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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาต้นทุนในการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้มในอ าเภอ   คลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพช 2) ศึกษาผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้มในอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประชากรที่ใช้ คือ เกษตรกรที่ปลูกส้ม จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า 
1) เกษตรกรผู้ปลูกส้มมีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 6,101,380 บาท มีรายได้รวมเฉลี่ย 2,345,000 บาท  มีต้นทุนการผลิต
รวมเฉลี่ย 796,836 บาท ก าไรสุทธิเฉลี่ย 909,097.5 บาท ราคาขายเฉลี่ย 35 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนรวมต่อหน่วย
เฉลี่ย 109.98 บาทต่อกิโลกรัม ก าไร(ขาดทุน)ต่อหน่วย -74.98 บาท 2) เกษตรกรผู้ปลูกส้มมีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน(ROI) 21.53% อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ(ROE) 24.78% และมีระยะเวลาคืนทุน 4.64 ปี  
ค าส าคัญ: ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย / ผลตอบแทน 
 

Abstract 
 The research objectives were study costs and returns of tangerine production in Khlong 
Klung district Kamphaeng Phet, Thailand. The instrument of this research was used as an in-depth 
interview with 5 farmers.  The results were found 1)  The assets total average is 6,101,380 baht; 
production cost average is 796,836 baht; net profit average is 909,097.5 baht; selling price average 
is 35 baht per kilogram; total cost per unit average is 109.98 baht per kilogram and total profit (loss) 
per unit -74.98 baht 2) The return on investment (ROI) is 21.53%; return on equity (ROE) is 24.78% 
and payback period is 4.64 years. 
Keywords: Costs / Expenses / Return 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส้มได้มีการปลูกมานานหลายพันปีมาแล้วเชื่อกันว่า ส้มมีหลายชนิด (Species) ที่อยู่ในสกุลซิทรัส เป็นพืช
ที่มีถิ่นก าเนิด หรือเป็นพืชท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตร้อน และเขตกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย และกลุ่มเกาะมลายู ในประเทศ
ไทยไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่า มีการปลูกส้มกันมาตั้งแต่เมื่อใด พบแต่เพียงรายงาน ซึ่งมีต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศส 
แปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2236 หรือกว่า 300 ปีมาแล้ว ที่กล่าวถึงส้มชนิดต่าง ๆ 3 ชนิด คือ ส้ม
โอ ส้มแก้ว และมะกรูด ส าหรับส้มเขียวหวานนั้น ไม่ทราบประวัติที่ชัดเจน มีข้อสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการเพาะ
เมล็ด และขยายพันธุ์จากส้มแก้ว หรือเกิดจากพันธุ์ท่ีชาวจีนน าเข้ามาปลูกในภาคกลางเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว 
ต่อมาจึงมีการน าไปกระจายปลูกในภาคอื่น ๆ และเรียกกันว่า ส้มเขียวหวาน เพราะเมื่อผลส้มสุกหรือแก่จัดแล้วส่วน
เปลือกยังคงมีสีเขียวแต่มีรสชาติหวานเป็นลักษณะของส้มทั่วไป ที่ปลูกในภาคกลาง หรือในพ้ืนท่ีที่อุณหภูมิไม่เย็นจัด 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, ม.ป.ป) 
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 สภาพปัญหาการปลูกส้มในจังหวัดก าแพงเพชร คือ พื้นที่ปลูกในปัจจุบันการปลูกส้มในที่ลุ่ม ซึ่งมักมีสภาพ
ดินเป็นดินเหนียว มีระดับน้ าใต้ดินสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ ท่ีอยู่ ใกล้แหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คู คลอง 
เกษตรกรจึงมักนิยมปลูกแบบยกร่อง มีการปรับพ้ืนท่ีปลูก ให้มีความสูงต่ าสม่ าเสมอกัน มีการวิเคราะห์โครงสร้างของ
ดิน ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน ตั้งแต่เมื่อแรกเตรียมดินเพื่อการปลูก และตลอดระยะเวลาของ
การปลูก (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, ม.ป.ป) จังหวัดก าแพงเพชรมีพื้นท่ีปลูกส้มจ านวน 3,095 ไร่ ซึ่งจะปลูกใน 
8 อ าเภอ ดังนี ้
 
ตาราง 1 พ้ืนที่การปลูกส้มในจังหวัดก าแพงเพชร 

อ าเภอ จ านวนพ้ืนที่ (ไร่) 
คลองขลุง 1,503  
บึงสามัคค ี 825  
ขาณุวรลักษบุร ี 310  
ทรายทองวัฒนา 253  
พรานกระต่าย 150  
เมืองก าแพงเพชร 30  
ไทรงาม 20  
คลองลาน 4  

รวม 3,095 
(ท่ีมา: ดัดแปลงจากประชาชาติธุรกิจ, 2561) 
 

โดยเกษตรกรที่ปลูกหากเป็นคนในพื้นที่จะปลูกประปราย ตลาดหลักยังคงเป็นภายในจังหวัดเท่านั้น 
ส าหรับคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาปลูกมีจ านวนไม่มาก แต่ปลูกในปริมาณมาก พื้นที่เยอะ เช่น อ.คลองขลุง บางรายปลูก
เป็นร้อยไร่ ซึ่งจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ จะเป็นลักษณะของการสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า ส่วนใหญ่จะส่งไปตลาดสี่มุมเมือง 
ตลาดไท หรือในกรุงเทพฯ แต่ยังไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ส้มไม่ใช่พืชเศรษฐกิจของก าแพงเพชร
แล้ว มีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายที่ท าแลว้ได้ผลดี เนื่องจากมีทุน และมีการติดต่อพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน ซึ่งมีจ านวนน้อย
รายมาก ขณะที่รายเล็กก็อยู่ไม่ได ้เพราะขณะนี้ราคาหน้าสวนไม่ถึง 30 บาท/กก. ส่วนราคาตลาดประมาณ 35 บาท/
กก. ต้นทุนการปลูกสูง และตลาดไม่ชัดเจน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 ปี ผู้ประกอบการธุรกิจสวนส้มไม่ทราบต้นทุน
ที่แท้จริง ท าให้เกิดธุรกิจล้มละลายไปหลายเจ้า และไม่ทราบว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 
(ประชาชาติธุรกิจ,2561) 

ดังนั้น การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลกูสม้ของเกษตรกร เป็นสิ่งส าคญัที่จะสง่ผลให้เกษตรกร
สามารถพิจารณาการลงทุนในธุรกิจสวนส้มและยังทราบวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดทุนในระยะยาวและการวาง
แผนการลงทุนในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาต้นทุนในการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้มในอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาผลตอบแทนของการปลูกส้มที่เกษตรกรสวนส้มในอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้ม อ าเภอคลองขลุง จังหวัด

ก าแพงเพชร ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
ขอบเขตเนื้อหา 

ในการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาต้นทุนการปลูกส้ม ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนการผลิต 
รายได้ ก าไร อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ(ROE) ระยะเวลาคืนทุน 
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(PB) แสดงอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) แสดงดัชนีแสดงความสามารถในการท าก าไร (PI) แสดงมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) 

 
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล คือ เกษตรกรผู้ปลูกส้ม จ านวน 5 คน ในพื้นที่อ าเภอคลองขลุง  จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ขอบเขตพ้ืนที่ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการศึกษาเฉพาะสวนส้มที่มีพื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน 50 ไร่ ใน

พื้นที่อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งพบเพียง 5 ราย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
  
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสวนส้ม อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและค่าใช้จ่ายการปลูกส้ม และศึกษาการลงทุนและผลตอบแทนของการ
ปลูกส้มของเกษตรสวนส้ม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
ในการศึกษาสวนส้มครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล คือ เกษตรกรผู้ปลูกส้ม จ านวน 5 คน พื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน 50 

ไร่ ในพื้นที่อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การแบบสัมภาษณ์เจาะจง ท่ีใช้เพื่อศึกษาวิจัยมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านการปลูกส้ม มีค าถาม 12 ข้อ 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนต่อการปลูกส้ม มีค าถาม 3 ข้อ 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านต้นทุนและผลตอบแทนต่อการปลูกส้ม จังหวัดก าแพงเพชร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ระยะเวลา 4 เดือน 16 สัปดาห์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์รายได้จากการท าสวนส้ม 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนจากการท าสวนส้มโดยจ าแนกต้นทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่

และต้นทุนผันแปร 
3. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนจากการท าสวนส้ม โดยท าการวิเคราะห์ 7 อัตราส่วน คือ 
 

3.1 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment: ROI) จากการท าสวนส้ม 
สามารถค านวณโดยใช้สูตรได้ดังนี้   

อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน = (ก าไรสุทธิ/เงินลงทุน) x100 

ตัวแปรต้น  
-อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
-ต้นทุนการปลูก 
-มูลค่าปัจจุบันสุทธิเฉลี่ย 
-สินทรัพย์รวม 
ทนจากการลงท ุ

 

ตัวแปรตาม 
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสม้ 
ของเกษตรกรสวนส้ม อ าเภอคลองขลุง  
จังหวัดก าแพงเพชร 
-ผลตอบแทน 
-ต้นทุนการผลิต 
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3.2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return On Equity: ROE) จากการท าสวนส้ม 
สามารถค านวณใช้สูตรได้ดังนี้ 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ = (ก าไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น) x100 
3.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method: PB) จากการท าสวนส้ม สามารถค านวณ

โดยใช้สูตรได้ดังนี้ 
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนเริ่มแรก/เงินสดรับสุทธิต่อไป 

เกณฑ์การพิจารณา 
3.4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) จากการท าสวนส้ม สามารถค านวณโดยใช้

สูตรได้ดังนี้ 
ก าหนดให้       Rt = กระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละปี 
t = ปีท่ีมีเงินสดรับสุทธิ 
n = จ านวนปีท่ีค านวณ 
k = อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการหรือค่าของทุน (IRR) 
I  = เงินสดจ่ายสุทธิปีแรก 
สูตรการค านวณ 

       NPV = Σ𝔱=1
𝔱 RT

(1+k)
− I 

3.5 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (The Internal Rate of Return Method: IRR) จากการ
ท าสวนส้ม สามารถค านวณใช้สูตรได้ดังนี้ 

       Σ𝔱=1
𝔱 RT

(1+k)
= I 

          หรือ RT x PVFI = I 
3.6 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) เป็นการค านวณหาผลตอบแทนจากเงินลงทุน โดยมีสตูรใน

การค านวณ 
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย = ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี / เงินทุนเฉลี่ย 

3.7 ดัชนีแสดงความสามารถในการท าก าไร หรือวิธีดัชนี ค านวณไดจ้ากสูตร (PI) 
ดัชนีก าไรทุกปี  = ผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับของโครงการลงทุน / เงินลงทุน 

 
4. การวิเคราะห์จดุคุ้มทุนจากการท าสวนส้ม ได้ก าหนดให ้

Q   = ปริมาณขายหรือรายได้ (Number of Units) 
P   = ราคาขายต่อหน่วย (Selling Price per Unit) 
V   = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost per Unit)  
FC = ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost)  

                         Q = 
𝔱𝔱

(𝔱−𝔱)
 

ณ จุดคุ้มทุน ก าไรเท่ากับศูนย์ ดังนั้นการค านวณเพื่อหาจุดคุม้ทุนจึงเป็นการหา เท่ากับต้นทุนผัน
แปรทั้งหมดบวกกับต้นทุนคงที่ หรือ ค านวณรายได้ ณ จุดคุ้มทุนโดยตรงจากสมการ  

ค่าขาย = อัตราต้นทุนผันแปรต่อรายได้ + ต้นทุนคงที่ + ก าไร 
 

5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
5.1 อัตราส่วนก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin on Sale) มีสตูรและความหมายของอัตราส่วน

ดังนี้  
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น = ก าไรขั้นตน้/ยอดขาย 

5.2 อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin on Sale) มีสูตรและความหมายของอัตราส่วนดังนี ้
อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิ/ยอดขาย 
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5.3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) มสีูตรค านวณและความหมายของ
อัตราส่วน ดังนี้  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ = ก าไรสุทธิ/สินทรัพย์ที่มีตัวตน (%) 
สรุปผลการวิจัย 
 1) ผลจากศึกษาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้มในอ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่าต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสม้เขียวหวานของเกษตรกรสวนสม้ อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร พื้นที่ปลูกส้มเขียวหวาน น้อยกว่า 50 ไร่ จ านวน 5 คน มีการจ าแนกท่ีดิน เป็นที่ดินของตนเอง จ านวน 
3 คน เช่าที่ดินของคนอื่น จ านวน 2 คน เกษตรกรที่ปลูกส้มเขียวหวาน 11 ปีขึ้นไป โดยใช้กิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวาน/ไร่ 
40–50 ต้น จ านวน 5 คน ราคากิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวาน 20-30 บาท จ านวน 5 คน การใส่ปุ๋ยคอก/ไร่ 2-10 จ านวน 3 
คน ราคาปุ๋ยคอก/ไร่ 2-10 บาท จ านวน 3 คน  ดังแสดงในงบทางการเงิน ในตาราง 2 - 4 
 
ตาราง 2 งบแสดงฐานะทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

เกษตรกรผู้ปลูกส้ม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด                                                820,000 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                            820,000 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ที่ดิน                                               3,876,000 
โรงเรือน                                             146,000 
รถยนต์                                               994,000 
รถจักรยานยนต์                                      55,000 
รถการเกษตรดัดแปลง                               48,200 
อุปกรณ์การเกษตร                                 162,180 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (FC)                5,281,380 
รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น                           6,101,380 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หนี้สิน 
เงินกู้ระยะยาว                                    800,000 
รวมหนี้สิน                                         800,000 
ส่วนของเจ้าของ 
ทุน                                               5,301,380 
รวมส่วนของเจ้าของ                           5,301,380 
 
 
 
 
 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ           6,101,380 

*ที่ดินอายุการใช้งาน 1แปลงจะมีอายุของต้นส้ม 15ปี ต้นทุนของที่ดินต่อปีอยู่ที่ 258,400 บาท, โรงเรือนมีอายุการ
ใช้งาน 30 ปี มีต้นทุนต่อปีอยู่ที่ 29,200 บาท, รถยนต์มีอายุการใช้งาน 5 ปี มีต้นทุนต่อปีอยู่ที่ 198 ,800 บาท, 
รถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งาน 30 ปี มีต้นทุนต่อปีอยู่ที่ 11,000 บาท, รถการเกษตรดัดแปลงมีอายุการใช้งาน 5 ปี 
มีต้นทุนต่อปีอยู่ที่ 9,640 บาทและอุปกรณ์การเกษตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี มีต้นทุนต่อปีอยู่ที่ 32 ,436 บาท รวม
ต้นทุนคงที่(FC) ต่อปีอยู่ที่ 539,476 บาท 
 
 จากตาราง 2 งบแสดงฐานะทางการเงิน มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 6,101,380 บาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
เฉลี่ย 820,000 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเฉลี่ย 5,181,380 บาท รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6 ,101,380      
มีหนี้สินรวมเฉลี่ย 800,000 บาท ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 5,301,380 บาท 
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ตาราง 3 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเกษตรกรผู้ปลูกส้ม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
เกษตรกรผู้ปลูกส้ม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  รายไดจ้ากการขาย (35x67,000 กิโลกรัม) 
     รวมรายได้                                                                       2,345,000 
หัก ต้นทุนขาย  (VC+FC)                                                             796,836 
     ก าไรขั้นต้น                                                                      1,548,164 
หัก ค่าใช้จ่าในการด าเนินงาน                                                        309,360 
     ก าไรจากการด าเนินงาน                                                       1,238,804 
หัก ดอกเบี้ยจ่าย (1.5%) ป ี                                                           26,674 
     ก าไรก่อนหักภาษี                                                              1,212,130 
หัก ภาษี (25%) ปี                                                                  303,032.5 
     ก าไรสุทธิ                                                                        909,097.5 

*ต้นทุนขาย(VC) อยู่ท่ี 257,360 บาท 
*รวมต้นทุนคงที่(FC)ต่อปี อยู่ท่ี 539,476 บาท 

 
จากตาราง 3 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีก าไรขั้นต้นเฉลี่ย 1,548,164 บาท หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

แล้ว มีก าไรจากการด าเนินงานเฉลี่ย 1,238,804 บาท หักดอกเบี้ยจ่าย มีก าไรก่อนหักภาษีเฉลีย่ 1,212,130 บาท 
และหักภาษี 25% ต่อปี 303,032.5 บาท มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 909,097.5 บาท  

 
ตาราง 4 การค านวณหาต้นทุน 
สูตรค านวณ วิธีการค านวณ ผลการค านวณ 
ต้นทุนรวม   
ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปร
รวม 

5,281,380 + 796,836 6,078,216 

ต้นทุนคงที่เฉลี่ย   
ต้นทุนคงที่รวม/ปริมาณขายหรือ
รายได ้

5,281,380/67,000 78.83 

ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย   
ต้นทุนผันแปรรวม/ปริมาณขาย
หรือรายได ้

796,836/67,000 11.89 

ต้นทุนรวมเฉลี่ย   
ต้นทุนรวม/ปริมาณขายหรือรายได้ 6,078,216/67,000 90.72 
ต้นทุนเฉลี่ย   
ต้นทุนคงที่เฉลี่ย+ต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 

78.83 + 11.89 90.72 

จากตาราง 4 พบว่า มีต้นรวม 6,078,216 บาท ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 78.83 บาท ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 11.89
บาท ต้นทุนรวมเฉลี่ย 90.72 บาท ต้นทุนเฉลี่ย 90.72 บาท 
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2) ผลจากการศึกษาผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้มในอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกส้มมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 21.53% อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
(ROE) 24.78% และมีระยะเวลาคืนทุน 4.64 ปี ดังแสดงในตาราง 5 - 6 
 
ตาราง 5 ค านวณหาอัตราผลตอบแทน 

สูตรค านวณ วิธีการค านวณ ผลการค านวณ 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
(ก าไรสุทธิ/เงินลงทุน) x 100 (909,097.5/6,101,380) x 100 14.90% 
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) 
(ก าไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น) x 100 (909,097.5/5,301,380) x 100 17.15% 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
เงินลงทุนเริ่มแรก/เงินสดรับสุทธิต่อไป 6,101,380/1,313,704 4.64 ปี 
แสดงอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (ARR) 
ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี/เงินทุนเฉลี่ย 1,313,704/6,101,380 0.22  
แสดงดัชนีแสดงความสามารถในการท าก าไร (PI) 
ผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ/
เงินลงทุน 

1,313,704/6,101,380 0.22 

แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
-เงินลงทุนเริ่มแรก 

1,313,704 - 6,101,380 -4,787,767 บาท 

 
จากตาราง 5 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 14.90% อัตราผลตอบแทนจากส่วน

ของเจ้าของมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 17.15% ระยะเวลาคืนทุนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.64 ปี อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.22 ดัชนีแสดงความสามารถในการท าก าไรมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.22 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ     
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ -4,787,767 บาท 

 
ตาราง 6 จุดคุ้มทุนและอัตราส่วนทางการเงิน 

สูตรค านวณ วิธีการค านวณ ผลการค านวณ 
แสดงจุดคุ้มทุน 
ต้นทุนคงที่รวม/(ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุน
ผันแปรต่อหน่วย) 

5,281,380/35 1,375,359.38 

แสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 
(หนี้สินท้ังหมด/ส่วนของเจ้าของ) x100 800,000/5,301,380 x 100 15.09% 
แสดงอัตราส่วนก าไรขั้นต้น 
(ก าไรขั้นต้น/ยอดขาย) x100 (2,087,640/2,345,000) x 100 89.03% 
แสดงอัตราก าไรสุทธิ 
(ก าไรสุทธิ/ยอดขาย) (1,313,704/2,345,000) x 100 56.02% 
แสดงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
(ก าไรสุทธิ/สินทรัพย์ที่มีตัวตน) x 100 (1,313,704/5,281,380) x 100 24.87% 

 
จากตาราง 6 จุดคุ้มทุนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4 ,567.04 กิโลกรัม  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของมี

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 15.09% อัตราส่วนก าไรขั้นต้นมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 89.03% อัตราก าไรสุทธิมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 56.02% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 24.87% 
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สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้มในอ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง โดยมีต้นทุนรวม 6,078,216 บาท เนื่องจากเกษตรกรมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรมาก ท าให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปีแรกค่อนข้างสูง ในส่วนผลตอบแทน  ในปีแรกเกษตรกรยัง
ไม่คืนทุนเพราะมีต้นทุนที่สูงแต่จะคืนทุนในระยะเวลา 4ปี6เดือน ซึ่งเกษตรกรจะต้องขายผลผลิตส้มใน 
1,375,359.38 กิโลกรัม จึงจะอยู่ในจุดคุ้มทุน โดยอัตราก าไรสุทธิจะอยู่ที่ 56.02% หากเกษตรกรจะตัดสินใจลงทุน
ปลูกส้มจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากในปีแรกของการลงทุนเกษตรกรจะต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์หลาย
อย่างและส้มจ าเป็นต้องดูแลอย่างสม่ าเสมอจึงจะได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งในระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน จึงจะคืนทุน และจะได้
อัตราก าไรสุทธิ 56.02% ซึ่งมีอัตราก าไรที่สูงการท าสวนส้มจึงเหมาะแก่การลงทุนในระยะยาว 

  
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1) การศึกษาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้มในอ าเภอคลองขลุง จังหวัด

ก าแพงเพชร พบว่า มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 6,101,380 บาท มีรายได้รวมเฉลี่ย 2,345,000 บาท  มีต้นทุนการผลิตรวม
เฉลี่ย 257,360 บาท ก าไรสุทธิเฉลี่ย 1,313,704 บาท ราคาขายเฉลี่ย 35 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนรวมต่อหน่วยเฉลี่ย 
109.98 บาทต่อกิโลกรัม ก าไร(ขาดทุน)ต่อหน่วย -74.98 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา ไชยวงค์ (2558) 
พบว่า พื้นที่น้อยกว่า 50 ไร่ มีต้นทุนสูงที่สุดกว่าขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดอื่น ๆ  

2) การศึกษาผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้มในอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกส้มมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 21.53% ซึ่งน้อยกว่าผลตอบแทนจากการการปลูกส้ม
สายน้ าผึ้งของเกษตรกรอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราผลตอบแทนท่ี 58.29% อัตราผลตอบแทนจากส่วนของ
เจ้าของ (ROE) 24.78% และมีระยะเวลาคืนทุน 4.64 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณิสร สมณะ (2550) พบว่า 
ส้มสายน้ าผึ้งจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป โดยมีต้นทุนและผลตอบแทนตามขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 50 ไร่ ท าให้
มีต้นทุนรวมในการท าสวนส้มสายน้ าผึ้งโดยเฉลี่ยต่อไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรก โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่าเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูก และยังสอดคล้องกับ วงพงศ์ ภูมิบ่อพลับ 
(2542) พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 9 เดือน 11 วัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เกษตรกรสวนสม้สามารถน าการค านวณต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกส้มไปใช้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารต้นทุนได ้

2. สถาบันศึกษาการน าผลงานวิจัยไปเป็นกรณศีึกษาในการเรียนในรายวิชาการบัญชีต้นทุนเพื่อให้
นักศึกษาได้ทราบถึงการคิดต้นทุนและผลตอบแทนหรือการหาจุดคุ้มทุน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
ควรศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตส้มต่อไร่และศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนในการปลูกส้ม      

ซึ่งจะท าให้มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 
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