การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการขยายการลงทุนธุรกิจเพาะพันธุ์กล้ วยไม้ ไทย
Feasibility Study on the Expansion of Thai Orchid Plantation
นายธีรวัตร์ มุกดาพิทกั ษ์
ดร.นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: nantachai.k@ku.ac.th

บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการ
ขยายการลงทุนในธุรกิจเพาะพันธุ์กล้วยไม้ของบริ ษทั ปทุมออร์ คิด จากัด
เพื่อใช้ในการวางรู ปแบบด้านการตลาด เทคนิ ค การจัดการ การเงิน และ
ผลตอบแทนต่อเศรษฐกิ จและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปร 3 ตัวที่มีผลต่อความเป็ นไปได้ของโครงการ
ได้แก่ การลงทุนในทรัพย์สินถาวร ต้นทุนดาเนิ นการ และรายรับของ
โครงการ สาหรับด้านการตลาด ความต้องการกล้วยไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในอนาคต จึงมีความเหมาะสมที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อรองรับความ
ต้องการของตลาดใน 10 ปี ข้างหน้า สาหรับด้านเทคนิ ค ที่ต้ งั ปั จจุบนั ของ
โครงการมีความเหมาะสมทั้งในด้านสภาพภูมิอากาศ การคมนาคมและ
ระบบสาธารณู ปโภค การขยายการลงทุนครั้งนี้ จะทาให้พ้ืนที่ เพาะปลู ก
ของโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 ไร่ เป็ น 10 ไร่ ส่ งผลให้กาลังการผลิ ตต้น
กล้วยไม้ของโครงการเพิ่มขึ้นจาก 20,000 ต้นต่อปี เป็ น 26,069 ต้นต่อปี
ด้านการเงินและการประเมินผลโครงการ มีการลงทุนในทรัพย์สินถาวร
4,143,550 บาท โดยมีอายุของโครงการ 11 ปี มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่า
765,351 บาท และอัต ราผลตอบแทน 25.28% ซึ่ งเกิ น กว่ า อัต รา
ผลตอบแทนขั้นต่าที่ 20 % ระยะคืนทุนของโครงการอยูท่ ี่ 9 ปี จากการ
วิเคราะห์ความไวของตัวแปรทั้งสามตัวดังกล่าวในช่ วงการเปลี่ ยนแปลง
±30% พบว่าจะตัดสิ นใจไม่ลงทุนเมื่ อรายได้จากการขายลดลงเกิ นกว่า
12.42% หรื อ เงิ น ลงทุ น ถาวรเพิ่ มขึ้ น เกิ น กว่ า 22.48% ส่ ว นต้น ทุ น
ดาเนินการไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเพื่อการลงทุนในช่ วงดังกล่าว สาหรับ
ด้านผลตอบแทนต่อเศรษฐกิ จและสังคม ก่ อให้เกิ ดการจ้างงานเพิ่มขึ้ น
และนาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ ประเทศจากการส่ งออกกล้วยไม้เพิ่มขึ้ น
ดังนั้นการขยายการลงทุนครั้งนี้ มีความเป็ นไปได้ท้ งั ด้านการตลาด เทคนิ ค
การจัดการ การเงิน รวมทั้งยังส่ งผลตอบแทนที่ดีต่อเศรษฐกิจและสังคม

order to formulate the suitable plan in marketing, technical,
management and financial aspects including the social and economic
benefit. The sensitivity of the variation of investment costs, operating
costs, and sale revenues has also been analysed. According to the result
of marketing study, the demand of the orchid has a tendency to increase
in the future as it is feasible to expand the orchid plantation to meet the
market demand in the next 10 years. As for the technical aspect, the
present site of the plantation is suitable in terms of the climate
condition, transportation and public utility systems. The investment in
the area expansion of the orchid plantation project from 7 rais to 10 rais
will increase the production capacity from 20,000 plants per year to
26,069 plants per year. For financial aspect, at the investment cost of
4,143,550 baht, 11 years of project life, the NPV is at 765,351 baht and
the IRR is 25.28% which is higher than the MARR of 20% and 9 years
of payback period. Regarding the sensitivity analysis of the 3 variables
within ±30% of the variation, the investment is not feasible when the
sales income decreases more than 12.42% or the fixed investment
increases more than 22.48%. The operating cost has no effect on the
investment decision in the variation range. As for the social and
economic benefit, the project will increase the employment and bring
more foreign currency to Thailand from the export of the orchid. It is
concluded that the project of the orchid plantation expansion is feasible
for implementation in marketing, technical, management and financial
aspects including the social and the economic benefit.
Keywords : Feasibility Study, Orchid, Business

คาสาคัญ : การศึกษาความเป็ นไปได้ กล้วยไม้ ธุรกิจ

1. บทนา
1.1 มูลเหตุจูงใจ

Abstract

กล้วยไม้ไทยถือเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่มีมูลค่าสู งและได้รับความ
นิ ยมจากตลาดทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศ ด้วยการแข่ งขัน กัน
อย่างรุ นแรงของธุรกิจกล้วยไม้ทาให้การที่จะประสบความสาเร็ จในตลาด

The objective of this study is to conduct the feasibility study
on the expansion of orchid plantation of the Pathum Orchid Co., Ltd. in

กล้วยไม้ใ นปั จจุบนั จาเป็ นต้องศึ ก ษาวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ทั้งด้านการตลาด
เทคนิ คในการเพาะพันธุ์ รสนิ ยมของลูกค้าที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
รวมทั้งผลตอบแทนด้านการเงินจากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หากจะมีการลงทุนเพื่อขยายพื้นที่ในการเพาะพันธุ์กล้วยไม้ที่มีอยู่
เดิ มให้มากขึ้นจาเป็ นต้องศึกษาข้อมูลในเรื่ องโอกาสและความเสี่ ยงจาก
การขยายการลงทุน ปัจจุบนั บริ ษทั ปทุมออร์ คิดมีพ้ืนที่ประกอบการขนาด
เนื้อที่ 10 ไร่ และมีพ้นื ที่วา่ งจานวน 20 ไร่ ตั้งอยูต่ ิดกันโดยไม่ได้มีการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ว่างดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับแนวโน้มความ
ต้องการของตลาดที่มากขึ้นและนโยบายผลักดันการแข่งขันกล้วยไม้ไทย
ในตลาดโลกจึงเป็ นลู่ทางอันดีในการทาการศึกษาเป็ นไปได้ในครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษา
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการขยายการลงทุนในการเพาะพันธุ์
กล้ว ยไม้ไ ทย ทั้ง ด้า นการตลาด เทคนิ ค การจัด การ การเงิ น และ
ผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

2.การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
2.1 การศึกษาด้ านการตลาด
กล้วยไม้เป็ นสิ นค้าประเภทหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยมอย่างต่ อ
มากทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของโครงการ
จะเป็ นกลุ่มลูกค้าในตลาดต่างประเทศซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม ลูกค้า
กลุ่ ม แรกคื อ กลุ่ ม ลู ก ค้า ทัว่ ไป กลุ่ ม ลู ก ค้า ประเภทนี้ จะเป็ นผู ้ม ัก จะใช้
กล้ว ยไม้ใ นการตกแต่ ง บ้า นหรื อร้ า นค้า รวมถึ ง การซื้ อ เพื่ อ มอบเป็ น
ของขวัญในโอกาสต่างๆ กล้วยไม้พนั ธุ์ที่นิยมจึงเป็ นหวาย และเขากวาง
เนื่ องจากดูแลง่าย และราคาไม่แพงนัก ปั จจัยในการเลื อกซื้ อสิ นค้าของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ คือ ราคา จานวนดอก ช่อ สี และความสมบูรณ์ของต้น โดย
ราคาเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ สุด ส่ วนลูกค่ากลุ่มที่สอง คื อ กลุ่มลูกค้าเฉพาะ
ซึ่งเป็ นลูกค้าที่ค่อนข้างมีฐานะและชื่ นชอบกล้วยไม้สายพันธุ์หายากหรื อ
กล้วยไม้ที่มีราคาแพงเพื่อการสะสม กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ จะมีความรู ้ ใน
เรื่ องของกล้วยไม้เป็ นอย่างดี ปั จจัยในการเลื อกซื้ อสิ นค้าของลูกค้ากลุ่มนี้
คือ สายพันธุ์ จานวนดอก ช่อ สี และความสมบูรณ์ของต้น โดยสายพันธุ์
เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
สาหรับการกาหนดราคาจะกาหนดตามสภาวะการแข่งขันและ
กลไกตลาด ด้านแผนการตลาดจะเน้นด้านคุณภาพสิ นค้า การพัฒนาสาย
พันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ที่ดี และความหลากหลายด้านสายพันธุ์ การส่ งเสริ ม
การขายจะเน้นเรื่ องการออกงานแสดงสิ นค้าในต่างประเทศ โอกาสของ
โครงการคือ กล้วยไม้ไทยเป็ นที่ยอมรับของตลาดโลกและแนวโน้มการ
ขยายตั ว ของตลาดสู งขึ้ น อุ ป สรรคคื อ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศที่สูงขึ้น

2.2 การศึกษาด้ านเทคนิค
ที่ต้งั ปัจจุบนั ของโครงการมีความเหมาะสมทั้งทางด้านสภาพ
ภูมิอากาศ การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและด้านอื่นๆ ขั้นตอนโดย
ย่อของกระบวนการผลิตกล้วยไม้ เริ่ มจากการ อนุบาลกล้วยไม้จนมีความ

แข็งแรงพอที่จะนาไปเพาะเลี้ยงต่อที่เรื อนเพาะปลูก จากนั้นทาการเลี้ยง
ต้นกล้วยไม้จนได้ขนาดตามต้องการหรื อจนกว่าจะมีคาสั่งซื้อ สาหรับ
ขั้นตอนการขยายพันธุ์กล้วยไม้จะใช้การว่าจ้างบริ ษทั ที่ทาหน้าที่เพาะเลี้ยง
เนื้ อเยือ่ และขยายกล้วยไม้ โครงสร้างโรงเรื อนเลือกใช้โครงสร้างจากท่อ
เหล็ก เนื่ องจากมีราคาถูกและมีความยืดหยุน่ ในการก่อสร้าง การต่อเติม
และการรื้ อถอน
ส าหรั บ การขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู ก และขนาดก าลัง การผลิ ต
ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายลงทุน จากการประมาณยอดขายของ
บริ ษทั ในอีก 10 ปี ข้างหน้า เพื่อรองรับความต้องการของตลาดจาเป็ นต้อง
เพิ่มพื้นที่ของโครงการจาก 10 ไร่ เป็ น 13 ไร่ โดยกาลังการผลิ ตจะเพิ่มขึ้น
จาก 26,069 ต้นต่อปี เป็ น 28,572 ต้นต่อปี โดยผลจากการขยายการลงทุน
จาเป็ นต้องท าการจ้างพนัก งานเพิ่ ม อี ก 1 คน ซึ่ ง จะทาให้ โครงการมี
พนักงานรวมเป็ น 4 คน สาหรับกาลังการผลิตของโครงการเฉลี่ยจะอยูท่ ี่
ประมาณ 80% และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่ องผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
อันเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี ควรพยายามใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
และหากจาเป็ นต้องใช้ปุ๋ยเคมี ก็ใ ห้ปฏิ บตั ิ ตามค าแนะนาของการใช้ปุ๋ย
อย่างเคร่ งครัด

2.3 การศึกษาด้ านการบริหาร
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการก่อนการผลิตใช้เวลาทั้งสิ้ น
10 เดือน โดยมีช่วงเวลาการดาเนิ นงานในสายงานวิกฤติ (Critical Path)
เป็ น 7 เดือน สาหรับนโยบายด้านการตลาดจะกาหนดราคาจาหน่ ายตาม
ตลาด โดยกล้วยไม้สายพันธุ์ทวั่ ไปจะใช้วิธีกาหนดราคาให้ต่ากว่าตลาด
เล็กน้อยเพื่อให้ขายได้ในปริ มาณมาก ส่ วนกล้วยไม้สายพันธุ์หายากจะใช้
วิธีเพิ่มมูลค่าและความต้องการโดยการมุ่งพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้สามารถ
กาหนดราคาจาหน่ายที่สูงได้ การโฆษณาเน้นการลงโฆษณาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต และการเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายด้านการบริ หารกาหนดเวลาเข้างานคือ 7.30 น. ส่ วน
เวลาทางานในแต่ล่ะวันให้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณงานในวันนั้นๆ แต่เวลาเลิก
งานจะไม่เกิน 16.30 น. นโยบายด้านการเงินใช้ทุนเรื อนหุ้นและการกูย้ มื
ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ย 8% ต่อปี โดยคิดเป็ นจานวนเงิน 3,100,000 บาท และ
1,200,000 บาท ตามลาดับ ด้านลักษณะการดาเนินงานเป็ นรู ปแบบบริ ษทั
เดิมโครงการเดิม และเนื่ องจากขนาดองค์กรมีขนาดเล็กเจ้าของกิจการจึง
สามารถบริ หารงานเองได้เกือบทั้งหมด

2.4 การศึกษาด้ านการเงิน
โครงการมีเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรทั้งสิ้น 4,143,550 บาท
โดยแบ่งเป็ นในช่วงก่อสร้าง 4,089,275 บาท และช่วงดาเนิ นการ 54,275
บาท ค่าใช้จ่ายก่อนการผลิต 117,000 บาท และเงินลงทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินการทั้งสิ้ น 90,525 บาท สาหรับต้นทุนการผลิตเริ่ มตั้งแต่ปีที่ 2
ของโครงการซึ่งมีค่า 382,270 บาท และเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆตามกาลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้นในแต่ล่ะปี โดยในปี สุดท้ายของโครงการจะมีตน้ ทุนการผลิตมีค่า
344,769 บาท โครงการมีแหล่งเงินทุน 2 ส่วนคือทุนเรื อนหุ ้น (มีเงื่อนไข

การจ่ายเงินปันผลเมื่อมีกาไรเกินกว่า 20% ของทุนเรื อนหุ้น โดยจ่ายเป็ น
10% ของทุนเรื อนหุ้น) และกูย้ มื จากสถาบันการเงินภายในประเทศ (โดย
จ่ายคืนเงินต้นปี ตั้งแต่ปีที่ 2-4 เป็ นจานวน 400,000 บาท) ซึ่ งมีอตั ราส่ วน
เงินกูก้ บั ทุนเรื อนหุ ้นเป็ น 1 ต่อ 3 โครงการมีกาไรสุทธิ หลังจากจ่ายปั นผล
ในปี ที่ 2 เป็ นเงิน 535,392 บาท และเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆตามกาลังการผลิต โดย
กาไรหลังจ่ายปันผลในปี สุดท้ายของโครงการ คือ 888,835 บาท มีดุลเงิน
ส่วนเกินสะสม 10,427,730 บาท และมีกระแสเงินสดสุ ทธิสะสมทั้งหมด
10,715,730 บาท

2.5 การวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการ
โครงการมีอตั ราผลตอบแทนต่อทุนเรื อนหุ ้นเริ่ มต้นปี ที่ 2 ที่
27.3% และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี ที่ 11 โครงการมีอตั ราผลตอบแทนต่อทุน
เรื อนหุ้น 38.5% สาหรับอัตราผลตอบการแทนต่อการลงทุนในแต่ละปี
การผลิตมีค่าประมาณ 20-30% โดยขึ้นลงตามการลงทุน นอกจากนี้ อตั รา
ผลตอบแทนภายในที่คิดทั้งหมดกับคิดเฉพาะส่วนทุน มีค่า 25.28% และ
26.79% ตามลาดับ ซึ่ งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่าที่ผลู้ งทุนสนใจที่
กาหนดไว้ที่ 20% แสดงได้วา่ โครงการนี้ คุม้ ค่าในการลงทุน โครงการมี
ระยะเวลาคืนทุน 9 ปี จากการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนพบว่าโครงการทาการ
ผลิตที่เกินกว่าจุดคุม้ ทุนซึ่ งอยูท่ ี่ประมาณ 5.86% ของกาลังการผลิตปกติ
สาหรับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นทุนดาเนินการมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนโครงการน้อยกว่าเปลี่ยนแปลงตัวแปรเงินลงทุนถาวรและ
รายได้จากการขาย

2.6 การวิเคราะห์ ประเมินผลโครงการด้ านเศรษฐกิจ สังคม
จากการวิเคราะห์ มูลค่าเพิ่มของโครงการที่ มีต่อประเทศชาติ
สรุ ปได้ว่าโครงการมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของมูลค่าเพิ่ม คือ 2,046,289.50
บาท ของแรงงาน คือ 1,607,575.70 บาท ของมู ลค่าเพิ่มทางสังคม คื อ
1,836,749.70 และของผลกระทบของเงิ นตราต่างประเทศจะก่ อให้เกิ ด
การไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศเป็ นมูลค่า 14,105,965.20 บาท

3. สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาทางด้านการตลาด ตลาดต่างประเทศ มี ปั จจัย
หลายประการที่น่าจะส่ งผลต่อการขยายตัวของ ดังนั้นการขยายการลงทุน
เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตนี้มีความเป็ นไปได้ทางการตลาด
ด้านเทคนิ ค การขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิ ตโดยมี
จานวนพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายพื้นที่ เพาะปลู กคื อ 3 ไร่ การเลื อก
โรงเรื อนกล้ ว ยไม้เ ลื อ กแบบใช้ โ ครงสร้ า งท าด้ ว ยท่ อ เหล็ ก และไม่
จาเป็ นต้องเป็ นโรงเรื อ นแบบปิ ด เนื่ องจากสภาพภู มิ อ ากาศของที่ ต้ งั
โครงการเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของกล้วยไม้อยู่แล้ว ทางด้านการ
บริ หาร ธุ รกิจกล้วยไม้ส่งออกเป็ นธุรกิ จที่มีความละเอียดอ่อนและไวต่อ
เหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบ ผูบ้ ริ หารจึงต้องติดตามข่าวสารโดยตลอดเพื่อ
วางแผนการด าเนิ น การเพื่ อ รองรั บ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้

ตลอดเวลา การคัดเลือกพนักงานควรเลือกพนักงานที่มีความรู้ในเรื่ องไม้
ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้
สาหรั บ ด้านการเงิ น จากการวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้น ทาให้ท ราบว่า เงิ นลงทุน ในทรั พย์สิ นถาวรทั้งสิ้ นคื อ 4,143,550
บาท โดยแบ่ งเป็ นช่ ว งก่ อ สร้ าง 4,089,275 บาท และช่ ว งด าเนิ น การ
54,275 บาท เงิ น ลงทุ น ในค่ าใช้จ่า ยก่ อนการผลิ ต 117,000 บาท และ
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 90,525.2 บาท ซึ่ งคิดเป็ นเงิน
ลงทุนเริ่ มต้น 4,300,000 บาท โครงการมีระยะคืนทุนของโครงการอยูท่ ี่ 9
ปี (นับจากช่ วงเริ่ มดาเนิ นการผลิ ต) และโครงการให้ผลตอบแทนภายใน
22.48%
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แนวทางในการท าโครงงานจนส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี นอกจากนี้
ขอขอบพระคุณ รศ.ศันสนี ย ์ สุ ภาภา ซึ่ งเป็ นอาจารย์สอนวิชาการศึกษา
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เสนอแนะแนวทางแก้ไขโครงการและให้คาปรึ กษาในเรื่ องต่างๆ รวมทั้ง
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