
 
 

 
ง 

 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ        การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการ 
                                                                             ปลูกสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรในตําบลบอแกว   
                                                                             อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูเขียน            นางสาวพัชริภา  เหมืองหมอ 
 
ปริญญา             เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ     รศ.ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
            รศ.ดร.กาญจนา  โชคถาวร    อาจารยท่ีปรึกษารวม 
           

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  3  ประการ  คือ  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการดานการ
ผลิตสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ีในพ้ืนท่ีตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัด
เชียงใหม  เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรผูปลูก       
สตรอเบอรร่ี  และเพื่อศึกษาความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ  เม่ือตนทุนหรือ
ผลตอบแทนมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  โดยกําหนดอายุโครงการเปนเวลา  10  ป  ตั้งแตป
พ.ศ. 2553  ถึง  พ.ศ.  2562 

  ผลจากการศึกษาวิธีการจัดการดานการผลิตสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรในพ้ืนท่ีแหงนี้ 
พบวา  เกษตรกรสวนใหญจะปลูกสตรอเบอรร่ีพันธุพระราชทาน  เบอร 329 เนื่องจากออกผลดก 
สวย ผิวหนา โดยจะคัดเลือกตนพันธุท่ีแข็งแรง ตนอวบ ใบหนา รากไมมีสีดําและเต็มถุงชําเต็มท่ี 
สวนใหญจะใชใบตองตึงในการคลุมแปลง เนื่องจากสะดวกและใชไดกับทุกสภาพพ้ืนท่ี  สวนของ
การจําหนายผลสดของสตรอเบอรร่ีนั้น  สวนใหญจะเปนการขายสงใหแกพอคาคนกลางในหมูบาน
และในจังหวัด โดยจะจําหนายตามขนาดหรือเกรดท่ีตองการ 
  ผลการการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน เม่ือใชอัตราสวนลด (Discount Rate) เทากับ  
รอยละ 7 พบวา  โครงการปลูกสตรอเบอรร่ีของไรท้ัง  3 ขนาด คือ  ขนาดเล็ก (2 ไร)ขนาดกลาง  (5 
ไร)  และขนาดใหญ  (12 ไร)   มีความเหมาะสมคุมคาตอการลงทุน กลาวคือ ไรขนาดเล็ก มีมูลคา



 
 

 
จ 

 

ปจจุบันสุทธิ  (NPV) เทากับ 1,426,360 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 70 %  
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.70 และมีระยะเวลาคืนทุน 3  ป  ไรขนากลาง
มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 4,400,049 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 230 %  
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.02  และมีระยะเวลาคืนทุน 1  ป  5 เดือน   
สําหรับไรขนาดใหญ มีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) เทากับ 10,951,375 บาท มีอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เทากับ 308 % อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.16 และมี
ระยะเวลาคืนทุน 1  ป  5  เดือน  
  สําหรับผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการภายใตสถานการณ
สมมติ 2 กรณี ไดผลดังนี้ กรณีท่ี 1 กรณีเม่ือสมมติใหตนทุนเพิ่มข้ึน รายไดคงท่ีและอัตราคิดลด รอย
ละ 7 และกรณีท่ี 2 เม่ือสมมติใหรายไดลดลง ตนทุนคงท่ีและอัตราคิดลดรอยละ 7 พบวา ไรขนาด
เล็ก   ตนทุนสามารถเพ่ิมไดถึง 19% รายไดสามารถลดลงไมเกิน 10%  ไรขนาดกลาง   ตนทุน
สามารถเพ่ิมไดถึง 22% รายไดสามารถลดลงไมเกิน 15% และไรขนาดใหญ  ตนทุนสามารถเพิ่มได
ถึง 24% รายไดสามารถลดลงไมเกิน 17.5% ตามลําดับ   
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ABSTRACT 
 

  This  study  has  the  objectives  to  examine  the  management  practices  in  strawberry  
production  of  the  growers  in  the  area  of  Borkaew  Sub-district  in  Sameong  District  of  
Chiang  Mai  Province, analyze  the  cost  and  benefit  of  strawberry  production,  and  perform  
the  sensitivity  analysis  for  the  investment  in  strawberry  production  projects  covering  10-
year  the  2010-2019  period  given  different  changes  in  the  cost  and  benefit  components. 
  From  the  investigation  on  the  management  practices,  it  was  found  that  most  
growers  chose  to  cultivate,  the  number  329  variety  extended  by  the  Royal  Project  because  
of  its  prolific  strawberry outputs  attractive  fruit  shape,  and  thick  fruit  skin.  The  seedlings  
for  transplanting  would  be  picked  out  from  those  having  healthy  main  stem,  thick  leaves  
and  roots  without  black  color  which  grow  prolifically  in  the  nursery  bag.  Mulching  
material  on  the  production  beds  was  primarily  forest  tree  leaves  Dipterocarpus  tuberculatns  
Roxb  because  of  the  convenience  and  practical  use  in  all  production  condition.  After  
harvesting  most  strawberry  growers  wholesaled  the  fresh  fruits  in  different  sizes  or  grades  
to  local  and  external  middle  agents. 
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  From  the  project  analysis  given  7%  discount  rate,  it  was  found  that  the  
investment  on  strawberry  production  project  in  all  three  farm  sizes,  small  (2  rai),  medium  
(5  rai),  and  large  (12  rai)  would  be  financially  worthwhile,  Specifically,  the  results  
indicated  the  small  strawberry  framing  project  would  have  1,426,360  baht  net  present  
value  (NPV),  70%  internal  rate  of  return  (IRR),  1.70  Benefit-Cost  (B/C)  ratio  with  three  
years  payback  period  while  the  medium  farm  would  have  NPV  equal  to  4,400,049  baht,  
IRR  at  230%,  B/C  ratio  of  2.02,  and  one  year  and  five  months  payback  period  ;  and  the  
large  farm  would  have  10,  951,375  baht  NPV,  308%  IRR,  2.16  B/C   ratio  with  one  year  
and  five  months  payback  period. 
  The  sensitivity  analysis  was  performed  under  two  scenarios  with  the  same  7%  
discount  rate.  Under  the  first  scenario  where  benefit  is  unchanged  while  cost  increases,  
the  small  farm  can  survive  as  long  as  cost  increases  no  more  than  19%  while  the  
medium  and  the  large  farms  can  deal  with  the  increase  in  cost  up  to  22%  and  24%,  
respectively.  Under  the  second  scenario  where  benefit decreases  while  cost  remains  
constant,  the  small  farm  can  manage  as  far  as  the  benefit  decreases  no  more  than  10%  
while  the  medium  and  the  large  farms  can  survive  if  the  benefit  decreases  not  exceeding  
15%  and  17.5%,  respectively. 


