
 

 

บทที่  6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

  การศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ีในพ้ืนท่ี  
อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงค  3  ประการ  คือ  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการดานการผลิตสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ี เพื่อวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรร่ี  โดยใชเกณฑ  คือ  มูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)  อัตรา
ผลตอบแทนภายใน  (IRR)  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (B/C ratio)  การหาระยะเวลาคืนทุน  
(Payback  Period) และเพื่อวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลง  (Sensitivity  Analysis)  ซ่ึง
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

6.1  สรุปผลขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ี 

       สรุปผลเกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตนของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ี  พบวา  ผูปลูกสตรอเบอรร่ีสวน
ใหญ  เปนเพศชายรอยละ  72  โดยสวนใหญจะมีอายุระหวาง 46 – 60  ป คิดเปนรอยละ  56 สําหรับ
ของไรขนาดเล็กมีอายุระหวาง  46 - 60 ป  คิดเปนรอยละ 59.37  ไรขนาดกลางมีอายุระหวาง 46 - 60 
ป  คิดเปนรอยละ 50  และไรขนาดใหญมีอายุระหวาง  30 – 45 ป  และ  46 - 60 ป  คิดเปนรอยละ  
50    ระดับการศึกษาของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ี เกษตรกรสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูท่ีช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี     4 – 6  คิดเปนรอยละ  50   รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปท่ี 1-3  และ ต่ํากวา
ประถมศึกษาปท่ี 4  คิดเปนรอยละ  26  และ  20  ตามลําดับ  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ีสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน  คิดเปนรอยละ  44  
รองลงมา  คือ  5-6 คน รอยละ  42  สําหรับจํานวนแรงงานทางการเกษตรพบวาสวนใหญมีจํานวน
แรงงานทางการเกษตรในครัวเรือน 1 – 2  คน  คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือ 3-4 คน คิดเปน     
รอยละ  30  และ 5-6  คน  คิดเปนรอยละ 6  และจากการศึกษาประสบการณปลูกสตรอเบอรร่ีของ
เกษตรกร  พบวา  สวนใหญมีประสบการณการปลูก 15 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  40  รองลงมาคือ  
1-5  ป และ 6-10 ป  คิดเปนรอยละ  22  เทากัน 
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6.2  สรุปผลการวิเคราะหดานตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรร่ี 
        สรุปผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรรี  ของไรท้ัง  3  ขนาด  
คือ  ขนาดเล็ก  (พื้นท่ี  2  ไร)  ขนาดกลาง  (พื้นท่ี  5  ไร)  และขนาดใหญ  (พื้นท่ี  12  ไร) พบวา
โครงการปลูกสตรอเบอรร่ีของไรขนาดเล็ก  มีตนทุนรวมท้ังหมด 2,753,006  บาท  ผลตอบแทน
รวม  5,048,252  บาท  และรายไดสุทธิ  2,295,246  บาท โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)  มีคา
เทากับ  1,426,358 บาท  ซ่ึงมีคามาก  และมากกวา  0  อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR)  มีคาเทากับ  
59 %  ซ่ึงมีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือ  รอยละ  7  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (B/C 
ratio)  มีคาเทากับ  1.70   ซ่ึงมีคามากกวา  1  และระยะเวลาคืนทุน  (payback  Period)  มีคาเทากับ 3  
ป  ดังนั้นจะเห็นไดวาการปลูกสตรอเบอรร่ีไรขนาดเล็กมีความเหมาะสมและมีความคุมคานาลงทุน  
โครงการปลูกสตรอเบอรร่ีของไรขนาดกลาง  มีตนทุนรวมท้ังหมด  5,898,112   บาท  ผลตอบแทน
รวม  12,620,633  บาท  และรายไดสุทธิ  6,722,521    บาท โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)  มีคา
เทากับ  4,400,049  บาท  ซ่ึงมีคามาก  และมากกวา  0  อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR)  มีคาเทากับ  
208  %  ซ่ึงมีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือ  รอยละ  7  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (B/C 
ratio)  มีคาเทากับ  2.02  ซ่ึงมีคามากกวา  1  และระยะเวลาคืนทุน  (payback  Period)  มีคาเทากับ  1  
ป  5 เดือน  ดังนั้นจะเห็นไดวาการปลูกสตรอเบอรร่ีไรขนาดกลางมีความเหมาะสมและมีความคุมคา
นาลงทุน  โครงการปลูกสตรอเบอรร่ีของไรขนาดใหญ  มีตนทุนรวมท้ังหมด 12,955,265  บาท  
ผลตอบแทนรวม  29,601,120  บาท  และรายไดสุทธิ  16,645,855  บาท โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ  
(NPV)  มีคาเทากับ  10,951,375 บาท  ซ่ึงมีคามาก  และมากกวา  0  อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR)  
มีคาเทากับ  281 %  ซ่ึงมีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือ  รอยละ  7  อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน  (B/C ratio)  มีคาเทากับ  2.16  ซ่ึงมีคามากกวา  1  และระยะเวลาคืนทุน  (payback  Period)  
มีคาเทากับ 1  ป  5  เดือน  ดังนั้นจะเห็นไดวาการปลูกสตรอเบอรร่ีไรขนาดใหญมีความเหมาะสม
และมีความคุมคานาลงทุน  โดยเม่ือเปรียบเทียบกันแลวจะเห็นไดวา  การปลูกสตรอเบอรร่ีของไร
ขนาดใหญมีความเหมาะสมและนาลงทุนมากท่ีสุด  รองลงมาเปนไรขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  
ตามลําดับ 
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6.3  สรุปผลการวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง 
        สรุปผลการวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปล่ียนแปลงเพื่อศึกษาวาการปลูกสตรอเบอรร่ี
ของไรท้ัง  3  ขนาด  จะมีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนอยางไร  หากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ตนทุนและผลตอบแทน  โดยกําหนดใหมีเหตุการณเกิดข้ึน  ดังนี้ 
  1)  กรณีเม่ือกําหนดใหตนทุนเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในกรณีตาง ๆ โดยกําหนดใหรายได
และอัตราคิดลดคงท่ี  ผลการวิเคราะหความไหวตัวพบวา  เม่ือกําหนดใหตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ  5 , 
10  และ  15  ตามลําดับ  พบวา  ท้ังการปลูกสตรอเบอรร่ีของไรขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาด
ใหญ  มีมูลคาปจจุบัน(NPV)  ซ่ึงมีคามาก  และมากกวา  0  อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR)  มีคา
มากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือ  รอยละ  7  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (B/C ratio)  มีคา
มากกวา  1  ทุกขนาด  ซ่ึงดังนั้นจะเห็นไดวาการปลูกสตรอเบอรร่ีท้ังไรขนาดเล็ก  ขนาดกลางและ
ขนาดใหญมีความเหมาะสมและมีความคุมคานาลงทุน  โดยเม่ือเปรียบเทียบกันแลวจะเห็นไดวา  
การปลูกสตรอเบอรร่ีของไรขนาดใหญมีความเหมาะสมและนาลงทุนมากท่ีสุด  รองลงมาเปนไร
ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ตามลําดับ 
  2)  กรณีเม่ือกําหนดใหผลตอบแทนเปล่ียนแปลงลดลงในกรณีตาง ๆ โดยกําหนดให
ตนทุนและอัตราคิดลดคงท่ี  ผลการวิเคราะหความไหวตัวพบวา  เม่ือกําหนดใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน
รอยละ  5 ,  10  และ  15  ตามลําดับ  พบวา  ท้ังการปลูกสตรอเบอรร่ีของไรขนาดเล็ก  ขนาดกลาง
และขนาดใหญ  มีมูลคาปจจุบัน(NPV)  ซ่ึงมีคามาก  และมากกวา  0  อัตราผลตอบแทนภายใน  
(IRR)  มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือ  รอยละ  7  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (B/C 
ratio)  มีคามากกวา  1  ทุกขนาด  ซ่ึงดังนั้นจะเห็นไดวาการปลูกสตรอเบอรร่ีท้ังไรขนาดเล็ก  ขนาด
กลางและขนาดใหญมีความเหมาะสมและมีความคุมคานาลงทุน  โดยเมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะ
เห็นไดวา  การปลูกสตรอเบอร ร่ีของไรขนาดใหญมีความเหมาะสมและนาลงทุนมากท่ีสุด  
รองลงมาเปนไรขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ตามลําดับ 
    
6.4  ขอเสนอแนะ 
        1)  อัตราสวนลดท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  คิดจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ  ท่ีมีคาเทากับ  7 % ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวอัตราดอกเบ้ียอาจเปล่ียนแปลงไปตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ัวไป  ซ่ึงอาจจะมีอัตราเพิ่มข้ึนหรือลดลงได  ดังนั้นผูท่ีสนใจควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึงซ่ึง
จะสามารถชวยประเมินถึงความเปนไปไดในอัตราสวนลดท่ีตองการศึกษา 
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 2)  ในการคํานวณการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกิจการปลูกสตรอเบอรร่ีของ
เกษตรกรในตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหมในคร้ังนี้  ไดใชขอมูลปฐมภูมิและทุติย
ภูมิในชวงระยะเวลาป  2553 – 2554  เพราะฉะน้ันผูท่ีจะนําผลการคํานวณน้ีไปใช  ควรมีการปรับคา
ของตัวเลขในสวนของตนทุนและผลตอบแทนตาง ๆ ใหสอดคลองกับชวงเวลาท่ีตองการศึกษาดวย 
 3)  จากการศึกษาคร้ังนี้จะเห็นวาตนทุนในสวนของปุยเคมี  ยาปราบศัตรูพืชและควบคุมโรค  
รวมทั้งคาสารกําจัดวัชพืชคอนขางท่ีจะสูง  ดังนั้นหากเกษตรกรหันมาใชสารตาง ๆ ดังกลาวท่ีมา
จากธรรมชาติ  หรือ  ใชปุยอินทรียแทนปุยเคมีท่ีสามารถทําไดเอง  ก็จะสามารถชวยลดในสวนของ
ตนทุนดังกลาวได  อีกท้ังยังสามารถชวยในดานของสุขภาพอนามัยของตัวเกษตรกรผูปลูกสตรอ
เบอรร่ีเองอีกดวย  กลาวคือ  ปองกันการแพสารเคมี  ปองกันโรคภูมิแพตาง ๆ ไดอีกดวย 
      อยางไรก็ตาม  ขอมูลการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการปลูกสตรอ
เบอรร่ีในคร้ังนี้  เปนเพียงแนวทางเบ้ืองตนสําหรับเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจท่ีจะลงทุน  เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน  ถาในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงปจจัยอ่ืน ๆ ก็ควรท่ีจะตองมี
การปรับขอมูลใหเหมาะสม  เพื่อใหผลท่ีไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทํา
ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


