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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจการปลูกดอกเบญจมาศ อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกดอกเบญจมาศ อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม โดยไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณตามแบบสอบถาม จํานวน 30 ราย จากกลุม
เกษตรกรการผลิตเบญจมาศเพื่อการคา ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเหมือง
แกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 ราย และ คนควา รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ 
วารสาร เอกสาร และบทความที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลที่เผยแพรในระบบออนไลนเพื่อให
การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 
บทสรุป 
 

ดอกเบญจมาศเปนไมดอกเมืองหนาวที่ได รับความนิยมทั่วไปทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เปนไมตัดดอกที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากกุหลาบและไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลาย แนวโนมการขยายการปลูกภายในประเทศจึงมีมากขึ้น ประเทศไทยมี
พื้นที่ปลูกที่สําคัญ ไดแก จังหวัด เชียงใหม และอุบลราชธานี สามารถปลูกและใหผลผลิตไดดีบน
พื้นที่ราบในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ผลจากการลงนามในสัญญาเอฟทีเอระหวางไทย
และจีน ดอกไมเมืองหนาวจากประเทศจีน เปนที่นิยมในประเทศไทยและสงผลกระทบใหเกษตรกร
ที่ปลูกดอกไมประเภทเดียวกันในไทย ตองสูญเสียสวนแบงทางการตลาดไปเปนจํานวนมาก สวน
ตลาดตางประเทศที่สําคัญไดแก ประเทศญี่ปุน ไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรไทยปลูกดอกเบญจมาศ
เปนพืชเศรษฐกิจ ในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากมีสภาวะแวดลอมเหมาะสม จนเปน
ผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของอําเภอ รองจากผลไมและพืชผักเมืองหนาว โดยฤดูกาลปลูกเริ่มเดือน
สิงหาคมถึงเดือนมีนาคม เร่ิมตัดดอกขายไดเมื่ออายุ 3 เดือน โดยอาศัยเทคนิคที่สําคัญคือ การยับยั้ง
การออกดอก การขึงตาขายเชือก และการใหแสงตอนกลางคืนเพื่อเรงการเติบโต จากขอมูลดังกลาว 
ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศของเกษตรกรในเขตอําเภอ
แมริม  จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนขอมูลใหผูสนใจใชเปนแนวทางการตัดสินใจของเกษตรกรในการ
ปลูกดอกเบญจมาศตอไป และใชเปนขอมูลใหหนวยงานทางราชการวิจัยและสนับสนุนการปลูก
ดอกเบญจมาศเพื่อการคา 
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ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศของ
เกษตรกรในเขตอําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณตาม
แบบสอบถามกลุมเกษตรกรการผลิตเบญจมาศเพื่อการคา ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 ราย การศึกษาขั้นตนในเรื่อง
ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศของเกษตรกรในเขตอําเภอแมริม  จังหวัด
เชียงใหมนี้ ขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลจริงที่ไดรับจากเกษตรกรผูที่ปลูกดอกเบญจมาศ ดังนั้นตัวเลขที่
แสดงในตารางตางๆ จึงเปนตัวเลขที่ไดรับจากการถัวเฉลี่ย ซ่ึงผูลงทุนตองพึงระวังในเรื่องของขอ
สมมติฐานและสภาพการณตาง ๆ ที่ใชในการศึกษาประกอบการพิจารณาในเรื่องของการลงทุน
ปลูกดอกเบญจมาศ 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศของเกษตรกรในเขตอําเภอแม
ริม  จังหวัดเชียงใหมใหผลสรุปเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูก ดังนี้ 

เกษตรกรผูปลูกดอกเบญจมาศ สวนใหญมีอายุระหวาง 40-59 ป การศึกษาสวนใหญอยูใน
ระดับประถมศึกษา มีประสบการณในการปลูกพืชไรและพืชสวนมานาน 

กลุมเกษตรกรการผลิตเบญจมาศเพื่อการคา จํานวน 30 ราย เปนเจาของ มีพื้นที่ปลูกรวม 
195 ไร โดยไดรับการสงเสริมการปลูกดอกเบญจมาศ จากศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในเรื่องของเทคนิคตางๆ คือ การคลุมพลาสติคดํา
เพื่อการยับยั้งการออกดอก การขึงตาขายเชือก และการใหแสงตอนกลางคืนเพื่อเรงการเติบโต การ
ใชฮอรโมนและสารเคมี รวมทั้งไดรับการอุดหนุนใหซ้ือทอนพันธุในราคาทุน และการใหใชรถไถ
โดยไมคิดมูลคา 

จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของปลูกดอกเบญจมาศของเกษตรกรในเขตอําเภอแม
ริม  จังหวัดเชียงใหมโดยแยกตามขนาดการปลูก (จํานวนโรงเรือนตอราย) ใหผลสรุปดังนี้ 

ขนาดการปลูก 40 โครง จํานวน 7 ราย รวมท้ังสิ้น 280 โครง มีคาใชจายในการปลูกดอก
เบญจมาศเฉลี่ยตอโครงดังนี้ คาใชจายในการลงทุนเฉลี่ยตอโครงเปนจํานวนเงิน 7,201.61 บาท 
(ตารางที่ 4-18) กรณีไดรับการสงเสริม  คาใชจายในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงินเทากับ 7,426.20-7,923.24 บาท (ตารางที่ 4-18) กรณีไมไดรับการสงเสริม คาใชจาย
ในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 เปนจํานวนเงินเทากับ 10,123.24-11,201.50 บาท 
(ตารางที่ 4-25) และมีรายไดจากการจําหนายดอกเบญจมาศเฉลี่ยตอโครงตอปในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงิน 11,901.00-13,609.16 บาท (ตารางที่ 4-43) มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรับการ
สงเสริม และไมไดรับการสงเสริม เทากับ 1.57 ป และ 3.60 ป ตามลําดับ มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีที่
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดรอยละ 0.75 รอยละ 7.50 กรณีไดรับการสงเสริมจะมีมูลคา
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ปจจุบันสุทธิเทากับ 17,646.54 บาทและ 13,199.49 บาท (ตารางที่ 4-61) ตามลําดับ กรณีไมไดรับ
การสงเสริมจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 3,082.34 บาทและ 1,224.57 บาท (ตารางที่ 4-62) 
ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนภายใน กรณีไดรับการสงเสริม และไมไดรับการสงเสริมเทากับ
รอยละ 60.66 (ตารางที่ 4-73) และรอยละ 13.35 (ตารางที่ 4-74) ตามลําดับ 

ขนาดการปลูก 55 โครง จํานวน 1 ราย รวมท้ังสิ้น 55 โครง มีคาใชจายในการปลูกดอก
เบญจมาศเฉลี่ยตอโครงดังนี้ คาใชจายในการลงทุนเฉลี่ยตอโครงเปนจํานวนเงิน 7,077.56 บาท 
(ตารางที่ 4-19) กรณีไดรับการสงเสริม  คาใชจายในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงินเทากับ 7,365.29-7,849.18 บาท (ตารางที่ 4-19) กรณีไมไดรับการสงเสริม คาใชจาย
ในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 เปนจํานวนเงินเทากับ 10,139.29-11,221.00 บาท 
(ตารางที่ 4-26) และมีรายไดจากการจําหนายดอกเบญจมาศเฉลี่ยตอโครงตอปในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงิน 11,788.00-13,569.46 บาท (ตารางที่ 4-44) มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรับการ
สงเสริม และไมไดรับการสงเสริม เทากับ 1.55 ป และ 3.66 ป ตามลําดับ มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีที่
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดรอยละ 0.75 รอยละ 7.50 กรณีไดรับการสงเสริมจะมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิเทากับ 17,840.23 บาทและ 13,371.61 บาท (ตารางที่ 4-63) ตามลําดับ กรณีไมไดรับ
การสงเสริมจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 2,860.38 บาทและ 1,054.94 บาท (ตารางที่ 4-64) 
ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนภายใน กรณีไดรับการสงเสริม และไมไดรับการสงเสริมเทากับ
รอยละ 61.92 (ตารางที่ 4-75) และรอยละ 12.63 (ตารางที่ 4-76) ตามลําดับ 

ขนาดการปลูก 80 โครง จํานวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 720 โครง มีคาใชจายในการปลูกดอก
เบญจมาศเฉลี่ยตอโครงดังนี้ คาใชจายในการลงทุนเฉลี่ยตอโครงเปนจํานวนเงิน 6,097.38 บาท 
(ตารางที่ 4-27) กรณีไดรับการสงเสริม  คาใชจายในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงินเทากับ 7,365.38-7,849.30 บาท (ตารางที่ 4-20) กรณีไมไดรับการสงเสริม คาใชจาย
ในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 เปนจํานวนเงินเทากับ 10,051.24-11,113.98 บาท 
(ตารางที่ 4-27) และมีรายไดจากการจําหนายดอกเบญจมาศเฉลี่ยตอโครงตอปในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงิน 11,939.00-13,643.19 บาท (ตารางที่ 4-45) มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรับการ
สงเสริม และไมไดรับการสงเสริม เทากับ 1.31 ป และ 2.96 ป ตามลําดับ มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีที่
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดรอยละ 0.75 รอยละ 7.50 กรณีไดรับการสงเสริมจะมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิเทากับ 19,244.07 บาทและ 14,710.50 บาท (ตารางที่ 4-65) ตามลําดับ กรณีไมไดรับ
การสงเสริมจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 4,740.19 บาทและ 2,785.19 บาท (ตารางที่ 4-66) 
ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนภายใน กรณีไดรับการสงเสริม และไมไดรับการสงเสริมเทากับ
รอยละ 75.27 (ตารางที่ 4-77) และรอยละ 22.54 (ตารางที่ 4-78) ตามลําดับ 



  
118 

 
ขนาดการปลูก 105 โครง จํานวน 1 รายรวมทั้งสิ้น 105 โครง มีคาใชจายในการปลูกดอก

เบญจมาศเฉลี่ยตอโครงดังนี้ คาใชจายในการลงทุนเฉลี่ยตอโครงเปนจํานวนเงิน 6,021.82 บาท 
(ตารางที่ 4-21) กรณีไดรับการสงเสริม  คาใชจายในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงินเทากับ 7,350.24-7,830.92 บาท (ตารางที่ 4-21) กรณีไมไดรับการสงเสริม คาใชจาย
ในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 เปนจํานวนเงินเทากับ 10,085.67-11,155.85 บาท 
(ตารางที่ 4-28) และมีรายไดจากการจําหนายดอกเบญจมาศเฉลี่ยตอโครงตอปในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงิน 11,905.00-13,592.15 บาท (ตารางที่ 4-46) มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรับการ
สงเสริม และไมไดรับการสงเสริม เทากับ 1.31 ป และ 3.05 ป ตามลําดับ มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีที่
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดรอยละ 0.75 รอยละ 7.50 กรณีไดรับการสงเสริมจะมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิเทากับ 19,137.76 บาทและ 14,630.26 บาท (ตารางที่ 4-67) ตามลําดับ กรณีไมไดรับ
การสงเสริมจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 4,366.24 บาทและ 2,484.86 บาท (ตารางที่ 4-68) 
ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนภายใน กรณีไดรับการสงเสริม และไมไดรับการสงเสริมเทากับ
รอยละ 75.28 (ตารางที่ 4-79) และรอยละ 21.11 (ตารางที่ 4-80) ตามลําดับ 

ขนาดการปลูก 160 โครง จํานวน 11 ราย รวมท้ังสิ้น 1,760 โครง มีคาใชจายในการปลูก
ดอกเบญจมาศเฉลี่ยตอโครงดังนี้ คาใชจายในการลงทุนเฉลี่ยตอโครงเปนจํานวนเงิน 5,373.78 บาท 
(ตารางที่ 4-22) กรณีไดรับการสงเสริม  คาใชจายในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงินเทากับ 5,965.64-6,425.31 บาท (ตารางที่ 4-22) กรณีไมไดรับการสงเสริม คาใชจาย
ในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 เปนจํานวนเงินเทากับ 8,006.57-8,906.08 บาท 
(ตารางที่ 4-29) และมีรายไดจากการจําหนายดอกเบญจมาศเฉลี่ยตอโครงตอปในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงิน 9,033-10,348.08 บาท (ตารางที่ 4-47) มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรับการสงเสริม 
และไมไดรับการสงเสริม เทากับ 1.70 ป และ 4.41 ป ตามลําดับ มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีที่อัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดรอยละ 0.75 รอยละ 7.50 กรณีไดรับการสงเสริมจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิ
เทากับ 11,732.14 บาทและ 8,667.52 บาท (ตารางที่ 4-69) ตามลําดับ กรณีไมไดรับการสงเสริมจะมี
มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 710.92 บาทและ (394.30) บาท (ตารางที่ 4-70) ตามลําดับ และมีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน กรณีไดรับการสงเสริม และไมไดรับการสงเสริมเทากับรอยละ 54.95 (ตารางที่ 
4-81) และรอยละ 4.85 (ตารางที่ 4-82) ตามลําดับ 

ขนาดการปลูก 180 โครง จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 180 โครง มีคาใชจายในการปลูกดอก
เบญจมาศเฉลี่ยตอโครงดังนี้ คาใชจายในการลงทุนเฉลี่ยตอโครงเปนจํานวนเงิน 5,337.86 บาท 
(ตารางที่ 4-23)  กรณีไดรับการสงเสริม  คาใชจายในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 
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เปนจํานวนเงินเทากับ 6,023.85-6,494.51 บาท (ตารางที่ 4-23) กรณีไมไดรับการสงเสริม คาใชจาย
ในการดําเนินงานเฉลี่ยตอโครงในระหวางปที่ 1-5 เปนจํานวนเงินเทากับ 8,091.85-9,008.18 บาท 
(ตารางที่ 4-30) และมีรายไดจากการจําหนายดอกเบญจมาศเฉลี่ยตอโครงตอปในระหวางปที่ 1-5 
เปนจํานวนเงิน 9,079.00-10,393.45 บาท (ตารางที่ 4-48) มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรับการสงเสริม 
และไมไดรับการสงเสริม เทากับ 1.70 ป และ 4.54 ป ตามลําดับ มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีที่อัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดรอยละ 0.75 รอยละ 7.50 กรณีไดรับการสงเสริมจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิ
เทากับ 11,671.02 บาทและ 8,624.50 บาท (ตารางที่ 4-71) ตามลําดับ กรณีไมไดรับการสงเสริมจะมี
มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 503.66 บาทและ (557.49) บาท (ตารางที่ 4-72) ตามลําดับ และมีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน กรณีไดรับการสงเสริม และไมไดรับการสงเสริมเทากับรอยละ 55.11 (ตารางที่ 
4-83) และรอยละ 3.69 (ตารางที่ 4-84) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาตนทุนและของการปลูกดอกเบญจมาศของเกษตรกรในเขตอําเภอแมริม  
จังหวัดเชียงใหมคร้ังนี้ แบงขนาดการศึกษาเปน 6 ขนาด คือ ขนาดการปลูก 40 โครง ขนาดการปลูก 
55 โครงขนาดการปลูก 80 โครง ขนาดการปลูก 105 โครง ขนาดการปลูก 160 โครง และขนาดการ
ปลูก 180 โครง 
 เมื่อจัดอันดับระยะเวลาคืนทุน จะเห็นไดวา กรณีที่ไดรับการสงเสริม ขนาดที่ไดรับการคืน
ทุนเร็วที่สุด มี 2 ขนาด ขนาดการปลูก 80 โครงและขนาดการปลูก 105 โครง ไดรับการคืนทุน 1.31 
ป รองลงมา คือ ขนาดการปลูก 55 โครงไดรับการคืนทุน 1.55 ป ขนาดการปลูก 40 โครงไดรับคืน
ทุน 1.57 ป ขนาดการปลูก 160 โครง และขนาดการปลูก 180 โครงไดรับคืนทุน 1.70 ป  กรณีที่
ไมไดรับการสงเสริม ขนาดที่ไดรับการคืนทุนเร็วที่สุด คือขนาดการปลูก 80 โครง ไดรับการคืนทุน 
2.96 ป รองลงมา คือ และขนาดการปลูก 105 โครง ไดรับการคืนทุน 3.05 ป ขนาดการปลูก 40 
โครงไดรับคืนทุน 3.06 ป ขนาดการปลูก 55 โครง ไดรับคืนทุน 3.66 ป ขนาดการปลูก 160 โครง 
ไดรับคืนทุน 4.41 ปและขนาดการปลูก 180 โครงไดรับคืนทุน 4.54 ป  

การศึกษาตนทุนและของการปลูกดอกเบญจมาศของเกษตรกรในเขตอําเภอแมริม  จังหวัด
เชียงใหม พบปญหาตางๆ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. ปญหาดานการเพาะปลูก  ปญหาที่เกษตรกรสวนใหญประสบอยู คือปญหาเรื่องปุยที่มี
ราคาคอนขางสูง และปริมาณไมพอตอความตองการของเกษตรกร บางครั้งตองมีการสั่งลวงหนา 
หรือ ตองสํารองปริมาณที่ตองการใชไวระยะเวลาหนึ่ง ทําใหเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ 
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2. ปญหาดานการตลาด ปจจุบันดอกเบญจมาศยังไมสามารถจัดมาตรฐานทางดานราคา
ดอกได จึงทําใหราคาไมแนนอน ราคาตลาดจึงขึ้นพอคาคนกลาง ประกอบกับดอกเบญจมาศจาก
เมืองจีนมีราคาถูกลงจากผลกระทบของการทําสัญญาอันเปนผลจากการลงนามในสัญญาเอฟทีเอ
ระหวางไทยและจีน 

3. ปญหาดานเรื่องเงินทุนหมุนเวียน  เนื่องจากในชวงฤดูการผลิตหนึ่ง จําเปนตองมี
เงินทุนหมุนเวียนในชวงระหวางการผลิต โดยเฉพาะคาแรงงานที่ตองจายเงินทุกอาทิตย  

4. ในขนาดการปลูก 160 โครงและขนาดการปลูก 180 โครง เมื่อเทียบกับขนาดอื่นที่เล็ก
กวา ในฤดูการผลิตหนึ่ง ไมสามารถใชโรงเรือนใหปลูกได 2 รุน เนื่องจากตองมีการใชเงินทุน
หมุนเวียนจํานวนมากในการดําเนินงานและประกอบกับดอกเบญจมาศมีเทคนิคการปลูกที่ยุงยาก 
ถาปลูกทุกโรงเรือนพรอมกันเกษตรกรไมสามารถควบคุม ดูแลไดอยางทั่วถึง อีกทั้ง คนงานอาจไม
เพียงพอตอความตองการ และในสถานการณทางดานราคาที่ไมคงที่ ทําใหเกิดความกังวลในราคา
ทองตลาดเมื่อเก็บเกี่ยวได 
 
ขอเสนอแนะ 

ในการวิเคราะหและศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศของเกษตรกร
ในเขตอําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้ 

1. รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน ทางดานการจัดหาปุยราคาถูก
ใหเกษตรกร หรือเปนตัวกลางจัดหาปุยใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 

2. เกษตรกรควรมีการรวมกลุมกันขึ้นเพื่อที่จะไดสรางอํานาจในการตอรองกับกลุมพอคา
คนกลาง เพื่อปองกันปญหาการถูกกดราคา 

3. รัฐบาลควรสนับสนุนทางดานเงินทุนแกเกษตรกร โดยการจัดหาแหลงเงินทุนหรือ
แหลงกูยืมเงินที่มีดอกเบี้ยต่ําใหแกเกษตรกรที่มีปญหาเรื่องของเงินทุน 

4. ในกลุมขนาดการปลูกที่มีโรงเรือนจํานวนมาก รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควร
ใหความรูในเรื่องการบริหาร จัดการโรงเรือน เพื่อใหสามารถปลูกได 2 รุนตอโรงเรือนในฤดูการ
ผลิตหนึ่ง 

5. เกษตรกรควรปลูกพืชอ่ืนๆ ที่ใหผลเร็ว เชน พืชไร พืชผัก เนื่องจาก ลดความเสี่ยงดาน
การตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นควบคูไปกับการปลูกดอกเบญจมาศ เนื่องจากการปลูกดอกเบญจมาศมี
ชวงเวลาการปลูก คือ เดือนสิงหาคมถึงมีนาคม ทําใหพื้นที่วางในชวงนอกเหนือจากระยะเวลา
ดังกลาว 
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ขอจํากัดของการศึกษา 
 

1. การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องของขอบเขตพื้นท่ีท่ีศึกษา โดยเลือกศึกษาในเขตพื้นที่
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีสภาพดิน แหลงน้ํา และการลงทุน รวมท้ังปจจัยการผลิตที่มีผล
ตอตนทุน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนได ดังนั้นการนําแนวการศึกษาไปใชในพื้นที่อ่ืน
จะตองคํานึงขอกําหนดเรื่องขอบเขตการศึกษาใหเหมาะสม 

 
2. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา อยูในชวงระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2551 ซ่ึงอัตราคิดลดและอัตราดอกเบี้ยที่นํามาใชในการวิเคราะหเปนอัตราที่ต่ํา ถาหากอัตราคิด
ลดและอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหผลการวิเคราะห เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงไป หากผูที่สนใจจะศึกษาในอนาคต ควรทําการศึกษาตลอดระยะเวลาของอายุของ
ดอกเบญจมาศ 
 


