
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการศึกษาและ

การวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความชัดเจน ไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพื่อใหไดผลที่ไดจาก
การศึกษามีความถูกตอง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะพื้นที่การปลูกดอกเบญจมาศของกลุมเกษตรกรผูปลูกดอก

เบญจมาศในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนแหลงที่ปลูกปริมาณมาก เปนผลผลิต
ทางการเกษตรที่สําคัญของอําเภอและไดรับการสงเสริมจากสํานักงานการเกษตร  

 
3.1.2  ขอบเขตประชากร 
การศึกษาทําการกําหนดขอบเขตประชากรคือ  กลุมเกษตรกรการผลิตเบญจมาศเพื่อการคา 

ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมจํานวน 
30 ราย ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2550 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551โดยแบงกลุมประชากรตามจํานวน
โรงเรือนของพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3-2  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ จํานวนโรงเรือนตอราย ขนาดพื้นท่ี จํานวนราย  
       จํานวนโรงเรือนท้ังสิ้นและพื้นท่ีปลูกท้ังสิ้น  

 
ที่มา :  จากการสํารวจ 
 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่นํามาศึกษาไดเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้ 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สัมภาษณตามแบบสอบถามกลุมเกษตรกรการผลิต

เบญจมาศเพื่อการคา ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 30 ราย โดยเกษตรกรผูปลูกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและจําหนายไดในระหวาง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551  

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอมูลคนควา จากเอกสารวิชาการ 
หนังสือ เอกสารทางราชการ ตลอดจนรายการ ขอมูลวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
3.3 วิธีการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศ 
อําเภอ   แมริม จังหวัดเชียงใหม โดยไดกําหนดวิธีการศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 
 

โรงเรือนตอราย ขนาดพ้ืนท่ี จํานวน โรงเรือนท้ังสิ้น พ้ืนท่ีปลูกท้ังสิ้น 

(โครง)  (ไร) (ราย) (โครง)  (ไร)

40 2.5 7 280.00                      17.50                         

55 3.5 1 55.00                         3.50                           

80 5 9 720.00                      45.00                         

105 7 1 105.00                      7.00                           

160 10 11 1,760.00                   110.00                      

180 12 1 180.00                      12.00                         

รวม 30 3,100.00                   195.00                      
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3.3.1 การรวบรวมขอมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้ไดขอมูลจากการสัมภาษณตามแบบสอบถาม กลุมเกษตรกรการผลิต
เบญจมาศเพื่อการคา ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม   จํานวน 30 ราย และไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการคนควา จากเอกสาร
วิชาการ หนังสือ เอกสารทางราชการ ตลอดจนรายการ ขอมูลวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหได
ขอมูลตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1)  คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) ประกอบดวย 
(1) โรงเรือน โรงเรือนทําดวยเหล็ก 4 หุน ทอกลมทาสีกันสนิมหนากวางโครงเหล็ก 

2.50 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ขนาดแปลงปลูก กวาง 1 เมตร. สูง 0.50 เมตร ยาว 20 เมตร ทางเดิน
ระหวางแปลง 0.50 เมตรทางเดินระหวางโครง 1 เมตร ติดตั้งหลอดไฟ 10 หลอดตอโครง อายุการ
ใชงาน 5 ป  

(2) เคร่ืองมือและอุปกรณ ประกอบไปดวย 
1) ไทมเมอร ใชสําหรับติดตั้งในโรงเรือนเพื่อดูเวลาเปดปดแสงไฟ เพื่อควบคุม

ตั้งแตเวลา 22.00-01.00 น. ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม รวม 2 เดือน พบวาเกษตรกรผู
ปลูกดอกเบญจมาศไมนิยมติดตั้ง โดยอาศัยนาฬิกาขอมือแทน 

2) เครื่องพนยา เกษตรกรผูปลูกดอกเบญจมาศใชสําหรับพนสารเคมีและฮอรโมน  
3) ปมน้ํา ใชสําหรับดูดน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อใชในพื้นที่ปลูกโดยรดน้ํา

ดอกเบญจมาศทุกวัน ชวงเชามืดถึงเวลา 14.00 น.  
4) เชือกตาขายไนลอน ใชค้ํายันลําตนเบญจมาศ ซ่ึงจะมีจําหนายตามทองตลาดถัก

สําเร็จรูปแลว โดยขึงตาขายไวกับแปลงเบญจมาศ เมื่อตนเบญจมาศสูงขึ้น ทุกสัปดาหก็จะทําการ
ขยับใหตาขายสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยใหตาขายสูงประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงตนเบญจมาศ 

5) กรรไกร ใชสําหรับตัดแตงกิ่ง ดอก และใชสําหรับการเก็บเกี่ยวดอกเบญจมาศ  
6) พลาสติกดํา 6x100 เมตร การคลุมพลาสติกดําจะทําชวงการผลิตนอกฤดูกาล 

(เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม) เปนเวลา 7-10 วัน และระยะที่ดอกเริ่มแยม เพื่อปกปองตนออนและ
ดอกจากแดดจา  

7) ซาแรน กวาง 3 เมตรx20 เมตร เนื่องจากตองพรางแสงใหแกเบญจมาศในระยะ
ยายกลาใหมๆ  

8) สายยางขนาดใหญ เพื่อใชรดน้ําดอกเบญจมาศ  
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2)  คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenditures) โดยเก็บขอมูลตั้งแตเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เพื่อใชเปนปฐาน เพื่อใชในการประมาณการตนทุน 
ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2555 ไดแก 

(1) คาแรงงาน โดยจางคนงานแบบรายวัน โดยแบงออกเปน 3 ชวงคือ ชวงปรับพื้นที่
และปลูก เพื่อทําการยกแปลงและปลูกทอนพันธุลงในแปลงที่เตรียมไว ชวงที่สองคือ ชวงฤดูการ
ผลิตโดยคนงานมีหนาที่ดูแลใสปุยและรดน้ํา ชวงที่สามคือ ชวงการเก็บเกี่ยวอาศัยแรงงานในการตัด
ดอกและบรรจุภัณฑ 

(2) คาเชา เนื่องจากเกษตรกรผูปลูกเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไมมีคาเชาสําหรับ
พื้นที่ปลูก และเนื่องจากเกษตรกรผูปลูกไดรับการสงเสริมจากศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สงเสริมเนื่องจากมีที่ดินทํากินแตไมมีพันธุ
พืชที่เหมาะสมปลูก เกษตรกรผูปลูกสามารถใชรถไถของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยไมเสียคาใชจาย  ดังนั้นเพื่อเปนการหาขอมูล
เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่ไมไดรับการสงเสริมและตองเชาที่ดิน จึงสอบถามเกษตรกรผูปลูก
สําหรับ คาเชาที่ดินสําหรับการปลูก ราคาไรละ1,300 บาทตอป และใชวิธีจางเหมาไถพื้นที่ปลูกใน
ราคาไรละ 600 บาทตอไร 

(3) รายจายคาทอนพันธุ จากการศึกษาพบวาตองใชทอนพันธุจํานวน 2,560 ตนตอ
โรงเรือน 1 โครง โดยคาทอนพันธุไดรับการสงเสริมจากศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมเพาะพันธุใหและขายใหในราคาทุนตนละ 1 บาท 
จากการสอบถามเกษตรกรผูปลูกหากไมไดรับการสงเสริม เกษตรกรผูปลูกตองซื้อในราคาตนละ 
1.50 บาท 

(4) คาปุยและสารเคมี สูตรปุยและสารเคมีมาตรฐานปริมาณที่ใชตอโครงหรือ 2 แปลง 
คือ ขณะรองพื้นและขึ้นแปลง สูตร 0-46-0 ปริมาณ 1 กิโลกรัม สูตร 15-15-15 ปริมาณ 1 กิโลกรัม 
สัปดาหที่ 1 สูตร 0-46-0 ปริมาณ 1 กิโลกรัม สัปดาหที่ 3-4-5 สูตร 15-0-0 ปริมาณ คร้ังละ 1 
กิโลกรัม รวม 3 กิโลกรัม สัปดาหที่ 6-7-8-9 สูตร 13-0-46 ปริมาณครั้งละ 1 กิโลกรัม   (ถาเห็นสี
ดอกก็หยุดให) รวม 4 กิโลกรัม ฮอรโมนที่ใช คือ จิบเบอริลิน โดยจะใชฉีดเมื่อยายตนกลาได 3 วัน 
อัตรา 1/4 เม็ดตอน้ํา 200 ลิตร โดยใช 3 เม็ดตอโครง และฮอรโมนบํารุงใบ โดยใช 2 ซองตอ 5 โครง 

(5) คาไฟฟา เทคนิคที่สําคัญในการปลูกดอกเบญจมาศคือการเปดปดแสงไฟ ตั้งแต
เวลา 22.00-01.00 น. ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
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(6) คาน้ํามัน เนื่องจากเกษตรกรไดรับการสงเสริมโดยใชรถไถของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยไมเสียคาใชจาย 
แตเกษตรกรผูปลูกจะตองเปนผูเติมน้ํามันเอง 

(7) คาซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ เปนคาซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณใหอยูใน
สภาพที่ใชได  

(8) คาใชจายอื่นๆ ประกอบดวย คากระดาษหนังสือพิมพและกระดาษขาวสําหรับ
บรรจุภัณฑ สายยางรัดชอดอก คาภาษีที่ดินไรละ 5 บาทตอป และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

3) ผลตอบแทน เปนรายไดจากการจําหนายดอกเบญจมาศชนิดดอกเดี่ยวและดอกชอ โดย
เก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ชนิดดอกเดี่ยวจะไดจํานวน
ดอกเทากับทอนพันธุที่ปลูก คือ 2,560 ดอกตอโครง โดยแบงออกเปนแตละเกรดคือ เกรดเอ เกรดบี 
เกรดซี ราคาขายดอกละ 2.50 บาท 1.50 บาท และ 0.50 บาทตามลําดับ สวนชนิดดอกชอนั้นจํานวน
กิโลกรัมที่ไดประมาณ 163-165 กิโลกรัมตอโครง โดยแบงออกเปนแตละเกรดคือ เกรดเอ เกรดบี 
เกรดซี ราคาขายกิโลกรัมละละ 35 บาท 30 บาท และ 25 บาทตามลําดับ 

 
3.3.2 การประมาณการในอนาคต  
 
ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนและผลตอบแทน ในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เพื่อใชเปนปฐานในการคํานวณประมาณการตนทุนและผลตอบแทน 
รายละเอียดดังนี้ 

 
การประมาณการตนทุน ตลอดอายุโครงการ 5 ป โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
1) การประมาณการตนทุน กรณีที่ไดรับการสงเสริม ประมาณการคาใชจายในการ

ดําเนินงานตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  โดยสอบถามเกษตรกรผู
ปลูกถึงแนวโนมคาใชจายที่เพิ่มขึ้นโดยใชอัตรารอยละ 5 ตอปจากปฐาน ยกเวนรายจายคาทอนพันธุ
ที่ไดรับการสงเสริมใหราคาคงที่ตลอดอายุโครงการ 

2) การประมาณการคาใชจายในการดําเนินงาน กรณีที่ไมไดรับการสงเสริมและตองเชา
ที่ดิน ใชคาใชจายในการดําเนินงาน กรณีที่ไดรับการสงเสริมปฐานบวกดวย คาเชาที่ดินของพื้นที่
ปลูกทั้งหมด คาจางเหมาไถดินของพื้นที่ปลูกทั้งหมด และรายจายคาทอนพันธุที่เพิ่มขึ้น จะได
คาใชจายในการดําเนินงานกรณีที่ไมไดรับการสงเสริมและตองเชาที่ดิน 
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3) ประมาณการตนทุน กรณีที่ไมไดรับการสงเสริมและตองเชาที่ดิน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  โดยใชประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานกรณีที่ไมได
รับการสงเสริมและตองเชาที่ดิน โดยใหเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป  

 
การประมาณการรายได ตลอดอายุโครงการ 5 ป โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
  1) ประมาณการปริมาณ โดยดอกเดี่ยวและดอกชอจะมีปริมาณคงที่ตลอดอายุโครงการ 

เนื่องจาก จํานวนดอกไดตามมาตรฐานที่ปลูกคือ โรงเรือนใชทอนพันธุโครงละ 2,560 ตน ไดดอก
เบญจมาศดอกเดี่ยว 2,560 ดอก หรือ 163-165 กิโลกรัมตอโครง แตปริมาณของดอกเดี่ยวเกรดเอ จะ
เพิ่มขึ้นทุกปปละรอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 96 ในสวนของดอกชอนั้นเกรดดอกจะคงที่ตลอดอายุ
โครงการ  

  2) การประมาณราคาขาย เนื่องจากราคาขายดอกเบญจมาศเพิ่มขึ้นลดลงไมคงที่ตาม
ปริมาณดอกเบญจมาศที่อยูในทองตลาด และการทําสัญญาเอฟทีเอ ผูศึกษาจึงใชราคาปปจจุบันที่
เก็บขอมูลไดแลวประมาณการตามการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ย 5 ป พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 
2550 รอยละ 3.20 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2551 : ออนไลน)  

 
3.3.3 การวิเคราะหและประเมินโครงการ  

 
เมื่อไดขอมูลตนทุนและผลตอบแทนโครงการ ตั้งแตปที่ 0 ถึงปที่ 5 ตามวิธีการที่กลาว

มาแลว นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและประเมินโครงการโดยใชเครื่องมือทางการเงิน 3 วิธี ดังนี้ 
1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB) หมายถึง ระยะเวลาที่การลงทุนนั้นใชไป

ในการลงทุน เพื่อใหกระแสเงินสดรับสุทธิที่ไดจากการลงทุน คุมคากับตนทุนที่ตองลงทุนไป จึง
สามารถแสดงการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนไดดังสมการตอไปนี้ 

 
 
 
 

เกณฑการตัดสินใจ หากโครงการลงทุนใดที่มีระยะเวลาคืนทุนนอยกวา ระยะเวลาที่ตั้ง
เกณฑไวผูวิเคราะหสามารถยอมรับโครงการลงทุนนั้นได ในทางตรงกันขาม หากโครงการลงทนุใด 
มีระยะเวลาคืนทุน มากกวา ระยะเวลาที่ตั้งเกณฑไวผูวิเคราะหสามารถปฎิเสธโครงการนั้นได  

 PB   =    จํานวนงวดกอนคืนทนุ + เงินสวนที่ยงัไมไดคืนทนุ 
            กระแสเงินสดที่เกิดขึน้ในปที่คืนทนุ 
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2) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) เปนการหามูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการลงทุนในแตละป ตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กิจการตองการ 
สามารถคํานวณหาไดจากสมการดังนี้ 

 
NPV       =           CF0 +  CF1 +   CF2+…..+ CFn 

                                                                            (1 + r)1  (1 + r)2      (1+r)n 
กําหนดให   
NPV       =     มูลคาปจจุบันสุทธิ 
CFt          =     กระแสเงนิสดที่คาดหวัง  ณ ชวงเวลา t 
 n   =     ชวงอายุของโครงการลงทุน 
 r            =     อัตราคิดลด หรือ ตนทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน 
 

เกณฑในการประเมินโครงการ โดยใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธินี้ สามารถสรุปไดวาหาก
โครงการลงทุนใดที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิ มากกวาศูนย ผูวิเคราะหสามารถยอมรับโครงการลงทุนนั้น
ได ในทางตรงกันขาม หากโครงการลงทุนใด  มีมูลคาปจจุบันสุทธินอยกวาศูนย ผูวิเคราะหสามารถ
ปฏิเสธโครงการนั้นได 

3) วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) คือ การคํานวณหาคา
ของอัตราผลตอบแทนที่ไดรับอยางแทจริงจากโครงการลงทุนหนึ่งๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
อัตราผลตอบแทนที่ทําใหเงินที่ลงทุนไป มีคาเทากับเงินที่ไดรับกลับคืน เมื่อพิจารณาดวยมูลคาของ
เงินตามเวลา จึงสามารถแสดงไดดังสมการตอไปนี้ 

  
IRR      =          0          =         CF0    +      CF1     +     CF2       + ..…..+ CFn 

                                                                            (1 + IRR)1   (1 +IRR)2       (1+IRR)n 
กําหนดให 
IRR   = อัตราผลตอบแทนภายใน 
NPV  = มูลคาปจจุบันสุทธิ 
CFt  = กระแสเงนิสดที่คาดหวัง ณ ชวงเวลา t 
n   = ชวงอายุของโครงการลงทุน 
r  = อัตราคิดลด หรือ ตนทุนของเงินทุน 
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เนื่องจากอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุนใดคืออัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในโครงการ ดังนั้นจะตัดสินใจยอมรับโครงการลงทุนนั้นไดถาอัตราผลตอบแทนของ
โครงการสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนเงินทุนก็ควรลงทุน ในทางตรงกันขาม หาก
โครงการลงทุนใด มีอัตราผลตอบแทนภายใน นอยกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุน
เงินทุนก็สามารถปฏิเสธโครงการนั้นได  

ในการศึกษาครั้งนี้ ตนทุนของเงินทุนหรืออัตราสวนลดที่นํามาใชในการประเมินคาการ
ลงทุนในการศึกษาครั้งนี้ ใช 2 อัตรา คือ อัตรารอยละ 0.75 เปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออกทรัพยของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2551) เพื่อเปรียบเทียบในกรณีที่ หาก
เกษตรกรผูปลูกไมลงทุนในโครงการ แลวนําเงินสดไปฝากธนาคาร และอัตรารอยละ 7.5 ซ่ึงเปน
อัตราเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2551) ในกรณีที่หาก
เกษตรกรผูปลูกกูเงินเพื่อลงทุนในโครงการ 

 
 


