตอบแทนสุทธิไว้ทั้งสิ้น 14,627,141 บาท 
 5.1.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis) 
  5.1.3.1 มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV)   
มีค่าเท่ากับ 7,650,893 บาทซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือ
สามารถลงทุนได ้
  5.1.3.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 32.3% เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน 
  5.1.3.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีค่ามากกว่า
1 คือ 1.26 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจทางด้านการเงินแสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่า
ในทางการเงินซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน 
  5.1.3.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการมีใช้ระยะเวลา                
3 ปี 4 เดือน 13 วัน  
 5.1.4 ผลการศึกษาความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
  การศึกษาความไวของโครงการ ได้ก าหนดปัจจัยอยู่  4 ปัจจัย ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน BCR  และ ระยะเวลาคืนทุน PB ดังนี้ 
  5.1.4.1 ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่
เพ่ิมขึ้น ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่าส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (BCR) และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
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ต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (NPV) มีค่าเท่ากับ  
6,414,019 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน
การเงินการลงทุน 2) ค่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 28.52% เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือ
ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR ) มีค่าเท่ากับ 1.21 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
4) ระยะเวลาคืนทุน PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (3 ปี 7 เดือน 20 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์โครงการเป็น
ดังนี้ 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 5,177,144.93 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 2) ค่า 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 24.73% เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลด
ร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR ) มีค่าเท่ากับ 1.16 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 4) ระยะเวลาคืนทุน 
PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (3 ปี 11 เดือน 19 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดร
โปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุนหรือเป็น
โครงการที่สามารถลงทุนได ้ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  5.1.4.2 ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
ที่ลดลง ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่า ส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ(NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (BCR) และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ  
5,771,571 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน
การเงินการลงทุน 2) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 26.83% เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือ
ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.19 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
4) ระยะเวลาคืนทุน PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (3 ปี 9 เดือน 4 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจ
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นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนลดลง ร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์โครงการ
เป็นดังนี้ 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 3,892,249 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 2) ค่า 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 21.14% เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลด
ร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.13 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 4) ระยะเวลาคืนทุน 
PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (4 ปี3 เดือน15 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโป
นิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุนหรือเป็น
โครงการที่สามารถลงทุนได ้ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  5.1.4.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่
เพ่ิมขึ้นและผลตอบแทนที่ลดลง ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่า ส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) ค่า
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่ ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 1) มูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 4,534,697 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดง
ว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 2) ค่าอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 22.97% เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 แล้ว
แสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 3) ค่า
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ  1.15 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่
ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 4) ระยะเวลาคืนทุน PB ใช้
ระยะเวลาเท่ากับ (4 ปี 1 เดือน 14 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการ
ที่สามารถลงทุนได้ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และขณะที่ผลตอบแทนลดลง
ร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์โครงการเป็นดังนี้ 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
มีค่าเท่ากับ 1,418,501 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 2) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 12.97% 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูง
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กว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ  
1.04 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ใน
การลงทุน 4) ระยะเวลาคืนทุน PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (6 ปี 4 เดือน 6 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุน
ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้
ทางการเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
 
5.2 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
สามารถน ามาจัดแยกประเภทออกเป็นประเด็นปัญหาภายในองค์กร คือ จุดแข็ง จุดอ่อน (Strengths 
and -Weakness) และประเด็นปัญหานอกองค์กร คือ โอกาส และอุปสรรค (Opportunity and 
Threat) โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 Strength 
 1. การปลูกด้วยระบบ Hydroponics นั้นให้ผลผลิตเร็วและคุณภาพดี รวมถึงใช้พ้ืนที่ใน
การปลูกน้อยกว่าการปลูกแบบทั่วไปบนดินแต่ให้ผลผลิตที่สูง เนื่องจากสามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ
ในการผลิตได้สม่ าเสมอและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชผัก โดยการน านวัตกรรมทาง
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอัน
ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ต่ ากว่าวิธีการปลูกโดยใช้ดิน ท าให้เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดในระยะยาว 
 2. ตัดปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืชที่มากับดิน โดยการประยุกต์การก าจัดศัตรูพืช
แบบชีววิถี ท าให้ลดปัญหาโรคพืชต่าง ๆ และสารพิษตกค้างที่จะมีผลต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตราฐานความปลอดภัยทางทางอาหารต่าง ๆ ท าให้ลดการกีดกันทางการค้าและ
สร้างความเชื่อม่ันในกับผู้บริโภค รวมถึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพในปัจจุบัน 
 3. ประเทศไทยสามารถปลูกผักเมืองหนาวได้เฉพาะฤดูกาลเท่านั้น  ยกเว้นในพ้ืนที่
ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนในบางพ้ืนที่ แต่ระบบปลูกแบบเทคนิค Hydroponics นั้นสามารถ
ปลูกเกือบได้ทุกพ้ืนที่และทุกฤดูกาล โดยในผลผลิตที่มีความสม่ าเสมอ ซึ่งส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งเนื่องจากสามารถเลือกท่ีตั้งผลิตใกล้เขตชุมชนหรือแหล่งรับซื้อ เช่น ตลาดสด ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม 
 Weakness 
 1. Setup Cost หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
มากกว่าการปลูกแบบทั่วไป รวมถึงราคาแพงแต่มีศักยภาพในการคุ้มทุนเร็ว 



 107 

 2. การปลูกด้วยระบบ  Hydroponics นั้นเกษตกรหรือผู้ประกอบการต้องมีความรู้ 
(Knowledge) ความช านาญ (Skill) และประสบการณ์ (Experience) ที่มากในการควบคุม ดูแล และ
ซ่อมบ ารุง ฟาร์มพืชแบบไร้ดินเป็นอย่างดี รวมถึงมีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมทางการเกษตรที่ใช้ในการปลูกโดยถ้าหากผู้ประกอบการ
ไม่มีความรู้และความสามารถในการจัดการที่ดีพออาจท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตและผลผลิตต่ า
กว่าที่คาดหวังรวมถึงผลผลิตเสียหายได้ 
 Opportunity 

 1. ปัจจุบันผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมีอัตราการเติมโตสูงขึ้นท าให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะ
ของ health-conscious มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีความต้องการในการบริโภคผักเมืองหนาว
ประเภทผักสลัดเพ่ิมสูงตามไปด้วย 

 2. การปลูกพืชในระบบปลูกแบบ เทคนิค Hydroponics เป็นวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ 
สามารถให้ผลผลิตที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ใส่ใจ
ในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และห่วงใยในสิ่งแวดล้อม 

 3. การปลูกพืชในระบบปลูกแบบ เทคนิค Hydroponic สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่
เน้นการท าน้อยได้มาก เนื่องจากในระบบนวัตกรรมทางการเกษตรที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งและการจัดจ าหน่าย เพ่ือ
การ Optimum cost เพ่ือการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่เน้นให้
ประเทศไทยเป็นครัวโลก (Kitchen of the world) โดยให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ออก
สู่ตลาดโลก โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วัตถุดิบ การแปรรูป การผลิต บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ ซึ่งผักสลัด และผักไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ภาครัฐให้การสนับสนุนในการปลูก 

 Threat 
 1. มาตรฐานทางการเกษตรในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจะต้องไปให้ถึง เพ่ือให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานภายในประเทศและระดับสากลอาทิ ISO 9001 GAP GMP อาหารปลอดภัย อาจท า
ให้ต้นทุนในการผลิตและบริหารจัดการสูงขึ้น แต่จะส่งบนดีในระยะยาวที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ตลาดและกลุ่มผู้บริโภค 
 2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยชะลอตัวในปัจจุบันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคต้องประหยัด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารในครัวเรือน 
 3. สภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย เช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณ
ออกซิเจนในรากพืชเกิดเป็นโรค ฝนตกหนักท าให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรงเรือนปลูกเพ่ือลดความ
รุนแรงของกระแสลม และน้ าค้างใบท าให้ผักเน่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วท าให้ต้นทุนในการผลิตมีมูลค่า
สูงขึ้น 
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 4. การเข้ามาของพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศจีนท าให้เกิด
การแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรง รวมถึงการออกสู่ตลาดของผลผลิตพร้อม ๆ กันตามฤดูกาลที่
มากเกินความต้องการของตลาดอาจท าให้ผลผลิตขายไม่ได้หรือเก็บไว้นานจนเน่าเสีย ซึ่งส่งผลต่อ
ยอดขายต่ ากว่าที่คาดหวัง ท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทนที่ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 สรุปคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  ท าให้
ทราบว่าปัจจัยในของการด าเนินธุรกิจ อันประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีส่วนช่วย
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ประกอบการและความเข้า
ในในตัวธุรกิจอันมีปัจจัยภายในที่ เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน โดยมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและ
อุปสรรคที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินก่อนการตัดสินใจด าเนินธุรกิจและการวางแผนการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

 
5.3 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis) 

 นวัตกรรมฟาร์มผักให้ดูโพนิกส์โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้                   
6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political Factors) (+)(-) 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านเมืองจากการวิเคราะห์พบว่า จะส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบโดยส าหรับทางบวกนั้นผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ จัดอยู่กลุ่มธุรกิจประเภทขนาดกลาง
และขนาดย่อยโดยประโยชน์ที่ได้รับคือการสนับสนุนเงินกู้และด้านภาษีส าหรับธุรกิจ SME เช่น การ
ยกเว้นภาษีลดอัตราภาษี การกู้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ า รวมถึงยังได้รับความช่วยเหลือแรง
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐอาทิ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) การส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ในหมวดเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร
ทีมีประเภทของธุรกิจทีมีการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิ การประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนเครื่องจักหรืออุปกรณ์เพ่ิมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต โดยให้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 3 ปี จ ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนที่ใช้ในการ
ปรับปรุงจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม เป็นต้น 
  โดยรัฐบาลยังมีโครงการอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมากที่ให้การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้าน
สินค้าทางการเกษตรเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการส่งเสริมช่องทางการตลาดใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ถือเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
ทางด้านการเกษตรจึงได้รับผลประโยชน์โดยตรงโดยปัจจัยทางด้านลบนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากความ
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ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและท าให้ยอดขายจากการส่งออกสินค้า
ทางด้านการเกษตรและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศลดลง 
 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) (+)(-) 
  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์พบว่ามีปัจจัยเชิงลบจากเศรษฐกิจโลกในปี  
2562 รวมทั้งปี 2563 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมูลค่า
การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 
และร้อยละ 2.2 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 
6.8 ของ GDP โดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตัวลง
จากปี 2562 ตามข้อจ ากัดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของ
งบประมาณ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจและการค้าโลก
ตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันการค้าและความเสี่ยงจาก การแยกตัวของสหราช
อาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง (2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการ
ลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (3) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ า
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 - 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP (สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2562) 
  ซึ่งในในปัจจัยเชิงบวกเมื่อเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น  สินค้าประเภทอาหารจะได้รับ
ผลกระทบทางบวกผ่านปัจจัยด้านการบริโภคของภาคเอกชนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
เมื่อเศรษฐกิจดี โดยภาคเอกชนมีรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคจึงมากขึ้นด้วย
ตามล าดับ 
 3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Factors) (+) 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมจากการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมของ
คนไทยในปัจจุบันมีความตื่นตัวและมีกระแสรักสุขภาพมากขึ้นซึ่งทุกคนหันมาเลือกทานอาหารสุขภาพ
ผักผลไม้และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพกันมากขึ้นโดยพบว่า กระแสทางด้านอาหารในปัจจุบันมี
แนวโน้มในทิศทาง ดังต่อไปนี้  
  1. อาหารที่มีการเล่าเรื่อง 
   ผู้บริโภค 56% กล่าวว่า เรื่องราวมีผลต่อการซื้ออาหาร เช่น ที่มาของส่วนผสม และ
กระบวนการผลิต เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ ที่ส าคัญเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
นอกเหนือจากการสร้างการจดจ าแบรนด์ของเราแล้ว ยังท าให้แบรนด์ของเรามีคุณค่าและเกิดความ
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ผูกพันระหว่างเรากับลูกค้าได้อีกด้วย มีร้านอาหารจ านวนไม่น้อยให้ความส าคัญ กับการเล่าเรื่องราว
หรือ Story Telling และประสบความส าเร็จมาแล้วมากมาย 
  2. ความยั่งยืนด้านอาหาร  
   ผู้บริโภคหวังให้ธุรกิจลงทุนในความยั่งยืนเพ่ิมขึ้นจาก 65% ในปี 2018 เป็น 87% 
ในปี 2019 และราว 50% ยินดีจ่ายเงินเพ่ิมขึ้นส าหรับสินค้าที่ผลิตอย่างยั่งยืน สิ่งที่น่าจับตาของการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณประชากรโลกในแต่ละพ้ืนที่คือ “ความต้องการอาหาร” ที่เพียงพอ อย่างที่ทราบ
กันดีว่าในปัจจุบันประชากรโลกในบางพ้ืนที่ยังมีการขาดแคลนอาหารและน้ าดื่ม ขณะเดียวกันในหลาย
พ้ืนที่ทั่วโลกประชากรมีปัญหาด้านน้ าหนักตัวมากเกินไป และ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นในโลกนี้ 
จะกลายเป็นของเสียทั้งจากการบูดเน่า นี่จึงเหตุผลที่โลกต้องการสมดุลด้านอาหาร หรือที่เรียกเทรนด์
นี้ว่า “อาหารเพื่อความยั่งยืนของโลก” 
  3. ส่วนผสมของอาหาร (Food Ingredients) 
   ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ทั้งจะดูว่าอาหารนั้นผลิต
ที่ใด มีส่วนประกอบอะไร มีการปรุง การเก็บรักษาอย่างไร ผลิตหรือหมดอายุเมื่อใด มีการใช้สารหรือ
วัตถุเจือปนชนิด ซึ่งเทรนด์อาหารในปัจจุบันผู้บริโภคสนใจดูส่วนผสมของอาหาร เช่น Fiber, Probiotic, 
Prebiotic และ CBD มากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตอาหารจึงต้องให้ความส าคัญในด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น 
  4. อาหารเพื่อสุขภาพ  
   กระแสรักสุขภาพและการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพได้กลายเป็นเทรนด์ที่เกิด
ขึ้นมาหลายปี แต่การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพยังคงเป็นเมกะเทรนด์ต่อไป มีการคาดการณ์ว่า
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานเพ่ือสุขภาพของโลกจะมีมูลค่าประมาณ 10,551 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 
2521 โดยกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนรุ่น Millennial อายุ 18-34 ปี และกลุ่ม Baby Boomers ที่มี
อายุ 51-69 ปีผู้บริโภคจะทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย Innova 
เรียกว่า แนวโน้มนี้ว่า Cosmeceutical และเห็นว่าแนวโน้มนี้มีศักยภาพในการขยายตัวอีกมาก 
  5. อาหารเฉพาะตัวบุคคล (Personalization) 
   อาหารที่ค านึงถึงความต้องเฉพาะตัวบุคคล เพศ วัย ระดับกิจกรรมการใช้ชีวิต อัตรา
การเปลี่ยนแปลงกลูโคสในหลอดเลือดหลังการบริโภคอาหาร อาหารที่ชอบ รูปแบบการออกก าลังกาย
ที่ชอบ และเป้าหมายด้านโภชนาการ เช่น เพ่ือลดน้ าหนัก เพ่ิมน้ าหนัก รักษาน้ าหนัก หรืออ่ืน  ๆ 
รวมถึงโรคประจ าตัวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องลดความหวาน เค็ม มัน เสริมโปรตีน เสริมแคลเซียมเฉพาะ
ตามแต่ความต้องการ หรือขาดเหลือของแต่บุคคล 
   ซึ่งอาหารที่น าผลผลิตที่ได้จากผักไฮโดรโปรนิกส์มาแปรรูปประกอบเป็นอาหารถือว่า
ก าลังได้รับความนิยมจากเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ซึ่งจากปัจจัยข้างต้นจะส่งผลให้ความต้องการบริโภค
จะสูงขึ้นเรื่อยตามล าดับ 
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 4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) (+) 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านเทคโนโลยีการผลิต 
   การวิเคราะห์ พบว่า เทคโนโลยีนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยในประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานหลักหลายแห่งที่ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้าน
กระบวนการและเทคโนโลยีโดยน าระบบควบคุมอัตโนมัติอาทิระบบแมคคานิคส์ ระบบอดูโน่ส์ และ 
แอฟพิเคชั่นส์ เพ่ือใช้ในการควบคุมปัจจัยทางการผลิตอัน ได้แก่ การให้น้ า การให้ปุ๋ย การวัดอุณหภูมิ
และความชื้นรวมถึงระบบการตรวจติดตามการผลิตและผลผลิตแบบเรียวไทม์   
  2. ด้านเทคโนโลยี สาระสนเทศและสื่อดิจิตอล 
   ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีหน่วยงานทางด้านภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน
อาทิ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลให้การสนับสนุนเทคโนโลยีทางสื่อสารทางอินเตอร์ เน็ตและ
ดิจิตอล โดยเทคโนโลยีและสื่อทางด้านอินเตอร์เน็ตและดิจิตอลในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบใหม่ใหม่
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อการท าธุรกิจรวมถึงน า
ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลดิจิตอลน ามาวิเคราะห์เพ่ือการท าการตลาดและการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
โดยจะท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างแบบไร้ขีดจ ากัดโดยช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้มาก
ขึ้นซึ่งจะส่งผลให้พบตลาดใหม่และกระจายสินค้าท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 5. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) (+)(-) 
  จากกระแสปัญหาโลกร้อนปัญหาสารพิษตกค้างในอาหารและการรักสุขภาพของ
ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มมากขึ้นพบว่า ประเด็นด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ถูกยกขึ้นมาให้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพิจารณาสินค้าและการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค เช่น การใช้ทรัพยากรในการผลิตที่น้อยกว่าและการใช้สารเคมี  ที่น้อยกว่าและสาร
ก าจัดสตูพืชพืชที่ที่น้อยกว่าการปลูกพืชแบบวิธีเดิม ๆ รวมถึงการใช้ไฟฟ้าและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อการด าเนินธุรกิจ  ตลอดจนใช้
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ถึงแม้ว่าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์จะช่วยในสิ่งเหล่านี้แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในส่วนปัจจัยทางด้านการผลิตบาง
อย่างเช่นวัสดุปลูกเช่นถ้วยปลูกที่ท าจากพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ยังใช้วัสดุประเภทพลาสติกซึ่ งวัสดุ
ดังกล่าวไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจัยนี้จึงส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจ  
 6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (Legal Factors) (+) 
  ในปัจจุบันพบว่า คนยุคใหม่ใส่ใจอาหารที่ดีมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพและยังใส่ใจเรื่อง
รายละเอียดของที่มาผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลทางด้านอาหาร
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และมาตรฐานการผลิตที่ครบถ้วนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นโดยเพ่ิมโอกาส
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยมาตรฐานที่ผู้บริโภคให้ความใส่ ใจ  ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน
ภายในประเทศและระดับสากลอาทิ ISO 9001, GAP, GMP อาหารปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรฐาน 
GAP (Good Agricultural Practice) ซึ่ ง เป็ นข้อก าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติซึ่งกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการเป็นมาตรฐานรับรองของภาคการเกษตร
ในประเทศไทยโดยสิ่งที่ต้องค านึงถึงผู้บริโภคความปลอดภัยและผู้ด าเนินการต้องไม่มีสารอันตราย 
วัตถุอันตราย และใกล้กับแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่ผ่าน
มาตรฐานสามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 
 
5.4 อภิปรายผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินซึ่งใช้
อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า (Minimum 
Retail rate เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
เท่ากับร้อยละ 8 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคลทั่วไปสามารถท าการกู้ยืมได้จากแหล่ง
เงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบ โดยจะได้ผลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 การคาดคะเนกระแสเงินสดหมุนเวียน (Cash Flow) ใช้วิธีวิเคราะห์การเงิน คือ
การก าหนดต้นทุนและผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนตลอดอายุโครงการ 10 ปี จะมีต้นทุน 
42,530,315 บาท และมีผลตอบแทนตลอดอายุโครงการ 10 ปี จะมีผลตอบแทน 57,157,457 บาท
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ได้รับผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนที่จ่ายไป ภายใต้เงื่อนไขผลผลิตได้ตามที่คาดหวัง
เฉลี่ย 35,280 กิโลกรัมต่อปี และถ้าหากต้องการให้มีกระแสเงินสดรับเพ่ิมขึ้น กระบวนการผลิตผัก
สลัด ต้องมีการเพ่ิมประสิทธิผลทางการผลิตให้ผักมีน้ าหนักต่อต้นเพ่ิมขึ้น โดยหาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพ
วางการผลิตและลดต้นทุนในการท าฟาร์มโดยน านวัตกรรมการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน  คือ มูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) ค่า
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยะราช เตชะสืบ (2557) ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูกผัก
กุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกร
ผู้ปลูกกุยช่าย จ านวน 3 ราย โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลตอบแทน คือ วิธีวิเคราะห์ระยะเวลาคืน
ทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากโครงการ (IRR) โดยก าหนด
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อายุของฟาร์มที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินเท่ากับ 5 ปี และใช้อัตราการคิดลด เท่ากับ 8 เท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารในขณะนั้น การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 
(PB) เท่ากับ 3 ปี กับ 2 เดือน 2 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 38,552.71 บาท และมีอัตรา 
ผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เท่ากับร้อยละ 11.62 ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ส่งผลให้เห็นว่า 
โครงการนี้สามารถยอมรับได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เหมือนกับงานวิจัยนี้ พบว่า มูลค่าเทียบเท่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เท่ากับ7,650,893 บาท อัตราผลตอบแทนภายโครงการ (IRR) 
เท่ากับ 32.3% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.26 เท่า แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่
จะลงทุน 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
โดยใช้วิธีการสมมุติการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา 3 กรณี โดยสมมุติให้ กรณีที่ 1 เมื่อต้นทุนในการผลิต
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 กรณีที่ 2 เมื่อผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5 และผลตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 10 กรณีที่ 3 โดยแบ่งเป็น กรณีที่ 3.1 เมื่อต้นทุนในการ
ผลิตเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 กรณีที่ 3.2 เมื่อต้นทุนในการ
ผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และผลตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 10 การด าเนินการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ยังคงเป็นโครงการนี้มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่จะลงทุนเนื่องจากมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของกรณีที่ 1 เมื่อ
ต้นทุนในการผลิตเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่า
มากกว่า 0 บาท อัตราผลตอบแทนภายโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ซึ่งมี
ค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า (Minimum Retail Rate เฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 8 หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคลทั่วไปสามารถท าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 ระยะเวลาคืนทุน (PB) 3 ปี11 เดือน 19 วัน 
 กรณีที่ 2 เมื่อผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 5 และ ผลตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 
10 ผลตอบแทนสุทธิ(NPV)มีค่ามากกว่า 0 บาท อัตราผลตอบแทนภายโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่า
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า (Minimum 
Retail rate เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม พ .ศ. 2562 
เท่ากับร้อยละ 8 หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคลทั่วไปสามารถท าการกู้ยืมได้จากแหล่ง
เงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
4 ป ี3 เดือน 15 วัน กรณีที่ 3 โดยแบ่งเป็น กรณีที่ 3.1 เมื่อต้นทุนในการผลิตเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 และเมื่อผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 กรณีที่ 3 .2 เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ10 และ  



 114 

ผลตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 10 ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่า 0 บาท อัตราผลตอบแทนภาย
โครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า
รายย่อยขั้นต่ า (Minimum Retail Rate เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ 
เดือน มกราคม พ .ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 8 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคลทั่วไป
สามารถท าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่า
มากกว่า 1 ระยะเวลาคืนทุน (PB) 6 ปี 4 เดือน 6 วัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐิกา สุทธิ
ประ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 
15 รายผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการลงทุน โดยในการลงทุนเริ่มแรก ใช้เงินทุนจานวน 3,291,000 บาท 
รายจ่ายต้นทุนแปรผันกับต้นทุนคงที่ ใช้เงินทุนจ านวน 2,836,800 บาท รายได้ในปีแรกมีรายได้ 
จ านวน 3,980,500 บาท จากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  สามารถน าข้อมูลที่
ค านวณไว้มาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้ค่าเช่าคงที่ พบว่ามีค่าเป็น
บวก จ านวน 1,156,046.74 บาท หมายถึงกระแสเงินสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ และกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่า มีค่า
เป็นบวกจานวน 1,831,415.40 บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 
 จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานีจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในด้าน
การลงทุน ภายใต้เงื่อนไขทางด้านการศึกษาการวิจัยนี้ที่รายได้และต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม
กันในกรณีที่ต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10  
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุนจะแสดงให้เห็นว่า
โครงการมีความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าในการลงทุนถึงแม้ว่าสมมุติฐานที่ใช้ศึกษา
ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่ต้นทุนและผมตอบแทนในกรณีที่
แย่ที่สุด โดยในงานวิจัยนี้ก าหนดไว้ที่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 ซึ่ง
โครงการยังมีความเป็นไปได้ในการลงทุน ถึงแม้ว่าการศึกษาด้านการเงินและการลงทุนในงานวิจัยนี้จะ
ให้ผลไปในการที่ดีก็ตาม แต่ในการด าเนินธุรกิจจริงยังคงมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
หรือด าเนินธุรกิจ ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
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 5.3.1 ผู้ลงทุนต้องท าการศึกษาและพิจารณาผลตอบแทนของโครงการ โดยสามารถน าผล
การวิเคราะห์ของการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาด้านการเงิน โดยหากผลตอบแทนที่ประ
มารการจริงมากกว่าหรือเท่ากับงานวิจัยนี้ก็สามารถตัดสินใจด าเนินการได้ แต่หากผลตอบแทนได้น้อย
กว่าก็ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 10 จึงจะมีความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน 
 5.3.2 ผู้ลงทุนต้องท าการศึกษาและพิจารณาต้นทุนของโครงการ โดยสามารถน าผลการ
วิเคราะห์ของการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาด้านการเงิน โดยหากต้นทุนที่ประมารการจริง
น้อยกว่าหรือเท่ากับงานวิจัยนี้ก็สามารถตัดสินใจด าเนินการได้ แต่หากต้นทุนได้มากกว่าก็ไม่ควรเกิน
กว่าร้อยละ 10 จึงจะมีความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน 
 5.3.3 ผู้ลงทุนควรหาผู้จ าหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ชุดปลูก หรืออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการเพาะปลูก ตลอดจน เก็บเกี่ยวผลผลิต ที่มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ มีมาตราฐาน 
ในการติดตั้ง ดูแลรักษา รวมถึงการรับประกันสินค้า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความจ าเป็นในการด าเนิน
กิจการ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในของธุรกิจ 
 5.3.4 ผู้ลงทุนควรศึกษาการป้องกันและดูแลผลผลิตจากปัญหาศัตรูพืชและโรคแมลงต่าง
ให้ท่องแท้ เชี่ยวชาญ เพ่ือหาวิธีและมาตรการป้องกัน ซึ่งปัญหาล าดับต้น ๆ ของการท าการเพาะปลูก
และการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาและส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกว่าที่คาดการรวมถึงผลตอบแทนที่ลดลงจากผลผลิต
เสียหายและถูกท าลายจากปัญหาโรคพืชต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลให้ชื่อเสียงเสียหายและมีผลต่อ
รายได้หรือผลตอบแทนของการด าเนินธุรกิจอย่างแน่นอน 
 5.3.5 ผู้ลงทุนควรศึกษาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อทิ น้ า ไฟฟ้า ว่ามีความ สะดวก 
คล่องตัว ไม่ติดขัด หรือมีปัญหาบ่อย ๆ หรือไม่ เพ่ือหารวิธีป้องกัน จัดการ หรือแผนรองรับฉุกเฉิน ซึ่ง
จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลักซึ่งถ้าเกิดการขัดข้องของระบบน้ า ไฟฟ้าเป็นเวลานาน
หลาย ๆ ชั่วโมงต่อครั้ง จะท าให้ผักเสียหาย โดยมีอาการขาดน้ าและธาตุอาหาร หรือตายได้ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ย่อมส่งผมต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหรือการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจอย่าง
แน่นอน  
 5.3.6 ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบและหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ต่ าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เพ่ือรักษาสภาพคล่องทางด้านการเงิน รวมถึงผลก าไรและ
ผลตอบแทนที่มากข้ึนด้วย 
 5.3.7 ผู้ลงทุนควรส ารวจช่องทางในตลาดในการจัดจ าหน่ายและระบายผลผลิตให้มีความ
แน่นอนเท่าที่เป็นไปได้หรือท าการท าสัญญาซื้อขายร่วงหน้าต่าง ๆ ไว้ เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ยอดขาย
ให้สอดคล้องกับการผลิตให้มีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุด เนื่องจากผลผลิตประเภทผักสลัดที่มีความสด 
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ใหม่ จะมีอายุสั้น เสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย ประกอบกับต้นทุนในการจัดเก็บที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผมต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหรือการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างแน่นอน 
 5.3.8 ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนวัตกรรมการเกษตรรอย่างต่อเนื่องรวมถึง
โครงการทางภาครัฐและเอกชนที่จะให้การสนับสนุนในกลุ่มการท าเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือที่ผู้ลงทุนจะ
ลองน ามาทดลอง ประยุกต์ใช้ในโครงการของตนเพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต อัน
จะส่งผลในเชิงบวกต่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจและผลตอบแทนหรือก าไรที่มากขึ้นอย่าง
แน่นอน 
 5.3.9 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในกรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเองในการท าโครงการ 
โดยหากมีการศึกษาในครั้งต่อไปจ าด าเนินการศึกษากรณีเช่าที่ดินในการท าโครงการ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ใน

เขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ค าชี้แจง  
 แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะเป็นความลับและใช้เพ่ือ
การศึกษาเท่านั้น โดยการศึกษาครั้งนี้จะน าเสนอในภาพรวมในการด าเนินกิจการ ดังนั้นจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์
ของการสัมภาษณ์ เนื่องจากข้อมูลที่สมบูรณ์นี้ จะช่วยให้การสรุปผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือและ
น าไปใช้ประโยชน์ใน การศึกษาครั้งนี้ได้ ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลในแบบสัมภาษณ์อันเป็น
ประโยชน์เป็นอย่างสูงแก่การศึกษาในครั้งนี้ 
_________________________________________________________________________ 
  
 แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 6 ส่วน 
 1. ข้อมูลทั่วไปของรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายการของการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการตลาดและการส่งเสริมการขายของธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ 
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ รวมทั้งข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ ผู้ประกอบการ 
 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้อนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
        

นายภาณุพันธุ์ เดชะกุล   
      นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ 

 
ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………………….  
บ้านเลขท่ี......................หมู่ที.่........................ต าบล...........................อ าเภอ...................... 
จังหวัด………...................  
วันที่สัมภาษณ์................................................................................................................................ 
ต าแหน่งและหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล…………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์   
     

1. พ้ืนที่ในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์  
เฉลี่ยทั้งหมด  ……...........ไร่ ................. ตารางวา  
1.1 เป็นที่ดินของตนองจ านวน……...........ไร่ ................. ตารางวา 
1.2 เป็นที่ดินเช่า จ านวน……...........ไร่................. ตารางวา อัตราค่าเช่า …………………..บาท/

ไร่/ปี 
1.3 ท่านท าฟาร์มแบบระบบใด 

 
             ระบบเปิด             ระบบปิด     
 

2. ขนาดโรงเรือนปลูก  กว้าง ........... ยาว ............... จ านวน ................. โรงเรือน 
3. ขนาดแปลงปลูก     กว้าง ........... ยาว ............... จ านวน ................. แปลง 
4. เงินลงทุนที่ใช้ในการปลูก  

 
               เงินทุนส่วนตัว 

  
       เงินทุนกู้ยืมประเภท ……………………………………………………………  
 จาก………………………..……………………………………………………………………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ  ………………………………………………………………….. 
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5. ท่านคิดว่าแหล่งความรู้ส าคัญในการด าเนินธุรกิจมาจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(  ) ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(  ) ศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการปลูกด้วยตนเอง  
(  ) อินเตอร์เน็ต  
(  ) ค าแนะน าจากคนในครอบครัวหรือคนท่ีรู้จักท่ีท าธุรกิจนี้ 
(  ) หาอ่านจากหนังสือ  
(  ) การเข้าร่วมคอร์สฝึกอบรม 
(  ) อ่ืน ๆ ระบุ..................... 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายการของการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
1. ค่าก่อสร้างโรงเรือน อาคาร และสถานที่ และวางระบบต่าง ๆ 
 
ล า
ดับ  

รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการ
ใช้งาน 

1 ปรับหน้าดินและปรับพ้ืนที่ส าหรับท า
โครงการและจุดจอดรถ 

   
  

2 รั่วและป้ายทางการค้า 
   

  
3 โรงเรือนปลูก 

   
  

4 โรงเรือนเพาะกล้า 
   

  
5 สถานีกักเก็บน้ าส ารอง 

   
  

6 สถานีผสมและจ่ายธาตุอาหารพืช 
   

  
7 อาคารส านักงานและห้องจัดอบรม 

   
  

8 จุดบรรจภุัณฑแ์ละล้างท าความสะอาดผัก 
   

  
9 ห้องเย็นจัดเก็บสินค้า 

   
  

10 จุดล้างและท าความสะอาดอุปกรณ์การ
ปลูก 

   
  

11 บ้านพักพนักงาน และสุขา 
   

  
12 ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ 

(น้ า,ไฟฟ้า) 
   

  
13 อ่ืน ๆ โปรด

ระบุ…………………………………………… 
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2. เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนการผลิตผัก 
 
ล า
ดับ  

รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการ
ใช้งาน 

1 โต๊ะอนุบาล         
2 โต๊ะปลูก         
3 วัสดุเพาะปลูกและถ้วยปลูก         
4 สารละลายธาตุอาหาร         
5 เมล็ดพันธุ์         
6 เครื่องวัด EC         
7 เครื่องวัด PH          
8 ชุดวัดอุณหภูมิ และ ความชื่น          
9 Pump น้ า         
10 ชุดหัวพ่นหมอกและใส้กรอง         
11 ระบบ Magnetic         
12 ชุดผสมปุ๋ยและปั้มส่งอัตโนมัติ         
13 พัดลมระบายความร้อนในโรงเรือน         
14 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการท าความ

สะอาดฟาร์มและอุปกรณ์การปลูก         
15 รถเข็นผัก         
16 ตะกร้าหรือลังเก็บผัก         
17 เครื่องชั่งน้ าหนัก         
18 ตาข่ายพรางแสงและลม         
19  กล้องวงจรปิด         
20 อ่ืน ๆ โปรด

ระบุ……………………………………………         
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3. ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา 
 
ล า
ดับ  

รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการ
ใช้งาน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์         
2 เครื่องปรับอากาศ         
3 ค่าโต๊ะท างานและอุปกรณ์         
4 ตู้เก็บเอกสาร         
5 ชุดโปรเจ็คเตอร์         
6 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับจัดอบรม         
7 ชุดปลูกสาธิตส าหรับจัดฝึกอบรม         
8 ชุดไมค์และล าโพงขยายเสียง         
9 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับรับประทาน

อาหารว่าง         
10 ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์

อินเตอร์เน็ต         
11 ค่า Software ระบบ Smart  farm         
12 กล้องวงจรปิด         
13 อุปกรณ์ท าครัวและตู้เย็น         
14 อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………         
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4. ค่าบุคลากรของโครงการ 
 

ต าแหน่งงาน 
จ านวน อัตราค่าจ้าง สวัสดิการและเบี้ยขยัน 
(คน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) 

ผู้จัดการ       
พนักงานดูแลฟาร์มและแปลงปลูก       
พนักงานฝ่ายช่างเทคนิค       
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและการเงิน       
พนักงานคลังสินค้า       
วิทยากร (เฉลี่ย ต่อเดือน)       
แม่บ้าน       
พนักงานขนส่ง       
ต าแหน่งอื่น ๆ โปรดระบุ…………….       

 
5. ค่าสาธารณูปโภคและค่าเชื้อเพลิง 
 
ล าดับ  รายการ จ านวนบาทต่อเดือน ราคาต่อหน่วย  

1 ค่าไฟฟ้า     
2 ค่าน้ าปะปา     
3 ค่าเชื้อเพลิง     
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6. ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ภายในโครงการ 
 

ล า
ดับ 

รายการ ความถี่ (ปีต่อครั้ง) 
จ านวนเงิน  
บาท ต่อครั้ง 

1  ค่าซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้างพ้ืนฐานและอาคาร
ภายในฟาร์ม 

    

2  ค่าซ่อมบ ารุงโรงเรือนและชุดปลูก     
3 ค่าซ่อมบ ารุงแปลงปลูกและรางปลูก     
4 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในฟาร์ม     
5 ค่าซ่อมเครื่องใช้ส านักงาน     
6  ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์     
7  ค่าซ่อมบ ารุงห้องเย็น     
8 อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………     

 
7. ค่ายานพาหนะ  
    ประเภทเป็นเจ้าของ 
 

ล าดับ  รายการ จ านวน (คัน) ราคาต่อหน่วย 
1       
2       
3       
4       
5       
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  ประเภทเช่า 
 

ล าดับ  รายการ จ านวน (คัน) ราคาเช่าต่อหน่วย (ปี) 
1       
2       
3       
4       
5       

 
8. ค่าใช้จ่ายในด้านการขายและด้านการตลาด 
 

รายการ 
ระยะเวลาต่อ

ครั้ง 
จ านวนเงินบาท  

ต่อครั้ง 
การท าตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์     
การออกบูธแสดงสินค้าและการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย     
การจัดกิจกรรมทางตลาดเพื่อสังคม     
การจัดกิจกรรมทางตลาดเพ่ือเกษตรกร     
อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………     

 
9. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
 

ล าดับ  รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการใช้

งาน 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
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ล าดับ รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการใช้

งาน 
7           
8           
9           
10           

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
1. ท่านมีรายได้และผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจในรูปแบบใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การจ าหน่ายปลีก-ขายส่งผัก    การจ าหน่ายต้นกล้าและเมล็ดพันธ์ 
 การจ าหน่ายชุดปลูกขนาดเล็ก    การจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ การปลูก
   
 การจ าหน่ายสารละลายปุ๋ยและธาตุอาหาร   การจ าหน่ายชุดผักสลัดพร้อมทาน 
           การจัดฝึกอบรมปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ 
   

การรับจ้างออกแบบและวางระบบไฮโดรโปนิกส์ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………………… 
 
2. รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายผักในรอบปี 
 

ล าดับ ประเภทผัก 
จ านวนรอบ
การปลูกต่อปี 

ผลผลิต 
(กิโลกรัมต่อรอบ) 

ราคา 
(บาทต่อกิโลกรัม) 

1         
2         

3         
4         
5         
6         
7         
8     
9     
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ล าดับ ประเภทผัก 
จ านวนรอบ
การปลูกต่อปี 

ผลผลิต 
(กิโลกรัมต่อรอบ) 

ราคา 
(บาทต่อกิโลกรัม) 

10         
11         
12         
13         
14         
15         

 
3. รายได้จากการจัดฝึกอบรมปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อปี 
 

รายได้จากการจัดฝึกอบรม  
 จ านวนรุ่นที่จัดอบรมต่อปี    
 จ านวนผู้เรียนเฉลี่ย (คนต่อรุ่น)    
 ราคาคอร์สเรียนต่อคน (บาทต่อคน)    

 
4. รายได้อ่ืน ๆ จากการด าเนินธุรกิจต่อปี 
 

ล าดับ  รายการ จ านวน หน่วย มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7        
8         
9         
10         
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการตลาดและการส่งเสริมการขายของธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ 
4.1 ท่านใช้กลยุทธ์หรือเกณฑ์การตัดสินใจใดในการตั้งราคาสินค้าและบริการ โปรดอธิบาย 
     4.1.1 ด้านราคาขายของผัก 
……………………………………………………………………………………………………...............................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.1.2 ด้านราคาการเข้าฝึกอบรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ท่านใช้กลยุทธ์หรือหรือหลักการใดในด้านผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการของโครงการ โปรดอธิบาย 
     4.2.1 ด้านการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.2.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.2.3 ด้านองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Component)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      4.2.4 ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ/หรือ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 ท่านใช้กลยุทธ์หรือวิธีการใดในการเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการของโครงการ โปรดอธิบาย 
     4.3.1 กลยุทธ์หรือวิธีการของท่าน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.3.2 ช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการของของท่านโปรดระบุ 
     1) ……….................................................................................. .................................. 
     2) ………....................................................................................................................  
     3) ……….................................................................................. .................................. 
     4) ………....................................................................................................................  
     5) ……….................................................................................. .................................. 
     6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ………...........................................................................................  
4.3 ท่านใช้กลยุทธ์หรือวิธีการการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล หรือกลุ่มลูกค้า โปรดอธิบาย 
(สามารถเลือกตอบได้ตอบเฉพาะที่ท่านใช้ในการด าเนินกิจการ 
     4.1 การโฆษณา (Advertising) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 135 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations: PR)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์  
โดยท่านมีการบริหารจัดการหรือรับมือในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างไรบ้างโปรด
อธิบาย 
5.1 ด้านปัจจัยการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 ปัจจัยเศรษฐกิจ (Economic) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.3 ปัจจัยทางด้านสังคม (Socio-Culture) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.4 4. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology) และ นวัตกรรม (Innovative)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ รวมทั้งข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะของ ผู้ประกอบการ 
6.1 ท่านได้ท าการประเมินสถานการณส์ าหรับการด าเนินธุรกิจไว้อย่างไรบ้าง โปรดอธิบาย 
จุดแข็ง (Strength) ของธุรกิจ 

1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………………………………. 

10) …………………………………………………………………………………………………………………. 
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2 จุดอ่อน (Weakness) ของธุรกิจ 
1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. โอกาส (Opportunity) 
1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4. อุปสรรค (Threat) 
1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 

6.2 ท่านมีค าแนะน าหรือข้อเสนะแนะใดที่จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ และสามารถ
แข่งขันกับตลาดในปัจจุบันและอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 ภาณพัุนธุ์ เดชะกุล (ผู้วิจัย) 
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ภาพโลโก้ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ Hydro hobby farm 
ที่มา : http://www.thaihydrohobby.com/ 

 

 
 

ภาพคอร์สอบรมของ H2O Hydro Garden farm 
ที่มา : http://www.h2ohydrogarden.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.thaihydrohobby.com/
http://www.h2ohydrogarden.com/
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพในปัจจุบันและข้อมูลพ้ืนฐานของการท าธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน 2) ศึกษาความเป็นไปได้ในด้าน              
การลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัด 
ปทุมธานี และ 3) ยืนยันผลการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้
ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธีในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย 
ครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนิน
กิจการในปัจจุบันที่น าระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะมาใช้ในการด าเงินงาน จ านวน 2 แห่ง เพ่ือมา
ประกอบการด าเนินงานศึกษาวิจัย โดยการน าไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท า
ธุรกิจประกอบการยืนยัน ผลการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยโดยนักวิชาการ
ผู้ช านาญการในสภาบันการศึกษาภายในประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) ด้านผลการศึกษาต้นทุนและและผลตอบแทนของการด าเนินกิจการ พบว่า โดยการ
คาดคะเนกระแสเงินสดหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นมีมูลค่าเท่ากับ 4,341,705 บาท และ
มีค่าใช้จ่ายรวมตลอดโครงการเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 43,206,315 บาท โดยมีผลตอบแทนรวมตลอด
โครงการเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 57,157,458 บาท ภายใต้เงื่อนไขผลผลิตได้ตามที่คาดหวังเฉลี่ย 35,280 
กิโลกรัมต่อปี มีผู้เข้าอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เฉลี่ย 30 คนต่อรุ่นต่อเดือน 
 2) ด้านผลการศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่า มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน           
มีค่าเท่ ากับ  7,222,024 บาท ผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ ากับ  31.20% เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ  8 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่ามากกว่า 1 คือ                  
1.24 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจทางด้านการเงินแสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทาง



ข 
 
การเงินซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน  โดยมีระยะเวลา
คืนทุนของโครงการมีใช้ระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน 12 วัน 
 3) ผลการศึกษาความไวของโครงการภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 พบว่า กรณีต้นทุน
เพ่ิมขึ้นและผลตอบแทนลดลงโดยกรณีที่แย่ที่สุดของงานวิจัยนี้  คือ เมื่อต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ในขณะที่ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 ผลการศึกษาโครงการ พบว่า มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน           
มีค่าเท่ากับ 946,744.9 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 11.39% อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 1.03 จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน          
ใช้ระยะเวลาเท่ากับ 6 ปี 8 เดือน 12 วัน จึงสรุปได้ว่าการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
ในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุน  

 
ค ำส ำคัญ : การวิเคราะห์ทางการเงิน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน  
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to: 1) study current conditions and basic 
information about innovative hydroponics vegetable farming businesses, 2) study the 
feasibility of the investment in the business of innovative hydroponic vegetable 
farms, and 3) to confirm the results of the investment in hydroponics vegetable 
farming business innovation. This research employed both quantitative and 
qualitative methodologies. The purposive sampling method was used and the 
selected sample included an operator who owned a hydroponic vegetable farm 
business and was using the innovative system at two farms. The investment 
possibilities of the business were then analyzed to confirm the results of the study. 
The quality of the research was assessed by experts who worked at domestic 
academic institutions. 
 The findings revealed as follows: 
 1) In terms of costs and returns of operations in the business predicted by 
cash flow, it was found that the total cost of this investment was 4,341,705 baht and 
the total expenses of the project was 43,206,315 baht, with the total return of the 
project being 57,157,458 baht under the conditions of expected productivity of 
35,280 kg/year on average. There were 30 people on average who were trained at the 
farms on a monthly basis. 
 2) The results of the financial analysis data showed that the Net Present 
Value (NPV) was 7,222,024 baht. The Internal Rate of Return (IRR) was 31.20% when 
compared to the 8% discount rate. Benefit-Cost (BCR) was greater than 1, which was 



  ง 

1.24. The financial decision principles showed that the project was appropriate and 
feasible for investment with a payback period (PB) being 3 years 5 months 12days. 
 3) The results of the sensitivity analysis of the project (8.00 percent discount 
rate) showed that in the case of increased costs and reduced returns, the worst case 
of this research was when costs were increase by 10  per cent while returns were 
reduced by 1 0  per cent. It was also found that the Net present value (NPV) was 
946,744.9 baht. The Internal Rate of Return (IRR) was 11.39%. The Benefit-Cost (BCR) 
was 1.03 that, which means that this project could be accepted. The payback period 
(PB) was equal to 6 years 8 months 12 days. It can be concluded that investment in 
an innovative hydroponic vegetable business in Nong Suea District Pathum Thani 
Province was possible. 
 
Keywords: Financial analysis, Internal Rate of Return, Payback period  
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากความอนุเคราะห์และการ
สนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สีทอง ซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการวิจัยจนการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ
สมบูรณ์ไปได้ด้วยดีผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นีด้้วย 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระทุกท่าน ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร เจ้าของฟาร์ม และเจ้าหน้าที่ Hydro hobby farm และ H2O 
Hydro Garden farm ที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนเก็บข้อมูลที่สนับสนุนให้ข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
การศึกษาวิจัย 

 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและระลึกถึงพระคุณบิดามารดาที่ให้ชีวิตให้ก าลังใจและเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอดตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ 
ที่นี้ที่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนท าให้งานค้นคว้าอิสระครั้งนี้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
 
 

ภาณุพันธุ์  เดชะกุล 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ปัจจุบัน ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เป็นการท าเกษตร
สมัยใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ ที่มีความแม่นย าสูงเข้ามาช่วยในการ
ท างาน โดยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ที่สุด ในยุคที่แรงงานในภาคเกษตรลดลง อย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาคการเกษตรเริ่มมีการปรับตัวโดย
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมากข้ึน 
 แนวคิดของการท าเกษตรอัจฉริยะ คือ การเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture หรือ 
Precision Farming) โดยเป็นการท าการเกษตรให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ เน้นพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่เกษตร
ขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความ
เป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงป้องกันโรคพืชต่าง ๆ บางประเทศมีการควบคุม
สิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกในโรงเรือน เพ่ือป้องกันศัตรูพืชและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้เข้มงวด
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะมีความแตกต่างจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิมเป็น
อย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งคือ ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ดังนั้น ความแม่นย าในการ
เสริมปัจจัยต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด จึงเป็นกุญแจส าคัญในการท าเกษตร
อัจฉริยะที่ได้ประสิทธิภาพ (บทความวิชาการ ส านักวิชาการ ส าหนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2559) 
 องค์ประกอบที่ส าคัญในการท าฟาร์มอัจฉริยะจะต้องมี 3 ด้านด้วยกัน จึงจะท าให้ฟาร์ม
อัจฉริยะมีประสิทธิภาพนั่นคือ 
 1. การระบุต าแหน่งพื้นที่ปลูก 
 2. การแปรผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกับระยะเวลาของการเพาะปลูกพืช 
 3. การบริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกดดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และ
ต้องเข้ากับการเพาะปลูกของพืชชนิดนั้น ๆ 
 การท าฟาร์มอัจฉริยะเป็นเรื่องของความแม่นย าเพ่ือน าไปสู่การเพาะปลูกพืชที่เข้ากับพ้ืนที่
บริเวณนั้น ผ่านการตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง โดยช่วยลดต้นทุนกระบวนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อ
พ้ืนที่ สร้างมาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ ผลผลิตจึงได้ราคาสูงกว่า
ฟาร์มทั่วไป 
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 ปัจจุบันความรู้ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะมีมากขึ้นในอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นแนวโน้มที่
ส าคัญของการท าการเกษตรในศตวรรษที่ 21 หลายฟาร์มเริ่มมีการน าเอาเทคโนโลยีทางการเกษตร
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือควบคุมความแม่นย าทั้งการให้น้ าที่ถูกต้องทั้งปริมาณ ระยะเวลา ผ่าน 
สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ของฟาร์มเอง มีการน าเอาเซนเซอร์มาควบคุมเพ่ือวัดอุณหภูมิร่วมกับ
การปล่อยน้ าเพ่ือรักษาอุณหภูมิ รวมไปถึงการให้ปุ๋ยผ่านการให้น้ า (ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, 2558) 
 

 
 
ภำพที่ 1.1  ตัวอย่างภาพรวมนวัตกรรมที่น ามาใช้เพื่อการเกษตร 
ที่มำ :  https://www.azosensors.com 

 
 โดยในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาในประเทศไทยได้มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดิน(การปลูกพืชไร้ดิน)อันได้แก่ การปลูกพืชด้วยน้ าหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ระบบการ
ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์โดยพืชจะได้รับสารอาหารจากธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในน้ าแทนการปลูกพืช
บนดินที่พืชจะได้รับธาตุอาหารที่แทรกอยู่ในดิน โดยการเปรียบเทียบลักษณะที่พืชได้รับธาตุอาหาร
จากการปลูกพืชบนดินกับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ดังแสดงในภาพที่ 1.2  

https://www.azosensors.com/
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ภำพที่ 1.2 การเปรียบเทียบลักษณะที่พืชได้รับธาตุอาหารจากการปลูกพืชบนดินกับการปลูกพืชด้วย
 ระบบไฮโดรโปนิกส์ 
ที่มำ : หนังสือคู่มือการปลูกพืชไร้ดิน หลักการจัดการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศ
 ไทย (หน้า 33) 

 
 โดยการปลูกพืชบนดินมักมีข้อเสียในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของดินที่ซึ่งดินจะคุณสมบัติและ
มีลักษณะแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่การปลูก โครงสร้างของดิน ปริมาณธาตุอาหาร และ ความเป็นกรด-
ด่าง (PH) ของดินที่ไม่แน่นอนนี้ ท าให้มีความยุ่งยากต่อการปรับปรุงคุณภาพและเสียค่าใช้จ่ายสูง 
ปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลต่อความไม่แม่นย าในเรื่องผลผลิตที่อาจไม่แน่นอน  เนื่องจากปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมเหล่านี้และองค์ประกอบของดินที่ยากแก่การควบคุมคุม 
 ส าหรับการปลูกพืชแบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกในน้ า) พืช
จะได้รับสารอาหารที่ต้องการในปริมาณที่เหมาะสมและสามารถควบคุมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจ ากัด
ในเรื่องพ้ืนที่การปลูกโดยสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพ้ืนที่ที่อาจมีความแตกต่างกันและไม่ขึ้นอยู่กับดิน
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ที่มีคุณสมบัติต่างกันเช่น พื้นที่เป็นหิน ภูเขาสูงชัน เป็นทะเลทราย หรือ ดินเค็มจัด เปรี้ยวจัด เป็นต้น  
ดังแสดงการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ดังแสดง
ในตารางที่ 1.1  

 
ตำรำงที่ 1.1 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถท าการเพาะปลูกพืชได้ในบริเวณพ้ืนที่
ที่ดินไม่ดีหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก 

1. การลงทุนขั้นต้นสูงกว่าการปลูกบนดิน 

2. ให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูกสูงกว่าและสามารถท า
การผลิตได้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2. ผู้ปลูกต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค
การปลูกพืชแบบไร้ดินเป็นอย่างดีและมี
ประสบการณ์มากพอในการควบคุมดูแลเนื่อง 

3. อัตราการใช้แรงงานเวลาในการปลูกและ
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

3. ต้องการการควบคุมดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

4. ใช้น้ าและธาตุอาหารได้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพเช่นใช้น้ าลดลงถึง 10 เท่าตัวของ
การปลูกแบบธรรมดาบนดิน 

4. เป็นสิ่งใหม่ส าหรับเกษตรกรที่ต้องใช้เวลาใน
การท าความเข้าใจ 

5. ประหยัดเวลาและแรงงานในการเตรียมดิน
และก าจัดวัชพืช 

 

7. สามารถปลูกได้ในเมืองเพราะใช้พื้นที่น้อยท า
ให้ประหยัดค่าขนส่ง 

 

8. ผลผลิตมีคุณภาพและไม่มีสารพิษตกค้างและ
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดิน 

 

9. ผลผลิตคุณภาพและราคาดีกว่าการปลูกบนดิน
มากเพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่าง
ถูกต้อง แน่นอน แม่นย า 

 

10. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่  

 
ที่มำ : http://www.bangsaiagro.com 

http://www.bangsaiagro.com/


5 

 โดยธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์  ถือเป็นธุรกิจภาคการเกษตรแบบหนึ่งที่น า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้เพ่ือการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถใช้สิ่ งเหล่านี้เพ่ือ
ควบคุมการผลิตให้ง่ายขึ้น ลดการใช้สารเคมีในทางการเกษตร ประหยัดพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 
สามารถเพาะปลูกได้ในสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะใช้น้ าและปุ๋ยที่ละลายน้ าในการเพาะเลี้ยงให้
เจริญเติบโตโดยไม่ใช้ดินท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและก าจัดศัตรูพืชก่อนการปลูก อีกทั้งยัง
สามารถลดแรงงานคนที่ใช้ในการเพาะปลูกและดูแลผลผลิตได้ ซ่ึงสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ปลูกได้ง่ายกว่าการปลูกโดยใช้ดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตและการบริหารได้เป็นอย่างดี (หนังสือคู่มือการปลูกพืชไร้ดิน และหลักการจัดการผลิตและ
เทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย) 
 รูปแบบของโรงเรือนที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนใหญ่เป็นแบบระบบปิด (Closed 
System Farm) หรือเรียกกันทั่วไปว่าโรงเรือนกางมุ้ง ซึ่งมีข้อดีในเรื่องการป้องกันโรคพืชและโรง
แมลงที่มาจากธรรมชาติอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตรวมถึงการใช้สารเคมีและสารก าจัด
ศัตรูพืชแบบเดิม ๆ ยังส่งผลต่อผู้บริโภคที่ปัจจุบันที่เริ่มตื่นตัวหันมาใส่ใจและห่วงใยเรื่องสุขภาพมาก
ขึ้นโดยให้ความส าคัญต่อการเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายมากขึ้น  
ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตในรูปแบบใหม่โดยการปลูกผักกางมุ้งเพ่ือลดปริมาณการใช้
สารเคมีในการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช ตลอดจนเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคอันที่จะลด
อันตรายจากสารพิษตกค้างซึ่งสอดคล้อง (รายงานการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการโรงเรือนกาง
มุ้งในเขตปฏิรูปที่ดิน ฐิติมา วัฒนจัง และคนอื่น ๆ, 2559) 
 ปัจจุบันผักถือเป็นเป็นพืชส่งออกส าคัญของประเทศ แต่ปัญหาการส่งออกที่จะมีผลกระทบ
เกษตรกรผู้ปลูกผัก คือ การที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มนาข้อตกลงขององค์การค้าโลก (WTO) เรื่อง
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) มาใช้ใน
การควบคุมผลผลิตทางการเกษตรที่น าเข้าประเทศ เช่น การประเมินผลสารเจือปนในอาหารสารพิษ
ตกค้างทางการเกษตร มาตรการดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญที่ประเทศไทยจะต้องรีบแก้ไขปัญหา
สารพิษตกค้างในพืชผักอย่างเร่งด่วน การส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการปลูกผักกางมุ้ง เพ่ือ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืช  ตลอดจนเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคอันที่จะลดอันตรายจากสารพิษ อีกด้วย 
 ซึ่งสอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ที่เดินหน้านโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตร 
ผลักดันเกษตรกรไทย เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP พร้อมออกมาตรการก ากับดูแลการใช้สารเคมีอย่าง
เข้มข้น โดยหวังลดการใช้สารเคมีให้ได้อย่างน้อย 10 % ภายในปี 64 และสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี  2562 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการเกษตรที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (เว็ปไซด์ กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, https://www.moac.go.th/) 

https://www.moac.go.th/
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 ในด้านตลาดผู้บริโภค มินเทล บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก ประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดเผย
ผลส ารวจเฉพาะผู้บริโภคชาวไทย พบว่า คนไทย 48 % ก าลังจะเริ่มปฏิวัติวิถีการบริโภคในอีก 12 เดือน 
ข้างหน้าเพ่ือสุขภาวะที่ดี และในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ประมาณ 90 % ระบุว่า จะรับประทานผลไม้
รวมถึงผักต่าง ๆ ให้มากขึ้น ในขณะที่อีก 53% วางแผนที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และ 45 % เผยว่า 
พวกเขาจะเดินตามแนวทางชีวจิต หรือมังสวิรัติ ไม่เพียงแต่หันหลังให้พฤติกรรมเสี่ยง แต่ชาวไทยเริ่ม
หันมาใส่ใจในเรื่องของการ ผลส ารวจพบว่า คนเมืองยุคใหม่ที่รักสุขภาพจะค่อย ๆ ปรับความชอบของ
ตัวเองไปบริโภคพืชผักมากขึ้น และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง โดย 76 % จะเลือกรับประทานโปรตีน
จากพืช เช่น ผักใบเขียวและถั่ว (เว็ปไซด์ www.bltbangkok.com ลงวันที่17 สิงหาคม 2561) ซ่ึง สิ่ง
เหล่านี้ท าให้ธุรกิจด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและการท าฟาร์มผักปลอดสารพิษเป็นธุรกิจทางเลือกใหม่
ส าหรับส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีความสนใจลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของเทรสุขภาพ
ในอนาคต 
 จากที่มาและความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น เรื่องการปลูกพืชบนดินแบบดั้งเดิมและการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์แบบใหม่โดยผสมผสานการใช้นวัตกรรมทางด้าน
การเกษตรที่เข้ามามีส่วนช่วยในการปรับปรุงรูปแบบการท าการเกษตรให้ดีขึ้น ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
โอกาส และเป็นเหตุผลในการตัดสินใจท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์ม
ผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีส าหรับการลงทุนท าธุรกิจทางการเกษตรส าหรับเกษตรกร
และผู้ที่สนใจในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.3 ตัวอย่างฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
ที่มำ  :  http://nwnt.prd.go.th 
 
 

http://www.bltbangkok.com/
http://nwnt.prd.go.th/
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพในปัจจุบันและข้อมูลพ้ืนฐานของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก

ไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดร

โปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือจังหวัด ปทุมธานี 

 1.2.3 เพ่ือยืนยันผลการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 

 
1.3 กรอบควำมคิดในงำนวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการท าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนิน
กิจการโดยใช้ระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 2 แห่ง มาประกอบการศึกษาด้าน
การลงทุนนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ทั้ง
ต้นทุนและผลตอบแทน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าธุรกิจและประกอบการการตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและชุมชน ท าให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ การเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมการเกษตรให้เกิดขึ้นในชุมชุน รวมถึงการท านวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ยังสอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและระบบสั่งการทางไกลในการพัฒนาการ
ท าการเกษตรนวัตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ใน
อนาคต โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการก าหนดตัวแปรด้านการต้นทุนและผลตอนแทนอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องที่สุด ชัดเจน และให้ได้ผลความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์
ทางการเงิน ออกมาถูกต้องที่สุด ผู้วิจัยได้น าวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินเข้ามาช่วยในการการ
ด าเนินการวิจัย โดยเลือกทั้งหมด 6 วิธี ดังนี้ 1. การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow) 2. 
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value : NPV) 3. ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback period : PB) 4. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return : IRR)            
5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 6. การวิเคราะห์ความไวของโครงการ 
(Sensitivity Analysis) 
 การวิจัยจะด าเนินการวิจัย ภายใต้กรอบความคิดดังต่อไปนี้ 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 ปัจจัยด้านต้นทุนและผลตอบแทนส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนทีบ่ริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1.5.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ใน
เขตพ้ืนทีบ่ริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีโดยมีเนื้อหาการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1. การศึกษาด้านการเงินและผลตอบแทนทางการเงิน 
  2. การศึกษาด้านการตลาด 

ต้นทุนของธุรกิจ (Cost) 
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
อ้างอิงจาก : วรรณวิสา คลี่ใบ 
(2561) 

ผลตอบแทนของกำรท ำธุรกิจ   
(Benefit) 
1. รายได้จากการขายผลผลิตผัก
ไฮโดรโป้นิกส์และเมล็ดพันธ์
พร้อมปลูก 
2. รายได้จากการจัดฝึกอบรม
การปลูกและการท าธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
อ้างอิงจาก : วรรณวิสา คลี่ใบ 
(2561) 

 

 

ควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน 
- การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow) 
- มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) 
- ระยะเวลาคืนทุน (Ppayback period: PB) 
- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal 
rate of return: IRR) 
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost 
Ratio : BCR) 
- การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity 
Analysis) 
อ้างอิงจาก : บุปผา เทือกชัยค า (2560) 

อ้
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  3. การศึกษาด้านการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (SWOT ANALYSIS)   
  1.5.1.1 การศึกษาด้านการเงินและผลตอบแทนทางการเงิน โดยการน ามาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนทางด้านการเงิน อันประกอบด้วย การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด 
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน การวิเคราะห์ความไวของโครงการ เพ่ือน ามาประเมินต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการท าธุรกิจ โดยอัตราคิดลดที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของ
โครงการ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า (Minimum Retail Rate เฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 8 
  1.5.1.2 การศึกษาด้านการตลาด โดยการศึกษาและการวิเคราะห์ในเชิงการตลาดที่
มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ อันได้แก่ การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือการก าหนด
แผนการท าวิจัยตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ประกอบการศึกศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น เพ่ือให้ได้
รูปแบบการท าการตลาดเพ่ือการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ 
  1.5.1.3 การศึกษาด้านการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (SWOT ANALYSIS) อันได้แก่ การ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค เพ่ือให้ได้รูปแบบปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
อันเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจในด าเนินธุรกิจให้มีความม่ันคงและยั่งยืน 

1.5.2 ขอบเขตประชากร (Population) 
 งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) อัน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ด าเนินกิจการในปัจจุบันที่
และน าระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะมาใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 2 แห่ง เพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบและใช้อ้างอิงในการด าเนินงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การเลือก
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับรูปแบบการค้นคว้าและวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ด้านผู้จัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก ผักไฮโดรโปรนิกส์  
 2. ด้านผู้ค้าส่งและค้าปลีกผักไฮโดโปรนิกส์ 
 3. ด้านผู้จัดจ าหน่ายชุดปลูกผักและอุปกรณ์การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 4. ผู้จัดฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่เป็นที่ยอบรับภายในประเทศ  
 5. ด้านผู้ประกอบการที่น านวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 จากเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบในแต่ละด้านที่ตรง
ต้องการแล้ว ผู้วิจัยจึงคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
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 1. Hydro hobby farm ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตพระราม 2 
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินกิจการปลูกผักแบบฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตมากกว่า 
5 ปี จัดจ าหน่ายผลผลิตทั้งแบบค่าปลีก และค้าส่ง แบบครบวงจรทั้งเมล็ดพันธุ์ ผักสลัด และผักออแกนิค  
รวมถึง จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้ปลูก วัสดุปลูก แปลงปลูก สารอาหาร รวมถึงรับออกแบบ
และติดตั้งโรงเรือนส าหรับพืชไฮโดรโปนิกส์ทั่วประเทศ โดยเปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชมแปลงปลูกได้ โดย
องค์กรหรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมการท าทางฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์กับทางฟาร์มได้ 
  2. H2O Hydro Garden farm ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดกลาง ตั้งอยู่ใน แขวง 
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินกิจการปลูกผักแบบฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตมากกว่า            
5 ปี จัดจ าหน่ายผลผลิตทั้งแบบค่าปลีก และค้าส่ง แบบครบวงจรทั้งเมล็ดพันธุ์ ผักสลัด รวมถึง 
อุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้ปลูก วัสดุปลูก แปลงปลูก สารอาหาร ส าหรับพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยเปิดให้ผู้สนใจ
เยี่ยมชมฟาร์มได้ อีกทั้งจัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมการท าฟาร์มผักไฮโดรโปร
นิกส์กับทางฟาร์มได้โดยมีการจัดฝึกอบรมเดือนละ 1 ครั้ง  แบบ 1 วัน และแบบ 2 วัน รวมถึงเจ้าของ
ยังประกอบกิจการโรงแรมที่พักราคาประหยัด (Hostel) และจัดแสดงฟาร์มตัวอย่างในพ้ืนที่โรงแรมอีกด้วย 
 1.5.3  ขอบเขตด้านเวลา 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาและเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณต้นทุน และผลตอบแทนของโครงการแล้วน ามาวิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปผล ด้านการเงินโดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
1.6 ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเศึกษาโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนเป็นหลัก เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยได้ศึกษาในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินเอง ควบคู่
กับการศึกษาในด้านรองในมิติด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการด าเนินธุรกิจ 

 
1.7  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.7.1 การศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจ หมายถึง การศึกษาสภาพทั่วของธุรกิจที่ด าเนิน
กิจการอยู่ในปัจจุบันและน าไปวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนท าโครงการธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ในพ้ืนที่ บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพิจารณาหา
ความคุ้มค่าทางด้านการเงินโดยรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสมาเป็นมูลค่าในการประมาณต้นทุนและ
ผลตอบแทนทั้งหมดของโครงการ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจทางด้านการเงินมาประกอบการตัดสินใจ
ว่าสมควรลงทุนในโครงการหรือไม่ 
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 1.7.2 ความเป็นไปได้ในการลงทุน หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของการ
ลงทุนนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ในพ้ืนที่ บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ว่ามีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนหรือไม่ โดยน าผลของข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตราส่วนและสถิติทางด้าน
การเงินการลงทุนไปประกอบการตัดสินใจตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการเงินการลง 
 1.7.3 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรก 
อันได้แก่ ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูก ค่าก่อสร้างโรงเย็นส าหรับจัดเก็บผลผลิต ค่าวางระบบนวัตกรรม
ฟาร์มอัจฉริยะ ค่าอุปกรณ์การท าฟาร์มผัก ค่าก่อสร้างส าหนักงานและห้องจัดอบรม เป็นต้น 
  1.7.3 ต้นทุนของธุรกิจ หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการเริ่มท ากิจการ และ การ
ด าเนินกิจการซึ่งเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ค านวณความคุ้มค่าในการลงทุน ว่าโครงการน่า
ลงทุนหรือไม่ อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 1.7.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operation Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะ
ด าเนินกิจการ อันได้แก่ เงินเดือนพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ค่าสาธารณประโภค ค่าภาษีป้าย 
ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ค่าระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าระบบ
ขนส่งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ 
 1.7.5 ผลตอบแทนของการท าธุรกิจ (Benefit) หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินอัน
เกิดขึ้นทางตรงจากการท าธุรกิจ อันได้แก่ 1. รายได้จากกาขายผลผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์และเมล็ด
พันธ์พร้อมปลูก 2. รายได้จากการจัดคอร์ส ฝึกอบรมการปลูกและการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ 
 1.7.6 ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics Farm) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมา
เพ่ือท าเป็นโรงเรือนโดยเพาะปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ โดยการปลูกพืชในน้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลาย
อยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ในการปลูกพืชใน
การเกษตรแบบดั้งเดิมทั่วไป โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการท าฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในพ้ืนที่ บริเวณ 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในเชิงธุรกิจ 
 1.7.7 นวัตกรรมเกษตร หมายถึง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพ่ิมคุณภาพของผลิตผล โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม 
และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่ เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ รวมถึง
การจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด 
 1.7.8 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ชุดเครื่องมือทางการตลาดที่
น ามาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 
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(Product) การจัดจ าหน่าย (Place) ก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เรา
สามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดได้อีก อย่างหนึ่งว่า 4’Ps  
 1.7.9 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) หมายถึง 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท  
 จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน และข้อได้เปรียบด้านการผลิต 
และด้านทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด   
 จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การขาดเงินทุน 
นโยบายและทิศทาง การบริการที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท   
 โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ
บริษัทเอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัท โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ประกอบการที่ดีจะต้อง
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดเวลา เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาด และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น   
 อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง และพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้   

 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.8.1 เพ่ือให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 

ในเขตพ้ืนที่พ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน และรายได้ให้

เกิดข้ึนในชุมชน 

 1.8.2 เพ่ือให้ความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต

พ้ืนทีบ่ริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

 1.8.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์ม          

ผักไฮโดรโปนิกส์ น าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนเพ่ือท าธุรกิจในอนาคต 



 

 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
ในเขตพ้ืนทีบ่ริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาในด้านการเงินการ
ลงทุน และโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน ประกอบกับการศึกษาในมิติอ่ืน ๆ อันได้แก่ การศึกษา
ด้านการตลาด การศึกษาด้านการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (SWOT ANALYSIS) ที่เป็นองค์ประกอบหลัก
ในการตัดสินเพ่ือการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโปรนิกส์ว่าเป็นอย่างไร ในการศึกษาครั้งนี้จะเน้น
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งได้น า
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตั้งแต่การเพาะปลูกตลอดจนถึงการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการเพาะปลูก และการใช้ทรัพยากรย์ในการผลิตให้
คุ้มค่าที่สุด อันจะส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามที่คาดหวังตรงตามก าหนดและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า สามารถท าเป็นธุรกิจได้จริง อีกทั้งเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจท าธุรกิจรวมถึงเกษตรกรที่
ต้องการน านวัตกรรมเข้ามาปรับใช้กับการท าฟาร์มเกษตรแบบเดิมของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอัน
จะส่งผลต่อการลดต้นทุนและได้ผลตอบแทนในการท าธุรกิจ ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งจะสามารถสร้าง
ก าไรให้กับผู้ประกอบให้สูงขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถเป็นแนวทางให้ส าหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสใน
การท าธุรกิจได้เข้ามาศึกษา และเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
การเกษตรในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลสภาพทั่วไปของ
รูปแบบการท าฟาร์มและระบบการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ ข้อมูลออนไลน์ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือใช้น ามาอ้างอิงและเป็นแนวทางในงานวิจัยให้มีความถูกต้องและสมบรูณ์ที่สุด 
 โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 2.2 ประเภทของระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์
 2.3 สภาพของผักที่ปลูกโดยระบบไฮโดรโปรนิกส์ 
 2.4 แนวความคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2.5 แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาด  
 2.6 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1  
 2.7 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ 
 2.8 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนไฮโดรโปรนิกส์ 
 2.9 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุน 
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 2.10 การวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุน 
 2.11 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการตัดสินใจลงทุน 
 2.12 การตัดสินสินใจลงทุน 
 2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์  
 ปัจจุบันรูปแบบการท าการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัติน์
โดยมีการน านวัตกรรมทางการเกษตร เพ่ือมาควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการเพาะปลูก ดูแล และเก็บ
เกี่ยวผลิตภัณฑ์ อทิ ระบบการให้น้ าอัตโนมัติ ระบบการให้ปุ๋ยอัตโนมัติ ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบ
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอัตโนมัติ และระบบอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก เพ่ือช่วยให้เกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถ
ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ทางระยะไกลผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ที่จะช่วยท าการวิเคราะห์ 
สิ่งที่จะมีผลต่อคุณภาพ และปริมาณของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดให้มีความสมบูรณ์และตรงตามความ
ต้องการผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อต้นทุนทางการผลิตให้ต่ าลงและสามารถสร้างก าไร 
ผลตอบแทนแก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบได้มากข้ึนกว่าวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม  
 

 
ภาพที่ 2.1 การจ าลองระบบควบคุมระยะไกลทางการเกษตรแบบครบวงจร 

ที่มา : www.myhomeveg.com 

 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) 

http://www.myhomeveg.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=291900
http://www.myhomeveg.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=291900
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  ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) สันนิฐานกันว่าเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนสมัย
ของตั้งแต่สมัยของอริสโตเติล ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่านักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้
เขียนบันทึกต่าง ๆ ทางพฤกษศาสตร์ขึ้นและปรากฎอยู่จนทุกวันนี้ แต่การปลูกพืชตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์นั้นเริ่มขึ้นประมาณ 300 ปีมาแล้ว คือประมาณ ค.ศ. 1699 John Woodward นัก
พฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษได้พยายามท าการทดลอง เพ่ือหาค าตอบว่าอนุภาคของของแข็งและ
ของเหลวที่อยู่ในดินมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร ต่อมาปี ค.ศ. 1860-1865 
นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Sachs และ Knop นับเป็นผู้ริเริ่มปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยการปลูกพืชด้วยสารละลายเกลือ อนินทรีย์ต่าง  ๆ เช่น โพแทสเซี่ยม
ฟอสเฟต โพแทสเซี่ยมไนเตรต ซึ่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม แมกนีเซียม ก ามะถัน แคลเซียม และเหล็ก ภายหลังมีการพัฒนาสูตรธาตุ
อาหารพืชเรื่อยมา จนถึงปี ค.ศ. 1920-1930 William F.Gericke แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
ประสบความส าเร็จในการปลูกมะเขือเทศในสารละลายธาตุอาหาร โดยพืชมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์
และให้ผลผลิตเร็ว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการน าเทคนิคการปลูกพืชโดยวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปลูกพืช
เป็นการค้า และได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการและส่วนประกอบในสารละลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
  ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีชื่อเรียกในภาษาไทย
หลายชื่อ เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชในน้ าที่มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชในสารอาหารพืช 
การปลูกพืชในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินที่มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชโดยให้รากพืชสัมผัสสารอาหาร
โดยตรงที่ไม่มีดินเป็นเครื่องปลูก เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม สามารถอธิบายได้ 2 ลักษณะ 
ตามระบบหรือวิธีการปลูกและความหมายของค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ 2 ค า คือ ค าว่า Soilless 
Culture และค าว่า Hydroponics (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)  
 2.1.2 ความหมายของค าว่า “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน”  
  ความหมายของค าว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จากค าว่า “ไฮโดรโปนิกส์” หรือ 
Hydroponics เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก (Nonsubstrate หรือ Water Cuture) กล่าวคือ จะ
ท าการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง (Water 
Culture) นั่นเอง เนื่องจาก ค าว่า Hydroponics มาจากการรวมค าในภาษากรีกสองค า คือ ค าว่า 
“Hydro” หมายถึง “น้ า” และ “Ponos” หมายถึง “งาน” ซึ่งเมื่อรวมค าสองค าเข้าด้วยกัน 
ความหมายก็คือ “Water-working” หรือหมายถึง “การท างานของน้ าที่มีสารละลายธาตุอาหารผ่าน
รากพืช ผู้ที่จะท าการปลูกตามลักษณะ “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” จากค าว่า “Hydroponics” หรือ 
“ไฮโดรโปนิกส์” นี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืชให้ดีแม้ว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบที่เรียกว่า Hydroponics จะเป็นการปลูก
พืชในสารละลายธาตุอาหารพืชที่ไม่ใช้ดินจริง ๆ ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคิด และพัฒนาขึ้นมาก็
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ตาม แต่พืชก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ดิน เช่น ทราย กรวด หิน เกล็ดด้วย
การให้น้ าที่ผสมธาตุอาหารที่ค้นคิดขึ้นมาจึงเรียกการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินนี้เป็นค ารวมว่า Soilless 
Culture อ่านว่า ซอย เลส คัลเจอร์   
 
2.2 ประเภทของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
 ประเภทของการปลูกพืชไร้ดิน หรือการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ สามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะและวิธีการปลูกโดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 ประเภทของระบบปลูกผักไร้ดิน 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html  
 
 ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าศึกษาการท าโครงการฟาร์มนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
ในรูปแบบการปลูกพืชไร้ดินประเภทระบบรากแช่อยู่ในสารละลาย (Liquid Culture) เท่านั้น  
 2.2.1 การปลูกพืชในระบบรากแช่ (Liquid Culture) 
  หมายถึง การปลูกโดยให้รากของพืชแช่อยู่ในน้ าผสมธาตุอาหารพืชตลอดเวลา และมี
ระบบเติมอากาศลงไปในสารละลายเพ่ือให้รากพืชได้รับออกซิเจน อย่างสม่ าเสมอ การปลูกพืชระบบ
รากแช่สามารถแยกย่อยได้เป็น 4 เทคนิค ใหญ่ ๆ คือ 
  2.2.1.1 ระบบน้ าตื้น  NFT (Nutrient film Technique) พัฒนาขึ้น โดย Allen 
Cooper แห่งสถาบันวิจัยการปลูกพืชในเรือนกระจก (GCRI) ในประเทศอังกฤษ ประมาณปี ค.ศ. 
1965 หลักการของวิธีนี้ คือ การปล่อยให้น้ าผสมธาตุอาหารพืชไหลไปในรางปลูกโดยสารละลายใน

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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รางปลูกจะมีความลึกประมาณ 0.5 cm การท าเช่นนี้ช่วยให้ราก และน้ ามีการสัมผัสกับอากาศ เพ่ือ
เพ่ิมออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารให้มากขึ้น การปลูกแบบนี้จึงช่วยลดปัญหาการขาดอากาศของ
รากพืชได้ดี นอกจากนี้เมื่อปริมาตรของสารละลายที่ไหลผ่านรากพืชมีน้อยลง ท าให้ไม่ต้องสร้า งราง
ปลูกที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงค่าก่อสร้างรางปลูกจึงประหยัดกว่าการปลูกแบบ DFT โดยระบบ 
NFT มีข้อด้อยในการใช้ในเขตร้อนอย่างประเทศไทย เนื่องจากน้ าที่ไหลในระบบรางมักจะมีความร้อน
สะสมมาก ท าให้รากพืชขาดอากาศ อีกทั้งคุณสมบัติของสารละลายเมื่อไหลผ่านรากพืช บวกกับ
อุณหภูมิของสารละลายที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลานาน ๆ จะท าให้คุณสมบัติทางเคมีในธาตุอาหารพืชมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนธาตุอาหารบ่อยในช่วงที่มีอากาศร้อน ดังนี้การปลูก
ด้วยระบบ NFT ในเขตร้อนนั้นจึงไม่ควรต่อรางปลูกให้ยาวมากเกินไปเนื่องจากจะมีความร้อนสะสมใน
รางปลูกมากแล้ว ยังท าให้ออกซิเจนจากหัวรางถึงท้ายรางต่างกันมากเกินไปจนกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของผักในแปลงปลูก ดังแสดงในภาพที่ 2.3 
  

 

ภาพที่ 2.3 ระบบน้ าตื้น NFT (Nutrient film technique)  
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
  เนื่องด้วยระบบ NFT เป็นระบบที่มีน้ าในรางปลูกน้อยมากเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้อง ท าให้ระบบปั๊มน้ าหยุดการท างาน หากหยุดเป็นระยะเวลานาน ๆ จะท าให้รากพืชแห้งจนพืชที่
ปลูกนั้นตายได้ ดังนั้นผู้ปลูกด้วยระบบนี้จึงควรมีระบบส ารองไฟฟ้าไว้ใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง 
การปลูกด้วยเทคนิค NFT นอกจานี้ผู้ปลูกยังจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะกรณีที่ปลูกพืชอายุยืน เช่น มะเขือเทศ พริก ฯลฯ ส าหรับการปลูกพืชอายุสั้น เช่น ผัก

https://sites.google.com/a/kanlayanee.ac.th/wanicha_is3/home/1452301_orig.png?attredirects=0
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ต่าง ๆ ผู้ปลูกเพียงแต่ควบคุมค่าการน าไฟฟ้า (EC) และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ให้ได้ก็เพียงพอ
และหมั่นตลอดสอบและท าการปรับค่าอย่างสม่ าเสมอ 
  รางปลูก NFT สามารถท าจากวัสดุต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น โพลีเอธิลีน (PE) โพลีไว
นิลคลอไรด์ (PVC) ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ ควรหลีกรางที่ท าจากโลหะ เนื่องจากเกิดสนิมได้ง่าย อีกทั้งยัง
มีความร้อนสะสมมาก ความกว้างของรางปลูก NFT ส าหรับปลูกผักขนาดเล็กทั่วไปอยู่ระหว่าง 10 - 15 cm 
และรางปลูกความกว้าง 20 - 30 cm ส าหรับการปลูกพืชขนาดใหญ่ เช่น มะเขือเทศ แตงกวา แคลตา
ลูป เป็นต้น โดยความยาวของรางที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 10 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากรางปลูกที่ยาวเกินไป
จะท าให้พืชเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ การติดตั้งรางควรให้มีความลาดเอียงเหมาะสมที่จะให้สารละลาย
จะไหลจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของรางได้อย่างสะดวก เพ่ือให้ออกซิเจนสามารถ
ละลายลงไปในสารละลายได้ดี และสารละลายไม่ขังอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ งภายในราง รางปลูก NFT จะ
มีการออกแบบให้มีร่องเล็ก ๆ ภายในรางเพื่อช่วยแก้ปัญหาอัตราการไหลไม่สม่ าเสมอภายในรางปลูก 
 

 

 
ภาพที่ 2.4 ระบบฟาร์มน้ าตื้น NFT (Nutrient film Technique)   
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
 2.2.1.2 ระบบน้ าลึก DFT (Deep Flow Technique) คือ เทคนิคการปลูกโดยให้
รากพืชแช่อยู่ในภาชนะบรรจุสารละลายธาตุอาหารพืชโดยที่ระดับสารละลายในภาชนะปลูกจะลึก
ประมาณ 15 - 20 ซม. ซี่งระบบ DFT นี้มี 2 แบบ คือ มีการหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร และ
แบบเติมอากาศ 

http://4.bp.blogspot.com/-zrGywXwBFj4/VE_B34MCGcI/AAAAAAAACME/Qzr3aDog4u0/s1600/NFT-003.jpg
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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ภาพที่ 2.5 ระบบน้ าลึก DFT (Deep Flow Technique) แบบหมุนเวียนสารละลาย 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 ระบบน้ าลึก DFT (Deep Flow Technique) แบบเติมอากาศ 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
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   จุดเด่นของการปลูกด้วยระบบน้ าลึก DFT 
   1. เป็นระบบที่สามารถดัดแปลงน าอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายมาดัดแปลงเป็น
อุปกรณ์ในการปลูกได้สะดวก เช่น ลังพลาสติก กล่องโฟม อ่างน้ าพลาสติก ถังน้ า ขวดน้ า ฯลฯ 
   2. เมื่อไฟฟ้าดับจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ าที่รากเนื่องจากรากจะแช่อยู่
ในน้ าที่มีปริมาณมาก 
   3. มีการพักระบบปั๊มน้ า หรือระบบเติมอากาศในช่วงกลางคืนได้ เนื่องจาก
รากพืชต้องการออกซิเจนต่ าในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้ประหยัดไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง 
   4. ระบบปลูก DFT มีความยืดหยุ่นในการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด 
   ข้อด้อยของการปลูกด้วยระบบน้ าลึก DFT 
   1. ต้องคอยปรับระดับน้ าให้ เหมาะสมกับอายุ พืช เนื่องจาเกเมื่อพืช
เจริญเติบโตปริมาณรากพืชจะมากขึ้น ท าให้พืชต้องการปริมาณออกซิเจนที่รากมากขึ้น ท าให้ผู้ปลูก
ต้องปรับลดระดับน้ าที่ใช้ปลูกลงเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่อากาศระหว่างรากกับผิวน้ าเพ่ิมขึ้น และต้องมีการ
ปรับให้เหมาะสมทั้งเรื่องระยะเวลาในการปรับลดและปริมาณที่ปรับลด ซึ่งถ้าผู้ปลูกท าการลดไม่
เหมาะสม คือ ลดระดับน้ าเร็วเกินไปขณะที่พืชยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรือลดระดับน้ าช้าไปเมื่อพืชโต
เกินไปแล้ว ย่อมส่งผลให้พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ ดังนั้นในช่วงเวลาของการปรับลดระดับน้ า     
ผู้ปลูกต้องสังเกตอาการที่แสดงออกของพืชเป็นหลัก และควรปรับลดระดับน้ าลงในช่วงเวลาเย็น
เนื่องจากพืชจะปรับตัวได้ดีกว่าช่วงกลางวัน พืชทานใบ เช่น สลัด ผักกวางตุ้ง คะน้า ฯลฯ จะลดระดับ
น้ าลงเมื่อผักอายุปลูกได้ประมาณ 28 - 30 วัน (นับจากวันที่เพาะเมล็ด) ส่วนผักทานผลจะลดลงเมื่อ
พืชมีอายุปลูกได้ประมาณ 40 - 50 วัน และระดับน้ านั้นให้มีช่วงว่างอากาศจากผิวน้ าและแผ่นปลูก
ประมาณ 1 - 2 นิ้ว โดยในรากแช่ในน้ าประมาณ 2 ใน 3 ส่วน 
   2. ต้องใช้โครงสร้างของโต๊ะปลูกที่แข็งแรงเนื่องจากต้องรับน้ าหนักของน้ า
ในกระบะปลูกที่มีน้ าหนักค่อนข้างมาก และต้องตั้งวางโต๊ะปลูกบนพื้นที่ ๆ มีพื้นแข็งไม่ยุบตัว หากต้อง
วางบนพื้นดินที่อ่อนตัวต้องมีการเทคอนกรีตเพ่ือให้พ้ืนแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักของโต๊ะปลูกได้ 
   3. เป็นระบบปลูกที่ต้องใช้ปริมาณน้ าและปุ๋ยค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการ
ปลูกด้วยระบบอ่ืน 
   4. การระบายอากาศจากด้านล่างของแปลงปลูกระบบ DFT ไม่สามารถท า
ได้ เนื่องจากจะถูกบังด้วยแผ่นโฟม หรือพลาสติกที่ใช้ปลูกท าให้การระบายอากาศจากด้านล่างแปลง
ปลูกข้ึนด้านบนไม่สามารถท าได้ จึงมักเกิดปัญหาการระบาดของเชื้อราที่ใบได้ง่าย โดยเฉพาะการปลูก
ผักสลัด หรือพืชที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย 
  2.2.1.3 ระบบกึ่งน้ าลึก DRFT (Dynamic Root Floating Technique) เป็นระบบ
ที่มีการท างานเช่นเดียวกับระบบ NFT คือ ให้น้ าผสมธาตุอาหารไหลผ่านรากพืชในรางปลูก แต่ระดับ
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น้ าที่ไหลผ่านรากพืชนั้นจะมีความลึกมากกว่าระบบ NFT โดยระดับน้ าที่ไหลผ่านรากนั้นจะมีความลึก
อยู่ที่ประมาณ 1 - 10 ซม. ระบบนี้ได้แก้ไขข้อจ ากัดของระบบ NFT ตรงที่เมื่อไฟฟ้าขัดข้องจนไม่
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ าได้จะยังคงมีน้ าที่ใช้ปลูกพืชเหลือค้างบางส่วนในรางปลูกท าให้พืช
รากพืชไม่ขาดน้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบ DRFT นี้ผู้ปลูกจะต้องมีการปรับลดระดับน้ าในรางปลูก
เช่นเดียวกับระบบ DFT ด้วยเพื่อเป็นการเพ่ิมปริมาณอากาศที่รากพืชเมื่อพืชมีอายุปลูกมากขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 2.7 ระบบก่ึงน้ าลึก DRFT (Dynamic Root Floating Technique)  
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
  จุดเด่นของระบบกึ่งน้ าลึก DRFT 
  1. ใช้หลักการท างานเช่นเดียวกับระบบ NFT แต่ด้วยระดับน้ าที่สูงขึ้น และ
มีน้ าส่วนหนึ่งที่จะค้างอยู่ในรางปลูกท าให้ลดปรับหาเมื่อปั๊มน้ าไม่สามารถจ่ายน้ าเข้ารางปลูกได้ 
  2. ผู้ปลูกสามารถใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นรางปลูก และ
มีราคาประหยัดกว่ารางปลูกแบบ NFT อาทิเช่น ท่อน้ า PVC รางน้ าฝนไวนิล รางครอบสายไฟ ฯลฯ 
  3. โครงสร้างของโต๊ะปลูกสามารถท าจากวัสดุที่ไม่ต้องแข็งแรงมากนัก
เนื่องจากไม่ต้องรับน้ าหนักของน้ าที่มากเหมือนกับระบบ DFT 
  4. ใช้น้ าและปุ๋ยน้อยกว่าระบบ DFT จึงท าให้สามารถควบคุมค่า EC และ 
pH ได้ง่ายกว่ระบบ DFT 
  ข้อด้อยของระบบกึ่งน้ าลึก DRFT 
  1. ผู้ปลูกต้องมีความเข้าใจในการปรับลดระดับน้ าในรางปลูกให้เหมาะสม
กับอายุพืช เพื่อให้พืชที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดี 
  2. มักมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมเช่นเดียวกับระบบ NFT 

 

http://2.bp.blogspot.com/-uYfX95J4vNA/VFUE8j_6s9I/AAAAAAAACN8/UcIbyQy0nT0/s1600/DRFT-001.jpg
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างแปลงระบบน้ าลึก  DRFT (Deep Flow Technique)  
ทีม่า : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 

 
 2.2.1.4 ระบบอะควอโพนิกส์ (Aqua Ponics) เป็นระบบการปลูกแบบรากแช่ใน
สารละลาย แบบเดียวกับระบบการปลูกท้ัง 3 แบบ ที่กล่าวมาข้างต้น แต่จะแตกต่างออกไปตรงที่น าที่
น ามาใช้หมุนเวียนในการปลูกพืชเป็นน้ าที่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ปลา กุ้ง ฯลฯ และมีการเพ่ิม
ระบบกรองชีวภาพที่จะใช้แบคทีเรียในการย่อยสลายเศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ ารวมถึงมูลของสัตว์น้ า 
ผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียเปลี่ยนแอมโมเนีย ให้เป็นไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุอาหารพืช 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.9 ระบบอะควอโพนิกส์ (Aqua Ponics) 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
 

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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 จุดเด่นของระบบอะควอโพนิกส์ 
 1. เป็นการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะน้ าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการ
หมุนเวียนด้วยระบบกรองกลับมาใช้ใหม่ 
 2. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปได้มาก 
 3. ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปลูกพืช 
 4. สามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบปลูกหลากหลายแบบ 
 ข้อด้อยของระบบอะควอโพนิกส์ 
 1. ผู้ปลูกต้องศึกษาท าความเข้าใจในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของเสียจาก
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นเคมีในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ โดยที่หากผู้ปลูกไม่สามารถควบคุม
ปริมาณแอมโมเนียมจากมูลสัตว์ได้ในระดับท่ีเหมาะสมอาจเกิดปัญหาขึ้นกับสัตว์เลี้ยงและพืชที่ปลูกได้ 
 2. มีต้นทุนในค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ค่าบ ารุงรักษาระบบกรอง
ชีวภาพ ต้องมีการเติมแบคทีเรียที่ช่วยย่อยสลายแอมโมเนียมในน้ าเป็นระยะ ๆ รวมถึงจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือวัดค่าแอมโมเนียมในน้ าด้วย ฯลฯ 
 3. มีข้อจ ากัดในเรื่องชนิดของพืชที่จะน ามาปลูก กล่าวคือ การย่อยสลาย
อินทรีย์วัตถุของให้อยู่ในรูปธาตุอาหารพืชต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายรวมถึงปริมาณธาตุอาหาร 
ที่ได้จากการย่อยสลายแล้วอาจจะไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช ท าให้การปลูกระบบนี้ใช้ได้กับพืชที่
ต้องการปริมาณธาตุอาหารไม่มากเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างแปลงระบบอะควอโพนิกส์ (Aqua Ponics) 
ที่มา : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
 
 

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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 2.2.3 รูปแบบของระบบนวัตกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
  นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ คือ การผสมผสานระหว่าง นวัตกรรมทางการ
เกษตรกับการท าฟาร์มปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมใน
การออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก 
ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi- Automation) หรือ ระบบอัตโนมัติ 
(Automation) แทนการท างานด้วยคนแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือ
เกษตรกร ในการลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการโรงเรือนให้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น อาทิเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบควบคุมค่าความเป็น กรด ด่าง ระบบ
ควบคุมค่ากระแสไฟ ระบบควบคุมการให้ปุ๋ยน้ า ระบบควบคุมการจ่ายน้ าเลี้ยง โดย ซอฟท์แวร์ท าหน้า
ทีในการควบคุมการท างานของระบบอัตโนมัติส าหรับการปลูกพืชแบบ  ไม่ใช้ดิน Hydroponics เพ่ือ
ควบคุมค่าปัจจัยต่างที่มีผลต่อการปลูกพืช  ได้แก่ ค่าความกรดด่าง (pH), ค่าการน าไฟฟ้า (EC),           
ค่าอุณหภูมิ (Temperature) และค่าความชื้นสัมพันธ์ (Relative Humidity) ที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้
แสดงภาพรวมการเชื่อมต่อวงจรและอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการท างานระบบอัตโนมัติส าหรับการปลูก
พืชแบบไม่ใช้ดินแบบ NFT ในโรงเรือนที่ใช้ในการทดลองได้ดังภาพที่ 2.11 

ภาพที่ 2.11 แผนภาพแสดงภาพรวมการเชื่อมต่อวงจรและอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการท างานระบบอัตโนมัติ 
ที่มา : http://research.psru.ac.th/files/res_che2553/resche_files/216_chapter3.pdf 
 

http://research.psru.ac.th/files/res_che2553/resche_files/216_chapter3.pdf
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2.3 สภาพของผักที่ปลูกโดยระบบไฮโดรโปรนิกส์ 
 ในปัจจุบันผักไฮโดรโปรนิกส์ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้น าการผลิต (Market Leader) อย่าง
เด่นชัด ซึ่งการศึกษาสภาพของผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นการศึกษาโครงสร้างทางราคาของผักที่อยู่ในท้องตลาด
ปัจจุบัน เป้าหมายทางด้านยอดขายของการด าเนินธุรกิจ และกลุ่มตลาดเป้าหมาย ดังแสดง ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 โครงสร้างทางราคาของผักจ าแนกตามประเภท 
  ผักฝรั่งหรือผักสลัด ส่วนใหญ่เป็นผักที่มีราคาค่อนข้างสูงเพ่ือทดแทนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ อาทิเช่น เรทโอ๊ค กรีนโอ๊ค คอสโรแมน บัตตาเวีย บัทเตอร์เฮต ฟิเล่ ไอเบริก นิยม
จ าหน่ายเป็นต้นพร้อมถ้วยปลูกราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 100-150 บาท/กิโลกรัม หรือ 23-30 บาท 
ต้นและราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 60-80 บาท/กิโลกรัม  
  ผักจีนเป็นผักท่ีคนไทยเชื้อสายจีนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี อาทิเช่น คะน้าฮ่องกง โชวจีน 
คะน้าเห็ดหอม ตั้งโอ๋ ขึ้นฉ่าย เป็นต้น เป็นการผลิตเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับผักบนดิน
ส่วนใหญ่จะแบ่งจ าหน่ายเป็นแพ็ค (Pack) พอดีส าหรับ 1 มื้อ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 50-200 บาท/ 
กิโลกรัม ทั้งนี้ข้ึนกับชนิดของผักการผลิตผักจีนเริ่มเป็นที่สนใจของฟาร์มต่าง ๆ 
  ผักไทยจะเน้นที่ผักพ้ืน ๆ ที่นิยมบริโภคอาทิเช่นคะน้าผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักชี 
โหระพา กระเพรา ผักโขม ราคาจ าหน่ายอยู่ที่ 50-200 บาท/กิโลกรัม ขึ้นกับชนิดของผักและฤดูกาล
โดยที่ราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 40 บาท/กิโลกรัม มีเพียงบางฟาร์มที่ผลิตเช่นฟาร์มบางไทรเนื่องจาก
ราคาไม่สูงเพราะถูกเปรียบเทียบกับผักธรรมดา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 ลักษณะของผักสลัดที่เป็นที่นิยมในการบริโภคในประเทศไทย  
ที่มา : http://www.kkgrp.com/kkgrp/detail_nothing2.php 

http://www.kkgrp.com/kkgrp/detail_nothing2.php
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 2.3.2 เป้าหมายทางด้านยอดขายของการด าเนินธุรกิจ 
  การก าหนดเป้าหมายและการประมาณการยอดขาย ว่าจะผลิตผักชนิดใดจ านวน
เท่าใด เช่น ปริมาณท่ีต้องการผลิตต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปีเพ่ือออกสู่ตลาด จะต้องท าการส ารวจตลาดใน
พ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือน ามาวางแผนการผลิต ให้มีความให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยท าการ
วางแผนทางการผลิตว่าจะใช้พ้ืนที่เท่าใดจึงจะเหมาะสมกับก าลังผลิตที่ต้องการ (หนังสือคู่มือการปลูก
พืชไร้ดิน หลักการจัดการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย) 
  โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นที่มาของรายได้ในการด าเนินธุรกิจจะแบ่งออกเป็ น              
2 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. Industrials Group หรือตลาดผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าไปประกอบอาหาร หรือ
น าไปแปรรูป แล้วจ าหน่ายให้ผู้บริโภค อันได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร เป็นต้น รวมถึงกลุ่ม   
Modern trade ที่ซื้อสินค้าไปบรรจุภัณฑ์หรือแปรรูป แล้วจ าหน่ายให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง อันได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี โลตัส เซ็ลทรัล แมคโคร เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเมือง และอ าเภอใกล้เคียงพ้ืนที่
ฟาร์ม ที่มีก าลังซื้อสูงและมีค าสั้งซื้อล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่ส าคัญส าหรับการ
ท าธุรกิจฟาร์ม 
  2. End User Group หรือตลาดผู้บริโภคที่ ซื้อสินค้าไปประกอบอาหารเพ่ือ
รับประทานในครัวเรือนโดยเน้นไปที่ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีรายได้ต่อครัวเรือน 
มากกว่า 28,000 บาทต่อเดือน ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และห่วงใยในสุขภาพ (Health Conscious)  
  โดยในช่วงแรกของธุรกิจจะเน้นตลาดกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือสร้างฐานลูกค้า โดย
เน้นในด้านคุณภาพสินค้าและส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด หลังจากผ่านปีที่ 2 เป็นต้นไป จะท าตลาดใน
กลุ่มผู้บริโภคโดยผ่านทาง Modern trade และการจ าหน่ายสินค้าหน้าฟาร์มโดยตรงถึงผู้บริโภค กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายผู้เข้าอบรมการปลูกผักจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. Healthy Group หรือ ผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือไว้
รับประทานเองหรือปรุงอาหารในครัวเรือนหรืออยากมีงานอดิเรกโดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
โดยอาจมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อน พ่ีน้อง หรือครอบครัว  
  โดยมีการท าโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อชักชวนคนมาเข้าฝึกอบรมมากกว่า 1 คน ขึ้นไป 
  2. Smart Farmer Group หรือ กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ที่มีฟาร์มของตัวเองปลูกแบบ
ดั้งเดิมที่มีความสนใจที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยการใช้นวัตกรรมการเกษตรหรือเกษตร
แม่นย าเพ่ือน าไปปรับใช้กับฟาร์มของตัวเองในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นผ่าน
การอบรม 
  3. New Entrepreneur Group หรือกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสนใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยการใช้นวัตกรรมการเกษตรหรือเกษตรแม่นย า  และต้องการน าไป
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ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการตัดสินใจในการท า
ธุรกิจฟาร์มในอนาคต 
  4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือการรวมกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่หรือจังหวัดใกล้เคียงสนใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือไว้รับประทานเองหรือปรุงอาหารให้ส าหรับคนในชุมชนหรือน าไป
ถ่ายทอดเพ่ือน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยคิดอัตราค่าเรียนที่ต่ ากว่าค่าเรียน
ปกติเพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของฟาร์มและเป็นการคืนก าไรสู่สังคม 
 
2.4 แนวความคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 กัลเบรท (Galbraith 1967) ได้ให้ความหมายของค าว่า เทคโนโลยี ไว้ดังนี้  คือ เทคโนโลยี
เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้มาใช้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติ 
 ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539) ได้ให้รายละเอียดของค าว่าเทคโนโลยี หมายถึง 
 1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 2. การประยุกต์วิทยาศาสตร์ 
 3. วัสดุ เครื่องยนต์กลไก เครื่องมือ 
 4. กรรมวิธี และวิธีด าเนินงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 5. ศิลปะ และทักษะในการจ าแนกและรวบรวมวัสดุ 
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง และการ
ใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ท่ีไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง 
 นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน า 
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย 
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
 Everette M. Rogers (1983) ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม  (Innovation) ว่า 
นวัตกรรม คือ ความคิด การกระท า หรือวัตถุใหม่ ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคน
หรือหน่วยอื่น ๆ ของการยอมรับในสังคม ดังนั้น นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้  
 1. สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลย  
 2. สิ่งใหม่ที่เคยท ามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่  
 3. สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม  
 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และคนอ่ืน ๆ (2553) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง 
“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น ซึ่ง
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อาจจะมีลักกษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม” 
 กิดานันท์  มลิทอง (2540) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ 
“สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” 
 โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการ
พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อน ามาใช้งานก็ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาเราก็เรียกว่านวัตกรรมการศึกษา 
 
2.5 แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาด 
 สุปรียา พูลสุวรรณ (2558) การตลาดหมายถึง กระบวนการทางสังคมและการบริหารในอัน
ที่จะท าให้บุคคลหรือกลุ่มคนได้รับในสิ่งที่ เขาจ าเป็นหรือต้องการด้วย โดยใช้วิธีการสร้างสรรค์ 
น าเสนอ และการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีค่าแก่ผู้อ่ืน   
 2.5.1 แนวคิดปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
  Kotler (2003) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นชุดเครื่องมือ
ทางการตลาดที่น ามาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายและผู้บริโภคยินดี
จ่ายรวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือให้ความสะดวกแก่
ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง  
  Stanton, et al. (2004) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า การ
รวมกันของส่วนประสมที่ส าคัญ 4 ตัว คือ สินค้า โครงสร้างราคา ระบบการกระจายสินค้า และ
กิจกรรมการส่งเสริมการขายซึ่งบรรจุอยู่ในโปรแกรมการตลาด  
  ดังนั้น ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดสรุปได้ คือ เป็นชุดเครื่องมือทาง
การตลาดที่บริษัทสามารถควบคุมได้ เพ่ือใช้ในการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน จะต้องน ามาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ของผู้บริโภคส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านมีความหมายและ
รายละเอียด ดังนี้ 
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  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2548) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งธุรกิจใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ 
สีราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่
บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้  ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกล
ยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 
   1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ/หรือ ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) 
   1.2 องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น
ประโยชน์พื้นฐาน รูปลักษณ ์คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น 
   1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพ่ือแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 
   1.4 การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์  (Product Development) เพ่ือให้ ผลิตภัณ ฑ์มี
ลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 
  2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้
ได้ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สอง ที่เกิดขึ้นมาถัดจาก
Product ราคาเป็นต้นทุน  (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value) 
ผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก าหนด         
กลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง 
   2.1 คุณค่าที่รับรู้ในสายตาลูกค้า (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ง
ต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้า ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น 
   2.2 ต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
   2.3 การแข่งขัน 
   2.4 ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทาง ซึ่งประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไป
ยังตลาดสถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยใน
การกระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัด
จ าหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ คือ 
  3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มของ
บุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธ์ในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค คือ ผู้ใช้ทางธุรกิจ หรือหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์หรือกรรมสิทธ์
ที่ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด 
  3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 
(Physical Distribution) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายใน
การบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งหวังก าไรหรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจเพ่ือให้เกิดความต้องการเพ่ือ
เตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ 
การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือต้องใช้หลักการใช้เครื่องมือ
สื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริม
การตลาดที่ส าคัญ มีดังนี ้
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร 
ผลิตภัณฑ์บริการ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณาเป็นการ
ติดต่อสื่อสารที่มีลักษณะเป็นการเชิญชวน มีลักษณะไม่เป็นกลาง และค่อนข้างมีอคติ เช่น สิ่งตีพิมพ์
และสื่อกระจายเสียง ป้ายโฆษณา เป็นต้น 
  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลกับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการมีปฏิกิริยาต่อ
ความคิด 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่
กระตุ้นหน่วยงานขาย ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการขายในทันที 
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  4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations : 
PR) มีความหมายดังนี้ (1) การให้ข่าว เป็นการเสนอข่าวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือตราสินค้าหรือ
บริษัทที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (2) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการ
วางแผน โดยองค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 
  4.5 การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) การโฆษณ าเพ่ื อให้ เกิ ดการ
ตอบสนองโดยตรงเป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ เกิดการตอบสนองโดยตรง และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online Advertising) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือสื่อสารส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมุ่งหวังผลก าไรและการค้า 
 2.5.2 ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด (STP)  
  Kerin & Rudelus (2004) ได้ให้ความหมายของการแบ่งส่วนตลาดไว้ว่า “เป็นการ
แบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันที่มีความต้องการเหมือนกัน และตอบสนองต่อกิจกรรมการตลาด
เหมือน ๆ กัน และการแบ่งส่วนตลาดนั้น ถือเป็นกระบวนการที่นักการตลาดใช้ในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย (Target Market) โดยใช้คุณลักษณะร่วมกันบางอย่างของตลาดเป็นตัวก าหนดซึ่งเกณฑ์ท่ีใช้
ในการแบ่งมักค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยทาง
จิตวิทยา เช่น ทัศนคต ิวัฒนธรรม ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมการใช้สินค้า ประโยชน์ของการแบ่งส่วน
ตลาด คือ การแบ่งส่วนตลาดท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า มองเห็นโอกาส
ทางการตลาด สามารถวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ  
  การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  
  เป็นการแบ่งตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อย  ๆ ที่
แตกต่างกันทางด้านความชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อย ๆ นั้นโดย
อาศัยคุณสมบัติของผู้บริโภคหรือตลาดเป็นปัจจัยในการแบ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถแยกตลาดออกเป็น
ส่วน ๆ (Market Segments) และทาให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละภาคส่วนของตลาด เพ่ือจะได้วางแผนและใช้ความพยายาม
ทางการตลาดได้เหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาด ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋า แบ่งส่วนตลาดโดยการ
ยึดเกณฑ์เพศ วัย รายได ้และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดกระเป๋าออกเป็นส่วน ๆ  
  การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting)  
  ซึ่งเป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ที่
บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับทรัพยากรและความช านาญของบริษัท ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มีโอกาส
ทางการตลาด มีศักยภาพในการสร้างยอดขายและทากาไรให้กับบริษัท  
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  การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market Positioning)  
  เป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคในเชิง
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือใน
กระบวนการสร้างต าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดเป็นการก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 
โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเป็นเครื่องมือในกระบวนการสร้างต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
 
2.6 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 2.6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) 
  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์  (2552) ได้อธิบายว่า สภาพแวดล้อมทั่ วไป  (Gerenal 
Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีขอบเขตครอบคลุมกว้างไกลที่สุด  ขณะเดียวกันก็เป็นกรอบ
การดาเนินงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรม และเป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ แต่เพ่ือ
การอยู่รอดของธุรกิจ ธุรกิจจาเป็นต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม  โดยศึกษาการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  หรือสามารถเรียกอีกอย่างว่า 
สภาพแวดล้อมระดับ มหภาค ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การจะ
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ๆ ได้แก   
  1. สังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่
ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ทาให้องค์การต้องทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัฒนธรรมย่อย และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต อัตราการเพ่ิมหรือลดของจานวนประชากร อายุเฉลี่ยของประชากร การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบครอบครัว รวมไปถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งในด้านความต้องการ 
คุณภาพ และคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  โดยต้องพยายาม
ตอบสนองความต้องการและให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสาคัญ  ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้  เพ่ือประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมและใช้ประกอบการ
พิจารณาการกาหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม  
  2. เทคโนโลยี (Technology) พัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิด
นวัตกรรม (Innovation) ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิต ท าให้
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว และน ามาปรับปรุงใช้อย่างเหมาะสม
กับองค์การ เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันของธุรกิจ เช่น การใช้
หุ่นยนต์เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การใช้โปรแกรมค าสั่งเพ่ือช่วยในการจัดการทรัพยากร



 33 

มนุษย์ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 
นอกจากผลกระทบที่มีต่อองค์การแล้ว เทคโนโลยียังมีผลกระทบในระดับมหภาค โดยมีอิทธิพลและ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศซึ่งปัจจัยส าคัญที่ผู้บริหารควรจะต้องตระหนักถึงถ้า
ต้องการให้องค์การของตนด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
  3. เศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นปริมาณ
การจัดสรรและการใช้ทรัพยากร ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีแรงผลักดันที่สาคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์การธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจจะครอบคลุมหลายประเด็น เช่น รายได้ประชาชาติ อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าจ้างแรงงาน ดุลการชาระ ดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราภาษี เป็นต้น โดย
ผู้บริหารต้องสามารถน าข้อมูลทางเศรษฐกิจมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การ  
  4. กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) องค์การธุรกิจต้องติดตามการ
ด าเนินงานทางการเมืองเพ่ือนามาประกอบการวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ เช่น เสถียรภาพของ
รัฐบาล พัฒนาการทางการเมือง นโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนกฎหมายเป็น
ข้อก าหนดหรือกติกาสังคมที่สมาชิกต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยกฎหมายจะมีผล
ต่อการด าเนินงาน เช่น ภาษีอากร กฎหมายห้ามการผูกขาด กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค และกฎหมายควบคุมมลภาวะ เป็นต้น ถ้าการด าเนินธุรกิจขัดต่อกฎหมาย ธุรกิจย่อมมีปัญหา
ในการด าเนินงาน 
 2.6.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  
  เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วย
ผู้บริหาร ก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร
เทคนิคนี้ Albert Humphreyได ้ชื่อว่า เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ 
  นัสสุ คูสุวรรณ (2554) ความส าคัญของการวิเคราะห์ SWOT นั้นก็คือ ข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ มาจัดแยกประเภทออกเป็นประเด็นปัญหาภายในองค์กร คือ                
จุดแข็ง จุดอ่อน (Strengths and Weakness) และประเด็นปัญหานอกองค์กร คือ โอกาส และ
อุปสรรค (Opportunity and Threat) เมื่อท าการวิเคราะห์แล้วก็จะท าให้พิจารณาได้ว่า มีข้อมูล
อะไรบ้างที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ และในขณะเดียวกันก็จะ
พิจารณาได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะก่อให้ เกิดอุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่จะต้องเอาชนะ หรือท าให้มี
ผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด  
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  1. จุดแข็ง (Strength) เป็นปัจจัยภายในบริษัทที่เป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ซึ่ง
บริษัทสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานธุรกิจ  เพ่ือสร้างความเป็นต่อในตลาด หรือใน
อุตสาหกรรมได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
   1.1 การมีทรัพยากรทางการเงินที่ดีและม่ันคง  
   1.2 มีตราสินค้าท่ีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
   1.3 ส่วนครองตลาดสูง เป็นผู้น าอุตสาหกรรม  
   1.4 มีทีมงานบริหารที่มีความสามารถ ประสบการณ์สูงและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
   1.5 การมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นเจ้าของ  
   1.6 มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน อันเกิดจากการประหยัดจากขนาด  
   1.7 การมีทักษะทางด้านการตลาดดีกว่าคู่แข่งขัน  
  2. จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัจจัยภายในบริษัทที่เป็นข้อเสียเปรียบ หรือด้อยกว่าคู่
แข่งขัน อันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้  
   2.1 การขาดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน  
   2.2 การขาดประสบการณ์ด้านการบริหารในอุตสาหกรรมนั้น  
   2.3 การมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า  
   2.4 พนักงานไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างเพียงพอ  
   2.5 การมีช่องการจัดจ าหน่ายที่จ ากัด  
  3. โอกาส (Opportunity) เป็นปัจจัยภายนอกบริษัทที่บริษัทสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ หรือมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถใช้ความพยายาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ส าหรับ
ปัจจัยที่เป็นโอกาสที่เป็นไปได้มีดังนี้ คือ  
   3.1 การเจริญเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว  
   3.2 รสนิยมและความต้องการของลูกค้าก าลังเปลี่ยนแปลง  
   3.3 การเปิดตลาดต่างประเทศ  
   3.4 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  
   3.5 การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ 
  4. อุปสรรค (Threat) เป็นปัจจัยภายนอกบริษัท อันอาจจะเป็นอุปสรรค หรือภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ท าให้บริษัทประสบความล้มเหลว หรือไม่บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรค หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้มี 
ดังต่อไปนี้  
   4.1 การเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ  
   4.2 การเจริญเติบโตของตลาดมีอัตราชะลอตัวลง  
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   4.3 การเกิดสินค้าทดแทนชนิดใหม่  
   4.4 การกีดกันทางด้านการค้าในต่างประเทศ  
   4.5 การเปลี่ยนแปลงทางลบของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
   4.6 การออกกฎระเบียบใหม่เพ่ิมข้ึนของรัฐบาล 
 

   
 
ภาพที่ 2.13 แผนภาพการวิเคราะห์  (SWOT) 
ที่มา : Discoveryreserchgroup (2557) 
 
2.7 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการประเมินความคุ้มค่าและไม่คุ้ มค่าการลงทุน
โครงการ โดยการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการมีโครงการ 
เพ่ือใช้ตัดสินใจว่าโครงการที่พิจารณามีความเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ โดยน าผลกระทบในอดีตที่
เหมาะสมมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550) 
 2.3.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความคุ้มค่าการลงทุน 
  การวัดความคุ้มค่าการลงทุนจะต้องท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบ
ของตัวเงินของโครงการเพ่ือประเมินโครงการว่าสามารถท าก าไรให้กับผู้เป็นเจ้าของโครงการได้หรือไม่
โดยต้นทุนและผลตอบแทนจะท าในรูปกระแสเงินสด ซึ่งต้นทุนและผลตอบแทนจะถูกประเมินด้วยราคา
ตลาดและเนื่องจากโครงการแต่ละโครงการมีอายุมากกว่า 1 ปี ซึ่งต้นทุนและผลตอบแทนจะเกิดขึ้นต่าง
เวลาและต่างจ านวนกัน จึงท าให้มูลค่าของเงินต่างกันในแต่ละปี จึงเป็นการยากส าหรับนักลงทุนที่จะ
ตัดสินใจเลือกว่าโครงการใดเหมาะสมแก่การลงทุน ดังนั้นจะต้องมีการปรับเวลาส าหรับต้นทุนและ
ผลตอบแทนทุกรายการของโครงการด้วยอัตราคิดลด ให้มาอยู่บนบานเดียวกันหรือเป็นปัจจุบันเสียก่อน 
จากนั้นจึงน าค่าปัจจุบันที่ได้ไปพิจารณาตามเกณฑ์ตัดสินใจลงทุนต่อไป (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550) 
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  ผลการวิเคราะห์จะแสดงออกมาในรูปของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าหรือ       
ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป ถ้าผลตอบแทนที่ได้รับมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป ถือว่าเป็นโครงการ             
ที่ดี แต่ถ้าผลตอบแทนที่ได้รับต่ ากว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ดีทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ จึงมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฎิเสธโครงการ (ฐานปนา 
ฉิ่นไฟศาล, 2542) 
 
2.8 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุน 
 แนวคิดการจ าแนกต้นทุนสามารถจัดประเภทได้หลายลักษณะ ในแต่ละลักษณะก็เพ่ือใช้
ต้นทุนในการตัดสินใจ ซึ่งการจ าแนกต้นทุนที่คุ้นเคยกันก็คือ การจัดประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมของ
ต้นทุน เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน (บุปผา เทือกชัยค า, 2560) 
 ต้นทุนคงที่หมายถึง (Fix Cost) ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละการผลิต ไม่ว่าอัตราการผลิต
หรือปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นหรือลดลงต้นทุนนี้ก็อย่างคงอยู่และก็ยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน  
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่า
เบี้ยประกัน ค่าเช่าโรงงานหรือท่ีดิน ค่าสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น โดยการค านวณจะน าจ านวนสินค้าที่
ผลิตได้มาหาร เพ่ือคิดต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งจะพบว่า หารอัตราการผลิตมีจ านวนมากจะส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง ซึ่งหากการผลิตน้อยจะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น 
 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่มีการเคลื่อนไหวตามจ านวนและอัตราการ
ผลิต ซึ่งหากมีการผลิตมากก็จะเสียต้นทุนประเภทนี้มากขึ้นตามไปด้วย แต่หากมีการผลิตน้อยก็จะเสีย
ต้นทุนประเภทนี้น้อยเช่นกัน เช่น ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ ค่าแรงที่คิดเป็นรายชิ้น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการเดิน
เครื่องจักร ค่าพลังงานสินเปลือง ค่าจัดส่งสินค้า ค่าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยประเภทนี้จะ
ไม่มีผลต่อจ านวนการผลิตเพราะเป็นต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าโดยตรง 
 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และต้นทุนทางบัญชี  (Economic Cost and Accounting Cost)  
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Cost) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้านั้น ไม่ว่าจะ
มีการจ่ายไปจริงหรือไม่ก็ตาม  Economics Cost = Implicit Cost + Explicit Cost เช่น ค่าจ้าง
ตนเอง ซึ่งรวมค่าเสียโอกาสเข้าไว้ด้วย ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost) คือ ต้นทุนในการผลิต
สินค้าที่ผู้ผลิตได้มีการจ่ายจริงและได้ลงบันทึกรายการทางบัญชีไว้ (Explicit Cost) ซึ่งค านวณได้จาก  
Accounting cost = Explicit Cost 
 ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Coat) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินจริงแต่เป็นแค่
โอกาสที่เสียไป ที่จะใช้ปัจจัยนั้นไปหาประโยชน์อย่างอ่ืน ต้นทุนค่าเสียโอกาส เรียกอีกอย่างว่า ต้นทุน
ทางเลือก (Alternative Cost) ต้นทุนค่าเสียโอกาสจะคิดเฉพาะทางเลือกอ่ืนที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ไม่
น ามูลค่าของแต่ละทางเลือกมารวมกัน 
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 ต้นทุนเอกชน (Private Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่เจ้าของหน่วยผลิตจะต้องจ่าย
โดยตรง ดังนั้น ต้นทุนเอกชนจะเท่ากับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ค่าจ้าง ค่าดอกเบี้ย ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 
 ต้นทุนทางสังคม (Social Cost) หมายถึง ต้นทุนจากการผลิตสินค้าและบริการโดยจะมี
ต้นทุนจากการผลิตบางส่วนที่เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต เป็นผลท าให้ต้นทุน
สังคมไม่เท่ากับต้นทุนเอกชน ต้นทุนที่ตกแก่บุคคลอื่นในสังคมเรียกว่า ต้นทุนภายนอก (External Cost) 
 ต้นทุนเอกชน (Private Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่เจ้าของหน่วยผลิตจะต้องจ่าย
โดยตรง ดังนั้น ต้นทุนเอกชนจะเท่ากับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ค่าจ้าง ค่าดอกเบี้ย ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 
 1. ต้นทุนระยะสั้น หมายถึง ต้นทุนที่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงต้นทุนหรือปัจจัยการผลิต
ได้ปนักอบด้วยต้นทุน 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จากต้นทุนทั้ง 
2 ประเภท สามารถหาต้นทุนรวม ต้นทุนเพิ่ม และต้นทุนเฉลี่ยได้ดังแสดงไว้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ต้นทุนรวม (Total cost-TC) คือต้นทุนทั้ งหมดที่ ใช้ ในการผลิตในระยะสั้ น
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) และต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total 
Fixed cost: TFC) เช่น ต้นทุนในการจัดหาปัจจัยคงที่เพ่ือการผลิต เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าที่ดิน ค่า
เครื่องจักร เป็นต้น ต้นทุนผันแปร (Total Variable cost: TVC) ทั้งหมด เช่น ต้นทุนในการจัดหาปัจจัย
ผันแปร เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 

         
    TC=TFC+TVC 
 

 1.2 ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วย (Average total cost: ATC) คือ ต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่
คิดเฉลี่ยต่อสินค้า (ต้นทุนทั้งหมดต่อการผลิตสินค้า 1 หน่วย) ต้นทุนเฉลี่ยจะเท่ากับผลรวมของต้นทุน
คงท่ีเฉลี่ย (AFC) และต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 

 

                            AFC=                 AVC=  

                         SAC=               หรือ SAC = AFC + AVC 

 
 ต้นทุนเพ่ิม (Maginal cost : MC) คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้าย หมายถึง ต้นทุนรวมที่เพ่ือขึ้น 
เมื่อผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้นอีก 1 หน่วย (ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น คือ ต้นทุนผันแปรเท่านั้น เนิองจากในระยะสั้น
ต้นทุนคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง) 

 

    MC=  
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 ต้นทุนการผลิตระยะยาว หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนปัจจัยได้หมด นั่นคือ 
สามารถเลือกขนาดของโรงงานได้ ต้นทุนการผลิตระยะยาว (Long Run Total Cost : LTC) จึงมี
เฉพาะต้นทุนผันแปรเท่านั้น 
 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่
คิดเฉลี่ยต่อหน่วยผลผลิตในระยะยาว (LAC = LTC/Q)  
 รายรับจากการผลิต (Revenue ) รายรับจากการผลิต คือ รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจาก
ผลผลิตของตนตามราคาท่ีก าหนด ก าไร = รายรับทั้งหมด – ต้นทุนการผลิต 
 รายรับรวม ( Total Revenue :TR) รายรับรวม (TR) คือ รายรับที่ได้จากการขายผลผลิต  

 
TR = PxQ 

 
 TR คือ รายรับรวมทั้งหมด P คือ ราคาผลผลิต Q คือ ผลผลิต 
 2. ต้นทุน (Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือการได้มาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจ่าย
เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืน หุ้นทุนหรือบริการ หรือ การก่อหนี้สิน ทั้งนี้รวมถึงผลการขาดทุนที่
สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยรายการต้นทุนที่ส าคัญมี            
4 รายการ ดังนี้ 
  2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือค่าจัดหา (Investment Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเพ่ือท าให้เกิดความพร้อมที่จะด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ๆ เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่เกิดข้ึนใน
ปีแรก ๆ ของการท าโครงการ ค่าใช้จ่ายนี้ ประกอบไปด้วย ค่าที่ดิน ค่าค่าคารสถานที่ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ ค่าติดตั้งระบบสาธารณประโภค ต่าง ๆ ค่าวัสดุ รวมซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหามาซึ่งเทคนิคใน
การผลิตหรือในการด าเนินกิจการ 
  2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ (Operation Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
ผลิต เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการผลิตมักประกอบไปด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ค่าท าการตลาด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเกิดหลังจากการด าเนิน
กิจการไปแล้ว ซึ่งปกติในปีแรกก็จะมีการจ่ายแล้วบางส่วน โดยทั่วไปจะแปลผันตามอัตราการผลิต คือ
ยิ่งถ้าผลิตมากก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่วนนี้มากตามไปด้วย 
  2.3 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา (Maintenance Cost) หมายถึง ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา ช่วยให้อายุของการใช้งานของเครื่องจักร
เพ่ิมข้ึนยาวนานหรือไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเกินไป  
  2.4 ต้นทุนทางอ้อมและผลกระทบภายนอกอ่ืน ๆ (Indirect Cost) ซึ่งแล้วแต่ประเภท
ของโครงการหรือประเภทของธุรกิจ 
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2.9  ทฤษฎีผลตอบแทนจากการลงทุน 
 2.5.1 ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการค านวณผลตอบแทนของการลงทุน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ใน
สินทรัพย์ที่น ามาลงทุน สินทรัพย์ที่น ามาวิเคราะห์มีอายุยาวนานมากกว่ า 1 ปี โดยจะทยอยให้
ผลตอบแทนตามตลอดระยะเวลาของสินทรัพย์นั้น  ๆ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์ว่า
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนตลอดอายุของโครงการนั้น กับเงินลงทุนที่จะต้อง
จ่ายไปในช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากันหรือไม่ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์) 
 2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน กล่าวคือผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Benefits) 
ของการลงทุนหมายถึงค่าของสินค้าหรือบริการที่ผลิตได้จากการลงทุนประกอบด้วยผลตอบแทน
ทางตรงผลตอบแทนทางอ้อม ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน (อุกฤษฏ์ พงษ์วานิชอนันต์, 2551) 
  ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefits) คือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุนซึ่งหมายถึง
มูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตได้โดยตรงจากการลงทุนนอกจากนี้ยังหมายถึงการประหยัดและการ
ลดค่าใช้จ่ายจากที่เคยมีอยู่เดิม 
  ผลตอบแทนทางอ้อม (Indirect Benefits) คือ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนทางตรงนอกจากนี้ยังรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น โครงการนั้นอาจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามก่อให้เกิดการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีโครงการตั้งอยู่เป็นต้น 
  ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน (Intangible Benefits) คือ ผลตอบแทนที่ไม่สามารถ
ประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น การลงทุนนั้นอาจมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการกระจาย
รายได้ให้มีความยุติธรรมมากขึ้นเป็นต้น  
 
2.10 การวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุน 
 การวิเคราะห์การเงินเป็นการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลตอบแทนของผลตอบแทนในแง่
ของเอกชน หรือผลตอบแทนทางการเงินเป็นส าคัญโดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนของผู้ร่วมโครงการ 
เช่น เกษตรกร ธุรกิจเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการมี
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมโครงการมีผลตอบแทน ให้แก่ผู้ร่วมโครงการมีผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วม
โครงการมากพอที่จะจูงใจให้มาร่วมโครงการด้วย (ประสิทธิ์ ตงศิร,ิ 2542) 
 การวิเคราะห์การเงินของโครงการเริ่มจาก การก าหนดแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะน ามาใช้
ในการลงทุนโดยต้องประเมินถึงต้นทุนทางการเงินจากนั้นจึงท าการก าหนดต้นทุนของโครงการและ
ผลตอบแทนของโครงการ (Cost-Benitity Identity) เพ่ือใช้ในการคาดคะเนกระแสไหลของเงินสด
ของโครงการ (Cash flow) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในรูปตัวเงินของโครงการที่
ถูกประเมินด้วยราคาตลาด เมื่อได้ตารางกระแสเงินสดแสก็สามารถน าไปประเมินหาความคุ้มค่าใน
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การลงทุนโดยอาศัยเครื่องมือการชี้วัดต่าง ๆ จากการเพ่ือให้การวิเคราะห์ทางการเงินมีความละเอียด
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของโครงการโดยการวิเคราะห์ความ
ไวของโครงการ กล่าวคือการวิเคราะห์หาอัตราการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของโครงการเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของในตัวแปลที่มีผลต่อโครงการ เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ความผันผวนของ
ภาวะแวดล้อมมีรอบด้าน ถ้าสถานการณ์บางอย่างผันผวนไปมาก จะมีผลต่อโครงการมากน้อยแค่ไหน 
ซึ่งผลที่ได้ทั้งหมดประกอบกาตัดสินใจว่าสมควรลงทุนหรือไม่ เกณฑ์การตัดสินใจเพ่ือการลงทุนอาศัย
การค านวณผ่านเครื่องมือชีวัด (หฤหัย มีนะพันธ์, 2544)  
 การวิเคราะห์การเงินเป็นการวิเคราะห์ เป็นการสรุปว่า ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร ผลตอบแทน
การลงทุนจะมียอดขาย และก าไรสุทธิเท่าไร อัตราผลตอบแทนเป็นเอย่างไร สมควรลงทุนหรือไม่  
(กฤษยาพร บุญแข็ง, 2543) 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ก่อนอื่นต้องสรุปให้ได้ว่า ต้องใช้เงินทุนในส่วน
ใดบ้าง เป็นจ านวนเงินเท่าไร มีแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างไร อัตราผลตอบแทนทางการเงินเท่ากับ
เท่าไร กระแสเงินสดของโครงการ และความสามารถในการช าระหนี้คืนสถาบันทางการเงินเป็น
อย่างไร โดยการวัดความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการโดยอาศัย 
 เครื่องมือหรือการชี้วัดต่าง ๆ (หฤทัย มีนะพันธ์) 
 การวิเคราะห์ทางด้านการเงินสามารถแบ่งเป็นกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย    
ได้ดังต่อไปนี้ แบ่งเป็นกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 รายการกระแสเงินสดประกอบด้วย 
 1. กระแสเงินสดรับ (Inflows) ได้แก่ 
  1.1 รายรับการขาย 
  1.2 รายรับค่าบริการ 
  1.3 เงินสนับสนุนโครงการ 
 2. กระแสเงินสดจ่าย 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระยะยาว เช่น ค่าสร้าง
โรงเรือนปลูก ค่าวางระบบควบคุมอัตโนมัติ ค่าปรับปรุงที่ดินก่อท าโครงการ ค่าก่อสร้างส าหนักงาน 
ค่าเครื่องจักร ค่าปรับปรุงที่ดิน เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Cash operation Expense) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การผลิต ค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิ นงานอีก 
ส่วนหนึ่ง ได้แก่ ค่าภาษี และอ่ืน ๆ 
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 การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service) 
 เมื่อทราบถึงโครงสร้างรายได้และต้นทุนทางธุรกิจ ก็สามารถมานาวิเคราะห์ทางการเงินได้
โดยราคาตลาด ซึ่งจะวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนโดยการวิเคราะห์ผลได้ ผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการด าเนินโครงการ 
 
2.11 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการตัดสินใจลงทุน 
 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี (2544) การคาดคะเนกระแสการไหลของเงินสดของโครงการ (Cash flow 
การคาดคะเนงบการเงินต่าง ๆ นี้จะเป็นการวิเคราะห์กระแสเงินสดต่าง ๆ ของโครงการ (Cash flow) 
อันประกอบด้วยกระแสเงินสดรับหรือผลได้ กระแสเงินสดจ่ายหรือต้นทุน และกระแสเงินสดสุทธิเป็น
ต้น และเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้น ซึ่งจะน าไปวิเคราะห์ด้านอื่น ๆ ในล าดับถัดไป    
 
 กระแสเงินสดสุทธิ ( Net cash flow)  =  กระแสเงินสดรับ – กระแสเงินสดจ่าย 
 
 ซึ่งคาดคะเนท าให้ท าให้ทราบการประมาณการเงินทุนหมุนหมุนเวียน และก าไรขาดทุนใน
แต่ละปี โดยที่การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน สามารถแยกวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 
 ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดรับ = ราคา (P) x ปริมาณ (Q) 
 ต้นทุนรวมหรือกระแสเงินสดจ่าย  = ค่าใช้จ่ายในการลงทุน x ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
            (Investment cost)    (Operating Cost) 

 2.11.1 มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
  การวิเคราะห์โครงการจะใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของผลได้
สุทธิของโครงการ โดยการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ หรือผลได้กับค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดจ่ายหรือต้นทุน ซึ่งค านวณได้โดยการท าส่วนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิ ตลอดอายุ
โครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 
  ซึ่งสามารถเขียนสูตรค านวรไว้ได้ ดังนี้ 
   NPV =   PVB – PVC 
  หรือ  

   NPV =       -    

 
  NPV =   มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  
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PVB   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
PVC =   มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 

  =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
  =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  

  =   อัตราคิดลด (Discount Rate) 
 =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

         โดย  คือ อายุของโครงการ 
 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจโดยพิจารณา มูลค่าเที่ยบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
(NPV) ถ้าผลที่ได้มีค่าเป็นลวกหรือเท่ากับศูนย์ถือว่าโครงการนี้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุนถ้าน้อย
กว่าศูนย์ ถือว่าโครงการนี้ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน (เกษสุดา นครศิลป์, 2562) 
 2.11.2 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
  ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาที่จะได้รับทุนคืน โดยน าผลตอบแทนหรือก าไรสุทธิ 
มาเทียบเท่ากับเงินลงทุนในครั้งแรกท่ีได้ลงไปกับการท าโครงการ ซึ่งหน่วยที่นิยมใช้กันคือปี  
 
  ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น 

                ผลประโยชน์เฉลี่ยสุทธิต่อปี 
หรือ     จ านวนงวดก่อนปีคืนทุน เงินส่วนที่ยังไม่ได้คืนทุน     

กระแสเงินสดรับในปีคืนทุน 

 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจโดยผลตอบแทนของการด าเนินโครงการคืนภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และเร็วจะเป็นผลดีต่อนักลงทุนมากกว่าระยะเวลาคืนทุนยาว แต่การวิเคราะห์เป็น
แบบคาดการณ์เบื้องต้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์โดยเครื่องมืออ่ืน เช่น มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal 
Rate of return IRR) ประกอบการตัดสินใจด้วย                 
 2.11.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of rate return IRR)  
  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ คือ อัตราผลตอบแทนที่ท าให้กระแสเงินสดรับ
ของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) หรือผลตอบแทนที่คิดเป็นร้อยละโดยอัตราดอกเบี้ยในการ
คิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) มีค่าเท่ากับศูนย์ หรือ อัตราผลตอบแทนที่ท าให้มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดรับสุทธิมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย (IRR) ซึ่งเป็นส่วนอัตราส่วนลด
ลดที่ท าให้โครงการคุ้มทุน กล่าวอีกใน คือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยหนึ่งที่ใช้ในการคิดลดท าให้มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเป็นบวก อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ใช้ในการคิดลดท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
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โครงการ (NPV) มีค่าเป็นลบ และจะมีอัตราดอกเบี้ยหนึ่งที่ใช้ในการคิดลดท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ (NPV) มีค่าเท่ากับศูนย์พอด ี
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตรดังนี้ 
 

IRR  =    -  = 0 

 
      =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
      =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
        =   อัตราคิดลด (Discount rate) 
        =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

      โดย  คือ อายุของโครงการ 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้จากการ
ค านวณเมื่อน าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น  ๆ มีค่ามากหรือ
เท่ากับ ถือว่าโครงการนี้น่าลงทุนและมีโอกาสในการท าก าไร ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนขั้นต่ า
ที่ได้จากการค านวณเมื่อน าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น ๆ มีค่า
น้อยกว่า ถือว่าโครงการนี้น่าไม่สมควรลงทุน 
 2.11.4 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR)  
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนคือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิรวมหาร
ด้วยมูลค่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการด าเนินโครงการ 
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 
   
   BCR = PVB/PVC 
 หรือ 

   BCR    =        

 

         

 
 PVB   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
 PVC   =   มูลค่าปจัจุบันของต้นทุนรวม 
      =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
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       =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
         =   อัตราคิดลด (Discount Rate) 
         =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

          โดย  คือ อายุของโครงการ 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจาก ผลของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  
แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเป็นบวก และ BCR มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 แสดง
ว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน ในทางตรงกันข้าม มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
(NPV) มีค่าเป็นลบ และ BCR มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
 การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะห์ความไวของโครงการ ท าได้โดยการประเมินสถานการณ์หรือสถาณ
การณ์ในอนาคตที่มีผลต่อโครงการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อโครงการมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัย ได้แก่ 
 1. การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านต้นทุนของโครงการ  
 2. การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านผลตอบแทนของโครงการ  
 ตัวแปรที่ส าคัญในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน คือ การผันแปรของต้นทุนรวม 
ความผันแปรของราคา และความผันแปรของปริมาณ การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบต่อ การคาดคะเนกระแสการไหลของเงินสด
ของโครงการ (Cash Flow) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV)  
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of 
Return IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุน ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความไวของโครงการ ท าให้นักลงทุน ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของธุรกิจ สามารถประเมินล่วงหน้าได้ หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่าง  ๆ ที่อยู่ใน 
ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ให้มีความเท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
2.12 การตัดสินสินใจลงทุน  
 การตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) การตัดสินสินใจเลือกลงทุนว่าจะเลือกโครงการ
ใดที่ให้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ หรือมากที่สุดโดยงานวิจัยนี้ได้ท าการพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินใจ
ทางการเงินและการลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 2. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
 3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return: IRR) 
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 4. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
  เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนในโครงการเกิดจากผลลัพธ์ที่ได้จากผล
การค านวณทางการเงินดังแสดงไว้ ดังนี้ 
  เกณฑ์การตัดสินใจ    สมควรลงทุน ไม่สมควรลงทุน 
 
  ก. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV ≥ 0  NPV<0 (Net present 
value: NPV)    
  เกณฑ์การตัดสินใจ    สมควรลงทุน ไม่สมควรลงทุน 
  ข. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลาสั้นที่สุด      ระยะเวลายาว 
  ค. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ IRR >  r IRR <  r  ( Internal rate of 
return: IRR) (*หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนั้น ๆ) 
  ง. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  BCR ≥ 1 BCR<1 (Benefit-Cost 
Ratio:  BCR) 
  โดยตามหลักแล้วจากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าโครงการที่จะท า
สมควรหรือมีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือไม่ 
 
2.13 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.13.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  จิระพันธ์ ชูจันทร์  เฮียง บัวไหล และจุฑาทิพย์ สองเมือง (2561) งานวิจัยนี้
วิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน ความสามารถการท าก าไร และจุดคุ้มทุน ของการผลิตผัก
ปลอดสารพิษและการผลิตผักโดยใช้สารเคมี ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษที่  ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agricultural 
Practice: GAP) จ านวน 16 ราย และเกษตรกรที่ผลิตผักโดยใช้สารเคมีจ านวน 16 ราย เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่า
ต้นทุนการผลิตผักโดยใช้สารเคมีทั้งในส่วนของต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ รายได้จากการขายผัก
ปลอดสารพิษ เท่ากับ 82,647.80 บาทต่อปีต่อไร่ ก าไรของการผลิตผักปลอดสารพิษ เท่ากับ 
8,324.78 บาทต่อปีต่อไร่ คิดเป็นอัตราก าไรร้อยละ 10.07 ของรายได้จากการขาย ซึ่งต่ ากว่าก าไรของ
การผลิตผักโดยใช้สารเคมีที่มีก าไร เท่ากับ 44,687.66 บาทต่อปีต่อไร่ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 
37.85 ของรายได้จากการขาย และ จุดคุ้มทุนของการผลิตผักปลอดสารพิษ เท่ากับ 1,980.70 
กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสูงกว่าจุดคุ้มทุนของการผลิตผัก โดยใช้สารเคมีท่ีเท่ากับ 1,514.50 กิโลกรัมต่อปี 
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  ณัฐกิตติ์ ทรายขาว (2561) ได้ท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการ
ผลิตเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิเคราะห์พบว่า โครงการลงทุนปลูก            
เมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก าหนดอายุโครงการ
เท่ากับ 10 ปี ณ อัตราคิดลด ร้อยละ 7 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 758,336.45 บาท 
อัตราผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.37 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน (IRR) 
เท่ากับ ร้อยละ 29.26 และมีระยะเวลาในการคืนทุน เท่ากับ 4.07 ปี ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ โดยก าหนดให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่สมมติให้รายได้ลดลง ผลการศึกษา พบว่า 
รายได้ของโครงการสามารถลดลงได้ต่ าสุดถึงร้อยละ 20 มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และการ
ส่งเสริมให้ เกษตรกรหันมาปลูกเมล่อนด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์  ก็จะท าให้สร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการมากขึ้น 
  ณัฐิกา สุทธิประ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน
และความอ่อนไหวของธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 15 รายผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการลงทุน โดยในการลงทุน
เริ่มแรก ใช้เงินทุนจ านวน 3,291,000 บาท รายจ่ายต้นทุนแปรผันกับต้นทุนคงที่ ใช้เงินทุนจ านวน 
2,836,800 บาทรายได้ในปีแรกมีรายได้ จ านวน3,980,500 บาท จากข้อมูลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ สามารถนาข้อมูลที่ค านวณไว้มาวิเคราะห์ได้ดังนี้ กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
ในขณะที่รายได้ค่าเช่าคงที่ พบว่า มีค่าเป็นบวก จ านวน 1,156,046.74 บาท หมายถึง กระแสเงินสุทธิ
ที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ และกรณีรายได้ลดลง
ร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่า มีค่าเป็นบวกจานวน 1,831,415.40 บาท หมายถึงกระแสเงิน 
สดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 
  นฤมล แสงสว่าง และธีระ ฤทธิรอด (2558) ได้การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยมี
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานในแต่
ละด้าน พบว่า 1) ด้านการตลาด สามารถเป็นไปได้ เพราะจังหวัดเลยมีอัตราการเติบโตของประชากร
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างสูง ผักไฮโดรโปนิกส์มักถูกน ามาประกอบ
เมนูเพ่ือสุขภาพ 2) ด้านเทคนิค สามารถเป็นไปได้ เพราะมีความพร้อมในการด าเนินการ จึงมีความ
เป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 3) ด้านการจัดการ สามารถเป็นไปได้ เพราะการจัดการดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติได้จริงภายใต้บริบทแวดล้อมของจังหวัดเลย 4) ด้านการเงิน มีความเป็นไปได้ เพราะโครงการมี
การลงทุนทั้งสิ้น 433,500 บาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 149,926 บาท ซึ่งมีค่าเป็น
บวก อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 11.60 % ซึ่งมีค่าสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน 



 47 

(WACC = 1.25 %) จึงสรุปได้ว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน 
  ปิยะราช เตชะสืบ (2557) ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน
โครงการปลูก ผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์           
เชิงลึกจากเกษตรกรผู้ปลูกกุยช่าย จานวน 3 ราย โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลตอบแทน คือ วิธี
วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจาก
โครงการ (IRR) โดยก าหนดอายุของฟาร์มที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินเท่ากับ  5 ปี และใช้อัตรา
การคิดลด เท่ากับ 8 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารในขณะนั้น การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า 
โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี กับ 2 เดือน 2 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 38,552.71 บาท 
และมีอัตรา ผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับร้อยละ 11.62 ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ส่งผลให้
เห็นว่า โครงการนี้สามารถยอมรับได้ 
  ธนภร โชคศิริวัชร (2554) ได้ท าการเปรียบเทียบการผลิตผักปลอดสารพิษกับการ
ผลิตผักใช้สารเคมี กรณีศึกษา ต าบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เกษตรกรหมู่ 5 ต าบลบึงพระจังหวัดพิษณุโลก จ านวนทั้งสิ้น 24 พบว่า ต้นทุนรายได้และผลตอบแทน
ของผัก 3 ชนิด คือ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และผักกาดหอม ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย โดยใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทน 3 อัตราส่วน คือ อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน  อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ผลการศึกษาพบว่า  ต้นทุน
ทั้งหมดจากการผลิต ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และผักกาดหอม ของเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษสูง
กว่าเกษตรกรที่ผลิตผักโดยใช้สารเคมีเท่ากับ 51, 242.41 บาท และ 8,724.03 บาทตามล าดับ และ
รายได้ต่อปี จากการผลิตผักปลอดสารพิษของผัก 3 ชนิดสูงกว่าการผลิตผักโดยใช้สารเคมีจ านวน 
479,250.00 บาทและ 150,000.00 บาทตามล าดับส่วนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
พบว่า อัตราผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าการผลิตผัก  โดยใช้สารเคมีโดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 17.63 และ 16. 09 ตามล าดับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) เท่ากับร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามล าดับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
(ROE) เทา่กับร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามล าดับ 
  วิติยา สุวรรณ (2554) ได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของ
เขตพ้ืนที่ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทน ทางการเงินของการผลิตพริกหวานในสภาพไร้ดิน โดยเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยในระบบ
เฟอร์ติเกชั่นระหว่างปุ๋ยผสมส าเร็จรูปจากบริษัทและปุ๋ยผสมเตรียมเอง และเพ่ือหาแนวทางในการลด
ต้นทุนด้านปุ๋ยส าหรับระบบเฟอร์ติเกชั่นโดยใช้เกณฑ์การหามูลค่าปัจจุบัน (NPV) อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
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และทดสอบความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการเมื่อต้นทุนและผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดยก าหนดอายุโครงการเป็นเวลา 10 ปี ให้อัตราส่วนลดเท่ากับ ร้อยละ 7 ผลการ
วิเคราะห์ทางการเงินเมื่อก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7 พบว่า การผลิตพริกหวานทั้งสองกรณี
มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยการผลิตพริกหวานกรณีใช้ปุ๋ยผสมเตรียมเองมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด กล่าวคือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 
1,483,110.79 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับ 31% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.61 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 2.9 ปี การ
ผลิตกรณีใช้ปุ๋ยผสมส าเร็จรูปจากบริษัท ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) มีค่าเท่ากับ 944,757.41 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับ 22% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า
เท่ากับ 1.36 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 4.02 ปีผลการวิเคราะห์ความไหวตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าการผลิตพริกหวาน คือ กรณีใช้ปุ๋ยผสมเตรียมเอง 
มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดโดยให้อัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 7 เท่าเดิม เมื่อสมมติให้ทั้ง
ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพบว่า ต้นทุนของโครงการสามารถเพ่ิมขึ้นได้สูงสุด
ถึงร้อยละ 30 ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 19 กล่าวคือมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 7,608.62 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
เท่ากับ 7 % และอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.0024 ส่วนกรณีใช้ปุ๋ยผสมส าเร็จรูป
จากบริษัท (commercial fertilizer, CF) ต้นทุนของโครงการสามารถเพ่ิมขึ้นได้สูงสุดถึงร้อยละ 18
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 13 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการ (NPV) เท่ากับ 15,019.87 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 7% และ
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.004 
 2.13.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  โจเซ่ล์ มาเลีย (Jose Malia, 2019) ได้ท าการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เป็นไปได้ทางด้านการลงทุนของการผลิตมะเขือเทศ ทั้งต้นทุน และผลประโยชน์ของการปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ด้วยการเลี้ยงด้วยน้ าเกลือภายใต้สภาวะเรือนกระจก โดยการใช้น้ าเค็มระดับที่ต่ าที่ได้
จากน้ าของชลประทานทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสปน โดยท าการเปรียบเทียบใน  2 
ระบบ การปลูกด้วยระบบน้ าลึก DFT (Deep Flow Technique) และ ระบบน้ าตื้น NFT (Nutrient film 
Technique) โดยระบบ DFT จะมีต้นทุนทางการบ ารุงรักษาที่สูงกว่าระบบ NFT ในทางตรงกันข้าม 
ต้นทุนการใช้พลังงานในระบบ NFT มีค่าสูงกว่าในระบบ DFT ซึ่งเมื่อน ามาค านวณในด้านการเงิน 
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความสามารถในการท าก าไร พบว่า การปลูกด้วยระบบ NFT มีความเป็นไปได้
ทางด้านการลงทุนในอนาคต เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการปลูกมะเขือเทศด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย
การเลี้ยงด้วยน้ าเกลือภายใต้สภาวะเรือนกระจก 
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  จีน่า โลเลนโซ่ (Gina Lorenzo, 2018) ได้ท าการศึกษาการปลูกหัวหอมใหญ่ด้วย
ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแนวดิ่งในเมือง เมือง นิวจา อีซี จ่า ประเทศฟิลิปินส์ แบบยั่งยืน โดย
เปรียบเทียบการปลูกด้วยวิธีดั้งเดิมแบบบนดินเทียบกับระบบการปลูกแบบ VFH (Vertical farm 
Hydroponic) ผลการศึกษาในด้านการเงิน  พบว่า การปลูกด้วยระบบดินจะมี  จุดคุ้มทุน (PB 
Payback Period) อยู่ที่ประมาณ 1 ปีเศษ และการปลูกด้วย ระบบการปลูกแบบ VFH (Vertical 
farm Hydroponic) จะมีอยู่ที่ประมาณ 3 ปี โดย การปลูกแบบ VFH จะมีต้นทุนค่าโสหุ้ยต่าง ๆ สูง
กว่าการปลูกด้วยวิธีดั้งเดิมแบบบนดิน เพราะมีค่าวางระบบการปลูก แปลงปลูก ค่าดูแลรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปลูกสูง แต่ขณะเดียวกันการปลูกด้วยระบบ VFH จะมีต้นทุนที่ต่ าลงเมื่อท าฟาร์ม
ที่มีขนาดใหญ่ โดยการปลูกบนดินมีความเสี่ยงในเรื่องของความไม่แม่นอนของผู้ผลิตที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนจากการต้องปรับสภาพดินปลูกเพ่ิม
สารอาหารในดินฤดูการปลูกถัดไป ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในปีถัด  ๆ ไปที่สูงกว่า
ระบบ VFH โดยเมื่อน ามาวิเคราะห์หาค่า ROI (the Return On Investment) พบว่า ระบบ VFH จะ
อยู่ในปีที่ 2 รวมถึงใช้เนื้อที่ในการปลูกที่ 2500  จากพ้ืนที่เช่าทั้งหมด 10,000  เพลือ 7500 

 สามารถน าไปปลูกพืชชนิดอ่ืนได้อีก ซึ่งต่างการปลูกแบบดั้งเดิมแบบบนดิน จะมีค่า ROI ที่ดีในปี
ที่ 2 เช่นกัน แต่ใช้เนื้อที่ทั้งหมด 10,000  ไม่มีเหลือส าหรับการปลูกพืชชนิดอ่ืนได้ ท าให้เสีย
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพ่ิมจากในพ้ืนที่ที่ท าการเพาะปลูก  



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน Mixed Methods Research 
โดยการใช้เทคนิควิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Quantitative and Qualitative Method as 
Technique) มาร่วมศึกษาหาค าตอบของงานวิจัย โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการลงทุน
ของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 พ้ืนที่การศึกษาวิจัย 
 3.2 ขั้นตอนในการวิจัย 
 3.3 ข้อก าหนดทางการศึกษา 
 3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการเงินการลงทุน 
 3.7 การวิเคราะห์ในด้านการตลาด 
 3.8 การวิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  

 
3.1 พื้นที่การศึกษาวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองปทุมธานี 
และเป็นตั้งของพ้ืนที่การท าการเกษตรอันดับต้น ๆ ของจังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ปลูกพืชผักเป็นอันดับ
หนึ่งของจังหวัดปทุมธานี โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ  32,319 ไร่ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การค้าพืชผลทางการเกษตร มีการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการท า
การเกษตรและการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานเกษตรจังหวัด
ให้ค าแนะน าดูแล รวมถึงระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อม โดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในตัวจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางเข้ามาแวะเวียนเป็นจ านวนมากเพ่ือซื้อสินค้าและพืชผลทางการเกษตร  
อีกทั้งเป็นตลาดต้นทางในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรสู่พ่อค้า แม่ค้า เพ่ือน าไปจ าหน่ายแก่
ผู้บริโภคในล าดับถัดไป รวมถึงอยู่ไม่ไกลจาก ตลาดไท คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าทางเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
 อันเป็นองค์ประกอบที่จะสร้างเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญที่จูงใจนักธุรกิจทางด้านเกษตร
นวัตกรรมและผู้ประกอบการที่สนใจท าธุรกิจมาลงทุนในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี    
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ภาพที่ 3.1 แผนที่บริเวณอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี   
ที่มา : https://www.google.com/maps/place 
 
3.2 ขั้นตอนในการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษารูปแบบการท าฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ของ
ผู้ประกอบการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) โดยใช้เครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและข้อมูลพ้ืนฐานด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. Hydro hobby farm 2. H2O 
Hydro Garden farm เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการ
ลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี   
โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมในส่วนการสัมภาษณ์ด้านกลยุทธ์ที่ใช้ในการการตลาด
โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ ทฤษฎี STP Marketing รวมถึงในส่วนการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT 
Analysis) เพ่ือใหง้านวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือที่จะใช้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
 ขั้นตอนที่ 2 เชิงปริมาณ โดยการค านวณโดยใช้เครื่องมือทางด้านการเงินเพ่ือหาค่าเฉลี่ย
และอัตราส่วนทางด้านการเงิน แล้วน าไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท าธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือตัดสินใจลงทุน
หรือไม่ลงทุนในการท าธุรกิจ 

https://www.google.com/maps/place


 52 

 ขั้นตอนที่ 3 เชิงคุณภาพ เพ่ือยืนยันข้อมูลในงานวิจัยและผลการศึกษาความเป็นไปได้ใน
ด้านการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ และ นักวิชาการ
ผู้ช านาญการภายในประเทศ  
 
3.3 ข้อก าหนดทางการศึกษา 
 3.3.1 ก าหนดสมมุติฐาน อายุของโครงการธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ บริเวณ
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยท าการวิเคราะห์อายุโครงการ 10 ปี โดยลงทุนและมี
ผลตอบแทนในปี 2562-2572 
 3.3.2 ก าหนดสมมติฐาน อัตราคิดลดที่น ามาพิจารราโครงการลงทุนเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่ง
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ชองไทย โดย
เฉลี่ย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ที่ร้อยละ 8 ต่อปี (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) หรือดอกเบี้ยที่
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยบุคคลทั่วไปที่จะสามารถกู้ยืมได้จากแหล่งทุนอ่ืน ๆ ในระบบ 
 3.3.3 ก าหนดสมมุติฐาน การลงทุนธุรกิจ นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์แบ่งตามขนาด
พ้ืนที่การปลูกและเป็นแบบเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตนเอง โดยก าหนดพ้ืนที่ในท าโครงการจ านวน 800 
ตารางวา (2 ไร่) โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการศึกษาดูงานฟาร์มต่าง ๆ โดยน าข้อมูล
ค าแนะน า ในเรื่องขนาดของฟาร์มที่มีพ้ืนที่การปลูกที่สามารถประกอบเป็นธุรกิจฟาร์มขนาดกลางได้ 
ตั้งแต่ 1-2 ไร่ขึ้นไป อนึ่งงานวิจัยนี้อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตนเองใน
การท าโครงการ 
 3.3.4 ก าหนดสมมุติฐาน รูปแบบโรงเรือนปลูก ระบบการปลูก อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการท าฟาร์ม นวัตกรรมทางการเกษตร ห้องจัดอบรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อ้างอิงตามข้อมูล
รูปแบบฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ที่ด าเนินกิจการในปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์และศึกษา
รูปแบบในการด าเนินกิจการประกอบกับข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ได้มีการบันทึกไว้ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเอกสารรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร ข้อมูลออนไลน์ หนังสือคู่มือ 
รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและท าการน ามาเรียบเรียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือเป็นหลักในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการเงิน 
 กล่าวคือ การก าหนดสมมติฐานข้างต้นนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ท าโครงการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 



 53 

3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ต้นทุนของธุรกิจและผลตอบแทนของการท าธุรกิจ 
  3.4.1.1 ต้นทุนของธุรกิจ ประกอบไปด้วย  
   ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุน ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่
เกิดขึ้นจากการลงทุนในทรัพย์สิน ก่อนที่จะเริ่มในการด าเนินกิจการ ถือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่  อาทิเช่น  
ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูก ค่าก่อสร้างโรงเย็นส าหรับจัดเก็บผลผลิต ค่าวางระบบนวัตกรรมฟาร์ม
อัจฉริยะ ค่าอุปกรณ์การท าฟาร์มผัก ค่าก่อสร้างส านักงานและห้องจัดอบรม เป็นต้น 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร อาทิเช่น เงินเดือนพนักงานและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง             
ค่าสาธารณูประโภค ค่าภาษีป้าย ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ค่าระบบนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ              
ค่าซ่อมบ ารุง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าระบบขนส่ง  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  อ่ืน ๆ 
  3.4.1.2 ผลตอบแทนของการท าธุรกิจ ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายผลผลิต
ผักไฮโดรโปรนิกส์ และรายได้จากการจัดฝึกอบรมการปลูกและท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 3.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและการลงทุนธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ บริเวณเขตพ้ืนทีอ่ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี    
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน 
Mixed Methods Research โดยการใช้เทคนิควิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Quantitative 
and Qualitative Method as Technique) มาร่วมศึกษาหาค าตอบของงานวิจัย โดยการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) จากการลงพ้ืนที่จริงโดยผู้วิจัย เพ่ือให้ได้สภาพของ
ธุรกิจและแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ พร้อมกับข้อมูลตัวเลขต้นทุนและผล
ตอบตอบแทนทั้งหมดจากแบบสัมภาษณ์ ประกอบกับการศึกษา เอกสารรายงาน ต่าง ๆ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร ข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยน ามาวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุนของโครงการ
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังแสดงไว้ตามล าดับ ดังนี้ 
 3.5.1 ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือท าการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ที่ด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน  (Key Informants) ที่ได้น า
นวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการ โดยได้สัมภาษณ์ เจ้าของฟาร์ม เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ดูแลฟาร์ม จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ H2O HYDRO GARDEN และ Hydro 
hobby จ านวนบริษัทละ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากการเข้าร่วม
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อบรมคอร์สฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และงานสัมมนาต่าง ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เพ่ือได้สภาพของธุรกิจ แนวทางในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมิติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ  
 3.5.2 ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกในข้างต้น ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา เอกสารรายงาน ต่าง ๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร ข้อมูลออนไลน์ หนังสือ
คู่มือ รวมถึงจากข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลและตัวเลขที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและใกล้เคียงที่สุด แล้วน ามาพิจารณาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและการลงทุน
ธุรกิจโดยการน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนทางด้านการเงิน และประเมินต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการท าโครงการ  
  ซึ่งรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสินใจของตัวชี้วัดทางการเงินเป็น ดังนี้ 
  1. การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash Flow) 
  2.  มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
  3. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
  4. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return: IRR) 
  5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
  6. การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 
3.6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต
พ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จะท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะลงทุนว่ามีความ
คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ โดยการน าข้อมูลทางด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการ โดย
ก าหนดระยะเวลาที่ต้องการท าโครงการตลอดอายุ10 ปี โดยการปรับค่าเทียบระยะเวลาที่ค่าเงิน
เปลี่ยนแปลงไป หรือที่เรียกกันว่ามูลค่าปัจจุบัน (Present value) น ามาวิเคราะห์ว่าถ้าหากมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนมีค่ามากกว่าเงินลุงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็หมายความว่า โครงการมีความ
เป็นไปได้ที่จะลงทุน ดั้งนั้นผู้ประกอบการมีความจ าเป็นที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลโดยก าหนดตัวแปรใน
งานวิจัยให้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพ่ือให้ผลที่ออกมามีความถูกต้อง แม่นย า โดยให้ผลลัพธ์ที่จะเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนให้มีคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพราะผลที่ออกมาจะเป็นตัวก าหนดทิศ
ทางการลงทุน และแผนรองรับต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจกิจในอนาคต โดยการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทุนนั้นจะอธิบายถึงลักษณะในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ต้นทุนและผลตอบแทนของการท าโครงการ โดยการก าหนดตัวแปรด้านด้นทุน
และผลตอบแทน ดังนี้   
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 3.6.1 ต้นทุนของโครงการประกอบด้วย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
(Investment Cost) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operation Cost) 
  3.6.1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้ง
แรกของการท าโครงการซึ่งเป็นสินทรัพย์ก่อนที่จะเปิดด าเนินกิจการ อันได้แก ่
   1. ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูก และระบบสาธารณูปโภค ในโรงเรือน  
   2. ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ห้องพักคนงาน สุขา  
   3. ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ  
   4. ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา  
   5. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบ
ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ส าหนักงานซึ่งมีอายุประมาณ 4-5 ปี  
   6. ค่ายานพาหนะ  
  3.6.1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operation Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น
เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินกิจการไปได้ ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการผลิตและการบริหารจัดการ
โครงการ อันประกอบไปด้วย 
   1. ค่าจ้างบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ฟาร์มและส านักงานท้ังหมดซึ่ง แบ่งออกเป็น 1. พนักงานประจ าที ่2. พนักงานรายวัน 
   2. ค่าสาธารณูปโภค ซี่งได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา  
   3. ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน  
   4. ค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก  
   5. ค่าใช้จ่ายทางการตลาด   
   6. ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม  
 3.6.2 ผลตอบแทนของการด าเนินโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการ
ขายผัก และรายได้จากการจัดฝึกอบรม 
  1. รายได้จากการขายผักในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง 
  รายได้ =  ราคาผักต่อกิโลกรัม (บาท) X ปริมาณผลผลิตที่จ าหน่าย (กิโลกรัม) 
  2. รายได้จากการจัดฝึกอบรม  
  รายได ้= ราคาเข้าร่วมอบรมต่อคน (บาท) X จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ส่วนที่  2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการท าโครงการโดยค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนทางด้านการเงิน 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการท าโครงการโดยมี ดังต่อไปนี้  
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 การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash flow) โดยการน าข้อมูลของตัวแปรทั้งสอง
ด้านได้แก่ด้านผลตอบแทนและต้นทุนที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการด าเนินการน ามาค านวณการ
ไหลเวียนของกระแสเงินสดในแต่ละเดือน หรือในแต่ละปี 
 การวิ เคราะห์ด้ านการเงิน  (Financial Analysis) เมื่ อ เมื่ อทราบการประมาณการ
ด าเนินงานในแต่ละปีแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางด้านการเงินดัง
แสดง ดังต่อไปนี้ 
 1. การหามูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
  การวิเคราะห์โครงการจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของผลได้สุทธิ
ของโครงการโดยการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับหรือผลได้ กับค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดจ่ายหรือต้นทุน ซึ่งค านวณได้โดยการท าส่วนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิ ตลอดอายุ
โครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 
  ซึ่งสามารถเขียนสูตรค านวรไว้ได้ ดังนี้ 
 
   NPV   =   PVB – PVC 
  หรือ  

   NPV  =        -    

 
  NPV  =   มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  
  PVB   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
  PVC   =   มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
     =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
     =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
      =   อัตราคิดลด (Discount Rate) 
      =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  
        โดย  คือ อายุของโครงการ 
 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจโดยการพิจารณา มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิ (NPV) ว่าโครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ คือ ค่า NPV ถ้าผลที่ได้มีค่าเป็นบวกหรือ
เท่ากับศูนย์ถือว่าโครงการนี้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน ถ้าน้อยกว่าศูนย์ถือว่าโครงการนี้ได้
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการลงทุน กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB> PVC) โครงการดังกล่าว
มีความเหมาะสมที่จะลงทนุ 
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 2. การหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return: IRR) 
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 

  IRR =    -  = 0 

 
   =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
  =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
   =   อัตราคิดลด (Discount rate) 
   =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

   โดย  คือ อายุของโครงการ 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้จากการค านวณ
เมื่อน าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น  ๆ มีค่ามากหรือเท่ากับ ถือ
ว่าโครงการนี้น่าลงทุนและมีโอกาสในการท าก าไร ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้จาก
การค านวณเมื่อน าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น ๆ มคี่าน้อยกว่า 
ถือว่าโครงการนี้น่าไม่สมควรลงทุน 
 3. การหาอัตราอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 
 
 BCR = PVB/PVC 

 BCR    =        

 

       

 
  PVB   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
  PVC   =   มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
   =   มูลค่าผลตอบแทนในปีที่  
     =   มูลค่าของต้นทุนในปีที่  
     =   อัตราคิดลด (Discount rate) 
     =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0,1,2,3,4,5,…,  

         โดย  คือ อายุของโครงการ 
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  เกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจาก ผลของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  
แสดง มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเป็นบวก และ BCR มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 แสดง
ว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน ในทางตรงกันข้าม มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
(NPV) มีค่าเป็นลบ และ BCR มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
 4. การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) 
  ระยะเวลาคืนทุน คือระยะเวลาที่จะได้รับทุนคืน โดยน าผลตอบแทนหรือก าไรสุทธิ มา
เทียบเท่ากับเงินลงทุนในครั้งแรกท่ีได้ลงไปกับการท าโครงการ ซึ่งหน่วยที่นิยมใช้กันคือปี  
  ซึ่งสามารถค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 
 

ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น 
                ผลประโยชน์เฉลี่ยสุทธิต่อปี 

หรือ   จ านวนงวดก่อนปีคืนทุน เงินส่วนที่ยังไม่ได้คืนทุน     
     กระแสเงินสดรับในปีคืนทุน 

 โดยเกณฑ์ที่ ใช้ในการตัดสินใจโดยผลตอบแทนของการด าเนินโครงการคืนภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และเร็วจะเป็นผลดีต่อนักลงทุนมากกว่าระยะเวลาคืนทุนยาว  แต่การวิเคราะห์เป็น
แบบคาดการณ์เบื้องต้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์โดยเครื่องมืออ่ืน เช่น มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal 
Rate of return IRR) ประกอบการตัดสินใจด้วย                 
 ส่วนที่ 3 การน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการท าโครงการมาด าเนินการต่อ
โดยวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะห์ความไวของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการหากมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการวิเคราะห์ความทนทานของโครงการหากมี
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าถ้ามีกรณี
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิต ราคาปัจจัยการผลิตหรือราคาผลผลิตจะส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนต่อการลงทุนอย่างไร อาจพิจารณาได้ 3 กรณ ีดังนี้ 
 กรณีที่ 1 เมื่อต้นทุนในการผลิตและผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการผลิตพืชต้องอาศัย
ปัจจัยต่าง ๆ อาทิ สภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้อมที่อาจจะคลุกคลามทั้งสามารถควบคุมได้และ
ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น การใช้ปัจจัยทางการผลิตและผลผลิตที่ได้รับจึงไม่แน่นอนเหมือนภาคอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืน ๆ อีกท้ังผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบทางตรง หรือ ทางอ้อมที่อาจปรับราคาสูงขึ้นได้ ซึ่ง
ในกรณีตัวอย่างข้างต้นผู้ประกอบการ จึงต้องทราบให้ได้ว่าต้นทุนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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 ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการทดสอบและการวิเคราะห์ความไวของโครงการ กรณีที่  1 โดย
ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ิมข้ึนดังนี้ ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1.1 เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
 กรณีท่ี 1.2 เมื่อเมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
 กรณีที่ 2 เมื่อราคาผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป ในสภาวะแวดล้อมทางการเกษตรไม่สามารถ
ก าหนดราคาผลผลิตของตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กันด้วยแล้ว ราคา
จะลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสินค้าเกษตรประเภทผักสด จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เมื่อผักมีการเหี่ยว
เฉาลงตามเวลา หรือแม้กระทั่งคุณภาพ และน้ าหนักผักที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ท าให้ราคาสินค้าจะ
ลดลง ดังนั้นการทราบถึงผลกระทบของราคาผลผลิตเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจ าเป็นเพ่ือต้องทราบถึง
ผลตอบแทนที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงไปและมาตรการป้องกันไว้ในอนาคต 
 ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการทดสอบและการวิเคราะห์ความไวของโครงการ กรณีที่  2 เมื่อ
ผลตอบแมนของโครงการลดลง ดังนี้ 
 กรณีท่ี 2.1 เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง ลดลง ร้อยละ 5 
 กรณีท่ี 2.2 เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง ลดลง ร้อยละ 10 
 กรณีที่ 3 เมื่อต้นทุนในการผลิต และ ราคาผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป จากปัจจัยต่าง ๆ ในกรณี
ที่ 1 และ กรณีท่ี 2 รวมกัน ข้างต้น 
 ซ่ึงงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการทดสอบและการวิเคราะห์ความไวของโครงการ กรณีท่ี 3 ดังนี้ 
 กรณีที่ 3.1 เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง ลดลง 
ร้อยละ 5 
 กรณีที่ 3.2 เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และเมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง ลดลง 
ร้อยละ 10 
 ซึ่งในความเป็นจริงเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม
ทางการเกษตรในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การทราบถึงความต้านทานจาก
ผลกระทบต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบสามารถวางแผนรองรับ หรือตัดสินใจในการท าธุรกิจอย่างถูกต้อง 
แม่นย าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7 การวิเคราะห์ในด้านการตลาด 
 การวิเคราะห์ในด้านการตลาด ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ แผนการท าวิจัยตลาด การ
แบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมถึง การวางกลยุทธ์ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ การวางกลยุทธ์ด้านราคา การวางกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และการวางกลยุทธ์
ทางด้านการส่งเสริมการขาย โดยท าการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการศึกษาสภาพแวดล้อมของตลาด  
พฤติกรรมผู้บริโภค จ านวนของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด เทคโนโลยีที่ใช้ ภาวการณ์แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่



 60 

มีความส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงานของธุรกิจ เพราะมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ
ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ทั้งสิ้น 
 
3.8 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  
 โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ มาจัดแยกประเภทออกเป็นประเด็น
ปัญหาภายในองค์กร คือ จุดแข็ง จุดอ่อน (Strengths and Weakness) และประเด็นปัญหานอก
องค์กร คือ โอกาส และอุปสรรค (Opportunity and Threat) เมื่อท าการวิเคราะห์แล้วก็จะท าให้
พิจารณาได้ว่า มีข้อมูลอะไรบ้างที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์  
และในขณะเดียวกันก็จะพิจารณาได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดอุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่จะต้อง
เอาชนะ หรือท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน้อยที่สุด  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ้งเน้นการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ใน
พ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
แบ่งเป็น  
 4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ประกอบการจ านวน 2 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดย
ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การเลือกตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในด้านต่าง ๆ 
ที่ตรงกับรูปแบบการค้นคว้าและวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ด้านผู้จัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก ผักไฮโดรโปรนิกส์  
 2. ด้านผู้ค้าส่งและค้าปลีกผักไฮโดโปรนิกส์ 
 3. ด้านผู้จัดจ าหน่ายชุดปลูกผักและอุปกรณ์การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 4. ผู้จัดฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่เป็นที่ยอบรับภายในประเทศ  
 5. ด้านผู้ประกอบการที่น านวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกับการศึกษา
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือโดยน ามาอ้างอิงและท าการอภิปรายผลข้อมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบค าอธิบายโดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ จาก
ผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์ม
ผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ ธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดในการด าเนินโครงการ 
ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
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 โดยน ามาอภิปรายผลในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ จาก
ผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการในปัจจุบัน 
 จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์พบว่าจ านวน
ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีจ านวนมากกว่า 1000 ราย มี
ปริมาณการผลิตไม่น้อยกว่า 20 ตันต่อวัน โดยมีฟาร์มผักที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่จะ
อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีอากาศค่อนข้างเย็น อทิ จังหวัด เพรชบรูณ์ เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ 
นครราชสีมาในบางพ้ืนที่ และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงกรุงเทพและจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี นครนายก เป็นต้น 
 โดยมีทั้งการท าฟาร์มในระบบเปิด (Open Farm) ที่ไม่ได้มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น 
และศัตรูพืชจากภายนอก แต่จะใช้ระบบการจัดการด้านนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการการผลิตและระบบฟาร์มปิด (Closed Farm) ที่มีควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น และศัตรูพืช ภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการผลิต  
 โดยในส่วนผู้ประกอบการที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ทั้งสองแห่งมีประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจเป็นเวลามากกว่า 7 ปี โดยเริ่มธุรกิจจากการปลูกผักสลัดขายปลีกและขายส่งตามตลาดสดและ
ร้านอาหารในพ้ืนที่จังหวัดของตนที่ท าฟาร์มผักก่อน โดยเริ่มจากฟาร์มขนาดเล็กที่มี พ้ืนที่ปลูก
โดยประมาณท่ี 50 ตารางเมตร ที่มีผลผลิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2700 ต้น หรือ น้ าหนักประมาณ 386 
กิโลกรัมเฉลี่ย โดยใช้เวลาต่อรอบการผลิตอยู่ที่ 30 -45 วัน ต่อรอบ  โดยมีต้นทุนรวมในการลงทุนครั้ง
แรกอยู่ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 550,000 – 650,000 บาทต่อปี 
โดยมีก าไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 390,000 – 420,000 บาทต่อปี มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ 12 -18 เดือน 
ก่อนที่จะท าการขยายพ้ืนที่การปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามปริมาณค าสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นโดยขยายพ้ืนที่
ปลูกข้ึนไปอยู่ที่ประมาณ 1-2 ไร่ เพ่ือให้เพียงพอกับค าสั่งซื้อ   
 ซึ่งปัจจุบันฟาร์มทั้งสองแห่งได้ปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจมาเป็นผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์
การปลูก ชุดปลูก ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการจัดอบรมและสัมมนาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้
ส าหรับผู้ที่สนใจปลูกเป็นงานอดิเรกและประกอบเป็นอาชีพ ซึ่งท าให้ธุรกิจมีการเติบตัวอย่างต่อเนื่อง 
 โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 แห่ง ได้ท าการศึกษาขั้นตอนวิธีการปลูก ดูแลรักษา ด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อินเตอร์เน็ต และเกษตรกรที่ท าการปลูกอยู่
ก่อน รวมถึงการเข้าอบรมและสัมมนาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากผู้ประกอบการและนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุก ๆ ด้าน รวมถึงด้านการเงินและ
การลงทุนเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
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 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์ม
ผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกอบด้วย 
 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกของการ
ท าโครงการซึ่งเป็นสินทรัพย์ก่อนที่จะเปิดด าเนินกิจการ อันได้แก ่
  1.1 ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูก และระบบสาธารณูปโภค ในโรงเรือน โดยผู้วิจัยได้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน าเกี่ยวกับต้นทุนใน
การก่อสร้างโรงเรือนและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงผู้รับก่อสร้างและวางระบบการท าฟาร์มที่
ผู้ประกอบการข้างต้นได้เลือกใช้ในการว่าจ้างจริง ประกอบกับการหาข้อมูลผู้ว่าจ้างในตลาดที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตรและโรงเรือนส าหรับผักไฮโดรโปรนิกส์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินและ การเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด  
  1.2 ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ห้องพักคนงาน สุขา โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน าเกี่ยวกับต้นทุนในการก่อสร้าง เพื่อทราบค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างประกอบกับการหาข้อมูลราคาตลาดของผู้รับเหมาทั่วไปที่รับก่อสร้างอาคารส านักงานใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีค่าใกล้เคียงมากท่ีสุด 
  1.3 ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน า ถึงแหล่งจ าหน่าย 
อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์ม รวมถึงผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นราคาของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายใน
ตลาดโดยมุ่งเน้นผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายที่ได้น าสินค้าประเภทนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินและ การเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด  
  1.4 ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน า  ถึงแหล่งจ าหน่าย 
อุปกรณ์ราคาถูก คุณภาพดี รวมถึงผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นราคาของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายในตลาด 
การเกษตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินและ การเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด  
  1.5 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง  ๆ 
รวมถึงอุปกรณ์ส าหนักงานซึ่งมีอายุประมาณ 4-5 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษา และ
ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์โครงการระยะยาว 10 ปี หลังจากนั้นจะเสื่อมสภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนใหม่ ผู้วิจัยจึงได้ท าการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในการลงทุนด้วย 
  1.6 ค่ายานพาหนะ ที่ใช้ขนส่งสินค้าและใช้ภายในฟาร์ม โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือให้ได้รับข้อมูล ค าแนะน า ถึงแหล่งซื้อ รวมถึงผู้วิจัย
ได้ท าการสืบค้นราคาของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายในตลาด เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินและ การ
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เปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลการลงทุน
ทั้งหมดที่ใช้เริ่มการท าโครงการและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเมื่ออุปกรณ์และเครื่องจักรเสื่อมสภาพ (โดยการ
ประมาณอยู่ในปีที่ 5) จากการเก็บข้อมูลพบว่าโครงการมีมูลค่าการลงทุน จ านวน 5,230,655 บาท 
ดังแสดงไว้ในตารางที่  4.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ 

  1. รวมค่าก่อสร้าง 2,291,770 
  2. รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ 1,008,350 
  3. รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมนา 363,585 

  4. รวมค่ายานพาหนะ 678,000 

  รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนปีแรก 4,341,705 

  
5. รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
ส านักงาน เมื่อครบ 5 ปี 

1,358,870 

 รวมมูลค่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ 5,700,575 
 
ที่มา : การค านวณ 
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ตารางท่ี 4.2 รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ 
 

รายการ ราคา 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
2 ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ  

  2.1 ระบบควบคุม และรายงานผล  
อัตโนมัติ  

45,000 2 90,000 

  2.2 ระบบกวนผสมปุ๋ยและปั้มส่งอัตโนมัติ 
 

6,000 2 12,000 
  2.3 ระบบสเปย์หมอกลดอุณหภูมิใน

โรงเรือน  
41,750 1 41,750 

      - Pump แรงดันพ่นหมอก และ ระบบกรอง 17,000 
   

      - ชดหัวพ่นหมอก 6,000 
   

      - กรองละเอียด 15,000 
   

      - ชุดควบคุมการเปิด ปิด พ่นหมอก
อัตโนมัติ 

3,750 
   

  2.4 ระบบระบายความร้อนอัตโนมัติ 
 

75,000 1 75,000 
  2.5 ระบบพัดลมระบายความร้อนใน

โรงเรือน  
361,200 1 361,200 

       - พัดลมระบายความร้อนหลังคา
โรงเรือน 

212,400 
   

       - พัดลมระบายความร้อน 148,800 
   

  2.6 เครื่องหยอดเมล็คพันธ์ลงถ้วยปลูก
แบบอัติโนมัติ  

65,000 1 65,000 

  2.7 เครื่องล้างผักก่ึงอัตโนมัติ 
 

25,000 1 25,000 
  2.8 ระบบรางย้ายกล้าผักในโรงเรือนปลุก 

 
120,000 1 120,000 

  2.9 ชุดอุปกรณ์ท าฟาร์มและการท าความ
สะอาด  

20,000 1 20,000 

  2.10 กล้องวงจรปิด 
 

36,000 1 36,000 
  2.11 รถเข็น 

 
2,500 1 2,500 

 
ที่มา : การค านวณ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 
2.12 เครื่องชั่งน้ าหนัก   2,400 6 14,400 
2.13 ลังใส่ผลผลิต   65 300 19,500 
2.14 ตาข่ายพรางแสงและลม   21,000 6 126,000 
 รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในฟาร์มและระบบต่าง ๆ  1,008,350 

 
ที่มา : การค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา 
 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
3 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงานและห้องจัดอบรมสัมมนา 
  3.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง + ปริ้นเตอร์ 8,500 4 34,000 
  3.2 ค่า Software ระบบ Smart farm 50,000 1 50,000 
  3.3 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร MINI 18,000 1 18,000 
  3.4 ค่าเครื่องปรับอากาศ 22,000 2 44,000 
  3.5 ค่าโต๊ะท างานและอุปกรณ ์ 4,000 4 16,000 
  3.6 ค่าตู้เก็บเอกสาร 4,500 4 18,000 
  3.7 ค่าตู้เซฟ 6,500 1 6,500 
  3.8 ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 8,000 1 8,000 
  3.9 กล้องวงจรปิด 1,438 4 5,750 
  3.10 ชุดโปรเจ็คเตอร์ 8,500 1 8,500 
  3.11 โต๊ะวิทยากร 4,500 1 4,500 
  3.12 เก้าอ้ีส าหรับผู้เข้าอบรม 990 32 31,680 
  3.13 โต๊ะยาวส าหรับผู้เข้าอบรม 4,080 16 65,280 
  3.14 กระดาษไวท์บอร์ทและเครื่องเขียน 5,400 1 5,400 

 
ที่มา : การค านวณ 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
  3.15 ชุดปลูกสาธิตส าหรับจัดฝึกอบรม 2,100 1 2,100 
  3.16 ค่าเครื่องปรับอากาศ 22,000 1 22,000 
  3.17 ชุดไมค์และล าโพงขยายเสียง 9,500 1 9,500 
  3.18 กล้องวงจรปิด 1,438 2 2,875 
  3.19 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหารว่าง 2,300 5 11,500 
รวมค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา 363,585 

 
ที่มา : การค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส าหนักงาน เมื่อครบ 5 ปี 
 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
4 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส าหนักงาน เมื่อครบ 5 ปี 

 4.1 ระบบชุดควบคุมการผสมปุ๋ย ตรวจวัด อุณหภูมิ 
PH EC  ตั้งค่าการจ่ายปุ๋ย อัตโนมัติ 

45,000 2 90,000 

 4.2 ระบบกวนผสมปุ๋ยและปั้มส่งอัตโนมัติ 6,000 2 12,000 
 4.3 ระบบสเปย์หมอกลดอุณหภูมิในโรงเรือน 41,750 1 41,750 
 4.4 ระบบเปิดปิดม่านบังแสงและระบบระบายความ

ร้อนอัตโนมัติ 
75,000 1 75,000 

 4.5 ระบบพัดลมระบายความร้อนในโรงเรือน 361,200 1 361,200 
 4.6 ชุดอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับการท าฟาร์มและการ

ท าความสะอาด 
20,000 1 20,000 

 4.7 ลังใส่ผลผลิต 65 300 19,500 
 4.8 ตาข่ายพรางแสงและลม 21,000 6 126,000 
 4.9 ค่า Software ระบบ Smart farm 50,000 1 50,000 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
 4.10  ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร MINI 18,000 1 18,000 
 4.11  ค่าเครื่องปรับอากาศ 22,000 2 44,000 
 4.12  ค่าเครื่องปรับอากาศ 22,000 1 22,000 
 4.13  ชุดไมค์และล าโพงขยายเสียง 9,500 1 9,500 
 4.14  โต๊ะปลูกพร้อมรางอนุบาล 36,720.00 1 36720 
 4.15  โต๊ะปลูกพร้อมรางผักใหญ่ 124,200.00 1 124200 
 4.16  โต๊ะเพาะเมล็ด 9,000.00 1 9000 
 4.17  สถานีโซล่าเซลในฟาร์ม (4 KW) 180,000.00 1 180000 
 4.18  ระบบท่อน้ า ท่อปุ๋ย และ ปั้มภายในโรงเรือน 120,000.00 1 120000 
รวม ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน คา่อุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส าหนักงาน เม่ือครบ 5 ปี 1,358,870 

 
ที่มา : การค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่ายานพาหนะ  
 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน (คัน) จ านวนเงิน (บาท) 
5 ยานพาหนะ       

5.1 รถกระบะ 650,000 1 650,000 
5.2 รถสามล้อเครื่อง 28,000 1 28,000 

รวมค่ายานพาหนะ 678,000 

 
ที่มา : การค านวณ 
 
 2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operation Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือให้โครงการ
สามารถด าเนินกิจการไปได้ ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการผลิตและการบริหารจัดการโครงการ                
อันประกอบไปด้วย 
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  2.1 ค่าจ้างบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานที่ปฏิบัติงานในฟาร์มและ
ส านักงานทั้งหมดซึ่ง แบ่งออกเป็น 1. พนักงานประจ าที่ได้รับอัตราค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ 
อันมีสัญญาว่าจ้างกับทางฟาร์มโดยตรง 2. พนักงานรายวันหรือพนักงานชั่วคราวซึ่งไม่ได้ได้รับ
เงินเดือนและสวัสดิการ แต่จะได้รับค่าจ้างเมื่อมีการติดต่อให้มาท างานตามรอบเวลาที่ก าหนดให้
เท่านั้น จากการค านวณค่าจ้างบุคลากรเท่ากับ 2,196,720 บาท ต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงค่าบุคคลากรของโครงการ 

 
ค่าบุคคลากรของโครงการ 

ต าแหน่งงาน 
จ านวน อัตราค่าจ้าง 

สวัสดิการ
และเบี้ยขยัน 

รวมจ านวน
เงิน 

รวมจ านวน
เงนิ 

(คน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/ปี) 

ผู้จัดการ 1 30,000 - 30,000 360,000 

พนักงานดูแลฟาร์มและ
แปลงปลูก 

3 9,000 1,020 30,060 360,720 

พนักงานฝ่ายช่างเทคนิค 1 15,000 560 15,560 186,720 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 2 15,000 560 31,120 373,440 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและ
การเงิน 

1 15,000 560 15,560 186,720 

พนักงานคลังสินค้า 3 9,000 1,020 30,060 360,720 
วิทยากร (เฉลี่ย ต่อเดือน) 1 5,000 - 5,000 60,000 
แม่บ้าน (รายวัน) 1 7,700 - 7,700 92,400 
พนักงานขนส่ง(รายวัน) 3 6,000 - 18,000 216,000 
รวมค่าจ้างบุคลากร 16 111,700 3,720 183,060 2,196,720 

 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการสืบค้นข้อมูล 
 
  2.2 ค่าสาธารณูปโภค ซี่งได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่หาข้อมูลโดยน ามาประกอบการค านวณจากอัตราค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และค่าน้ าประปะจากการประปะส่วน
ภูมิภาค น ามาค านวณเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี ได้ดังนี้ 
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   2.2.1 ค่าน้ าประปา จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่หา
ข้อมูลประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลอัตราค่าน้ า ประเภทที่  3 เทียบเคียงกับค่าน้ าในโรงงาน
อุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และ ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยน ามาค านวณปรับเทียบกับโครงการ ผลจากการ
ค านวณพบว่า ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 875 ลบ.ม. ต่อเดือน โดยคิดอัตราค่า
น้ าประปาที่ 27.5 บาท ต่อ ลบ.ม และใช้ค่าเฉลี่ยต่อเดือนในการประมาณการค่าใช่จ่ายน้ าประปะ           
ทั้งปีเท่ากับ 288,750 บาท 
   2.2.2 ค่าไฟฟ้า จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่หาข้อมูล
ประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลอัตราค่าไฟ ประเภทที่ 3 หรือธุรกิจขนาดกลางซึ่งมีความต้องการพลัง
ไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย          
3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว โดยน ามา
ค านวณปรับเทียบกับโครงการ ผลจากการค านวณพบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
ประมาณ 3,175 หน่วยต่อเดือน โดยคิดอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตามช่วงเลาใช้งานที่เรียกว่า Time of  
use Tariff : TOU รวมกับค่า FT ซึ่งเป็นค่าเป็นค่าไฟฟ้าฐานและแปรผัน ในอัตรา 4.2 บาท ต่อหน่วย 
และใช้ค่าเฉลี่ยต่อเดือนในการประมาณการค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ทั้งปีเท่ากับ 160,020 บาท จากค่าใช้จ่าย
ทั้งสองประเภทนี้ผู้วิจัยได้น ามารวมเป็นค่าใช้จ่าย ด้านค่าสาธารณูปโภค ที่ใช้ในการท าโครงการต่อปี
เท่ากับ 448,770 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าสาธารณูปโภคน้ าประปาและไฟฟ้า 
 

รายการ 
จ านวนหน่วย 
ที่ใช้ (เดือน) 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน 

รวมค่าใช้จ่าย
ต่อปี 

ค่าไฟฟ้า 3175 4.2 13335 160,020 
ค่าน้ าประปา 875 27.5 24063 288,750 
รวมค่าไฟฟ้าและน้ าประปา 448,770 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
  2.3 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
อันจะส่งผลต่ออายุของโครงการหรืออายุของ อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีอายุยาวนาน ไม่
เสื่อมสภาพหรือเสียหายไวจนเกินไป โดยได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่
หาข้อมูลประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลในตลาดของผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ
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ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในฟาร์ม เพ่ือให้ทราบข้อมูลและตัวเลขที่น าไปค านวณให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด 
ซึ่งจะเป็นการประมาณการณ์ค่าซ่อมบ ารุงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีมีค่าเท่ากับ 106,200 บาท ดังแสดง
ในตารางที ่4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโครงการ 
 

รายการ จ านวนเงิน บาทต่อปี 
1. ค่าซอ่มบ ารุงสิ่งปลูกสร้างพ้ืนฐานและอาคารภายในฟาร์ม 24,000 
2. ค่าซ่อมบ ารุงโรงเรือนและชุดปลูก 9600 
3. ค่าซ่อมบ ารุงแปลงปลูกและรางปลูก 26000 
4. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในฟาร์ม 8000 
5. ค่าซ่อมเครื่องใช้ส านักงาน 14000 
6. ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ 12000 
7. ค่าซ่อมบ ารุงห้องเย็น 12600 
รวมซ่อมบ ารุงรักษา 106,200 

 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

  2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของ
ฟาร์มที่ได้ลงพ้ืนที่หาข้อมูลประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย เมล็ดพันธุ์และวัสดุ
ปลูก ในตลาดเพ่ือให้ได้ตัวเลขที่มีความใกล้เคียงที่สุด โดยส่วนของราคาเมล็ดพันธุ์นั้นผู้วิจัยใช้วิธีการ
หาค่าราคาเฉลี่ย เนื่องจากมีการวางแผนการปลูกพืชไว้ประมาณ 13 ชนิด ซึ่งราคาต่อเมล็ดแตกต่าง
กัน และมีรอบการปลูกอยู่ที่ 36 ต่อปี ซึ่งเมื่อรวมต้นทุนราคาต่อเมล็ดที่แตกต่างกัน จะมีค่าใช้จ่ายรวม
ของเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกในแต่ละปีมีค่าเท่ากับ 572,484 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก 

 

รายการ ปริมาณ หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน
ต่อรอบ 
(บาท) 

จ านวน
เงินต่อปี 
(บาท) 

เมล็ดพนัธุ์เฉลี่ย 12,744 เมล็ด 0.45 5,735 237,421 
ถ้วยปลูก 12,744 ใบ 0.20 2,549 91,756.80 
เพอร์ไลท์ 367 ลิตร 5.95 2,184 78,611 
เวอร์มิคูไลท์ 123 ลิตร 6.95 855 30,775 
สารละลายธาตุอาหาร 6 ชุด 620 3,720 133,920 
รวมค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกต่อปี  572,484 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
  2.5 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด คือ ค่าใช้จ่ายในการท ากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าและเจ้าของฟาร์มที่ได้
ลงพ้ืนที่หาข้อมูลประกอบกับผู้วิจัยได้หาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าการ
ส่งเสริมการตลาดของโครงการ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายทางการตลาดเฉลี่ย   
ต่อปี ตั้งแต่ปี่ที่ 1- ปีที่ 10 ผู้วิจัยได้ตั้งค่าใช้จ่ายทางการตลาดไว้คงที่ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าใช้จ่ายทางการตลาด   
 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเฉลี่ยต่อปี 
รายการ รวมจ านวนเงิน (บาท/ปี) 

การท าตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ 36,000 
การออกบูธแสดงสินค้าและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย 80,000 
การจัดกิจกรรมทางตลาดเพื่อสังคม 100000 
การจัดกิจกรรมทางตลาดเพื่อเกษตรกร 100000 
รวมค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อปี 316,000 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
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  2.6 ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และการท าฟาร์ม
ส าหรับผู้ที่สนใจจะน าไปปลูกเป็นงานอดิเรกหรือเป็นรายได้เสริมซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวทางการและข้อมูล
การรูปแบบการจัดฝึกอบรมจากฟาร์มที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ โดยน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
รวมถึงการติดต่อหาผู้บรรยายหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรส าหรับการบรรยาย พื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินและ การเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ตัวเลขมีค่าใกล้เคียงมากท่ีสุด ดังแสดงใน ตารางที่ 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม 
 

รายการ 
รวมจ านวนเงิน 
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนเงิน 
(บาท/ปี) 

ค่าอาหารว่าง 1,200 14,400 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 1,800 21,600 
ค่าเอกสารประกอบการเรียน 200 2,400 
ค่าชุดปุ๋ยและสารละลายสาธิต 600 7,200 
ค่าชุดผสมเชื้อราไตรโครไดมา 400 4,800 
ค่าวิทยากรและผู้ช่วย 5,000 60,000 
รวมค่าใช้จ่ายในจ่ายจัดฝึกอบรม 110,400 

* หมายเหตุ จ านวน 12 รอบต่อปี 
 
ที่มา : จากการค านวณ 

 
  จากรายละเอียดที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบว่า ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานเท่ากับ 3,750,574 โดยแสดงไว้ในตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี  4.12 แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการทั้งหมด 
 

รายการ  รวมจ านวนเงิน จ านวนเงิน (บาท/ปี) 
1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากร 

 
2,196,720 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
      2.1 ค่าไฟฟ้า 160,020 

     2.2 ค่าน้ าประปา 288,750 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 

 
448,770 

3. ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ในโครงการ 
 

106,200 
4. ค่าใช้จ่ายส าหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก 

 
572,484 

5. ค่าใช้จ่ายทางการตลาด   
 

316,000 
6. ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม 

 
110,400 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

3,750,574 
 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 จากรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและใช้จ่ายในการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นท า
ให้สามารถน ามาค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด โดยแสดงในตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด 
 

ปี ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ รวมต้นทุน (บาท/ปี) 
2562 

  
8,092,279 

2563   3,750,574 3,750,574 
2564   3,750,574 3,750,574 
2565   3,750,574 3,750,574 
2566   3,750,574 3,750,574 
2567 1,358,870 3,750,574 5,109,444 
2568   3,750,574 3,750,574 
2569   3,750,574 3,750,574 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

ปี ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ รวมต้นทุน (บาท/ปี) 
2570 

 
3,750,574 3,750,574 

2571 
 

3,750,574 3,750,574 
รวม 5,700,575 37,505,740 43,206,315 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ ธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 1. ผลตอบแทนของการด าเนินโครงการ 

  1.1 รายได้จากการขายผักในรูปแบบค้า ปลีกและค้าส่ง โดยมีการประมาณปริมาณค้า
ส่งอยู่ที่ ร้อยละ 80 และปริมาณค้าปลีกอยู่ที่ ร้อยละ 20 โดยมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 36 รุ่นต่อปี โดยมี
ผลผลิตสูงสุดอยู่ที่ 2041 กิโลกรัมต่อรุ่นและผลผลิตสูงสุดรวม  73,476 กิโลกรัม ต่อปี โดยแบ่ง
ประเภทสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ 1. กลุ่มผักสลัดที่มีทั้งหมด 8 ชนิด โดยมีราคาขายส่งและ
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 120 บาทต่อกิโลกรัมและ100 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 2. กลุ่มผักไทยที่มี
ทั้งหมด 5 ชนิด โดยมีราคาขายส่งและขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 49.6 บาทต่อกิโลกรัมและ 44.4 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ สรุปรายได้ต่อปีของโครงการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ เท่ากับ บาทต่อปี 
โดยแบ่ งเป็น 2 ทาง อันได้แก่  รายได้จากการผัก และรายได้จากการจัดจัดฝึกอบรม รวม  
608,058,0.5 บาทต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 4.14 – ตารางที่ 4.16 

 
ตารางท่ี 4.14 รายได้จากการขายผักสลัด 
 

รายได้จากการขายผักสลัดในสัดส่วนร้อยละ 52 
จ านวนรุ่นที่ท าการผลิต (รุ่นต่อปี) 36 
ผลผลิตต่อปี (กิโลกรัมต่อรุ่นต่อเดือน) 1,061 
ปริมาณการผลิต (กิโลกรัมต่อรุ่นต่อปี) 38,196 
ปริมาณขายส่ง 75% 30,557 
ปริมาณขายปลีกหน้าฟาร์ม 25% 7,639 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
  

รายได้จากการขายผักสลัดในสัดส่วนร้อยละ 52 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมขายส่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 100 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมขายปลีก (บาทต่อกิโลกรัม) 120 
รายได้ขายส่ง (บาทต่อปี) 3,055,680 
รายได้ขายปลีก (บาทต่อปี)  916,704 
รายได้รวม 4,050,093 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.15 รายได้จากการขายผักไทย 
 

รายได้จากการขายผักไทยในสัดส่วนร้อยละ 48 
จ านวนรุ่นที่ท าการผลิต (รุน่ต่อปี) 36 
ผลผลิตต่อปี (กิโลกรัมต่อรุ่นต่อเดือน) 980 
ปริมาณการผลิต (กิโลกรัมต่อรุ่นต่อปี) 35,280 
ปริมาณขายส่ง 75% 28,224 
ปริมาณขายปลีกหน้าฟาร์ม 25% 7,056 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมขายส่ง (บาทต่อกิโลกรัม) 44 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมขายปลีก (บาทต่อกิโลกรัม) 50 
รายได้ขายส่ง (บาทต่อปี) 1,253,146 
รายได้ขายปลีก (บาทต่อปี)  349,272 
รายได้รวม 1,674,088 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 4.16 รายได้จากการจัดฝึกอบรม 
 

รายได้จากการจัดฝึกอบรม 
 จ านวนรุ่นที่จัดอบรมต่อปี  12 
 ราคาคอร์สเรียนต่อคน (บาทต่อคน)  990 
 จ านวนผู้เรียนเฉลี่ย (คนต่อรุ่นต่อเดือน)  30 
 รายได้ (รุ่นต่อเดือน)  29,700 
 รายได ้(บาทต่อปี)  356,400 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางท่ี 4.17 สรุปรวมผลตอบตอบแทนต่อปี ของโครงการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 

รายการ จ านวนเงินบาทต่อปี 
รายได้จากการขายผักสลัด 4,050,093 
รายได้จากการขายผักไทย 1,674,088 
รายได้จากการจัดฝึกอบรม 356,400 
รวมผลตอบแทนสูงสุดต่อปีทั้งสิ้น 6,080,581 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดในการด าเนินโครงการ 
ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 1. การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) ส าหรับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในพื้นที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 
  การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
  ส าหรับการแบ่งส่วนตลาดผู้วิจัยได้ท าการแบ่งส่วนตลาดจากการเก็บรวมรวบรวมข้อมูล
เพ่ือน ามาวิเคราะห์การท าการตลาดส าหรับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
  การแบ่งตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์และกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  - กลุ่มเป้าหมายหลัก : ชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป  
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  - ระดับรายได ้: ปานกลางขึ้นไป หรือระดับรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทข้ึนไป  
  - อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้เกษียณอายุ พ่อค้า
แม่ค้าขายส่งผักและผลไม้ พ่อค้าแม่ค้าขายปลีกผักและผลไม้ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร 
ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า  
  - ระดับการศึกษา : ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) 
  โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. Industrials Group  
   ตลาดผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าไปประกอบอาหาร หรือน าไปแปรรูป แล้วจ าหน่าย
ให้ผู้บริโภค อันได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร เป็นต้น รวมถึงกลุ่ม Modern Trade ที่ซื้อสินค้า
ไปบรรจุภัณฑ์หรือแปรรูป แล้วจ าหน่ายให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง อันได้แก่ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี โลตัส  
เซ็ลทรัล แมคโคร เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเมือง และอ าเภอใกล้เคียงพ้ืนที่ฟาร์ม ที่มีก าลังซื้อสูงและมีค า
สั้งซื้อล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งถือเป็นคู่ค้าท่ีส าคัญส าหรับการท าธุรกิจฟาร์ม 
  2. End User Group  
   ตลาดผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปประกอบอาหารเพ่ือรับประทานในครัวเรือนโดยเน้นไปที่
ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีรายได้ต่อครัวเรือน มากกว่า 28,000 บาทต่อเดือน ที่มีอายุ 
25 ปีขึ้นไป และห่วงใยในสุขภาพ (Health Conscious)  
   โดยในช่วงแรกของธุรกิจจะเน้นตลาดกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือสร้างฐานลูกค้า โดย
เน้นในด้านคุณภาพสินค้าและส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด หลังจากผ่านปีที่ 2 เป็นต้นไป จะท าตลาดใน
กลุ่มผู้บริโภคโดยผ่านทาง Modern Trade และการจ าหน่ายสินค้าหน้าฟาร์มโดยตรงถึงผู้บริโภค 
  3. รายได้จากการจัดฝึกอบรม   
   เป็นรายได้จากการขายที่นั่งส าหรับการเข้าฝึกอบรม ให้กับผู้ที่สนใจในการการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ โดยการน านวัตกรรมเข้ามาในการท าฟาร์ม โดยอ้างอิงราคาจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการที่ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและงานสัมมนาต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วม โดยความถี่ของการจัดอบรม
เดือนละ 1 ครั้ ง จ านวนคนที่ รองรับได้อยู่ที่  20 ราคาค่าเข้าฝึกอบรมอยู่ที่  990 บาทต่อคน   
ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฎิบัติ 1 วัน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการท าการตลาด ในรูปแบบฟาร์มแบบธุรกิจ โดย
จะจัดฝึกอบรมในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:30 น. - 15:30 น.  
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   โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
   1. Healthy Group หรือ ผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือไว้
รับประทานเองหรือปรุงอาหารในครัวเรือนหรืออยากมีงานอดิเรกโดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
โดยอาจมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อน พ่ีน้อง หรือครอบครัว 
   โดยมีการท าโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อชักชวนคนมาเข้าฝึกอบรมมากกว่า 1 คนข้ึนไป 
   2. Smart Farmer Group หรือ กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ที่มีฟาร์มของตัวเองปลูกแบบ
ดั้งเดิมที่มีความสนใจที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยการใช้นวัตกรรมการเกษตรหรือเกษตร
แม่นย าเพ่ือน าไปปรับใช้กับฟาร์มของตัวเองในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นผ่าน
การอบรม 
   3. New Entrepreneur Group หรือกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสนใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยการใช้นวัตกรรมการเกษตรหรือเกษตรแม่นย า  และต้องการน าไป
ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการตัดสินใจในการท า
ธุรกิจฟาร์มในอนาคต 
   4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือการรวมกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่หรือจังหวัดใกล้เคียงสนใจใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือไว้รับประทานเองหรือปรุงอาหารให้ส าหรับคนในชุมชนหรือน าไป
ถ่ายทอดเพ่ือน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยคิดอัตราค่า เรียนที่ต่ ากว่าค่าเรียน
ปกติเพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของฟาร์มและเป็นการคืนก าไรสู่สังคม 
   การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
   ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ยังถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถได้ใช้จุดนี้ในการสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ในการบรรจุภัณฑ์ตลอดจรการจัดจ าหน่ายให้มี
ความแตกต่างเพ่ือสร้างความประทับใจตลอดจนการจงรักภักดีในตราสินค้าได้ ดังนี้ 
   1. สินค้าดีมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
   2. การความรวดเร็วในการจัดจ าหน่ายและตรงตามเวลาที่ก าหนดโดยไม่ท าให้ลูกค้า
ผิดหวัง 
   3. การควบคุมการผลิตที่ได้ตามมาตรฐานโดยการการันตีจากมาตรฐานสากลทั้งใน
และต่างประเทศ 
   4. ผักที่ออกจากฟาร์มมีความสด สะอาด ปลอดภัย ส าหรับคุณและครอบครัว
แน่นอน 
   5. ผักสลัดและผักเมืองหนาวในราคาที่คุณพึงพอใจไม่สูงจนเกินไป 
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ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและราคา (Positioning Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและราคา 
 
 2. การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
  จากการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) ส าหรับธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สามารถน ามาประกอบการวิเคราะห์
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดได ้ดังต่อไปนี้ 
  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
  จากกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม อันได้แก่ Industrials Group และ End 
User Group ท าให้ธุรกิจก าหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันส าหรับกลุ่มเป้าหมาย  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้  
  กลยุทธ์ด้านคุณภาพ (Quality Product Strategy) 
  1. เน้นทางด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  (Product Variety) พืชผักที่จัด
จ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคและกลุ่มตลาดให้มีความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างตรงจุด อันได้แก ่ผักสลัดและผักไทย ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มผักสลัดเมืองหนาว 
   - กรีนโอ๊ค 
   - เรสโอ๊ค 
   - เรสโครัล 

Low Quality High Quality 

High Price 

Low Price 
 

Hydroponic farm 
Business 
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   - ฟิเล่ ไอเบริก 
   - บัตตาเวีย 
   - บัตเตอร์เฮด 
   - คอสโรแมน 
   - มินิคอล 
   กลุ่มผักไทย  
   - ผักกวางตุ้งฮ้องเต้ 
   - คะน้าฮ่องกง 
   - ตั้งโอ๋ ขึ้นฉ่ายบัตตาเวีย 
   - ผักโขม 
   - ผักกาดขาวไดโตเกียว ผักกาดหอม 
  2. เน้นทางด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Differentiation Strategies) พืชผักที่จัด
จ าหน่ายโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ผักท่ีผ่านกระบวนการแปรรูป ตกแต่ง หรือบรรจุหีบห่อก่อนสินค้ากลุ่มนี้จะ
ส่งขายผ่านทางช่องทางการจัดจ าหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบสลัดพร้อมรับประทาน เครื่อง
เคียง และกระเช้าของขวัญผักสลัดตามเทศกาล งานฤดู  
  3. เน้นทางด้านวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Research & Development) 
โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพทั้งขนาด และ 
ปริมาณ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมายและผู้บริโภคล าดับสุดท้ายหรือ End user 
และรักษาคุณภาพดอียู่เสมอ 
  กลยุทธ์ด้าน Premium Product Strategy 
  1. มีวางแผนการผลิตให้ได้มีสินค้าที่สดและมีจ าหน่ายตลอดทั้งปีตามความต้องการของ
ลูกค้าตลอดทั้งป ี
  2. มีกระบวนการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่มีคุณภาพดี ต้นใหญ่ น ้าหนักดี ปลอดสารพิษ
และไม่มีแมลงกัดแทะ 
  3. มีกระบวนการคัดแยกคัดเกรดสินค้าที่มีความชัดเจน ถูกต้อง โดยไม่เอบเปรียบ
ผู้บริโภคและลูกค้าในระยะยาว 
 3. มีการบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค
การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
  โดยมีจุดมุ้งหมายเพ่ือสร้างความประทับใจทั้งด้านเหตุผลและอารมณ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการรักษาผลิตภัณฑ์ในอยู่ในภาพที่ดีก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยมี 
Packaging Tactics) ดังนี้ 
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  การบรรจุ ผักสดไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป 
  1. ถุงพลาสติก PE (Polyethylene) ส าหรับขายกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ใส่มีคุณภาพดี 
เหนียว ไม่มีลอยข ารุดฉีกขาด โดยใช้ถุง พลาสติก PE (Polyethylene) เก็บได้ภายใต้อุณหภูมิที่เย็น 
และสามารถรักษาคุณภาพผักได้นาน 1 ถุงใส่ได้ 2-3 กิโลกรัม 
  2. กล่องกระดาษกันความชื้นสามารถส าหรับขายกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ที่มี
ความคงทน แข็งแรง สามารถ Recycle กลับน ามาใช้ใหม่ได้ตามรอบที่ก าหนด โดยสามารถน ามาเรียง
ต่อกนัได้ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และสามารถจัดเก็บในห้องเย็นได้ 
  3. การบ่งชี้และการระบุ โดยท าการแสดงเครื่องหมายการค้า LOGO แหล่งผลิตไว้บน
หีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  4. การบ่งชี้และการระบุ โดยท าการแสดงคุณสมบัติของสินค้าภายในและค าแนะน าใน
การเก็บรักษาบนหีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  การบรรจุผักสลัดและเครื่องเคียงทีผ่านกระบวนการแปรรูป 
  1. กล่องกระดาษคราฟและฝาปิดพลาสติกร้อนและเย็นพร้อมรับประทานส าหรับลูกค้า
รายย่อยและลูกค้าทั่วไปโดยมีคุณสมบัติเคลือบ PE Food Grade กันซึมด้านในโดยเฉพาะกล่องรักษ์
โลก (Green Packaging) สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ สามารถสัมผัสอาหารได้ พร้อมฝาปิด
หน้าต่างพลาสติก เพ่ิมความหรูให้บรรจุภัณฑ์ 
  2. กล่องสลัด  PET ทรงกลม  ที่ ท ามาจากพลาสติกโพลี เอทิลีน เทอพาทาเลท 
(Polyethylene Terephthalate) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า เพท (PET) มีคุณสมบัติของกล่องสลัดมี
ความหนากล่องสลัด มีน้ าหนักเบากล่องสลัด สีสดใส เพ่ิมความหรูให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้จะมีความยืดหยุ่น
ต่อแรงกระแทกและทนทาน 
  3. การบ่งชี้และการระบุ โดยท าการแสดงเครื่องหมายการค้า LOGO แหล่งผลิต ไว้บน
หีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  4. การบ่งชี้และการระบุ โดยท าการแสดงคุณสมบัติของสินค้าภายในและค าแนะน าใน
การเก็บรักษาบนหีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  5. การบ่งชี้และการระบุ ข้อมูลแสดงคุณประโยชน์และสารอาหารที่จะได้รับไว้บนหีบ
ห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  6. การบ่งชี้และการระบุข้อมูล วัน/เดือน/ปี ที่ควรรับประทาน ไว้บนหีบห่ออย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
  ในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยล าดับต้น ๆ ที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการโดยจากการวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ประกอบกับการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและค้นคว้าสามารถน ามา
แสดงเป็นกลยุทธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
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  1. พุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ประกอบการและสินค้าเป็น  Non-process 
Vegetables เป็นหลัก โดยจะตั้งราคาอ้างอิงตามราคาตลาดของผักไฮโดรโพนิกส์หรือต่ ากว่าเล็กน้อย
เพ่ือจุดมุ่งหมายในการเจาะเข้าสู่ตลาด  (High Quality-Fair Price : Penetration) โดยเน้นไปที่
คุณภาพสินค้าที่มีความสด สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษ โดยผู้ประกอบการจะได้ราคาซื้อที่ต่ ากว่า
แต่ยังคงได้รับรู้ถึงคุณภาพ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระลดต้นทุนในการผลิตอาหารให้ต่ าลงในล าดับ
ถัดไป รวมถึงผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งก็สามารถน าไปก าไรที่สูงกว่า และจะถูกลงเมื่อซื้อใน
ปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้นธุรกิจจึงจะเลือกใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ ก าหนดราคาสินค้าในระดับปาน
กลางโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ประกอบการรู้สึกถึงความคุ้มค่า 
  2. พุ่ งเป้ าไปยั งกลุ่ ม เป้ าหมายทั่ ว ไปที่ เป็น  End-user และสินค้าเป็น  Process 
Vegetables จะตั้งราคาเป็น High Price เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดี  High 
Quality Premium Price: Premium โด ยผู้ บ ริ โภ คจะยิ น ดี จ่ าย สู งห าก ได้ รั บ รู้ ถึ งคุณ ภ าพ 
คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า ดังนั้นธุรกิจจึงจะเลือกใช้กลยุทธ์การตั้ งราคาแบบ ก าหนดราคาสินค้าใน
ระดับปานกลางถึงสูงโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึก
ถึงความคุ้มค่าและสามารถตัดสินใจทดลองซ้ือสินค้ามาชิมได้ง่าย 
  โดยการก าหนดราคานั้นผู้ประกอบการได้แบ่งช่วงราคาและตามเกรดของผักแต่ละชนิด
ไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.18 ราคาขายประเภทค้าส่ง  

(บาท : กิโลกรัม) 
ชนิดของผัก (กลุ่มผักสลัด) ราคาส่ง เกรด A ราคาส่งเกรด B ราคาส่งเกรด C 

กรีนโอ๊ค 80 70 65 
เรสโอ๊ค 80 70 65 
เรสโครัล 80 70 65 
ฟิเล่ ไอเบริก 80 70 65 
บัตตาเวีย 80 70 65 
บัตเตอร์เฮด 80 70 65 
คอสโรแมน 80 70 65 
มินิคอล 80 70 65 

 

 



 84 

ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 

  
ชนิดของผัก (กลุ่มผักไทย) ราคาส่ง เกรด A ราคาส่งเกรด B ราคาส่งเกรด C 

ผักกวางตุ้งฮ้องเต้ 18 16 12 
คะน้าฮ่องกง 60 56 52 
ตั้งโอ ๋ขึ้นฉ่าย 80 76 70 
ผักโขม 45 41 37 
ผักกาดขาวไดโตเกียว 45 41 37 

 
ตารางที่ 4.19 ราคาขายประเภทค้าปลีก 

 (บาท : กิโลกรัม) 

ชนิดของผัก (กลุ่มผักสลัด) ราคาขายปลีก ราคาขายหน้าฟาร์ม 

กรีนโอ๊ค 120 100 
เรสโอ๊ค 120 100 
เรสโครัล 120 100 
ฟิเล่ ไอเบริก 120 100 
บัตตาเวีย 120 100 
บัตเตอร์เฮด 120 100 
คอสโรแมน 120 100 
มินิคอล 120 100 
ชนิดของผัก (กลุ่มผักไทย) 
ผักกวางตุ้งฮ้องเต้ 20 18 
คะน้าฮ่องกง 50 60 
ตั้งโอ ๋ขึ้นฉ่าย 70 80 
ผักโขม 41 45 
ผักกาดขาวไดโตเกียว 41 45 

  
 ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 
 จากการวิเคราะห์ช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นผู้ประกอบการได้ใช้การจัดจ าหน่ายแบบ
หลายช่องทางในแบบ Multi-channel Strategy โดยการเลือกใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละแห่ง
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จะใช้วิธีแบบ Selective เพ่ือให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจาก ผลผลิตที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินใน
ระบบ Hydroponic จะมีราคาสูงกว่าพืชที่ปลูกบนดินแบบปกติ โดยตลาดจะมีลักษณะเป็นตลาด
เฉพาะ (Niche Market) ที่รับรู้ถึงคุณค่าและมีก าลังซื้อที่สูง โดยแบ่งช่องทางจัดจ าหน่ายออกเป็น          
5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
 1. ขายตรงโดยใช้ Sales Force ของบริษัทเองไปยังลูกค้า 
  - ขายตรงไปยังแหล่งผลิตอาหารและจ าหน่ายอาหาร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 
ภัตตาคาร เป็นต้น 
  - ขายผ่าน Dealer เพ่ือกระจายสินค้าไปยังตลาดค้าส่งอีกทอดหนึ่ง 
 2. ขายไปยังศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (Modern Tread)  
  ที่ท าธุรกิจห้างสรรพสินค้า เช่น โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ ท๊อปซุเปอร์มาเก็ต เป็นต้น 
ซึ่งสาขาเหล่านี้จะมีการกระจายตัวทั่วไปภายในประเทศ  
 3. ขายไปยังแหล่งร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอิเล่เว่นซ์ โลตัสตลาดสด โลตัสเอ็กเพรส 
แฟมเมอร์รีมาร์ท เป็นต้น 
 4. ขายผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Market) ซึ่งปัจจุบันถือเป็นช่องทางการสื่อสาร
และจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับความนิยมที่สุดและตรงตามเป้าหมายมากที่สุด ได้แก่ Facebook page 
Line @ Wed side Instagram Youtube เป็นต้น โดยการสร้างเนื้อหา เรื่องราว รวมถึงรายละเอียด
ของสินค้าที่จัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ และช่องทางในการติดต่อ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 5. ขายหน้าฟาร์ม (Onside Selling) โดยเปิดเป็นร้านค้าหน้าฟาร์มเพ่ือให้ผู้บริโภค
ทั่วไปได้เข้ามาซื้อสินค้าโดยตรงจากฟาร์มรวมถึงการเข้าชมเพ่ือช่วยในการตัดสินใจซื้อและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  ธุรกิจจะใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายแบบบูรณการ โดยสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ แบบครบวงจรโดยการใช้ Promotion Mixes เพ่ือให้การท าการตลาดเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการสนับสนุนการขายเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเจาะตลาดที่มีอยู่เดิมและใหม่เพ่ือครองส่วน
ตลาดจากคู่แข่งให้เร็วที่สุด โดยเน้นการสื่อสารที่สื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึง ชนิดและประโยชน์ของผักเมือง
หนาว ความสด สะอาด กรอบ อร่อยน่ารับประทาน อีกทั้งปลอดสารพิษตกค้าง เพ่ือให้ผู้บริโภค
ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วย Promotion Mixes ดังนี้ 
  โฆษณา (Advertising) โฆษณาจะเป็นปีที่มีการเปิด Exclusive Shop และ Kiosk จะ
ใช้การโฆษณาผ่านสื่อที่ เป็นลักษณะเฉพาะและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพไม่ใช่สื่อที่เป็น Mass แต่จะใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Behavioral Segmentation 
อันได้แก่ นิตยสาร หรือ ป้ายโฆษณาที่จุดขาย ที่เป็นแบบ Offline รวมถึงเว็บไซต์หลักของผลิตภัณฑ์ 
Facebook Fan Page Instagram Line Officer ที่ เป็นแบบ  Online จัดท าขึ้น เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ บอกเล่าเรื่องราวที่มาของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ให้รายละเอียดเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น คุณประโยชน์ของผักเมือง
หนาว ความสด สะอาด กรอบ อร่อยน่ารับประทาน อีกท้ังปลอดสารพิษตกค้าง นอกจากนี้ยังให้ข้อมูล
ช่องทางการติดต่อ และใช้เป็นช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์อีกด้วย 
  ข้อความสื่อสาร (Key Message) โดยการสื่อสารผ่านทาง Facebook Fan Page และ 
Instagram ในการอัพเดทความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ใช้ในการพูดคุยและท ากิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ส าหรับผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปรนิกส์ ให้มากขึ้นซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่ม End user   
  วิธีประกอบอาหาร (Menu Tips) เป็นการใช้สื่อที่ติดไปกับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ซึ่ง
เน้นให้ผู้บริโภครู้จักชนิดของและประเภทของผักมากขึ้น และแถมกรรมวิธีการน ามาปรุงอาหาร เพ่ือ
เพ่ิมความต้องการในการตัดสินใจผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปรนิกส์ให้มากขึ้น 
  ส่วนลดทางการค้า (Sales Promotion) การให้ส่วนลดทางการค้า 1.5% - 2.5 % 
ร่วมกับการเซ็นต์สัญญาสั่งซื้อระยะยาวเท่าที่สามารถจะท าได้ เพ่ือหาตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน 
และการจัดแพ็คพิเศษส าหรับลูกค้า โดยการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามท่ีตกลงทั้งสองฝ่าย 
  กิจกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Event Marketing) โดยออกเปิดบูธตามงาน
แสดงสินค้าอาหารทั่วไป และงานแสดงสินค้าอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยจะมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลด
ราคาสินค้า 5 - 10% เพ่ือกระตุ้นการซื้อให้กับผู้บริโภค และผู้บริโภคได้ทดลองสินค้า ท าให้มีโอกาสใน
การขยายตลาดได้ 
  2. งานสัมมนา (Seminar) เป็นการจัดงานงานสัมมนาโดยการเชิญผู้ที่ได้รับการยอมรับ
ในกลุ่มผู้รักสุขภาพโดยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ในการรับประทานผัก  เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมการเปิด Exclusive Shop เพ่ือเป็นการสร้างการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายและ
สร้าง Awareness ใน แบรนด์สินค้า 
  3. นิทรรศการ (Exhibition) เพ่ือเผยแผ่เทคนิคการปลูกผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปรนิกส์
และนวัตกรรมทางการเกษตรที่น ามาประยุกต์ใช้ในการปลูก เพ่ือสร้างและกระตุ้นความสนใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงภาพลักษณ์และสร้างการยอมรับให้แบรด์สินค้า 
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  4. กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) หลังจากที่
สร้างการรับรู้ในตราสินค้าในระยะ 1-2 ปีแรกแล้ว ผู้ประกอบการจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐฯและ
เอกชนต่าง ๆ ในการให้การสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ด้านอาหาร
กลางวัน และขาดแคลนวัตถุดิบอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยท าการสอนและอบรมเทคนิคการ
ปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์และการมอบชุดทดลองปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการอาหารกลางวันและการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจ เป็นการคืนก าไรกลับคืนสู่
สังคม เสริมภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ดี 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดร
โปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 1. การคาดคะเนกระแสเงินสดหมุนเวียน (Cash Flow) 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน (Financial Analysis) 3. ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 โดยน ามาอภิปรายผลในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 การคาดคะเนกระแสเงินสดหมุนเวียน (Cash Flow) 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สามารถ
น ามาค านวณหากระแสเงินสดรับ (จ่าย) ของโครงการดังแสดงตามตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงการค านวณกระแสเงินสดสุทธิของโครงการตลอด 10 ปี 
 

ปี ต้นทุนของโครงการ ผลตอบแทนของโครงการ กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ 
0 4,341,705 0 -4,341,705 
1 3,750,574 4,256,407 505,832.7 
2 3,750,574 4,864,465 1,113,891 
3 3,750,574 5,472,523 1,721,949 
4 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
5 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
6 5,109,444 6,080,581 971,137 
7 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ)  
 

ปี ต้นทุนของโครงการ ผลตอบแทนของโครงการ กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ 
8 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
9 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
10 3,750,574 6,080,581 2,330,007 
รวม 43,206,315 57,157,458 13,951,143 

 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน (Financial Analysis) 
  การวิเคราะห์ทางการเงินของ โครงการจะท าการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและ
ผลตอบแทนโครงการที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ซึ่งแสดงในตารางที่ 4.18 น ามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการโดยก าหนดอายุโครงการ 10 ปีอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่งเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการใน
ประเทศไทยนะเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ ร้อยละ 8 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยบุคคลทั่วไปที่สามารถกู้ยืมได้  โดยใช้ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการคือ 
การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash Flow) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : 
IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) ระยะเวลาคืนทุน (Ppayback 
Period : PB) ซึ่งได้แสดงผลตามตารางที่ 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 
 

ปี ต้นทุน (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน 

(PVB) 
0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 
1 3,750,574 4,256,407 0.93 3,472,656 3,941,007 
2 3,750,574 4,864,465 0.86 3,215,367 4,170,306 
3 3,750,574 5,472,523 0.79 2,977,206 4,344,089 
4 3,750,574 6,080,581 0.74 2,756,672 4,469,227 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ปี ต้นทุน (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

5 3,750,574 6,080,581 0.68 2,552,641 4,138,443 
6 5,109,444 6,080,581 0.63 3,219,972 3,831,982 
7 3,750,574 6,080,581 0.58 2,188,460 3,548,019 
8 3,750,574 6,080,581 0.54 2,026,435 3,285,338 

9 3,750,574 6,080,581 0.50 1,876,037 3,041,506 
10 3,750,574 6,080,581 0.46 1,737,266 2,816,525 
รวม 43,206,315 57,157,458 

 
30,364,416 37,586,441 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV)       

                
7,222,024  

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
 

  31.20% 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 
 

  1.24 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
  

  (3 ปี 5 เดือน 12วัน) 
ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตรา 
คิดลดร้อยละ 8 (3 ปี 10 เดือน 13 วัน) 

 

  ผลการวิ เคราะห์ทางการเงินของโครงการดังตารางที่  4.21 แสดงให้ เห็นว่า
ผลตอบแทนของโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือความคุ้มค่าหรือไม่โดยสรุปผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการจากตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ ดังนี้  

  1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 7,222,024 บาท ซึ่งแสดงว่า โครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

  2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
31.20% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
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เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด           
ร้อยละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

  3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่า
หนึ่ง หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้วมี
อัตราผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน 1.24 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

  4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน 
12 วัน หมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไร
หลังจากการลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้ซึ่งการเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี  ข้อจ ากัด
คือไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

  การวิเคราะห์ความไวของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปโดย
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อโครงการ เนื่องจากว่าการด าเนินงานทางธุรกิจโดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอเช่นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายรวมถึงปริมาณผลผลิตที่ไม่เป็นตามที่ต้องการหรือคาดการณ์ไว้หากเป็นเช่นนี้อาจมีผลท าให้
การวิเคราะห์โครงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นถ้าจะให้สมบูรณ์ นักลงทุนหรือผู้ประกอบการจะต้องดูความ
เคลื่อนไหวของโครงการด้วย นั่นหมายความว่าถ้ารายได้และค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะท าให้
ผลตอบแทนของโครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ ส าหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยการพิจารณาตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไว้ 3 กรณีดั้งนี้ กรณีที่ 1 
เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 กรณีที่ 2 เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง 
ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 กรณีที่ 3 เมื่อต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนที่
คาดหวังลดลงร้อยละ 5 อีกทั้ง ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และ เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง
ลดลงร้อยละ 10 
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  กรณีที่ 1 เป็นการศึกษาความเป็นได้ทางด้านการเงิน กรณี อัตราต้นทุนในการผลิต 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงการค านวณกรณี อัตราต้นทุนในการผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 

ปี ต้นทุน   (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน 

(PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 

1 3,938,103 4,256,407 0.93 3,646,289 3,941,007 

2 3,938,103 4,864,465 0.86 3,376,135 4,170,306 

3 3,938,103 5,472,523 0.79 3,126,066 4,344,089 

4 3,938,103 6,080,581 0.74 2,894,505 4,469,227 

5 3,938,103 6,080,581 0.68 2,680,273 4,138,443 

6 5,296,973 6,080,581 0.63 3,338,152 3,831,982 

7 3,938,103 6,080,581 0.58 2,297,883 3,548,019 

8 3,938,103 6,080,581 0.54 2,127,757 3,285,338 

9 3,938,103 6,080,581 0.50 1,969,839 3,041,506 

10 3,938,103 6,080,581 0.46 1,824,129 2,816,525 

รวม 45,081,602 57,157,458 
 

31,622,734 37,586,441 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)              5,963,707  

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
 

  27.34% 
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 

 
  1.19 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
  

  (3 ปี 8 เดือน 24 วัน) 

ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (4 ปี 2เดือน 8 วัน) 
 
ที่มา : จากการค านวณ 
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 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 5,963,707 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
27.34% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด            
ร้อยละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้วมีอัตรา
ผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.19 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการเท่ากับ 3 ปี 8 เดือน 24 
วันหมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไรหลังจาก
การลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวได้ซึ่ง
การเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี ข้อจ ากัดคือ
ไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงการค านวณกรณี อัตราต้นทุนในการผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 
1 4,125,631 4,256,406 0.93 3,819,922 3,941,007 
2 4,125,631 4,864,464 0.86 3,536,904 4,170,305 
3 4,125,631 5,472,522 0.79 3,274,926 4,344,088 
4 4,125,631 6,080,581 0.74 3,032,339 4,469,227 
5 4,125,631 6,080,581 0.68 2,807,905 4,138,443 
6 5,484,501 6,080,581 0.63 3,456,333 3,831,982 
7 4,125,631 6,080,581 0.58 2,407,306 3,548,019 
8 4,125,631 6,080,581 0.54 2,229,079 3,285,338 
9 4,125,631 6,080,581 0.50 2,063,641 3,041,506 
10 4,125,631 6,080,581 0.46 1,910,992 2,816,525 
รวม 46,956,889 57,157,457 

 
32,881,052 37,586,439 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 

  4,705,388 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)   23.44% 
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 

 
  1.14 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
  

  (4 ปี 1เดือน 2 วัน) 
ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (4 ปี 9 เดือน23 วัน) 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 4,705,388 บาทซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
23.44% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
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เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง
คือ เท่ากับ 1.14 เท่า หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนรวมแล้วมีอัตราผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการ เท่ากับ 4 ปี 1 เดือน             
2 วัน หมายความว่า ค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไร
หลังจากการลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้ซึ่งการเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี  ข้อจ ากัด
คือไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 กรณีที่ 2 เป็นการศึกษาความเป็นได้ทางด้านการเงิน เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวัง
ลดลง ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงการค านวณกรณี ผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง ลดลงร้อยละ 5 
 

ปี ต้นทุน   (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 
1 3,750,574 4,043,586 0.93 3,472,656 3,743,957 
2 3,750,574 4,621,242 0.86 3,215,367 3,961,790 
3 3,750,574 5,198,897 0.79 2,977,206 4,126,884 
4 3,750,574 5,776,551 0.74 2,756,672 4,245,765 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

ปี ต้นทุน   (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุน 

(PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

5 3,750,574 5,776,551 0.68 2,552,641 3,931,521 
6 5,109,444 5,776,551 0.63 3,219,972 3,640,383 
7 3,750,574 5,776,551 0.58 2,188,460 3,370,618 
8 3,750,574 5,776,551 0.54 2,026,435 3,121,071 
9 3,750,574 5,776,551 0.50 1,876,037 2,889,431 
10 3,750,574 5,776,551 0.46 1,737,266 2,675,699 
รวม 42,530,315 54,299,584 

 
30,364,416 35,707,118 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 5,342,702 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 

  
25.67% 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 
  

1.18 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

   
(3 ปี 10 เดือน 8 วัน) 

ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) 
ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 

(4 ปี 5 เดือน 29 วัน) 

 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 5,342,702 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
25.67% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้วมีอัตรา
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ผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.18 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ  เท่ากับ 3 ปี 10 เดือน 
8 วัน หมายความว่า ค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไร
หลังจากการลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้ซึ่งการเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี ข้อจ ากัด
คือไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 
ตารางท่ี 4.25 แสดงการค านวณกรณี ผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง ลดลงร้อยละ 10 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 
1 3,750,574 3,830,766 0.93 3,472,656 3,546,906 
2 3,750,574 4,378,018 0.86 3,215,367 3,753,275 
3 3,750,574 4,925,271 0.79 2,977,206 3,909,680 
4 3,750,574 5,472,522 0.74 2,756,672 4,022,304 
5 3,750,574 5,472,522 0.68 2,552,641 3,724,599 
6 5,109,444 5,472,522 0.63 3,219,972 3,448,784 
7 3,750,574 5,472,522 0.58 2,188,460 3,193,217 
8 3,750,574 5,472,522 0.54 2,026,435 2,956,804 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

9 3,750,574 5,472,522 0.50 1,876,037 2,737,356 
10 3,750,574 5,472,522 0.46 1,737,266 2,534,872 

 รวม 43,206,315 51,441,712 
 

30,364,416 33,827,796 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) 3,463,380.05 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 

 
  19.88% 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 
 

  1.11 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

  

  (4 ปี 5 เดือน 4 วัน) 
ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (6 ปี 1เดอืน 16 วัน) 
 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 3,892,249 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
19.88% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้ วมีอัตรา
ผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.11 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง
ซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ เท่ากับ 4 ปี 5 เดือน 4 วัน 
หมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไรหลังจากการ
ลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวได้ซึ่งการ
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เลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี  ข้อจ ากัดคือไม่ได้
ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 กรณีที่ 3 เมื่อต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังลดลง
ร้อยละ 5 อีกทั้ง ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และ เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังลดลงร้อยละ 10 

 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการค านวณกรณีต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนที่
 คาดหวังลดลงร้อยละ 5 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 - 1.00 4,341,705 - 

1 3,938,103 4,043,586 0.93 3,646,289 3,743,957 

2 3,938,103 4,621,242 0.86 3,376,135 3,961,790 

3 3,938,103 5,198,897 0.79 3,126,066 4,126,884 

4 3,938,103 5,776,551 0.74 2,894,505 4,245,765 

5 3,938,103 5,776,551 0.68 2,680,273 3,931,521 

6 5,296,973 5,776,551 0.63 3,338,152 3,640,383 

7 3,938,103 5,776,551 0.58 2,297,883 3,370,618 

8 3,938,103 5,776,551 0.54 2,127,757 3,121,071 

9 3,938,103 5,776,551 0.50 1,969,839 2,889,431 

10 3,938,103 5,776,551 0.46 1,824,129 2,675,699 

รวม 45,081,602 54,299,585  31,622,734 35,707,118 
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ตารางท่ี 4.26 (ต่อ) 
 

ปี 
ต้นทุน   
(Cost) 

ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
  

4,084,385 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
  

21.69% 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 
  

1.13 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
   

(4 ปี 2 เดือน 28 วัน) 

ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (4 ปี10 เดือน 12 วัน) 
 

ที่มา : จากการค านวณ 
  

 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 4,084,385 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
21.69% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่า
หนึ่ง หมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมแล้วมี
อัตราผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.13 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ เท่ากับ 4 ปี 2 เดือน 
28 วันหมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไร
หลังจากการลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้ซึ่งการเลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี ข้อจ ากัด
คือไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 
ตารางท่ี 4.27 แสดงการค านวณกรณีต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และเมื่อผลตอบแทนที่
 คาดหวังลดลงร้อยละ 10 
 

ปี ต้นทุน (Cost) 
ผลตอบแทน  
(Benefit) 

อัตราคิด 
ลด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน (PVC) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (PVB) 

0 4,341,705 0 1.00 4,341,705 - 
1 4,125,631 3,830,766 0.93 3,819,922 3,546,906.3 
2 4,125,631 4,378,018 0.86 3,536,904 3,753,275.1 
3 4,125,631 4,925,271 0.79 3,274,926 3,909,679.8 
4 4,125,631 5,472,522 0.74 3,032,339 4,022,304.0 
5 4,125,631 5,472,522 0.68 2,807,905 3,724,598.8 
6 5,484,501 5,472,522 0.63 3,456,333 3,448,783.6 
7 4,125,631 5,472,522 0.58 2,407,306 3,193,216.8 
8 4,125,631 5,472,522 0.54 2,229,079 2,956,803.9 
9 4,125,631 5,472,522 0.50 2,063,641 2,737,355.7 
10 4,125,631 5,472,522 0.46 1,910,992 2,534,872.4 

 รวม 46,956,889 51,441,712 
 

32,409,295 33,827,796 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

   
946,744.9 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) 
  

11.39% 
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C) 

  
1.03 

ระยะเวลาคืนทุ (PB) 
   

(6 ปี 8 เดือน 12 วัน) 
ระยะเวลาคืนทุนค านึงถึงมูลค่าปัจจุบัน (DPP) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 (8 ปี 6 เดือน 8 วัน) 
 
ที่มา : จากการค านวณ 
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 1. มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่า
เป็นบวกหมายความว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการโดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว 
ผลตอบแทนจะสูงกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 946,744.9 บาท ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือสามารถลงทุนได้ 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) มีค่าผลตอบแทนภายในเท่ากับ 
11.39% ซึ่ งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่น ามาใช้ในการลงทุนในโครงการเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดอัตราผลตอบแทนภายในของการโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลด ร้อย
ละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง
คือ 1.03 เท่า หมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวมส่วนด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม
แล้วมีอัตราผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าต้นทุน เท่ากับ 1.04 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจที่แสดงว่า
โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนควรมีค่าเท่ากับหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการ เท่ากับ 6 ปี 8 เดือน 12 วัน 
หมายความว่าค่าที่ได้จากการค านวณแสดงถึงจ านวนปีที่โครงการจะได้รับทุนคืนจากก าไรหลังจากการ
ลงทุนในโครงการท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในโครงการระยะสั้นหรือระยะยาวได้ซึ่งการ
เลือกระยะเวลาคืนทุนเร็วจะท าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยซึ่งอาจมี  ข้อจ ากัดคือไม่ได้
ค านึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาของโครงการที่เปลี่ยนไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของโครงการนี้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการหรือ ธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้  ซ่ึงก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจหรือ
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในการท าโครงการ 

 
 



 
 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  โดยเป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลต้มแบบจากผู้ประกอบการจ านวนสองแห่งที่ด าเนินกิจการใน
ปัจจุบัน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางด้านการเงินเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่ามี
ความเป็นไปได้ที่จะลงทุนหรือไม่ประกอบกับการศึกษา ด้านมิติอ่ืน ๆ เช่น ทางด้านการตลาด สังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี กฎหมาย และ นโยบายภาครัฐ อันจะส่งผลต่อการท า
ธุรกิจทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมี
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจลงทุนกับผู้ที่ต้องการข้อมูลไปศึกษาต่อยอดท าธุรกิจโดยก าหนดอายุ
โครงการ 10 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ  8 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า 
(Minimum Retail rate เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2562 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคคลทั่วไปสามารถท าการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน
อ่ืน ๆ ในระบบผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน 
 5.2 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
ANALYSIS) 
 5.3 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis) 
 5.4 อภิปรายผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
 5.5 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน 
 5.1.1 ต้นทุน (กระแสเงินสดจ่าย) ของการลงทุนท าลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโป
นิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลการด าเนินงานได้ประมาณการต้นทุน ใน
อายุโครงการ 10 ปี โดยการประมาณการจากข้อมูลได้ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการประกอบกับ
การศึกษาราคาตลาดในแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยทุกปีจะมีมูลค่าเท่ากัน แต่จะมีการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการ
ท าการตลาดในช่วง 3 ปีแรก ที่เพ่ิมขึ้นมาและค่าใช้จ่ายเพ่ิมในส่วนการลงทุนเมื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร และโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีการเสื่อมสภาพในปีที่ 5 โดยปีที่ 1 มีค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 4,341,705 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินในปีที่ 1- 3 เมื่อรวมค่าใช้จ่ายใน
การท าการตลาด โดยปี 1 เท่ากับ 3,750,574 บาท ปี 2 เท่ากับ 3,698,574 บาท ปี 3 เท่ากับ 
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3,672,574 บาท และคงที่จนถึงปีที่ 10 เงินลงทุนเพ่ิมในปีที่ 5 เท่ากับ 1,358,870 บาท รวม 10 ปี 
ประมาณการต้นทุนไว้ทั้งสิ้น 42,530,315 บาท 
 5.1.2 ผลตอบแทน (กระแสเงินสดรับ) ของการลงทุนท าลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้ประมาณการผลตอบแทนตลอด
อายุของโครงการ 10 ปี โดยทุกปีจะมีมูลค่าเท่ากัน แต่จะมีการประมาณการผลตอบแทนในปีที่ 1-3 ที่
เป็นช่วงของการเข้าสู่ตลาดของโครงการใหม่ โดยปีที่ 1 เท่ากับ 4,256,406 บาท โดยปีที่ 2 เท่ากับ 
4,864,464 บาท โดยปีที่ 3 เท่ากับ 5,472,522 บาท และคงที่ในปีที่ 4 ถึง ปีที 10 เท่ากับ 6,080,580 บาท 
รวม 10 ปี ประมาณการผลตอบแทนไว้ทั้งสิ้น  57,157,456 บาท  
  ซึ่งเมื่อน าการประมาณการต้นทุนต่อโครงการหักด้วยการประมาณผลผลตอบแทน
ต่ออายุโครงการ จะมีกระแสเงินสดติดลบในปีที่ 1 และกระแสเงินสดจะเป็นบวกในปีที่ 2 จนถึงปีที่ 
10 โดยประมาณผลตอบแทนสุทธิไว้ทั้งสิ้น 14,627,141 บาท 
 5.1.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis) 
  5.1.3.1 มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV)   
มีค่าเท่ากับ 7,650,893 บาทซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่คุ้มค่าการลงทุนหรือ
สามารถลงทุนได ้
  5.1.3.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 32.3% เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8 ถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน 
  5.1.3.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีค่ามากกว่า
1 คือ 1.26 เท่า ซึ่งหลักในการตัดสินใจทางด้านการเงินแสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่า
ในทางการเงินซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน 
  5.1.3.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ของโครงการมีใช้ระยะเวลา                
3 ปี 4 เดือน 13 วัน  
 5.1.4 ผลการศึกษาความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
  การศึกษาความไวของโครงการ ได้ก าหนดปัจจัยอยู่  4 ปัจจัย ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน BCR  และ ระยะเวลาคืนทุน PB ดังนี้ 
  5.1.4.1 ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่
เพ่ิมขึ้น ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่าส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (BCR) และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
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ต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (NPV) มีค่าเท่ากับ  
6,414,019 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน
การเงินการลงทุน 2) ค่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 28.52% เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือ
ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR ) มีค่าเท่ากับ 1.21 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
4) ระยะเวลาคืนทุน PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (3 ปี 7 เดือน 20 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์โครงการเป็น
ดังนี้ 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 5,177,144.93 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 2) ค่า 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 24.73% เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลด
ร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR ) มีค่าเท่ากับ 1.16 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 4) ระยะเวลาคืนทุน 
PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (3 ปี 11 เดือน 19 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดร
โปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุนหรือเป็น
โครงการที่สามารถลงทุนได ้ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  5.1.4.2 ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
ที่ลดลง ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่า ส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ(NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (BCR) และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ  
5,771,571 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน
การเงินการลงทุน 2) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 26.83% เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือ
ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.19 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
4) ระยะเวลาคืนทุน PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (3 ปี 9 เดือน 4 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจ
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นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทาง
การเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนลดลง ร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์โครงการ
เป็นดังนี้ 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 3,892,249 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 2) ค่า 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 21.14% เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลด
ร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.13 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 4) ระยะเวลาคืนทุน 
PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (4 ปี3 เดือน15 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโป
นิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุนหรือเป็น
โครงการที่สามารถลงทุนได ้ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  5.1.4.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่
เพ่ิมขึ้นและผลตอบแทนที่ลดลง ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 จึงพบว่า ส่งผลกระทบต่อค่ามูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) ค่า
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่ ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 1) มูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 4,534,697 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดง
ว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 2) ค่าอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 22.97% เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 แล้ว
แสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 3) ค่า
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ  1.15 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่
ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 4) ระยะเวลาคืนทุน PB ใช้
ระยะเวลาเท่ากับ (4 ปี 1 เดือน 14 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้ทางการเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการ
ที่สามารถลงทุนได้ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และขณะที่ผลตอบแทนลดลง
ร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์โครงการเป็นดังนี้ 1) มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
มีค่าเท่ากับ 1,418,501 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ในการเงินการลงทุน 2) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 12.97% 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 แล้วแสดงให้เห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูง
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กว่าจึงถือว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 3) ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ  
1.04 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าที่ได้ลงทุนไป จึงถือว่ามีความเป็นไปได้ใน
การลงทุน 4) ระยะเวลาคืนทุน PB ใช้ระยะเวลาเท่ากับ (6 ปี 4 เดือน 6 วัน) จึงสรุปได้ว่า การลงทุน
ธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นไปได้
ทางการเงินการลงทุนหรือเป็นโครงการที่สามารถลงทุนได้ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 
 
5.2 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
สามารถน ามาจัดแยกประเภทออกเป็นประเด็นปัญหาภายในองค์กร คือ จุดแข็ง จุดอ่อน (Strengths 
and -Weakness) และประเด็นปัญหานอกองค์กร คือ โอกาส และอุปสรรค (Opportunity and 
Threat) โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 Strength 
 1. การปลูกด้วยระบบ Hydroponics นั้นให้ผลผลิตเร็วและคุณภาพดี รวมถึงใช้พ้ืนที่ใน
การปลูกน้อยกว่าการปลูกแบบทั่วไปบนดินแต่ให้ผลผลิตที่สูง เนื่องจากสามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ
ในการผลิตได้สม่ าเสมอและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชผัก โดยการน านวัตกรรมทาง
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอัน
ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ต่ ากว่าวิธีการปลูกโดยใช้ดิน ท าให้เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดในระยะยาว 
 2. ตัดปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืชที่มากับดิน โดยการประยุกต์การก าจัดศัตรูพืช
แบบชีววิถี ท าให้ลดปัญหาโรคพืชต่าง ๆ และสารพิษตกค้างที่จะมีผลต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตราฐานความปลอดภัยทางทางอาหารต่าง ๆ ท าให้ลดการกีดกันทางการค้าและ
สร้างความเชื่อม่ันในกับผู้บริโภค รวมถึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพในปัจจุบัน 
 3. ประเทศไทยสามารถปลูกผักเมืองหนาวได้เฉพาะฤดูกาลเท่านั้น  ยกเว้นในพ้ืนที่
ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนในบางพ้ืนที่ แต่ระบบปลูกแบบเทคนิค Hydroponics นั้นสามารถ
ปลูกเกือบได้ทุกพ้ืนที่และทุกฤดูกาล โดยในผลผลิตที่มีความสม่ าเสมอ ซึ่งส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งเนื่องจากสามารถเลือกท่ีตั้งผลิตใกล้เขตชุมชนหรือแหล่งรับซื้อ เช่น ตลาดสด ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม 
 Weakness 
 1. Setup Cost หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
มากกว่าการปลูกแบบทั่วไป รวมถึงราคาแพงแต่มีศักยภาพในการคุ้มทุนเร็ว 
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 2. การปลูกด้วยระบบ  Hydroponics นั้นเกษตกรหรือผู้ประกอบการต้องมีความรู้ 
(Knowledge) ความช านาญ (Skill) และประสบการณ์ (Experience) ที่มากในการควบคุม ดูแล และ
ซ่อมบ ารุง ฟาร์มพืชแบบไร้ดินเป็นอย่างดี รวมถึงมีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมทางการเกษตรที่ใช้ในการปลูกโดยถ้าหากผู้ประกอบการ
ไม่มีความรู้และความสามารถในการจัดการที่ดีพออาจท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตและผลผลิตต่ า
กว่าที่คาดหวังรวมถึงผลผลิตเสียหายได้ 
 Opportunity 

 1. ปัจจุบันผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมีอัตราการเติมโตสูงขึ้นท าให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะ
ของ health-conscious มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีความต้องการในการบริโภคผักเมืองหนาว
ประเภทผักสลัดเพ่ิมสูงตามไปด้วย 

 2. การปลูกพืชในระบบปลูกแบบ เทคนิค Hydroponics เป็นวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ 
สามารถให้ผลผลิตที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ใส่ใจ
ในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และห่วงใยในสิ่งแวดล้อม 

 3. การปลูกพืชในระบบปลูกแบบ เทคนิค Hydroponic สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่
เน้นการท าน้อยได้มาก เนื่องจากในระบบนวัตกรรมทางการเกษตรที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งและการจัดจ าหน่าย เพ่ือ
การ Optimum cost เพ่ือการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่เน้นให้
ประเทศไทยเป็นครัวโลก (Kitchen of the world) โดยให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ออก
สู่ตลาดโลก โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วัตถุดิบ การแปรรูป การผลิต บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ ซึ่งผักสลัด และผักไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ภาครัฐให้การสนับสนุนในการปลูก 

 Threat 
 1. มาตรฐานทางการเกษตรในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจะต้องไปให้ถึง เพ่ือให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานภายในประเทศและระดับสากลอาทิ ISO 9001 GAP GMP อาหารปลอดภัย อาจท า
ให้ต้นทุนในการผลิตและบริหารจัดการสูงขึ้น แต่จะส่งบนดีในระยะยาวที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ตลาดและกลุ่มผู้บริโภค 
 2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยชะลอตัวในปัจจุบันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคต้องประหยัด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารในครัวเรือน 
 3. สภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย เช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณ
ออกซิเจนในรากพืชเกิดเป็นโรค ฝนตกหนักท าให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรงเรือนปลูกเพ่ือลดความ
รุนแรงของกระแสลม และน้ าค้างใบท าให้ผักเน่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วท าให้ต้นทุนในการผลิตมีมูลค่า
สูงขึ้น 



 108 

 4. การเข้ามาของพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศจีนท าให้เกิด
การแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรง รวมถึงการออกสู่ตลาดของผลผลิตพร้อม ๆ กันตามฤดูกาลที่
มากเกินความต้องการของตลาดอาจท าให้ผลผลิตขายไม่ได้หรือเก็บไว้นานจนเน่าเสีย ซึ่งส่งผลต่อ
ยอดขายต่ ากว่าที่คาดหวัง ท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทนที่ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 สรุปคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  ท าให้
ทราบว่าปัจจัยในของการด าเนินธุรกิจ อันประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีส่วนช่วย
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ประกอบการและความเข้า
ในในตัวธุรกิจอันมีปัจจัยภายในที่ เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน โดยมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและ
อุปสรรคที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินก่อนการตัดสินใจด าเนินธุรกิจและการวางแผนการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

 
5.3 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis) 

 นวัตกรรมฟาร์มผักให้ดูโพนิกส์โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้                   
6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political Factors) (+)(-) 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านเมืองจากการวิเคราะห์พบว่า จะส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบโดยส าหรับทางบวกนั้นผู้ประกอบการฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ จัดอยู่กลุ่มธุรกิจประเภทขนาดกลาง
และขนาดย่อยโดยประโยชน์ที่ได้รับคือการสนับสนุนเงินกู้และด้านภาษีส าหรับธุรกิจ SME เช่น การ
ยกเว้นภาษีลดอัตราภาษี การกู้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ า รวมถึงยังได้รับความช่วยเหลือแรง
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐอาทิ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) การส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ในหมวดเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร
ทีมีประเภทของธุรกิจทีมีการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิ การประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนเครื่องจักหรืออุปกรณ์เพ่ิมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต โดยให้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 3 ปี จ ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนที่ใช้ในการ
ปรับปรุงจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม เป็นต้น 
  โดยรัฐบาลยังมีโครงการอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมากที่ให้การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้าน
สินค้าทางการเกษตรเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการส่งเสริมช่องทางการตลาดใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ถือเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
ทางด้านการเกษตรจึงได้รับผลประโยชน์โดยตรงโดยปัจจัยทางด้านลบนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากความ
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ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและท าให้ยอดขายจากการส่งออกสินค้า
ทางด้านการเกษตรและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศลดลง 
 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) (+)(-) 
  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์พบว่ามีปัจจัยเชิงลบจากเศรษฐกิจโลกในปี  
2562 รวมทั้งปี 2563 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมูลค่า
การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 
และร้อยละ 2.2 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 
6.8 ของ GDP โดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตัวลง
จากปี 2562 ตามข้อจ ากัดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของ
งบประมาณ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจและการค้าโลก
ตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันการค้าและความเสี่ยงจาก การแยกตัวของสหราช
อาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง (2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการ
ลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (3) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ า
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 - 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP (สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2562) 
  ซึ่งในในปัจจัยเชิงบวกเมื่อเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น  สินค้าประเภทอาหารจะได้รับ
ผลกระทบทางบวกผ่านปัจจัยด้านการบริโภคของภาคเอกชนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
เมื่อเศรษฐกิจดี โดยภาคเอกชนมีรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคจึงมากขึ้นด้วย
ตามล าดับ 
 3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Factors) (+) 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมจากการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมของ
คนไทยในปัจจุบันมีความตื่นตัวและมีกระแสรักสุขภาพมากขึ้นซึ่งทุกคนหันมาเลือกทานอาหารสุขภาพ
ผักผลไม้และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพกันมากขึ้นโดยพบว่า กระแสทางด้านอาหารในปัจจุบันมี
แนวโน้มในทิศทาง ดังต่อไปนี้  
  1. อาหารที่มีการเล่าเรื่อง 
   ผู้บริโภค 56% กล่าวว่า เรื่องราวมีผลต่อการซื้ออาหาร เช่น ที่มาของส่วนผสม และ
กระบวนการผลิต เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ ที่ส าคัญเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
นอกเหนือจากการสร้างการจดจ าแบรนด์ของเราแล้ว ยังท าให้แบรนด์ของเรามีคุณค่าและเกิดความ
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ผูกพันระหว่างเรากับลูกค้าได้อีกด้วย มีร้านอาหารจ านวนไม่น้อยให้ความส าคัญ กับการเล่าเรื่องราว
หรือ Story Telling และประสบความส าเร็จมาแล้วมากมาย 
  2. ความยั่งยืนด้านอาหาร  
   ผู้บริโภคหวังให้ธุรกิจลงทุนในความยั่งยืนเพ่ิมขึ้นจาก 65% ในปี 2018 เป็น 87% 
ในปี 2019 และราว 50% ยินดีจ่ายเงินเพ่ิมขึ้นส าหรับสินค้าที่ผลิตอย่างยั่งยืน สิ่งที่น่าจับตาของการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณประชากรโลกในแต่ละพ้ืนที่คือ “ความต้องการอาหาร” ที่เพียงพอ อย่างที่ทราบ
กันดีว่าในปัจจุบันประชากรโลกในบางพ้ืนที่ยังมีการขาดแคลนอาหารและน้ าดื่ม ขณะเดียวกันในหลาย
พ้ืนที่ทั่วโลกประชากรมีปัญหาด้านน้ าหนักตัวมากเกินไป และ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นในโลกนี้ 
จะกลายเป็นของเสียทั้งจากการบูดเน่า นี่จึงเหตุผลที่โลกต้องการสมดุลด้านอาหาร หรือที่เรียกเทรนด์
นี้ว่า “อาหารเพื่อความยั่งยืนของโลก” 
  3. ส่วนผสมของอาหาร (Food Ingredients) 
   ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ทั้งจะดูว่าอาหารนั้นผลิต
ที่ใด มีส่วนประกอบอะไร มีการปรุง การเก็บรักษาอย่างไร ผลิตหรือหมดอายุเมื่อใด มีการใช้สารหรือ
วัตถุเจือปนชนิด ซึ่งเทรนด์อาหารในปัจจุบันผู้บริโภคสนใจดูส่วนผสมของอาหาร เช่น Fiber, Probiotic, 
Prebiotic และ CBD มากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตอาหารจึงต้องให้ความส าคัญในด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น 
  4. อาหารเพื่อสุขภาพ  
   กระแสรักสุขภาพและการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพได้กลายเป็นเทรนด์ที่เกิด
ขึ้นมาหลายปี แต่การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพยังคงเป็นเมกะเทรนด์ต่อไป มีการคาดการณ์ว่า
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานเพ่ือสุขภาพของโลกจะมีมูลค่าประมาณ 10,551 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 
2521 โดยกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนรุ่น Millennial อายุ 18-34 ปี และกลุ่ม Baby Boomers ที่มี
อายุ 51-69 ปีผู้บริโภคจะทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย Innova 
เรียกว่า แนวโน้มนี้ว่า Cosmeceutical และเห็นว่าแนวโน้มนี้มีศักยภาพในการขยายตัวอีกมาก 
  5. อาหารเฉพาะตัวบุคคล (Personalization) 
   อาหารที่ค านึงถึงความต้องเฉพาะตัวบุคคล เพศ วัย ระดับกิจกรรมการใช้ชีวิต อัตรา
การเปลี่ยนแปลงกลูโคสในหลอดเลือดหลังการบริโภคอาหาร อาหารที่ชอบ รูปแบบการออกก าลังกาย
ที่ชอบ และเป้าหมายด้านโภชนาการ เช่น เพ่ือลดน้ าหนัก เพ่ิมน้ าหนัก รักษาน้ าหนัก หรืออ่ืน  ๆ 
รวมถึงโรคประจ าตัวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องลดความหวาน เค็ม มัน เสริมโปรตีน เสริมแคลเซียมเฉพาะ
ตามแต่ความต้องการ หรือขาดเหลือของแต่บุคคล 
   ซึ่งอาหารที่น าผลผลิตที่ได้จากผักไฮโดรโปรนิกส์มาแปรรูปประกอบเป็นอาหารถือว่า
ก าลังได้รับความนิยมจากเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ซึ่งจากปัจจัยข้างต้นจะส่งผลให้ความต้องการบริโภค
จะสูงขึ้นเรื่อยตามล าดับ 
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 4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) (+) 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจ
นวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านเทคโนโลยีการผลิต 
   การวิเคราะห์ พบว่า เทคโนโลยีนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยในประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานหลักหลายแห่งที่ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้าน
กระบวนการและเทคโนโลยีโดยน าระบบควบคุมอัตโนมัติอาทิระบบแมคคานิคส์ ระบบอดูโน่ส์ และ 
แอฟพิเคชั่นส์ เพ่ือใช้ในการควบคุมปัจจัยทางการผลิตอัน ได้แก่ การให้น้ า การให้ปุ๋ย การวัดอุณหภูมิ
และความชื้นรวมถึงระบบการตรวจติดตามการผลิตและผลผลิตแบบเรียวไทม์   
  2. ด้านเทคโนโลยี สาระสนเทศและสื่อดิจิตอล 
   ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีหน่วยงานทางด้านภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน
อาทิ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลให้การสนับสนุนเทคโนโลยีทางสื่อสารทางอินเตอร์ เน็ตและ
ดิจิตอล โดยเทคโนโลยีและสื่อทางด้านอินเตอร์เน็ตและดิจิตอลในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบใหม่ใหม่
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อการท าธุรกิจรวมถึงน า
ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลดิจิตอลน ามาวิเคราะห์เพ่ือการท าการตลาดและการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
โดยจะท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างแบบไร้ขีดจ ากัดโดยช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้มาก
ขึ้นซึ่งจะส่งผลให้พบตลาดใหม่และกระจายสินค้าท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 5. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) (+)(-) 
  จากกระแสปัญหาโลกร้อนปัญหาสารพิษตกค้างในอาหารและการรักสุขภาพของ
ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มมากขึ้นพบว่า ประเด็นด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ถูกยกขึ้นมาให้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพิจารณาสินค้าและการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค เช่น การใช้ทรัพยากรในการผลิตที่น้อยกว่าและการใช้สารเคมี  ที่น้อยกว่าและสาร
ก าจัดสตูพืชพืชที่ที่น้อยกว่าการปลูกพืชแบบวิธีเดิม ๆ รวมถึงการใช้ไฟฟ้าและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อการด าเนินธุรกิจ  ตลอดจนใช้
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ถึงแม้ว่าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์จะช่วยในสิ่งเหล่านี้แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในส่วนปัจจัยทางด้านการผลิตบาง
อย่างเช่นวัสดุปลูกเช่นถ้วยปลูกที่ท าจากพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ยังใช้วัสดุประเภทพลาสติกซึ่ งวัสดุ
ดังกล่าวไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจัยนี้จึงส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจ  
 6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (Legal Factors) (+) 
  ในปัจจุบันพบว่า คนยุคใหม่ใส่ใจอาหารที่ดีมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพและยังใส่ใจเรื่อง
รายละเอียดของที่มาผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลทางด้านอาหาร
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และมาตรฐานการผลิตที่ครบถ้วนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นโดยเพ่ิมโอกาส
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยมาตรฐานที่ผู้บริโภคให้ความใส่ ใจ  ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน
ภายในประเทศและระดับสากลอาทิ ISO 9001, GAP, GMP อาหารปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรฐาน 
GAP (Good Agricultural Practice) ซึ่ ง เป็ นข้อก าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติซึ่งกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการเป็นมาตรฐานรับรองของภาคการเกษตร
ในประเทศไทยโดยสิ่งที่ต้องค านึงถึงผู้บริโภคความปลอดภัยและผู้ด าเนินการต้องไม่มีสารอันตราย 
วัตถุอันตราย และใกล้กับแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่ผ่าน
มาตรฐานสามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 
 
5.4 อภิปรายผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินซึ่งใช้
อัตราคิดลดร้อยละ 8.00 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า (Minimum 
Retail rate เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
เท่ากับร้อยละ 8 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคลทั่วไปสามารถท าการกู้ยืมได้จากแหล่ง
เงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบ โดยจะได้ผลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 การคาดคะเนกระแสเงินสดหมุนเวียน (Cash Flow) ใช้วิธีวิเคราะห์การเงิน คือ
การก าหนดต้นทุนและผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนตลอดอายุโครงการ 10 ปี จะมีต้นทุน 
42,530,315 บาท และมีผลตอบแทนตลอดอายุโครงการ 10 ปี จะมีผลตอบแทน 57,157,457 บาท
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ได้รับผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนที่จ่ายไป ภายใต้เงื่อนไขผลผลิตได้ตามที่คาดหวัง
เฉลี่ย 35,280 กิโลกรัมต่อปี และถ้าหากต้องการให้มีกระแสเงินสดรับเพ่ิมขึ้น กระบวนการผลิตผัก
สลัด ต้องมีการเพ่ิมประสิทธิผลทางการผลิตให้ผักมีน้ าหนักต่อต้นเพ่ิมขึ้น โดยหาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพ
วางการผลิตและลดต้นทุนในการท าฟาร์มโดยน านวัตกรรมการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน  คือ มูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) ค่า
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยะราช เตชะสืบ (2557) ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูกผัก
กุยช่ายปลอดสารพิษเพ่ือการค้าในจังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกร
ผู้ปลูกกุยช่าย จ านวน 3 ราย โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลตอบแทน คือ วิธีวิเคราะห์ระยะเวลาคืน
ทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากโครงการ (IRR) โดยก าหนด
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อายุของฟาร์มที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินเท่ากับ 5 ปี และใช้อัตราการคิดลด เท่ากับ 8 เท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารในขณะนั้น การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 
(PB) เท่ากับ 3 ปี กับ 2 เดือน 2 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 38,552.71 บาท และมีอัตรา 
ผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เท่ากับร้อยละ 11.62 ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ส่งผลให้เห็นว่า 
โครงการนี้สามารถยอมรับได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เหมือนกับงานวิจัยนี้ พบว่า มูลค่าเทียบเท่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เท่ากับ7,650,893 บาท อัตราผลตอบแทนภายโครงการ (IRR) 
เท่ากับ 32.3% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.26 เท่า แสดงว่าโครงการมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในทางการเงินซึ่งถือว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่
จะลงทุน 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
โดยใช้วิธีการสมมุติการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา 3 กรณี โดยสมมุติให้ กรณีที่ 1 เมื่อต้นทุนในการผลิต
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 กรณีที่ 2 เมื่อผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5 และผลตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 10 กรณีที่ 3 โดยแบ่งเป็น กรณีที่ 3.1 เมื่อต้นทุนในการ
ผลิตเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 กรณีที่ 3.2 เมื่อต้นทุนในการ
ผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และผลตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 10 การด าเนินการลงทุนท าธุรกิจนวัตกรรม
ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ยังคงเป็นโครงการนี้มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าที่จะลงทุนเนื่องจากมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของกรณีที่ 1 เมื่อ
ต้นทุนในการผลิตเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่า
มากกว่า 0 บาท อัตราผลตอบแทนภายโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ซึ่งมี
ค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า (Minimum Retail Rate เฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 8 หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคลทั่วไปสามารถท าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 ระยะเวลาคืนทุน (PB) 3 ปี11 เดือน 19 วัน 
 กรณีที่ 2 เมื่อผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 5 และ ผลตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 
10 ผลตอบแทนสุทธิ(NPV)มีค่ามากกว่า 0 บาท อัตราผลตอบแทนภายโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่า
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ า (Minimum 
Retail rate เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ เดือน มกราคม พ .ศ. 2562 
เท่ากับร้อยละ 8 หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคลทั่วไปสามารถท าการกู้ยืมได้จากแหล่ง
เงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
4 ป ี3 เดือน 15 วัน กรณีที่ 3 โดยแบ่งเป็น กรณีที่ 3.1 เมื่อต้นทุนในการผลิตเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 และเมื่อผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 กรณีที่ 3 .2 เมื่อต้นทุนในการผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ10 และ  
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ผลตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 10 ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่า 0 บาท อัตราผลตอบแทนภาย
โครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า
รายย่อยขั้นต่ า (Minimum Retail Rate เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย ณ 
เดือน มกราคม พ .ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 8 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บุคลทั่วไป
สามารถท าการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ในระบบอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่า
มากกว่า 1 ระยะเวลาคืนทุน (PB) 6 ปี 4 เดือน 6 วัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐิกา สุทธิ
ประ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 
15 รายผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการลงทุน โดยในการลงทุนเริ่มแรก ใช้เงินทุนจานวน 3,291,000 บาท 
รายจ่ายต้นทุนแปรผันกับต้นทุนคงที่ ใช้เงินทุนจ านวน 2,836,800 บาท รายได้ในปีแรกมีรายได้ 
จ านวน 3,980,500 บาท จากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  สามารถน าข้อมูลที่
ค านวณไว้มาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้ค่าเช่าคงที่ พบว่ามีค่าเป็น
บวก จ านวน 1,156,046.74 บาท หมายถึงกระแสเงินสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ และกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่า มีค่า
เป็นบวกจานวน 1,831,415.40 บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 
 จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานีจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในด้าน
การลงทุน ภายใต้เงื่อนไขทางด้านการศึกษาการวิจัยนี้ที่รายได้และต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม
กันในกรณีที่ต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10  
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุนจะแสดงให้เห็นว่า
โครงการมีความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนหรือมีความคุ้มค่าในการลงทุนถึงแม้ว่าสมมุติฐานที่ใช้ศึกษา
ความไวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่ต้นทุนและผมตอบแทนในกรณีที่
แย่ที่สุด โดยในงานวิจัยนี้ก าหนดไว้ที่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 ซึ่ง
โครงการยังมีความเป็นไปได้ในการลงทุน ถึงแม้ว่าการศึกษาด้านการเงินและการลงทุนในงานวิจัยนี้จะ
ให้ผลไปในการที่ดีก็ตาม แต่ในการด าเนินธุรกิจจริงยังคงมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
หรือด าเนินธุรกิจ ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 



 115 

 5.3.1 ผู้ลงทุนต้องท าการศึกษาและพิจารณาผลตอบแทนของโครงการ โดยสามารถน าผล
การวิเคราะห์ของการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาด้านการเงิน โดยหากผลตอบแทนที่ประ
มารการจริงมากกว่าหรือเท่ากับงานวิจัยนี้ก็สามารถตัดสินใจด าเนินการได้ แต่หากผลตอบแทนได้น้อย
กว่าก็ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 10 จึงจะมีความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน 
 5.3.2 ผู้ลงทุนต้องท าการศึกษาและพิจารณาต้นทุนของโครงการ โดยสามารถน าผลการ
วิเคราะห์ของการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาด้านการเงิน โดยหากต้นทุนที่ประมารการจริง
น้อยกว่าหรือเท่ากับงานวิจัยนี้ก็สามารถตัดสินใจด าเนินการได้ แต่หากต้นทุนได้มากกว่าก็ไม่ควรเกิน
กว่าร้อยละ 10 จึงจะมีความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน 
 5.3.3 ผู้ลงทุนควรหาผู้จ าหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ชุดปลูก หรืออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการเพาะปลูก ตลอดจน เก็บเกี่ยวผลผลิต ที่มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ มีมาตราฐาน 
ในการติดตั้ง ดูแลรักษา รวมถึงการรับประกันสินค้า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความจ าเป็นในการด าเนิน
กิจการ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในของธุรกิจ 
 5.3.4 ผู้ลงทุนควรศึกษาการป้องกันและดูแลผลผลิตจากปัญหาศัตรูพืชและโรคแมลงต่าง
ให้ท่องแท้ เชี่ยวชาญ เพ่ือหาวิธีและมาตรการป้องกัน ซึ่งปัญหาล าดับต้น ๆ ของการท าการเพาะปลูก
และการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาและส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกว่าที่คาดการรวมถึงผลตอบแทนที่ลดลงจากผลผลิต
เสียหายและถูกท าลายจากปัญหาโรคพืชต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลให้ชื่อเสียงเสียหายและมีผลต่อ
รายได้หรือผลตอบแทนของการด าเนินธุรกิจอย่างแน่นอน 
 5.3.5 ผู้ลงทุนควรศึกษาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อทิ น้ า ไฟฟ้า ว่ามีความ สะดวก 
คล่องตัว ไม่ติดขัด หรือมีปัญหาบ่อย ๆ หรือไม่ เพ่ือหารวิธีป้องกัน จัดการ หรือแผนรองรับฉุกเฉิน ซึ่ง
จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลักซึ่งถ้าเกิดการขัดข้องของระบบน้ า ไฟฟ้าเป็นเวลานาน
หลาย ๆ ชั่วโมงต่อครั้ง จะท าให้ผักเสียหาย โดยมีอาการขาดน้ าและธาตุอาหาร หรือตายได้ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ย่อมส่งผมต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหรือการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจอย่าง
แน่นอน  
 5.3.6 ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบและหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ต่ าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เพ่ือรักษาสภาพคล่องทางด้านการเงิน รวมถึงผลก าไรและ
ผลตอบแทนที่มากข้ึนด้วย 
 5.3.7 ผู้ลงทุนควรส ารวจช่องทางในตลาดในการจัดจ าหน่ายและระบายผลผลิตให้มีความ
แน่นอนเท่าที่เป็นไปได้หรือท าการท าสัญญาซื้อขายร่วงหน้าต่าง ๆ ไว้ เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ยอดขาย
ให้สอดคล้องกับการผลิตให้มีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุด เนื่องจากผลผลิตประเภทผักสลัดที่มีความสด 
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ใหม่ จะมีอายุสั้น เสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย ประกอบกับต้นทุนในการจัดเก็บที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผมต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหรือการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างแน่นอน 
 5.3.8 ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนวัตกรรมการเกษตรรอย่างต่อเนื่องรวมถึง
โครงการทางภาครัฐและเอกชนที่จะให้การสนับสนุนในกลุ่มการท าเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือที่ผู้ลงทุนจะ
ลองน ามาทดลอง ประยุกต์ใช้ในโครงการของตนเพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต อัน
จะส่งผลในเชิงบวกต่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจและผลตอบแทนหรือก าไรที่มากขึ้นอย่าง
แน่นอน 
 5.3.9 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในกรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเองในการท าโครงการ 
โดยหากมีการศึกษาในครั้งต่อไปจ าด าเนินการศึกษากรณีเช่าที่ดินในการท าโครงการ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการท าธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ใน

เขตพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ค าชี้แจง  
 แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่บริเวณ 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะเป็นความลับและใช้เพ่ือ
การศึกษาเท่านั้น โดยการศึกษาครั้งนี้จะน าเสนอในภาพรวมในการด าเนินกิจการ ดังนั้นจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์
ของการสัมภาษณ์ เนื่องจากข้อมูลที่สมบูรณ์นี้ จะช่วยให้การสรุปผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือและ
น าไปใช้ประโยชน์ใน การศึกษาครั้งนี้ได้ ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลในแบบสัมภาษณ์อันเป็น
ประโยชน์เป็นอย่างสูงแก่การศึกษาในครั้งนี้ 
_________________________________________________________________________ 
  
 แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 6 ส่วน 
 1. ข้อมูลทั่วไปของรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายการของการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการตลาดและการส่งเสริมการขายของธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ 
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ รวมทั้งข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ ผู้ประกอบการ 
 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้อนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
        

นายภาณุพันธุ์ เดชะกุล   
      นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ 

 
ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………………….  
บ้านเลขท่ี......................หมู่ที.่........................ต าบล...........................อ าเภอ...................... 
จังหวัด………...................  
วันที่สัมภาษณ์................................................................................................................................ 
ต าแหน่งและหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล…………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์   
     

1. พ้ืนที่ในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์  
เฉลี่ยทั้งหมด  ……...........ไร่ ................. ตารางวา  
1.1 เป็นที่ดินของตนองจ านวน……...........ไร่ ................. ตารางวา 
1.2 เป็นที่ดินเช่า จ านวน……...........ไร่................. ตารางวา อัตราค่าเช่า …………………..บาท/

ไร่/ปี 
1.3 ท่านท าฟาร์มแบบระบบใด 

 
             ระบบเปิด             ระบบปิด     
 

2. ขนาดโรงเรือนปลูก  กว้าง ........... ยาว ............... จ านวน ................. โรงเรือน 
3. ขนาดแปลงปลูก     กว้าง ........... ยาว ............... จ านวน ................. แปลง 
4. เงินลงทุนที่ใช้ในการปลูก  

 
               เงินทุนส่วนตัว 

  
       เงินทุนกู้ยืมประเภท ……………………………………………………………  
 จาก………………………..……………………………………………………………………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ  ………………………………………………………………….. 
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5. ท่านคิดว่าแหล่งความรู้ส าคัญในการด าเนินธุรกิจมาจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(  ) ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(  ) ศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการปลูกด้วยตนเอง  
(  ) อินเตอร์เน็ต  
(  ) ค าแนะน าจากคนในครอบครัวหรือคนท่ีรู้จักท่ีท าธุรกิจนี้ 
(  ) หาอ่านจากหนังสือ  
(  ) การเข้าร่วมคอร์สฝึกอบรม 
(  ) อ่ืน ๆ ระบุ..................... 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายการของการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
1. ค่าก่อสร้างโรงเรือน อาคาร และสถานที่ และวางระบบต่าง ๆ 
 
ล า
ดับ  

รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการ
ใช้งาน 

1 ปรับหน้าดินและปรับพ้ืนที่ส าหรับท า
โครงการและจุดจอดรถ 

   
  

2 รั่วและป้ายทางการค้า 
   

  
3 โรงเรือนปลูก 

   
  

4 โรงเรือนเพาะกล้า 
   

  
5 สถานีกักเก็บน้ าส ารอง 

   
  

6 สถานีผสมและจ่ายธาตุอาหารพืช 
   

  
7 อาคารส านักงานและห้องจัดอบรม 

   
  

8 จุดบรรจภุัณฑแ์ละล้างท าความสะอาดผัก 
   

  
9 ห้องเย็นจัดเก็บสินค้า 

   
  

10 จุดล้างและท าความสะอาดอุปกรณ์การ
ปลูก 

   
  

11 บ้านพักพนักงาน และสุขา 
   

  
12 ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ 

(น้ า,ไฟฟ้า) 
   

  
13 อ่ืน ๆ โปรด

ระบุ…………………………………………… 
   

  



 126 

2. เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนการผลิตผัก 
 
ล า
ดับ  

รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการ
ใช้งาน 

1 โต๊ะอนุบาล         
2 โต๊ะปลูก         
3 วัสดุเพาะปลูกและถ้วยปลูก         
4 สารละลายธาตุอาหาร         
5 เมล็ดพันธุ์         
6 เครื่องวัด EC         
7 เครื่องวัด PH          
8 ชุดวัดอุณหภูมิ และ ความชื่น          
9 Pump น้ า         
10 ชุดหัวพ่นหมอกและใส้กรอง         
11 ระบบ Magnetic         
12 ชุดผสมปุ๋ยและปั้มส่งอัตโนมัติ         
13 พัดลมระบายความร้อนในโรงเรือน         
14 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการท าความ

สะอาดฟาร์มและอุปกรณ์การปลูก         
15 รถเข็นผัก         
16 ตะกร้าหรือลังเก็บผัก         
17 เครื่องชั่งน้ าหนัก         
18 ตาข่ายพรางแสงและลม         
19  กล้องวงจรปิด         
20 อ่ืน ๆ โปรด

ระบุ……………………………………………         
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3. ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน และห้องจัดอบรมสัมมนา 
 
ล า
ดับ  

รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการ
ใช้งาน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์         
2 เครื่องปรับอากาศ         
3 ค่าโต๊ะท างานและอุปกรณ์         
4 ตู้เก็บเอกสาร         
5 ชุดโปรเจ็คเตอร์         
6 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับจัดอบรม         
7 ชุดปลูกสาธิตส าหรับจัดฝึกอบรม         
8 ชุดไมค์และล าโพงขยายเสียง         
9 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับรับประทาน

อาหารว่าง         
10 ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์

อินเตอร์เน็ต         
11 ค่า Software ระบบ Smart  farm         
12 กล้องวงจรปิด         
13 อุปกรณ์ท าครัวและตู้เย็น         
14 อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………         
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4. ค่าบุคลากรของโครงการ 
 

ต าแหน่งงาน 
จ านวน อัตราค่าจ้าง สวัสดิการและเบี้ยขยัน 
(คน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) 

ผู้จัดการ       
พนักงานดูแลฟาร์มและแปลงปลูก       
พนักงานฝ่ายช่างเทคนิค       
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและการเงิน       
พนักงานคลังสินค้า       
วิทยากร (เฉลี่ย ต่อเดือน)       
แม่บ้าน       
พนักงานขนส่ง       
ต าแหน่งอื่น ๆ โปรดระบุ…………….       

 
5. ค่าสาธารณูปโภคและค่าเชื้อเพลิง 
 
ล าดับ  รายการ จ านวนบาทต่อเดือน ราคาต่อหน่วย  

1 ค่าไฟฟ้า     
2 ค่าน้ าปะปา     
3 ค่าเชื้อเพลิง     
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6. ค่าซ่อมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ภายในโครงการ 
 

ล า
ดับ 

รายการ ความถี่ (ปีต่อครั้ง) 
จ านวนเงิน  
บาท ต่อครั้ง 

1  ค่าซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้างพ้ืนฐานและอาคาร
ภายในฟาร์ม 

    

2  ค่าซ่อมบ ารุงโรงเรือนและชุดปลูก     
3 ค่าซ่อมบ ารุงแปลงปลูกและรางปลูก     
4 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในฟาร์ม     
5 ค่าซ่อมเครื่องใช้ส านักงาน     
6  ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์     
7  ค่าซ่อมบ ารุงห้องเย็น     
8 อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………     

 
7. ค่ายานพาหนะ  
    ประเภทเป็นเจ้าของ 
 

ล าดับ  รายการ จ านวน (คัน) ราคาต่อหน่วย 
1       
2       
3       
4       
5       
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  ประเภทเช่า 
 

ล าดับ  รายการ จ านวน (คัน) ราคาเช่าต่อหน่วย (ปี) 
1       
2       
3       
4       
5       

 
8. ค่าใช้จ่ายในด้านการขายและด้านการตลาด 
 

รายการ 
ระยะเวลาต่อ

ครั้ง 
จ านวนเงินบาท  

ต่อครั้ง 
การท าตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์     
การออกบูธแสดงสินค้าและการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย     
การจัดกิจกรรมทางตลาดเพื่อสังคม     
การจัดกิจกรรมทางตลาดเพ่ือเกษตรกร     
อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………     

 
9. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
 

ล าดับ  รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการใช้

งาน 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
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ล าดับ รายการ จ านวน 
มูลค่าต่อ

หน่วย (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการใช้

งาน 
7           
8           
9           
10           

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
1. ท่านมีรายได้และผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจในรูปแบบใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การจ าหน่ายปลีก-ขายส่งผัก    การจ าหน่ายต้นกล้าและเมล็ดพันธ์ 
 การจ าหน่ายชุดปลูกขนาดเล็ก    การจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ การปลูก
   
 การจ าหน่ายสารละลายปุ๋ยและธาตุอาหาร   การจ าหน่ายชุดผักสลัดพร้อมทาน 
           การจัดฝึกอบรมปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ 
   

การรับจ้างออกแบบและวางระบบไฮโดรโปนิกส์ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………………… 
 
2. รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายผักในรอบปี 
 

ล าดับ ประเภทผัก 
จ านวนรอบ
การปลูกต่อปี 

ผลผลิต 
(กิโลกรัมต่อรอบ) 

ราคา 
(บาทต่อกิโลกรัม) 

1         
2         

3         
4         
5         
6         
7         
8     
9     

 



 132 

ล าดับ ประเภทผัก 
จ านวนรอบ
การปลูกต่อปี 

ผลผลิต 
(กิโลกรัมต่อรอบ) 

ราคา 
(บาทต่อกิโลกรัม) 

10         
11         
12         
13         
14         
15         

 
3. รายได้จากการจัดฝึกอบรมปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อปี 
 

รายได้จากการจัดฝึกอบรม  
 จ านวนรุ่นที่จัดอบรมต่อปี    
 จ านวนผู้เรียนเฉลี่ย (คนต่อรุ่น)    
 ราคาคอร์สเรียนต่อคน (บาทต่อคน)    

 
4. รายได้อ่ืน ๆ จากการด าเนินธุรกิจต่อปี 
 

ล าดับ  รายการ จ านวน หน่วย มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7        
8         
9         
10         
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการตลาดและการส่งเสริมการขายของธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผัก
ไฮโดรโปนิกส์ 
4.1 ท่านใช้กลยุทธ์หรือเกณฑ์การตัดสินใจใดในการตั้งราคาสินค้าและบริการ โปรดอธิบาย 
     4.1.1 ด้านราคาขายของผัก 
……………………………………………………………………………………………………...............................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.1.2 ด้านราคาการเข้าฝึกอบรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ท่านใช้กลยุทธ์หรือหรือหลักการใดในด้านผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการของโครงการ โปรดอธิบาย 
     4.2.1 ด้านการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.2.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.2.3 ด้านองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Component)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      4.2.4 ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ/หรือ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 ท่านใช้กลยุทธ์หรือวิธีการใดในการเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการของโครงการ โปรดอธิบาย 
     4.3.1 กลยุทธ์หรือวิธีการของท่าน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.3.2 ช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการของของท่านโปรดระบุ 
     1) ……….................................................................................. .................................. 
     2) ………....................................................................................................................  
     3) ……….................................................................................. .................................. 
     4) ………....................................................................................................................  
     5) ……….................................................................................. .................................. 
     6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ………...........................................................................................  
4.3 ท่านใช้กลยุทธ์หรือวิธีการการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล หรือกลุ่มลูกค้า โปรดอธิบาย 
(สามารถเลือกตอบได้ตอบเฉพาะที่ท่านใช้ในการด าเนินกิจการ 
     4.1 การโฆษณา (Advertising) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations: PR)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์  
โดยท่านมีการบริหารจัดการหรือรับมือในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างไรบ้างโปรด
อธิบาย 
5.1 ด้านปัจจัยการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 ปัจจัยเศรษฐกิจ (Economic) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.3 ปัจจัยทางด้านสังคม (Socio-Culture) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.4 4. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology) และ นวัตกรรม (Innovative)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ รวมทั้งข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะของ ผู้ประกอบการ 
6.1 ท่านได้ท าการประเมินสถานการณส์ าหรับการด าเนินธุรกิจไว้อย่างไรบ้าง โปรดอธิบาย 
จุดแข็ง (Strength) ของธุรกิจ 

1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………………………………. 

10) …………………………………………………………………………………………………………………. 
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2 จุดอ่อน (Weakness) ของธุรกิจ 
1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. โอกาส (Opportunity) 
1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4. อุปสรรค (Threat) 
1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 

6.2 ท่านมีค าแนะน าหรือข้อเสนะแนะใดที่จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ และสามารถ
แข่งขันกับตลาดในปัจจุบันและอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 ภาณพัุนธุ์ เดชะกุล (ผู้วิจัย) 
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ภาพโลโก้ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ Hydro hobby farm 
ที่มา : http://www.thaihydrohobby.com/ 

 

 
 

ภาพคอร์สอบรมของ H2O Hydro Garden farm 
ที่มา : http://www.h2ohydrogarden.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.thaihydrohobby.com/
http://www.h2ohydrogarden.com/


 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล นายภาณุพันธุ์ เดชะกุล 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 15 มีนาคม 2531 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 33/3 หมู่ 5 ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554 
 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2555 

 
ต าแหน่งวิศวกร ฝ่ายผลิต  
บริษัท มินิแบ มิซซูมิ ประเทศไทย  

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ต าแหน่งวิศวกรซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์ ช านาญการณ์ 
ที่ท างานปัจจุบัน บริษัท มินิแบ มิซซูมิ ประเทศไทย 
  

  
 


