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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอะโวคาโดในเขตอ าเภอ         
พบพระ จังหวัดตาก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโด ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก จ านวน 132 
ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา 
นิยมปลูกพันธุ์พ้ืนเมือง ใช้พื้นที่ของตนเองในการปลูกท้ังหมด ส่วนใหญ่มักจะได้ผลผลิตในปีท่ี 4 มีจ านวนต้นอะโวคา
โดทั้งหมด 6,338 ต้น ผลผลิตเฉลีย่ตน้ละ 50.08 กิโลกรัม ต้นทุนต่อกิโลกรัมเฉลี่ย เท่ากับ 11.85 บาท ได้ผลผลติรวม 
317,400 กโิลกรัม ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 49.62 บาท มีก าไรขั้นต้นต่อกิโลกรัม 37.77 บาท อัตราก าไรขั้นต้นตอ่
กิโลกรัม 76.12 % อัตราก าไรขั้นต้นรวม 76.74 % ก าไรส่วนเกินต่อกิโลกรัม 46.78 บาท จุดคุ้มทุน 9.65 กิโลกรัม 
หรือต้องขายได้ 478.83 บาทต่อต้น อัตราก าไรส่วนเกินที่ปลอดภัย 61.46 % อัตราก าไรสุทธิ 78.57 % อัตรา
ผลตอบแทนต่อทุน 2.15 % ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 0.04 ปีหรือ 1,475 วันหลังจากวันที่ปลูก 
ค าส าคัญ : ต้นทุน/ ผลตอบแทน/ อะโวคาโด 
 

Abstract 
 According to the study on "Cost and return of avocado cultivation in Phop Phra District, 
Tak Province" was a quantitative research. The objective of this study was to study the cost and 
return of avocado cultivation in Phop Phra District, Tak Province. The target group was 132 avocado 
farmers in Phop Phra District, Tak Province as the sample group by using questionnaires and 
statistics for analysing data which can present percentage and mean. 
 The study found that Most farmers are female. Most ages 51-60 years old did not receive 
an education. Popular to grow native varieties Use their own area for planting all Most of them will 
get the product in the 4 th year, all avocados A total of 6 ,338 avocados were grown, the average 
yield was 50 . 0 8  kg per plant, the average cost per kg was 11 . 8 5  baht, and the total yield was 
317,400 kg. Average selling price per kilogram 49.62 baht, gross profit per kilogram 37.77 baht, gross 
profit margin per kilogram 76.12% , gross profit margin 76.74% , excess profit per kilogram 46.78 
baht, break-even point 9.65 kilograms, or had to sell 478.83 baht per tree Safe margin 61.46% Net 
profit margin 78.57% Return on equity 2.15% Payback period (years) 0.04 years or 1,475 days after 
planting date 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช ท าสวนและปลูกผลไม้
ต่างๆ ประเทศไทยจึงเป็นดินแดนที่มีอาหารรองรับผู้คนอยู่ทุกฤดูกาลอย่างสม่ าเสมอด้วยสภาพภูมิประเทศที่ อุดม
สมบูรณ์ รวมถึงสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผลไม้ก็เป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งท่ี
คนไทยให้ความส าคัญและน าไปใช้ในการบริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสุขภาพนิยมรับประทานผลไม้เพื่อรักษา
สุขภาพ ซึ่งได้แก่ ฝรั่ง อะโวคาโด กล้วยหอม มะละกอ สับปะรด ส้ม (ราเชนทร์ ถิรพร, 2559) 
 อะโวคาโดเป็นพืชผลทางการเกษตรอีกหนึ่งอย่างที่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือนิยมท ากันมากเนื่องด้วย
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและยังมีอุณหภูมิต่ า เย็นเกือบตลอดทั้งปี อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่เจริญเติบโต
ได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ ที่มีระดับความสูงจากน้ าทะเลประมาณ 400 เมตรขึ้นไปซึ่งท าให้ผลผลิตเร็วให้ผลผลิตดกมี
ความหลากหลายของพันธุ์ท าให้เกิดผลผลิตกระจายครอบคลุมตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตให้เพียงพอ
ต่อความต้องการได้ จึงมีการน าเข้าจากต่างประเทศทั้งในรูปแบบผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีราคาสูง โดยในปี 
2018 มีการน าเข้า 762 ตัน/ปี คิดเป็นเงิน 154,399,344 บาท ซึ่งตลาดโลกมีความต้องการสูงมาก ในประเทศไทยมี
การปลูกอะโวคาโดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดตาก โดยอะโวคาโดในจังหวัดตากจะอยู่ที่อ าเภอ         
พบพระ เนื่องจากมีสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสม มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,765 เมตร         
เป็นที่ราบสูงระหว่างภูเขา รับลมจากอ่าวเมาะตะมะ จึงมีฝนตกชุกท่ีสุดในเขตภาคเหนือ ส่งผลให้อะโวคาโดมีรสชาติ
ที่ดีเยี่ยม (ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล, 2563) 
 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเกษตรกร ปลูกพืชผักและผลไม้เป็นจ านวนมากและส่งขาย 
ต่อไปยังต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพฯ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีฝนตกสม่ าเสมอ การปลูกอะ
โวคาโด ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆ และก าลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะประหยัดต้นทุนและเวลา ใช้เคมีน้อยมาก 
ส่วนมากใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพเท่านั้น นอกจากนี้มีเกษตรรายอื่นในกลุ่มเดียวกัน ที่ปลูกมันฝรั่ง หันมาสนใจ
ปลูกอะโวคาโดแล้ว เพราะการปลูกอะโวคาโด ใช้เวลาในการปลูก 2-3 ปี ก็ออกผล และขยายพันธ์ก็ง่ายโดยการใช้     
กิ่งเสียบ อะโวคาโดปลูกในอ าเภอพบพระมีพื้นปลูกทั้งหมด 553 ไร่ จ านวนเกษตรกร 200 ราย สามารถผลิตอะโวคาโด
ได้ประมาณ 800 – 1,200 ตันต่อปีคิดเป็น มูลค่า 12 – 18 ล้านบาท ท้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง (กรมการ
ปกครอง, 2559) โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และการส่งเสริมพัฒนา พร้อมกับผลักดันชาวบ้านในพื้นที่หนั
มาปลูกอะโวคาโดให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ พร้อมไปกับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้น าองค์ความรู้ไปพัฒนาพืช
ต่อไป (ทะนุพงศ์ ณ อยุธยา, 2559) แต่การปลูกอะโวคาโดนั้น เกษตรกรยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและ
รายได้ ท าให้ยังไม่มีผู้รวบรวมข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนมาก่อน ท าให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกจากเกษตรที่แท้จริง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเพาะปลูก  
 จากความส าคัญดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษา ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนในการปลูกอะโวคาโดจาก
เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะปลูก
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโด 
 
วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอะโวคาโดในเขตอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอะโวคาโด อ าเภอพบพระ จังหวัดตากผู้วิจัยใช้           
กรอบแนวคิดดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1. แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 
 กลุ่มวิจัยใช้ข้อมูลจากจ านวนเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยเลือกเก็บ
ข้อมูลจากทั้งหมด จ านวน 200 ราย ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตร (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 132 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยแบ่งเป็น     
5 ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโด ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่ือเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา พันธุ์อะโวคาโดที่ใช้ปลูก การด าเนินงาน กระบวนการผลิต ปริมาณการผลิต การจัดจ าหน่าย
สินค้า รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกอะโวคาโด แบ่งเป็น 3 ส่วน 

ต้นทุนจากการปลูกอะโวคาโด  
1. ค่าวัตถุดิบ 
2. ค่าแรงงาน 
3. ค่าใช้จ่ายการผลิต 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ผลตอบแทนจากการปลกูอะโวคาโด 
- รายได้จากการขายผลผลิต 
- รายได้จากการขายต้นพันธุ ์

วิเคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน 
เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 

ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอะโวคาโด 
ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

- ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 
-  ต้นทุนการผลิต  
- ก าไรขั้นต้น  
- อัตราก าไรขั้นต้น  
- ก าไรส่วนเกินต่อกิโลกรัม  
- จุดคุ้มทุน  
- อัตราก าไรส่วนเกินที่ปลอดภัย 
-  อัตราก าไรต่อยอดขาย  
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน  
- ระยะเวลาคืนทุน  
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 2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเงินที่ใช้ในการลงทุนเริ่มแรกในการปลูกอะโวคาโด 
ประกอบด้วย ท่ีดิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูกอะโวคาโด 
 2.2 ต้นทุนในการผลิตอะโวคาโดประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เช่น ต้นพันธุ์ 
ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้าและค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ในการผลิต 
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าท าการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกอะโวคาโดประกอบด้วย ปริมาณในการขาย
ของแต่ละพันธ์ุ จ านวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และราคาขายต่อกิโลกรัม เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการประเมิน
ผลตอบแทนการปลูกอะโวคาโด  
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการปลูกอะโวคาโด รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโด ของเกษตรกรอ าเภอ       
พบพระ จังหวัดตาก  
 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอะโวคาโด อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย (IOC) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.97     
 ขั้นตอนท่ี 4 ลงพื้นทีเ่ก็บแบบสอบถามและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนปลูกอะโวคาโด อ าเภอ
พบพระ จังหวัดตากจ านวน 132 ราย 
 ขั้นตอนท่ี 5 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามนั้นจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดจะน ามาท าการวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์ความถี่และค่าร้อยละ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกอะโวคาโด สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้
เป็น ดังนี ้
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเงินที่ใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกในการปลูกอะโวคาโด
ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูกอะโวคาโดเพื่อท าการค านวณหาเงินลงทุนเริ่มแรกของการ
ปลูกอะโวคาโด 
 2.2 ต้นทุนการผลิต ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต 
 2.3 จุดคุ้มทุน ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
 ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากการปลูกอะโวคาโด ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะได้ทราบถึงรายได้                
อัตราผลตอบแทนต่อทุน อัตราก าไรส่วนเกินที่ปลอดภัย ก าไรขั้นต้น ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย ราคาขายเฉลี่ย           
อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน 
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 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จะน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ความถี ่และร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด ในพื้นที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ระดับการศึกษาตั้งแต่ไม่ได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี เกษตรกรผู้
ปลูกอะโวคาโด นิยมปลูกพันธุ์พ้ืนเมือง คิดเป็นร้อยละ 81.94 อะโวคาโดมักจะมีผลผลิตออกมาในปีท่ี 4 คิดเป็นร้อย
ละ 53.03  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกอะโวคาโด เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาทั้งหมดจ านวน 
132 คน มีการลงทุนเริ่มแรกรวมทั้งสิ้น 342,850 บาท มีค่าเสื่อมราคารวมทั้งสิ้น 4,897.86 มีปริมาณการปลูกอะโว
คาโดรวมทั้งหมด 6,338 ต้น มูลค่ารวมต้นพันธุ์เท่ากับ 980,750 บาท ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น เท่ากับ 50.08 กิโลกรัม       
มีต้นทุนวัตถุดิบต่อกิโลกรัม เท่ากับ 3.09 บาท มีต้นทุนวัถุดิบเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 0.77 บาท  มีค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย
รวมตลอดระยะเวลา 4 ปี เท่ากับ 2,985,990 บาท โดยแบ่งออกเป็น ค่าแรงงานรายเดือนเฉลี่ย เท่ากับ 2,853,690
บาท และค่าแรงงานประมาณการเฉลี่ย เท่ากับ 132,300 บาท คิดเป็นการเตรียมดินและการเตรียมต้นพันธุ์เฉลี่ย 
เท่ากับ 8,268.75 บาท การใส่ปุ๋ยและการให้น้ าเฉลี่ย เท่ากับ 99,225 บาท การเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย เ ท่ากับ 
24,806.25 บาท ค่าแรงงานเฉลี่ยต่อต้นตลอดระยะเวลา 4 ปี เฉลี่ยต้นละ  471.13 บาท ค่าแรงงานเฉลี่ยต่อกิโลกรมั 
เท่ากับ 9.41 บาท  มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 3,761,692 บาท โดยแบ่งเป็น ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย เท่ากับ 
899,892.50 บาท ต้นทุนคงที่เฉลี่ย เท่ากับ 2,861,799 บาท และมีต้นทุนต่อกิโลกรัมเฉลี่ย เท่ากับ 11.85 บาท 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนการปลูกอะโวคาโด ผลตอบแทนการผลิตทั้งหมด 8,084,280 บาท 
ประกอบไปด้วยผลตอบแทนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 7,874,280 บาท และต้นพันธุ์รวม เท่ากับ 210,000 บาท                   
มีผลตอบแทนทั้งหมดเฉลี่ย เท่ากับ 158,700 กิโลกรัม มีผลตอบแทนเฉลี่ยรวมต่อกิโลกรัม เท่ากับ 49.62 บาท         
งบก าไรขาดทุนของการปลูกอะโวคาโด มีก าไรขั้นต้น เท่ากับ 6,203,685 บาท มีก าไรจากการด าเนินงาน เท่ากับ 
6,141,610 บาท และมีก าไรสุทธิ เท่ากับ 6,351,610 บาท ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม เท่ากับ 49.62 บาท ต้นทุน
การผลิตเฉลี่ยต่อกิโลกรัม เท่ากับ 11.85 บาท ก าไรขั้นต้นเฉลี่ย เท่ากับ 37.77 บาท อัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ย              
ต่อกิโลกรัม เท่ากับ 76.12 % อัตราก าไรขั้นต้นรวม เท่ากับ 76.74 % ก าไรส่วนเกินต่อกิโลกรัมเฉลี่ย เท่ากับ 46.78 
บาท จุดคุ้มทุน เท่ากับ 9.65 กิโลกรัม หรือต้องขายให้ได้ 478.83 บาทต่อต้น อัตราก าไรส่วนเกินที่ปลอดภัย เท่ากับ 
99.99% อัตราก าไรสุทธิ เท่ากับ 75.57 % อัตราผลตอบแทนต่อทุน เท่ากับ 2.15%และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 
0.04 ปี หรือ 15 วันหลังจากออกผลผลิตในปีท่ี 4 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การศึกษาต้นทุนในการปลูกอะโวคาโด อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
 มีรายได้รวมเฉลี่ย 8,084,280 บาท มีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ย 3,761,692บาท ก าไรสุทธิเฉลี่ย 
6,353,197 บาท ราคาขายเฉลี่ย 49.62 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนรวมต่อหน่วยเฉลี่ย 11.85 บาทต่อกิโลกรัม ก าไรต่อ
หน่วย 37.77 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพล จิตคติ (2562) ท าวิจัยเกี่ยวกับ ต้นทุนและผลตอบแทน
การปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้ม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ราคาขายเฉลี่ย 35 บาทต่อกิโลกรัม 
ต้นทุนรวมต่อหน่วยเฉลี่ย 109.98 บาทต่อกิโลกรัม ก าไร(ขาดทุน)ต่อหน่วย -74.98 บาท ซึ่งการลงทุนปลูกส้มมี
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าการลงทุนปลูกอะโวคาโด 
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2. การศึกษาผลตอบแทนในการปลูกอะโวคาโด อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 0.04 ปี หรือ 1,475 วัน นับหลังจากวันท่ีปลูก 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ บุญฑริกา ใจกระจ่าง (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมะพร้าวแกง
บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ าปีในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระยะเวลาคืนทุน 6.5 ปี ซึ่งระยะเวลาคืนทุนของ
การลงทุนปลูกมะพร้าวมีการใช้ระยะเวลาที่จะคืนทุนนานกว่าการลงทุนปลูกอะโวคาโด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอะโวคาโด อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก เพื่อน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและวางแผนกลยุทธ์ในการปลูกอะโวคาโ ด จากผล
การศึกษาครั้งน้ีท าให้ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี ้
 1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดใน อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ควรลดต้นทุนการผลิตด้าน
ค่าแรงงาน เนื่องจากค่าแรงงานมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนด้านอื่น เช่น การลดจ านวนคนงาน แบ่งหน้าที่การ
ท างานท่ีชัดเจน 
 2. ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบในปีต่อไปก็สามารถขยายพันธุ์ จากการต่อก่ิงหรือติดตาของต้นอะโวคาโดที่
มีอยู่แล้ว ท าให้ประหยัดค่าวัตถุดิบลงได้ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบการตัดสินใจจากการลงทุนด้วย เช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. สร้างแนวทางการให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านการตลาด 
หรือด้านโซเซียวเน็ตเวิร์กเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการจัดจ าหน่ายผลผลิต และเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย        
ให้มากข้ึน 
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