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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกสตรอวเ์บอร์รีปลอด
สารเคมี ในจงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกสตรอวเ์บอร์รี
ปลอดสารเคมีในจงัหวดัเชียงราย โดยศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการ
จดัการ และดา้นการเงิน โดยใชว้ิธีรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการ        
ผูเ้พาะปลูกสตรอวเ์บอร์รีปลอดสารเคมีจ านวน 4 ราย และการเก็บแบบสอบถามผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย
จ านวน 200 ราย 

 ผลการศึกษาดา้นการตลาดพบวา่  ปัจจุบนัมีความตอ้งการสตรอวเ์บอร์รีปลอดสารเคมีเพิ่มมาก
ข้ึน เน่ืองจากกระแสรักสุขภาพ ประกอบกับคุณค่าทางอาหาร รูปลักษณ์และสีสันท่ีสวยงาม แต่
ผลผลิตยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ สตรอวเ์บอร์รีท่ีจ  าหน่ายเป็นลกัษณะการจ าหน่ายผลสด โดยให้
ความส าคญัด้านความสด ความปลอดสารเคมี และรสชาติ การตั้งราคาอ้างอิงจากราคาเฉล่ียของ                 
สตรอวเ์บอร์รีปลอดสารเคมี ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไดเ้ลือกแหล่งเพาะปลูกเป็นสถานท่ีจ าหน่าย 
เน่ืองจากสามารถสร้างความน่าเช่ือถือต่อคุณลักษณะของสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาดได้จดั
โปรโมชัน่ใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือในปริมาณมาก ใชก้ารขายโดยพนกังาน ดา้นการโฆษณาจะท า
การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ ดา้นการประชาสัมพนัธ์จะใชก้ารใหข้่าวผา่นนิตยสารและโทรทศัน์  

  ผลการศึกษาดา้นเทคนิคพบวา่ การเลือกท่ีตั้งโครงการพิจาณาตามความเหมาะสมในดา้นต่างๆ 
โดยท าเลท่ีตั้งอยูท่ี่ต  าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พื้นท่ี 3 ไร่ พื้นท่ีประกอบดว้ยพื้นท่ีปลูก  
2 ไร่ พื้นท่ีส าหรับอาคารและเคร่ืองมือทางการเกษตร 1 ไร่ ใช้วิธีการเพาะปลูกบนดินแบบปลอด
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สารเคมี สายพนัธ์ุท่ีใชคื้อสตรอวเ์บอร์รีพนัธ์ุพระราชทาน 80 จ านวน 20,000 ตน้ โดยเร่ิมเพาะปลูกใน
เดือนตุลาคมและให้ผลผลิตพร้อมจ าหน่ายในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ก าลงัการผลิตรวมอยู่
ท่ี 3,000 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต แบ่งเป็นผลผลิตส าหรับขายสดร้อยละ 80 และผลผลิตท่ีไม่ได้
คุณภาพส าหรับขายเพื่อแปรรูปอีกร้อยละ 20  

  ผลการศึกษาด้านการจดัการ มีการจดัรูปแบบการจดัตั้งในรูปแบบบริษทั มีโครงสร้างองค์กร
แบบแบ่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการ 1 คน พนักงานการตลาด 1 คน หัวหน้า
ฝ่ายผลิต 1 คน และพนกังานฝ่ายผลิต 3 คน และมีการจา้งแรงงานภายนอกเพิ่มเติม แรงงานส่วนใหญ่
เป็นแรงงานในทอ้งถ่ิน พนกังานจะไดรั้บสวสัดิการยนิูฟอร์มและการอบรมอยา่งต่อเน่ือง  

  ผลการศึกษาดา้นการเงินพบวา่ เงินลงทุนโครงการเท่ากบั 2,000,000 บาท โครงสร้างการเงินใน
การลงทุนในส่วนของเจา้ของคิดแป็นร้อยละ 50 และจากการกูย้ืมคิดเป็นร้อยละ 50 ประมาณการผล
การด าเนินงาน 5 ปี มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน 21 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 639,078.59 บาท อตัรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 15.88% โดยมีต้นทุนทางการเงิน 8.30% จึงสามารถสรุปได้ว่า                 
มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกสตรอวเ์บอร์รีปลอดสารเคมี ในจงัหวดัเชียงราย  
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed at conducting the feasibility study on the investment in 
growing pesticide free strawberries in Chiang Rai province. The study was divided into 4 aspects 
which were marketing analysis, technical analysis, management analysis and financial analysis. The 
primary data were collected from using interviewing four business entrepreneurs and questionnaire 
given to 200 end consumers. 

 From the result of the marketing analysis, the demand of pesticide free strawberries had 
increased because of health concern consumers, high nutrition and its lusciously appearance. There 
was not enough product for market. The product was sold as fresh pesticide free strawberries. 
Consumers considered the quality of freshness, safety and taste. The price was set by using the 
average market price of pesticide free strawberries in the market and by the quality of product. The 
distribution was selling at the plantation as visiting consumers could trust the products by seeing the 
growing process through their own eyes. In term of marketing communication, sale promotion was 
discount for consumers who bought a large amount, using personal selling, advertising through 
social media and magazines and television advertisment.        

  From the result of the technical analysis, the location was in Tambol Huay Sak, Mueang 
Chiang Rai District. The land was of 3 rai including the plantation area of 2 rai and building area of 
1 rai. Cultivation was pesticide free. Strawberry is No.80 (Praratchatan 80) of amount 20,000 
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seedlings for 1 rai. The growing was on October and cultivated could be between December to 
April. The production capacity was 3,000 kilograms per cycle. The eighty percent of products was 
sold as fresh strawberries and the other twenty percent was sold for processing.       

   From the result of management analysis, this project was set up in the company limited 
format. There was an organization chart which organized by the responsibility. There were one 
general manager, one marketing staff, one head production and three production staffs. Most of 
employees came from local area. The benefits for the employees were uniform and personal 
training.  

  From the result of financial analysis, the total project investment was 2,000,000 baht which 
50% from owner and 50% from bank loans. The project life was 5 years. The payback period was 4 
years 1 month and 21 days. The net present value was 639,078.59 baht at 8.30% discount rate. The 
internal rate of return of this project was 15.88%. Thus this project was feasible for investment. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


