
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจปลูกดอกพีค๊อก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อก อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างจากเกษตรกรผูป้ลูกดอกพีค๊อก
ในต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 91 ราย และคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ วารสาร ข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลท่ี
เผยแพร่ในระบบออนไลน์เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยั
เคร่ืองทางการเงิน 3 วิธี คือ วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิและวิธีอตัราผลตอบแทน
ภายใน สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี  
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกดอกพีค๊อกทั้ง 91 ราย เกษตรกร
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 41 ปีข้ึนไป ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนของตนเองเป็นส่วนใหญ่ และในการจัด
จ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายผา่นพอ่คา้คนกลางมากท่ีสุด 
 
ต้นทุนและผลตอบแทนและการวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อก อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยแบ่งตามขนาดพื้นท่ีปลูก ไดผ้ลสรุปการศึกษาดงัน้ี 
 ขนาดพืน้ทีป่ลูก 1 งาน จ านวน 11 ราย รวมทั้งส้ิน 2.75 ไร่  

มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่
เป็นจ านวนเงิน 25,649.09 บาท (ตารางท่ี 12) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
เฉล่ียต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 8,370.91 ถึง 9,924.11 บาท (ตารางท่ี 30)               
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 10,270.91 ถึง 12,233.57 บาท (ตารางท่ี 40) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 31,618.00 ถึง 36,208.49 บาท (ตารางท่ี 67)                         
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มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี 1 เดือน 6 วนั และ          
1 ปี 2 เดือน 12 วนั  ตามล าดบั (ตารางท่ี 94) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่า                    
ท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 และ ร้อยละ 7 กรณีได้รับการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 
94,725.74 บาทและ 75,292.18 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 103) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 84,504.45 บาทและ 66,739.44 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 103) และมีอตัรา
ผลตอบแทนภายใน กรณีได้รับการส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 89 และไม่ได้รับการส่งเสริมเท่ากบั               
ร้อยละ 81 (ตารางท่ี 112)     

ขนาดพืน้ทีป่ลูก 2 งาน จ านวน 13 ราย รวมทั้งส้ิน 6.50 ไร่  
มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่

เป็นจ านวนเงิน 16,930.77 บาท (ตารางท่ี 13) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
เฉล่ียต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 8,841.53 ถึง 10,720.40 บาท (ตารางท่ี 31)        
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 10,741.53 ถึง 13,029.86 บาท (ตารางท่ี 41) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 21,773.50 ถึง 24,866.66 บาท (ตารางท่ี 68)                   
มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี 3 เดือน 18 วนั และ 
1 ปี 6 เดือน 11 วนั ตามล าดบั (ตารางท่ี 95) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่า                     
ท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 และ ร้อยละ 7 กรณีได้รับการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 
48,779.44 บาทและ 38,222.84 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 104) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 38,558.16 บาทและ 29,670.08 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 104) และมีอตัรา
ผลตอบแทนภายใน กรณีได้รับการส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 73 และไม่ได้รับการส่งเสริมเท่ากบั               
ร้อยละ 60 (ตารางท่ี 113)     

ขนาดพืน้ทีป่ลูก 3 งาน จ านวน 10 ราย รวมทั้งส้ิน 7.50 ไร่  
มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่

เป็นจ านวนเงิน 13,654.67 บาท (ตารางท่ี 14) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
เฉล่ียต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 7,284.01 ถึง 8,681.35 บาท (ตารางท่ี 32)                 
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 9,184.01 ถึง 10,990.81 บาท (ตารางท่ี 42) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 22,392.50 ถึง 25,627.13 บาท (ตารางท่ี 69)                        
มีระยะเวลาคืนทุน กรณีได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี และ 1 ปี 11 วนั 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 96) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 
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และ ร้อยละ 7 กรณีไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 64,236.36 บาทและ 51,675.47 
บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 105) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 54,015.08 
บาทและ 43,122.72 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 105) และมีอตัราผลตอบแทนภายใน กรณีไดรั้บการ
ส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 110 และไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่ากบั ร้อยละ 95 (ตารางท่ี 114) 

ขนาดพืน้ทีป่ลูก 1 ไร่ จ านวน 19 ราย รวมทั้งส้ิน 19 ไร่  
มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่

เป็นจ านวนเงิน 13,842.37 บาท (ตารางท่ี 15) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
เฉล่ียต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 8,180.78 ถึง 9,729.39 บาท (ตารางท่ี 33)                  
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 10,080.78 ถึง 12,038.85 บาท (ตารางท่ี 43) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 27,021.50 ถึง 30,959.72 บาท (ตารางท่ี 70)                        
มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี และ 1 ปี ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 97) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 และ ร้อยละ 
7 กรณีได้รับการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 83,618.54 บาทและ 67,893.72 บาท 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 106) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 73,397.26 บาท
และ 59,340.97 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 106) และมีอตัราผลตอบแทนภายใน กรณีได้รับการ
ส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 137 และไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่ากบั ร้อยละ 123 (ตารางท่ี 115) 

ขนาดพืน้ทีป่ลูก 1.50 ไร่ จ านวน 9 ราย รวมทั้งส้ิน 13.50 ไร่  
มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่

เป็นจ านวนเงิน 9,484.07 บาท (ตารางท่ี 16) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
เฉล่ียต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 6,231.48 ถึง 7,344.57 บาท (ตารางท่ี 34) 
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 8,131.48 ถึง 9,654.03 บาท (ตารางท่ี 44) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 22,563.00 ถึง 25,886.92 บาท (ตารางท่ี 71) มี
ระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี และ 1 ปี ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 98)  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 และ ร้อยละ 
7 กรณีได้รับการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากับ 75,381.38 บาทและ 61,673.90 บาท 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 107) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 65,160.12 บาท
และ 53,121.14 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 107) และมีอตัราผลตอบแทนภายใน กรณีได้รับการ
ส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 174 และไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่ากบั ร้อยละ 154 (ตารางท่ี 116) 
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ขนาดพืน้ทีป่ลูก 2 ไร่ จ านวน 9 ราย รวมทั้งส้ิน 18 ไร่  

มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่
เป็นจ านวนเงิน 11,815.56 บาท (ตารางท่ี 17) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
เฉล่ียต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 5,018.04 ถึง 5,943.83 บาท (ตารางท่ี 35)                
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 6,918.04 ถึง 8,253.29 บาท (ตารางท่ี 45) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย               
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 27,650.50 ถึง 31,674.35 บาท (ตารางท่ี 72)                        
มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี และ 1 ปี ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 99)  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 และ ร้อยละ 
7 กรณีได้รับการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 105,814.29 บาทและ 86,809.57 บาท 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 108) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 95,593.01 บาท 
และ 78,256.82 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 108) และมีอตัราผลตอบแทนภายใน กรณีได้รับการ
ส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 194 และไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่ากบั ร้อยละ 177 (ตารางท่ี 117) 

ขนาดพืน้ทีป่ลูก 5 ไร่ จ านวน 16 ราย รวมทั้งส้ิน 80 ไร่  
มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่

เป็นจ านวนเงิน 10,837.06 บาท (ตารางท่ี 18) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
เฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 12,647.88 ถึง 15,349.35 บาท (ตารางท่ี 36) 
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 14,547.88 ถึง 17,658.81 บาท (ตารางท่ี 46) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 30,468.50 ถึง 34,424.02 บาท (ตารางท่ี 73)               
มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี และ 1 ปี ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 100) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 และ ร้อยละ 
7 กรณีได้รับการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 79,358.07 บาทและ 64,920.13 บาท 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 109) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 69,136.79 บาท
และ 56,367.38 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 109) และมีอตัราผลตอบแทนภายใน กรณีได้รับการ
ส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 165 และไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่ากบั ร้อยละ 147 (ตารางท่ี 118) 

ขนาดพืน้ทีป่ลูก 7 ไร่ จ านวน 3 ราย รวมทั้งส้ิน 21 ไร่  
มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่

เป็นจ านวนเงิน 10,825.71 บาท (ตารางท่ี 19) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
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เฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 11,155.95 ถึง 13,560.14 บาท (ตารางท่ี 37) 
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 13,055.95 ถึง 15,869.60 บาท (ตารางท่ี 47) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 32,810.00 ถึง 36,491.47 บาท (ตารางท่ี 74)               
มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี และ 1 ปี ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 101) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 และ ร้อยละ 
7 กรณีได้รับการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 97,546.07 บาทและ 80,225.08 บาท 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 110) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 87,324.80 บาท
และ 71,672.32 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 110) และมีอตัราผลตอบแทนภายใน กรณีได้รับการ
ส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 200 และไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่ากบั ร้อยละ 182 (ตารางท่ี 119) 

ขนาดพืน้ทีป่ลูก 10 ไร่ จ านวน 1 ราย รวมทั้งส้ิน 10 ไร่  
มีค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊กเฉล่ียต่อไร่ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ียต่อไร่

เป็นจ านวนเงิน 10,570.00 บาท (ตารางท่ี 20) กรณีไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
เฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 13,785.00 ถึง 16,755.79 บาท (ตารางท่ี 38) 
กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียต่อไร่ในระหวา่งปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวน
เงินเท่ากบั 15,685.00 ถึง 19,065.25 บาท (ตารางท่ี 48) และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อกเฉล่ีย
ต่อไร่ในระหว่างปีท่ี 1 – 5 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 36,750.00 ถึง 41,575.00 บาท (ตารางท่ี 75)               
มีระยะเวลาคืนทุน กรณีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม เท่ากบั 1 ปี และ 1 ปี ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 102) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 0.87 และ ร้อยละ 
7 กรณีได้รับการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 106,328.80 บาทและ 87,584.66 บาท 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 111) กรณีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 96,107.53 บาท
และ 79,031.91บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 111) และมีอตัราผลตอบแทนภายใน กรณีได้รับการ
ส่งเสริม เท่ากบั ร้อยละ 219 และไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่ากบั ร้อยละ 201 (ตารางท่ี 120) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อกของเกษตรกรในเขตอ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี แบ่งขนาดการศึกษาออกเป็น 9 ขนาด คือ ขนาดพื้นท่ีปลูก 1 งาน 
ขนาดพื้นท่ีปลูก 2 งาน ขนาดพื้นท่ีปลูก 3 งาน ขนาดพื้นท่ีปลูก 1 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 1.50 ไร่ ขนาด
พื้นท่ีปลูก 2 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 5 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 7 ไร่ และขนาดพื้นท่ีปลูก 10 ไร่  
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 เม่ือจดัอนัดบัระยะเวลาคืนทุนจะเห็นไดว้่า กรณีท่ีไดรั้บการส่งเสริม ขนาดท่ีไดรั้บการคืน
ทุนเร็วท่ีสุด มี 7 ขนาด ไดแ้ก่ขนาดพื้นท่ีปลูก 3 งาน ขนาดพื้นท่ีปลูก 1 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 1.50 ไร่ 
ขนาดพื้นท่ีปลูก 2 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 5 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 7 ไร่ และขนาดพื้นท่ีปลูก 10 ไร่ ไดรั้บ
การคืนทุนภายใน 1 ปี รองลงมาคือ ขนาดพื้นท่ีปลูก 1 งาน ได้รับการคืนทุนภายใน 1.10 ปี และ
ขนาดพื้นท่ีปลูก 2 งาน ไดรั้บการคืนทุนภายใน 1.30 ปี กรณีท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม ขนาดท่ีไดรั้บ
การคืนทุนเร็วท่ีสุด มี 6 ขนาด ไดแ้ก่ขนาดพื้นท่ีปลูก 1 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 1.50 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 
2 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 5 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 7 ไร่ และขนาดพื้นท่ีปลูก 10 ไร่ ไดรั้บการคืนทุนภายใน 
1 ปี รองลงมาคือ ขนาดพื้นท่ีปลูก 3 งาน ได้รับการคืนทุนภายใน 1.03 ปี ขนาดพื้นท่ีปลูก 1 งาน 
ไดรั้บการคืนทุนภายใน 1.20 ปี และขนาดพื้นท่ีปลูก 2 งาน ไดรั้บการคืนทุนภายใน 1.53 ปี 
 การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อกของเกษตรกรในเขตอ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่  พบปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาด้านการเพาะปลูก ปัญหาท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบอยู่ คือปัญหาเร่ืองปุ๋ยท่ีมี
ราคาค่อนขา้งสูง และปริมาณไม่พอต่อความตอ้งการของเกษตรกร บางคร้ังตอ้งมีการสั่งซ้ือล่วงหนา้
หรือตอ้งส ารองปริมาณท่ีตอ้งการใชไ้วร้ะยะหน่ึง ท าใหเ้งินทุนหมุนเวยีนไม่เพียงพอ 

2. ปัญหาด้านการตลาด ปัจจุบนัดอกพีคอ๊กยงัไม่สามารถจดัมาตรฐานทางดา้นราคาดอกได ้
จึงท าใหร้าคาไม่แน่นอน ราคาตลาดจึงข้ึนอยูก่บัพอ่คา้คนกลาง ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดราคาหนา้สวน 

3. ปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน เน่ืองจากในช่วงฤดูกาลผลิตหน่ึงจ าเป็นต้องมีเงินทุน
หมุนเวยีนในช่วงระหวา่งการผลิต โดยเฉพาะค่าแรงงานท่ีตอ้งจ่ายเงินทุกสัปดาห์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิเคราะห์และศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อกของเกษตรกร                 
ในเขตอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการจดัหาปุ๋ยราคาถูกให้
เกษตรกร หรือเป็นตวักลางในการจดัหาปุ๋ยใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกร 

2. เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มกนัข้ึนเพื่อท่ีจะไดส้ร้างอ านาจในการต่อรองกบักลุ่มพ่อคา้
คนกลาง เพื่อป้องกนัปัญหาการถูกกดราคา 

3. รัฐบาลควรสนับสนุนทางด้านเงินทุนแก่เกษตรกร โดยการจดัหาแหล่งเงินทุนหรือ
แหล่งกูย้มืเงินท่ีมีดอกเบ้ียต ่า 
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ข้อจ ากดัของการศึกษา 

1. การศึกษาคร้ังนีม้ีข้อจ ากดัในเร่ืองของขอบเขตพืน้ที่ที่ศึกษา โดยเลือกศึกษาในเขตพื้นท่ี
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีสภาพดิน แหล่งน ้ า และการลงทุน รวมทั้งปัจจยัการผลิตท่ีมีผล
ต่อตน้ทุน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนได้ ดงันั้นการน าแนวการศึกษาไปใช้ในพื้นท่ีอ่ืน
จะตอ้งค านึงถึงขอ้ก าหนดเร่ืองขอบเขตการศึกษาใหเ้หมาะสม 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา อยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน
เมษายน 2554 ซ่ึงอตัราคิดลดและอตัราดอกเบ้ียท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์เป็นอตัราท่ีต ่า ถ้าหาก
อตัราคิดลดและอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลง อาจท าให้ผลการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจในการ
ลงทุนมีการเปล่ียนแปลงไป หากผูท่ี้สนใจจะศึกษาในอนาคต ควรท าการศึกษาตลอดระยะเวลาของ
อายขุองดอกพีคอ๊ก 

 


