
บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อก อ าเภอแม่ริม จังหวดั
เชียงใหม่คร้ังน้ี ไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์
ขอ้มูล เพื่อใหผ้ลท่ีไดจ้ากการศึกษามีความถูกตอ้ง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
  การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะพื้นท่ีการปลูกดอกพีค๊อกของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก
ดอกพีคอ๊ก ในเขตต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีปลูกปริมาณ
มาก เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัของต าบลและไดรั้บการส่งเสริมจากส านกังานการเกษตร   

ขอบเขตด้านประชากร 
  การศึกษาท าการก าหนดขอบเขตประชากร (Population) คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก                      
ดอกพีค๊อก ในเขตต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ท่ีท าการปลูกดอกพีค๊อก                      
ในปัจจุบนั จ านวนทั้งหมด 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผูป้ลูกดอกพีคอ๊กทั้งหมด ณ เดือน
ตุลาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554 โดยแบ่งกลุ่มประชากรตามจ านวนพื้นท่ีท่ีปลูก ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ตารางที ่1   แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวนขนาดพืน้ทีป่ลูก จ านวนเกษตรกร จ านวนขนาดพืน้ที่ 

ปลูกทั้งส้ิน และจ านวนต้นดอกพค๊ีอกทีป่ลูกทั้งส้ิน 

พืน้ทีป่ลูก จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

พืน้ทีป่ลูกทั้งส้ิน  
(ไร่) 

จ านวนต้น 
ดอกพค๊ีอกทีป่ลูกทั้งส้ิน (ต้น) 

1 งาน 11 2.75 40,000 
2 งาน 13 6.5 67,650 
3 งาน 10 7.5 73,750 
1 ไร่ 19 19 225,700 

1.5 ไร่ 9 13.5 132,400 
2 ไร่ 9 18 211,970 
5 ไร่ 16 80 999,050 
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ตารางที ่1   แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวนขนาดพืน้ทีป่ลูก จ านวนเกษตรกร จ านวนขนาดพืน้ที่ 
ปลูกทั้งส้ิน และจ านวนต้นดอกพค๊ีอกทีป่ลูกทั้งส้ิน (ต่อ) 

จ านวนพืน้ที่
ปลูก 

จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

พืน้ทีป่ลูกทั้งส้ิน  
(ไร่) 

จ านวนต้น 
ดอกพค๊ีอกทีป่ลูกทั้งส้ิน (ต้น) 

7 ไร่ 3 21 278,000 
10 ไร่ 1 10 125,000 
รวม 91 178.25 2,153,520 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาไดเ้ก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร              
ผูป้ลูกดอกพีค๊อกในเขตต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวนทั้งหมด 91 ราย               
เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน โดยแบ่งพื้นท่ีการปลูกออกเป็น 9 กลุ่ม ไดแ้ก่                 
1 งาน   2 งาน   3 งาน   1 ไร่   1.5 ไร่   2 ไร่   5 ไร่   7 ไร่ และ 10 ไร่ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากงานวจิยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
เอกสาร ต าราทางวชิาการ งานวจิยั ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ และฐานขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 
วธีิการศึกษา 

สร้างแบบสัมภาษณ์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ความรู้ท่ีไดรั้บจากการปลูกดอกพีค๊อก ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ พื้นท่ีการปลูก 
จ านวนการปลูก แหล่งเงินทุน การจดัจ าหน่าย 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการปลูกและการดูแลรักษา ได้แก่ ค่าวตัถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการปลูกดอกพีคอ๊ก  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกดอกพีคอ๊ก  
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ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ 
น าแบบสัมภาษณ์ขา้งตน้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงของเน้ือหา

วา่ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

การน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการสัมภาษณ์ 
น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ไปสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกดอกพีค๊อก 

ในเขตต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งหมด 91 ราย โดยแบ่งพื้นท่ี                
การปลูกออกเป็น 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1 งาน   2 งาน   3 งาน   1 ไร่   1.5 ไร่   2 ไร่   5 ไร่   7 ไร่ และ 10 ไร่ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวจิยัน้ี ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างจะ
น ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบขอ้มูลโดยทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดอกพีค๊อก ตน้ทุนต่อหน่วย
ผลิตภณัฑ์ ผลตอบแทนต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบนั                     
(Net Present Value) และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of return on Investment)                               
โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
  ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม  

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
เพื่อน ามาอธิบายโดยใช้ร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) น าเสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งพื้นท่ีการปลูกออกเป็น 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1 งาน  2 งาน  3 งาน                   
1 ไร่   1.5 ไร่   2 ไร่   5 ไร่   7 ไร่ และ 10 ไร่ 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัต้นทุนการปลูกดอกพค๊ีอก  

 ข้อมูลท่ีน ามาค านวณเพื่อให้ได้ต้นทุนและผลตอบแทน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  (Investment Cost) 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วย เคร่ืองมือและอุปกรณ์การปลูก 

การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว ดงัน้ี  
1.1 หลอดไฟ ขั้ วหลอดไฟ จานครอบหลอดไฟ และสายไฟ ใช้

ส าหรับใหแ้สงสวา่งดอกพีคอ๊กในเวลากลางคืน  
1.2 เชือก และไมไ้ผ่ ใช้ส าหรับค ้ายนัล าตน้และค ้ายนัหลอดไฟและ

สายไฟ ซ่ึงจะมีจ าหน่ายตามทอ้งตลาดถกัส าเร็จรูปแลว้  
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1.3 เคร่ืองสูบน ้ า ใช้ส าหรับสูบน ้ าตามแหล่งธรรมชาติ เช่น แม่น ้ า ล า
คลอง ไปยงัแปลงปลูกพีค๊อกเพื่อให้น ้ าพีค๊อกทุกวนั โดยมีใช้ทั้งแบบหอยโข่งและแบบจุ่มแบบได
โว ่ซ่ึงมีทั้งแบบใชไ้ฟฟ้า 220 VAC/50 Hz และน ้ามนัเบนซิน 

1.4 ท่อพีวี ซี  และสายยางขนาดใหญ่ ใช้ ร่วมกัน เค ร่ืองสูบน ้ า                 
เพื่อใชร้ดน ้าดอกพีคอ๊ก 

1.5 ไทมเ์มอร์ ใช้ส าหรับติดตั้ง เพื่อควบคุมเวลาเปิดปิดแสงไฟ ตั้งแต่
เวลา 19.00 – 23.00 น. พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกไม่นิยมติดตั้ง โดยอาศยัดูเวลาจากนาฬิกาขอ้มือแทน  

1.6 เคร่ืองพน่ยา ใชส้ าหรับพน่สารเคมีและฮอร์โมน 
1.7 กรรไกรตดัก่ิง ใชส้ าหรับตดัแต่งก่ิง และใชส้ าหรับเก็บเก่ียวดอก

พีคอ๊ก เพื่อการจ าหน่าย 
1.8 มีดดายหญา้ ใชส้ าหรับตดัหญา้ในร่องแปลงปลูก  
1.9 จอบ และเสียม ใชส้ าหรับปลูกและดูแลรักษาตน้พีคอ๊ก 
1.10 ถงัน ้า ใชส้ าหรับแช่ตน้พีคอ๊กหลงัจากเก็บเก่ียว 
1.11 หนงัสือพิมพ ์ใชส้ าหรับห่อดอกพีคอ๊ก เพื่อจ าหน่าย 
1.12 หนังยางรัดดอก ใช้ส าหรับรัดดอกพีค๊อกหลังจากเก็บเก่ียว                

เพื่อการจ าหน่าย 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Cost)  

โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554 เพื่อใช้
เป็นปีฐานในการประมาณการตน้ทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนเมษายน 2558 ดงัน้ี 

2.1 ค่าแรงงาน โดยจา้งคนงานแบบรายวนั โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
คือ ช่วงปรับพื้นท่ีและปลูก เพื่อท าการยกแปลงและปลูกท่อนพนัธ์ุลงในแปลงท่ีเตรียมไว ้ช่วงท่ีสอง
คือ ช่วงฤดูกาลผลิต โดยคนงานมีหน้าท่ีดูแล ใส่ปุ๋ยและรดน ้ า ช่วงท่ีสามคือ ช่วงการเก็บเก่ียว โดย
อาศยัแรงงานในการตดัดอกและบรรจุหีบห่อ 

2.2 รายจ่ายค่าท่อนพนัธ์ุ(ตน้กลา้) จากการศึกษาพบวา่ มีเกษตรกรบาง
รายท่ีไม่สามารถเพาะตน้กลา้ไดเ้อง จึงตอ้งซ้ือตน้กลา้จากเกษตรกรรายอ่ืน 

2.3 ค่าปุ๋ยและสารเคมี สูตรปุ๋ยและสารเคมีมาตรฐานท่ีใชใ้นการปลูก
ดอกพีค๊อก คือ สูตร 15-15-15  สูตร 13-13-21 และสูตร 14-14-21 ฮอร์โมนท่ีใช้ คือ จิบเบอริลิน 
และฮอร์โมนบ ารุงใบ 

2.4 ค่าไฟฟ้า เทคนิคท่ีส าคญัในการปลูกดอกพีค๊อก คือ การเปิด-ปิด
แสงไฟ ตั้งแต่เวลา 19.00–23.00 น. 
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 ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัรายได้และผลตอบแทนจากการปลูกดอกพค๊ีอก 
    ผลตอบแทนจากการปลูกดอกพีค๊อก ไดจ้ากส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้และราคาท่ีจ าหน่ายได้ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554  

1. ปริมาณของผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได้ 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถาม เก่ียวกบัปริมาณผลผลิต

ของดอกพีค๊อกท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวไดใ้นแต่ละไร่มีปริมาณไม่เท่ากนัแลว้แต่ความเจริญเติบโตและ
สมบูรณ์ของแต่ละตน้ รวมทั้งข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืน ประกอบดว้ย การดูแลบ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 
สภาพภูมิอากาศ ภาวการณ์ระบาดของศตัรูของดอกพีคอ๊ก เป็นตน้   

2. ราคาทีจ่ าหน่าย 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกและจ าหน่ายดอกพีค๊อกภายใน       

ต  าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึง                     
เดือนเมษายน 2554 ส าหรับราคาขายนั้น เน่ืองจากผลผลิตท่ีไดจ้ากการปลูกแบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ 
เกรด A และเกรด B ดงันั้นราคาขายของดอกพีคอ๊กจึงแตกต่างกนัดงัน้ี  

2.1 กรณีขายตรง 
    ราคาขายดอกเกรด A    ดอกละ 3.00 บาท 
    ราคาขายดอกเกรด B ดอกละ 1.50 บาท 

2.2 กรณีขายผา่นพอ่คา้คนกลาง 
 ราคาขายดอกเกรด A    ดอกละ 2.50 บาท 

    ราคาขายดอกเกรด B ดอกละ 1.00 บาท 
3. การวเิคราะห์ผลตอบแทน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกดอกพีค๊อก 
โดยแบ่งพิจารณาเป็น 9 กลุ่ม ตามพื้นท่ีการเพาะปลูก ไดแ้ก่ 1 งาน  2 งาน  3 งาน  1 ไร่  1.5 ไร่                   
2 ไร่   5 ไร่   7 ไร่ และ 10 ไร่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ โดยใชก้ระแสเงินสดเขา้
และกระแสเงินสดออก และน าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน 3 วธีิ คือ 

3.1 วธีิระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method หรือ PBP) เป็นการ
ค านวณหาช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชห้าประโยชน์จากการลงทุน โดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นจะเท่ากบั
เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 

3.2 วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value Method หรือ NPV) 
เป็นการเปรียบเทียบกระแสเงินสดท่ีไหลเขา้กบักระแสเงินสดท่ีไหลออก โดยเปรียบเทียบในเวลา
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ปัจจุบนัเหมือนกนัซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจคือ กระแสเงินสดไหลเขา้มากกว่ากระแสเงินสด
ไหลออกหรือมูลค่าปัจจุบนัมีค่าเป็นบวกจะยอมรับโครงการ ถ้ากระแสเงินสดไหลเขา้น้อยกว่า
กระแสเงินสดไหลออกหรือมูลค่าปัจจุบนัมีค่าเป็นลบ จะปฏิเสธโครงการ  

3.3 วิธีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return Method 
หรือ IRR) เป็นการค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุนในโครงการ ซ่ึงอตัรา
ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจะเป็นอัตราท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ                      
ในการศึกษาคร้ังน้ี ตน้ทุนของเงินทุนหรืออตัราส่วนลดท่ีน ามาใช้ในการประเมินค่าการลงทุนใน
การศึกษาคร้ังน้ี ใช ้2 อตัรา คือ อตัราร้อยละ 0.87 เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2553) เพื่อเปรียบเทียบในกรณีท่ี หากเกษตรกร     
ผูป้ลูกไม่ลงทุนในโครงการแลว้น าเงินสดไปฝากธนาคาร และอตัราร้อยละ 7 ซ่ึงเป็นอตัราเงินกู ้             
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2553) ในกรณีท่ีหากเกษตรกรผูป้ลูก       
กูเ้งินเพื่อลงทุนในโครงการ   

ส่วนที ่4 การประเมินผลตอบแทนของการปลูกดอกพค๊ีอก 
  การประเมินผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อก จะถูกน ามาวิเคราะห์                      

เชิงพรรณนา     
 
 
 
 
 


