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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
เรื่อง    ตนทุนและผลตอบแทนของการปลกูดอกเบญจมาศ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตามหลักสูตรปริญญาบัญชี 

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ขอความกรุณาจากทานโปรดใหขอมูลใน
แบบสอบถามนี้  ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทานั้น 
ขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
โปรดกาเครื่องหมาย   /   ในชอง       หนาคําตอบที่ทานเลือกและกรณุาใหรายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละ
หัวขอดังนี ้
 
สวนที่ 1  ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. หมูท่ี..........................ตําบล.................................. 

2. เพศ   ชาย              หญิง 

3. อายุ 
ต่ํากวา 20 ป   20-29 ป 
30-39 ป    40-49 ป 
50-59 ป       มากกวา 60 ป 

4. การศกึษา 
ประถมศกึษา   มัธยมศกึษาตอนตน 
มัธยมศกึษาตอนปลาย  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
ปรญิญาตรี         ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สูงกวาปริญญาตร ี
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5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว...............คน  
  

6. ปจจุบันทานปลูกดอกเบญจมาศ จํานวน............ไร.................งาน 
6.1 กรรมสิทธิ ์

เชา  จํานวน..................ไร..................งาน คาเชาไรละ...................บาท 
รวม................................บาท 
เจาของ  จํานวน..................ไร..................งาน ภาษทีี่ดินประจําปไรละ.............บาท 
รวม................................บาท 

    6.2 ระยะเวลาในการปลูก 
เริ่มเมื่อ เดือน...................พ.ศ...................จํานวน...........................ไร 

                                พ.ศ...................จํานวน...........................ไร 

7. ชวงระเวลาการปลูกของทานใน 1 ป ตั้งแตเดือน..................................ถึงเดือน........................... 
    โดยสามารถตัดดอกไดในเดือน................................  

8. ทานลงทุนปลูกดอกเบญจมาศ โดยมแีหลงเงินทุนจาก 
  ทุนสวนตวัทั้งหมด 
  ทุนสวนตวับางสวน และเงินกู โดยกูจาก 
   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
   ธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ 
   พอคา 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
  เงินกูท้ังหมด 
   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
   ธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ 
   พอคา 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………….. 
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9. หากทานมีเงินกู กรณุากรอกรายละเอยีดดังนี ้
  อัตราดอกเบี้ยรอยละ.........................ตอป 
  วงเงิน................................................บาท 
  วิธกีารชําระเงนิคืน.................................................................................... 
  จํานวนที่ยังเปนหนี้อยูในปจจุบัน.......................................................บาท 

ปเพาะปลูก 2550 ใชเงินทุนหมุนเวียนประมาณ.................................บาท 

9. ขอเสนอแนะเกีย่วกับอาชพีปลูกดอกเบญจมาศ   
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

สวนที่ 2 ขอมลูเกีย่วกบัรายจาย 
 
1. รายจายในการลงทุนปลกูดอกเบญจมาศ 
 

1. รายจายลงทุนในโรงเรือน 
ซื้อ  

รายการ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน อายุการใชงาน 
 

หมายเหตุ 

เหล็กทอกลม     
สีทากันสนิม     
พลาสติกใส     
ประกับดํา     
หลอดไฟ     
ข้ัวหลอดไฟ     
จานครอบหลอดไฟ     
สายไฟ     
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ซื้อ  
รายการ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน อายุการใชงาน 

 
หมายเหตุ 

เชือก     
ไมไผ     
ทอพีวีซี     
สายยางขนาดใหญ     
อ่ืนๆ      
 

2. รายจายลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ (กรณเีชาใหกรอกขอ 2 หนา 5) 
 

ซื้อ  
รายการ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน อายุการใชงาน 

 
หมายเหตุ 

ไทมเมอร     
เครื่องพนยา     
ปมน้ํา     
เชือกตาขายไนลอน     
กรรไกร     
พลาสติกดาํ     
ซาแรน     
 

3. รายจายอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
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2. รายจายในการดําเนินงานปลูกดอกเบญจมาศ 
 

1. คาแรงงานตอไร 
 คาแรงงานในการปรับพ้ืนที่  จํานวน.................คน จํานวน......................บาท 

ระยะเวลา.......................................วัน เปนเงิน.......................บาท 
 คาแรงงานในการดูแล ใสปุย และ รดน้ํา จาํนวน....................คน จํานวน..................บาท 

ระยะเวลา.......................................วัน เปนเงิน.......................บาท 
 คาแรงงานในการตดัดอก จํานวน.................คน จํานวน......................บาท 

ระยะเวลา.......................................วัน เปนเงิน.......................บาท 
 คาแรงงานอื่นๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………….. 

 
2. คาเชาเครื่องมอืและอุปกรณ 

2.1 คาเชาเครื่องพนยา 
 เชาเปนรายวัน วันละ..............บาท  
 เชาเปนรายเดอืน เดือนละ……….บาท 
2.2 คาเชาปมน้ํา 
 เชาเปนรายวัน วันละ..............บาท  

เชาเปนรายเดอืน เดือนละ……….บาท 
 

3. รายจายคาทอนพันธ ใชจํานวน………………กิโลกรัมตอไร กโิลกรมัละ…………...บาท 
 
4. คาปุยตอไร / ครั้ง 

4.1 สูตร 15 - 15 – 15 ปริมาณที่ใช…………..กิโลกรัมๆ ละ……………บาท 

4.2 สูตร 0 - 46 – 0 ปริมาณที่ใช…………..กิโลกรัมๆ ละ……………บาท 

4.3 สูตร 15 - 0 – 0 ปริมาณที่ใช…………..กิโลกรัมๆ ละ……………บาท 

4.4 สูตร 13 - 0 – 46 ปริมาณที่ใช…………..กิโลกรมัๆ ละ……………บาท 
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5. คาฮอรโมนและสารเคม ี
5.1 จิบเบอรลินิ  ปริมาณที่ใช…………..เม็ดๆ ละ……………บาท 
5.2 ฮอรโมนบํารุง ปริมาณที่ใช…………..ใบซองๆ ละ……………บาท 
 

6. อินทรยีวัตถ ุ
6.1 ข้ีหมู  ปริมาณที่ใช…………..ถุงปุยๆ ละ……………บาท 
6.2 แกลบ  ปริมาณที่ใช…………..ถุงปุยๆ ละ……………บาท 
 

7. คาไฟฟา…………………………………บาทตอเดือน 
 
8. คาน้ํามัน…………………………..บาทตอเดือน 

 
9. คาซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณตอป……………………..บาท 

 
10. คาใชจายอ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………….. 

 
สวนที่ 3 ขอมลูเกีย่วกบัรายได 
 

1. ผลผลิตของดอกเบญจมาศทีไ่ด 
ดอกเดีย่ว 
ดอกชอ 
 

2. วิธกีารจําหนาย 
พอคาคนกลาง 
ขายตรง 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………… 
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3. รายไดจากการจําหนายดอกเบญจมาศ 
3.1 ดอกเดีย่ว 
เกรดเอ ราคาดอกละ…………………………….บาท 
จํานวน……………………ดอกๆ ละ……………………….บาท 
เกรดบี  ราคาดอกละ…………………………….บาท 
จํานวน……………………ดอกๆ ละ……………………….บาท 
เกรดซี  ราคาดอกละ…………………………….บาท 
จํานวน……………………ดอกๆ ละ……………………….บาท 
 
3.2 ดอกชอ 
เกรดเอ ราคากโิลกรัมละ…………………………….บาท 
จํานวน……………………กิโลกรัมๆ ละ……………………….บาท 
เกรดบี ราคากโิลกรัมละ…………………………….บาท 
จํานวน……………………กิโลกรัมๆ ละ……………………….บาท 
เกรดซี ราคากิโลกรัมละ…………………………….บาท 
จํานวน……………………กิโลกรัมๆ ละ……………………….บาท 

 
สวนที่ 4 ปญหาหรือขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ชื่อ    นางสาววไิลกลุ ศรวีลิัย 
 
วัน เดอืน ป เกดิ   6 พฤษภาคม 2523 
 
ประวัติการศึกษา   ปการศึกษา 2539 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจาก 

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2542 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก
วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชยีงใหม 
ปการศึกษา 2546 สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีจาก  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ คณะบริหารธรุกิจ 
สาขาการบญัช ี
 

ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2546 พนกังานบญัชี บรษิัท โฮยา ออปติค (ประเทศไทย) จํากัด 
    พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน หัวหนาแผนกบญัชี บริษัท ทีเอสพ-ีที จํากัด 
 

 


