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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไป การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร z
ผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ต าบลโม-โกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จากเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่
ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 12 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี ระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยส่วนใหญ่พบว่าถือครองที่ดินของตัวเอง มีจ านวน 12 คน 30 ไร่ เกษตรกรทั้งหมด
ปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ 80 ต้นทุนเริ่มแรก รวมทั้งสิ้น 242,360 บาท มีค่าเสื่อมราคา รวมทั้งสิ้น 9,168 บาท ค่าวัสดุที่
ใช้ มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 54,059.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 27 ,029.50 บาท เกษตรกรผู้ปลูก มี 2 
ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2559 และต้นทุนรวมทั้งสิ้น 348,689.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 29 ,057.42 
บาทเกษตรกรผู้ปลูก มี 12 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2560 ค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 199 ,550 บาท 
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 99,775 บาท ส่วนต้นทุนรวมทั้งสิ้น ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 2,200,200 บาท 
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 183,350 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2559 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับ 
529,950.00 บาท และคิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อปีทั้งสิ้น เท่ากับ 264,975 บาท และพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อไร่ ในปี 
พ.ศ. 2560 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับ 2,057,750.00 บาท และจ านวนเงินเฉลี่ยต่อไร่ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น เท่ากับ 
4,050,150.00 บาท และเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 337,512.50 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 267 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
ที่อัตราคิดลด  ร้อยละ 1.0038 เท่ากับ 932.20  บาท และมีอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง เท่ากับร้อยละ 6.5386 
ค าส าคัญ: ต้นทุน / ผลตอบแทน / การปลูกสตรอเบอรี่ 
 

Abstract 
 This research aims to study the general condition, a cost-benefit analysis of Farmers 
strawberry plantation in Mo - gro Sub-District, Umphang District, Tak Province, collected data from 
12 household’s strawberry plantations in Mo - gro Sub-District, Umphang District, Tak Province 
using questionnaire as tools and statistics used for data analysis were percentage and mean.  

The research found that most strawberry cultivator are male, age between 31-40 years 
old, with elementary level education. There are 12 people that own their own land in total of 30 
acres, All farmers grow 80 strawberries. the initial cost of 242,360 baht has a depreciation cost of 
9,168 baht. The total cost is 54,059.00 baht and the average cost is 27,029.50 baht per year. The 
cultivator has 2 household in the year 2016 and the total cost is 348,689.00 baht and the average 
annual cost is 29,057.42 baht. The cultivator have 12 households in the year 2017. The total cost 
in 2016 is 199,550 baht and the average annual cost is 99,775 baht. The total cost in 2017 is 
2,200,200 baht and the average annual cost is 183,350 baht Average income per acres in the year 
2016, total amount is 529,950.00 baht. The average income per acre in the year 2017 was the 
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total amount of 2,057,750.00 baht and the average per acre per household was 4,050,150.00 
baht and the average per year is 337,512.50 Baht. The payback period is 267 days with net 
present value at a discount rate of 1.0038%, which is equal to 932.20 Baht and has a real yield of 
6.5386%. 
Keywords: Cost / benefit / strawberry plantation 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ถือว่าเป็นสินค้า
เกษตรส่งออกอันดับหนึ่ง และที่ส าคัญสามารถน ารายได้เข้าประเทศ พืชผักผลไม้สตรอเบอรี่ก็เป็นสินค้าเกษตรชนิด
หนึ่งที่ท้ังคนไทยและคนต่างชาติต่างให้ความส าคัญและน าไปใช้ในการบริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีรักสุขภาพ นิยม
รับประทานผัก และผลไม้ เพื่อรักษาสุขภาพ (กรมวิชาการเกษตร, 2554) สตรอเบอรีจึงถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดี 
สีสันและรูปร่างมี ความสวยงามมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมทั้งยังเป็นพืช ระยะสั้นที่มีมูลค่าสูงและได้รับความ
นิยมในการบริโภคสูงขึ้น (ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงค์, 2558) จากข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออกสตรอ
เบอรีในประเทศไทย ในปี 2552-2557 (ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) พบว่า มูลค่าการส่งออกของ
สตรอเบอรีปี 2557 มีมูลค่า 34,842,400 บาท ในขณะที่มูลค่าการน าเข้ามีมากถึง 144,505,899 บาท และมี
แนวโน้มทวีข้ึนอย่างต่อเนื่องภายในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของ ตลาดในประเทศไทยที่มี
เพิ่มมากข้ึน แต่ผลผลิตภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากสตรอเบอรี สามารถเพาะปลูกได้ใน
บางพื้นที่ของประเทศเท่านั้น 

พื้นที่การเพาะปลูกส่วนใหญ่เดิมอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย แต่ปัจจุบันมีความ
แพร่หลาย มากขึ้น ท้ังในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดพะเยา อีกทั้งบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เช่น จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงพื้นท่ีสูงของภาคกลาง เช่นจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากความต้องการ
ของตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ (สมศักดิ์ รุ่งอรุณ, 2557) ปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกสตรอเบอรีได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยภาคเหนือตอนบนของจังหวัดตากได้มีการเพราะปลูกสตรอเบอรี่ขึ้นใน อ าเภอเมืองตาก และอ าเภอพบ
พระ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง มีอากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การเพาะปลูกสตรอเบอรี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด จึงท าให้มีการขยายพื้นที่ปลูกอีกแห่งหนึ่ง คือ อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตากเพราะเป็นพื้นที่สูง ที่มี
อากาศหนาวเย็นกว่า ท าให้มีผลผลิตที่สมบูรณ์กว่า และมีรสชาติหวาน อร่อย แต่ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกสูง 
ผลตอบแทนที่ได้มาคุ้มกว่าการลงทุน จึงท าให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตากมีความ
สนใจในการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น (วิสิฐ ฉกาจกิจไพร, 2560) เพื่อขายส่งไปยังตลาดที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง แต่ส่วน
ใหญ่แล้วจะขายส่งที่บ้านอุ้มเปี้ยม อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เพราะว่า อ าเภอพบพระ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่อ าเภอพบพระ ส่งเสริมอาชีพการปลูกสตรอเบอรี่ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ พืชผักและผลไม้ ขึ้นช่ือของหมู่บ้าน พัฒนาให้หมู่บ้าน อุ้มเปี้ยม เป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาล ประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีรายได้เสริมจากการจ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรในช่วงเทศกาลมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ชาวบ้านอุ้มเปี้ยมเริ่มหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจกันมากขึ้ น เช่น ลูก
พลับ กาแฟ และสตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 80 เพราะพื้นที่สภาพภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เหมาะ
ส าหรับปลูกพืชเมืองหนาว โดยเฉพาะในหมู่บ้านอุ้มเปี้ยมและหมู่บ้านใกล้เคียง มีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ ประมาณ 
200-300 ไร่ อย่างไรก็ตาม ส าหรับงานเทศกาลงานสตอเบอรี่ “หนาวนี้ที่อุ้มเปี่ยม” มีการจัดงานประมาณช่วงปลาย
เดือนธันวาคม ถึง ต้นเดือนมกราคม  ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะมีการแสดงของชนเผ่าม้ง การเปิดร้านค้าจ าหน่ายสตรอ
เบอรี่และสินค้าทางการเกษตรต่างๆ (ไพฑูรย์ สุขแว่น ,2560) จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ทราบว่าเกษตรกรยังไม่มีการ
วางแผนทางการเงิน จึงท าให้เกิดปัญหาในการลงทุน ท าให้ไม่มีต้นทุนในการปลูกสตรอเบอรี่ครั้งต่อๆ ไป   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอ
เบอรี่ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ได้รู้ต้นทุนและผลตอบแทนท่ีแท้จริงและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
เพื่อวางแผนทางการเงินในการด าเนินงาน รวมไปถึงแนวทางแก้ไข การเตรียมความพร้อมในการปลูก สตรอเบอรี่ใน
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ครั้งต่อไป และสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในการปลูกสตอเบอรี่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุน 
และวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นท่ีต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่  ต าบลโมโกร 

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดการวจิัย  

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรี่ ในเขตพื้นที่ ต าบลโมโกร 
อ าเภออุ้มผาง จังหวังตาก ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่
ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการวิเคราะห์โดยจะน าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
มาท าการศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ จะใช้วิธีส ารวจและ
จัดท าแบบสอบถามเพือ่เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ปลูกสตรเบอรี่  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ ในเขตพื้นที่ ต าบลโมโกร อ าเภอ  
อุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 12 ครัวเรือน 

 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ที่ใช้รวบรวมข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ ประกอบด้วย 4 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่  
ตอนท่ี 2 ข้อมูลด้านการใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการปลูกสตรอเบอรี่ท าให้ทราบถึงต้นทุนวัตถุดิบ   
ตอนท่ี 3  ข้อมูลด้านผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรี่ 

วิเคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน  
เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 

แนวทางในการพัฒนาของการปลูก 
สตรอเบอรี่ ในเขตพื้นท่ี ต าบลโมโกร 

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

ต้นทุนจากการปลูกสตรอเบอร่ี 
1.ค่าวัตถุดิบ 
2.ค่าแรงงาน 
3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
4.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ผลตอบแทนจากการปลกูสตรอเบอร่ี 
-  รายได้จากการขายสตรอเบอรี ่
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ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ ในเขต
พื้นที่ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเกษตรกรผูป้ลูกสตรอเบอรี่ จ านวน 12 ครัวเรือน 
ในเขตพื้นท่ี ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามที่ก าหนดขึ้น 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบกับการศึกษา ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสารวิชาการ การสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสตรอเบอรี่ เพื่อท าให้
การศึกษาครั้งน้ีมีความสมบรูณ์มากยิ่งข้ึนและรับรู้ถึงสภาพความเป็นจริง เพื่อน ามาสรุปผลได้อย่างถูกต้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ น ามาวิเคราะห์หาต้นทุนและ

ผลตอบแทนการลงทุนปลูกสตอเบอรี่ ในเขตพื้นที่ ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นั้นจะท าการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี ้

1. เพื่อให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูก
สตรอเบอรี่ โดยใช้วิธีเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากข้อเท็จจริงต่างๆ ในการรวบรวมจากแบบสอบถามที่
ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่  ในเขตต าบลโมโกร 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

            2. เพื่อให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จะท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนที่
เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) เพื่อหา
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value: NPV ) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ( Benefit –Cost Ratio: BCR ) 
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน ( Internal Rate of Return: IRR  ) และระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period Analysis) สามารถวิเคราะห์โดย 
    2.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value: NPV ) คือ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบัน
ของประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการลงทุน กับ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากโครงการลงทุน ซึ่งมีสูตรในการ
ค านวณ ดังนี ้
 

NPV    =     ∑
(Bt−Ct)

(1 + r)t

n

t=1

 

 
โดย ก าหนดให ้

NPV    =    มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
Bt       =    รายได้ในระยะเวลาที่ t 
Ct       =    ต้นทุนในระยะเวลาที่ t 
t        =    เวลาหรือปีที ่1 , 2…., n 
n       =    อายุปีสุดท้ายของโครงการ 
r        =    อัตราคิดลด 

 
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ คือ ควรลงทุนเมื่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกและไม่ควรลงทุนถ้ามูลค่า

ปัจจุบันมีค่าเป็นลบ 
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 2.2 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio : BCR )          เป็นการ
เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการลงทุนกับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ 
ซึ่งมีสูตรในการค านวณดังนี้ 

 

  BCR = ∑
Bt(1 + r)−t

Ct(1 + r)t

n

t=1

      =    0 

 
โดย ก าหนดให ้

Bt   =  รายได้ในระยะเวลาที่ t 
Ct    =  ต้นทุนในระยะเวลาที่ t 
t    =  เวลาหรือปีที่ 1 , 2…., n 
n   =  อายุปีสุดท้าย 
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ควรลงทุนเมื่อ BCR มีค่ามากกว่า หรอืเท่ากับ 1 และไม่ควรลงทุน

เมื่อ BCR มีค่าน้อยกว่า 1 
         2.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) หมายถึง อัตราลดค่าที่

ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับทั้งหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมด หรือหมายถึง
อัตราผลตอบแทนท่ีท าให้มูลค่าของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์พอดีนั้นเอง  

 

∑
(Bt−Ct)

(1 + r)

n

t=1

   =  0 

โดย ก าหนดให้      
IRR      =   อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 
R        =   อัตราคิดลด 
Ct        =   ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ t 
Cc       =   ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ 0 
Bt       =   ผลตอบแทนสุทธิในปี ที่ t 
t        =   ปี ของโครงการ คือ ปี ท่ี 1,2,3,...,n 
n       =   อายุของโครงการ 
ปี ท่ี 0  =   ปี ท่ีมีการลงทุนเริ่มแรก (initial investment) 
 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการถือว่า
โครงการนั้นยังคงน่าลงทุน แต่ในทางกลับกันถ้าค่าที่ได้ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนข้ึนต่ าที่ต้องการ โครงการนั้นก็ไม่น่า
ลงทุน 

2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Analysis)  
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ ระยะเวลาหรือจ านวนปีการด าเนินงานท่ีท าให้ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการมีค่า
เท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดี วิธีการหาระยะคืนทุนหรือหาจ านวนปีที่จะได้รับผลตอบแทนคุ้มกับเงินที่ลงทุน
สามารถค านวณได้ดังนี้  
 
 ระยะเวลาคืนทุน(ปี) = เงินลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ/ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 
 

2.5 ข้อมูลปัญหาในด้านต่างๆในการปลูกสตรอเบอรี่จะน าปัญหาต่างๆมาท าการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์สถิติแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
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สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เกษตรกรผู้

ปลูกสตรอเบอรี่ นิยมปลูกพันธุ์ 80 คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี ระดับ
การศึกษาประถมศึกษาถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จะถือครองที่ดินของตัวเอง มีจ านวน 12 คน 30 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ตามล าดับ สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มีจ านวน 6 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 50 

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกสตรอเบอรี่ มีแหล่งที่กู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ 
และค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าวัสดุที่ใช้ในการปลูกสต
รอเบอรี่ และทรัพย์สินที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ เกษตรกรส่วนใหญ่กู้จาก ไฟแนนซ์ มีจ านวน 7 คน การรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกสตรอเบอรี่จากสื่อต่างๆโดยรวมจากเพื่อบ้าน มีจ านวน 10 คน   เว็บไซต์ มีจ านวน 2 คน 
และค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นการลงทุนเริ่มแรกโดยมีข้อมูล ดังนี้ ต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการปลูกสตรอเบอรี่ มีการลงทุนในส่วนของ ที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์การปลูก รวมทั้งสิ้น 242,360 
บาท มีค่าเสื่อมราคารวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 9,168 บาท  

2. ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) เป็นต้นทุนท่ีเกี่ยวกับการผลิต  มีข้อมูลดังนี้ 
  2.1 ต้นทุนวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการปลูก คือ ต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ เกษตรกรผู้ปลูกเลือกใช้
ต้นพันธุ์สตรอเบอรี่  เนื่องจากต้นพันธุ์สามารถปลูกง่ายและมีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ด วัตถุดิบมูล
สัตว์แห้ง เกษตรกรจะเลือกใช้มูลไก่แห้งมากที่สุด เนื่องจากในมูลไก่แห้งมีสารอาหารที่ช่วยท าให้สตรอเบอรี่มีการ
เจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้มูลสัตว์อื่น สรุปต้นทุนการผลิตทางด้านวัตถุดิบการปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรผู้ปลูก ค่า
วัสดุที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 54,059.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 27,029.50 
บาท เกษตรผู้ปลูกมี 2 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2559 และต้นทุนรวมทั้งสิ้น 348,689.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี 
เท่ากับ 29,057.42 บาทเกษตรผู้ปลูก มี 12 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2560 

           2.2 ค่าแรงงาน ค่าแรงของคนงานที่ท าหน้าที่ในการปลูกสตรอเบอรี่  ซึ่งอาจจะท าการจ่ายเป็น
รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รับเหมา หรือรายเดือน ในที่นี้คิดเป็นรายวัน แล้วแต่ตามขั้นตอนของการผลิตสตรอ
เบอรี่ ค่าแรงจะจัดอยู่ในขั้นตอนที่ 1 คือ ท าการถางหญ้า ปรับหน้าดิน พรวนดิน การขึ้นแปลง เป็นการเตรียมดิน 
ขั้นตอนที่ 2 คือการปลูกท าการหยอด ต้นพันธุ์และกลบต้นพันธุ์การใส่มูลสัตว์แห้ง  ขั้นตอนที่ 3 คือการบ ารุงและ
การดูแลรักษาท าการป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ขั้นตอนที่ 4 คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยมีการจ้างเป็นเฉพาะ 
ช่วงระยะเวลาในการผลิตตอ่ 1 รอบการผลิต รวมค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการปลูกสตรอเบอรี่ ในปี พ.ศ. 2559 มีต้นทุน
รวมทั้งสิ้น 199,550 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 99,775 บาท ส่วนต้นทุนรวมทั้งสิ้น ในปี พ.ศ. 2560 
เท่ากับ 2,200,200 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 183,350 บาท 

3. ผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรี่ ผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รายได้เฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกสตรอเบอรี่ 
ปี 2559  โดยภาพรวมจ านวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับ 529,950.00 บาท และคิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อปีทั้งสิ้น เท่ากับ 
264,975 บาท และพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกสตรอเบอรี่ ปี 2560  โดยภาพรวมจ านวนเงินท้ังสิ้น เท่ากับ 
2,057,750.00 บาท และคิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อไร่ตอ่ครัวเรอืนทั้งสิ้น เท่ากับ 4,050,150.00 บาท และเฉลี่ยต่อปี 
เท่ากับ 337,512.50 บาท 
 
ตารางที่ 1 การประเมินโครงการลงทุน ประเมินโครงการลงทุนโดยมีวิธีการประเมินโครงการ 4 วิธี  

รายการ ผลที่ได้จากการค านวณ 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 267 วัน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 932.20 บาท 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน(BCR) 1.0038 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ร้อยละ 6.5386 
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ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของโครงการนี้เท่ากับ 267 วัน ซึ่งโครงการนี้สามารถยอมรับได้ 
เพราะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 2 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เท่ากับ 932.20 บาท มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได้เป็นบวก ซึ่งแสดงว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าอัตราลดค่า ซึ่งอัตราลดค่าที่ใช้
คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในท้องตลาด ประมาณร้อยละ 1.0038 ผลของการค านวณส่งผลให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถ
ยอมรับได้อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (Internal Rate of Return) เท่ากับร้อยละ 6.5386 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูก           
สตรอเบอรี่ในเขตพื้นท่ี ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้  

1. การศึกษาต้นทุนจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ในเขต
พื้นที่ ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ต้นทุนเริ่มแรก มีการลงทุนในส่วนของ ท่ีดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
การปลูก รวมทั้งสิ้น 242,360 บาท มีค่าเสื่อมราคารวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 9,168 บาท มีต้นทุน
การผลิตในปี พ.ศ.2559 จ านวน 295,969 บาท (ค่าวัตถุดิบ 54,059 บาท ค่าแรงงาน 199,550 บาท และค่าใช้จ่าย
ในการผลิต 42,360 บาท) และต้นทุนการผลิตในปี พ.ศ.2560 จ านวน 634,863 บาท (ค่าวัตถุดิบ 348,689 บาท 
ค่าแรงงาน 2,200,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 286,174 บาท) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิตทั้ง 3 
ประเภทและทั้งใน 2 ปีนี้ พบว่าต้นทุนท่ีสูงที่สุด คือค่าแรงงาน ทั้ง 2 ปี ท้ังนี้เนื่องจากการปลูกสตรอเบอรี่ ต้องใช้การ
ปลูกสตรอเบอรี่เป็นค่าแรงงานหลักมากท่ีสดุ ซึ่งทุกข้ันตอนในการผลิตถึงการเก็บเกี่ยวจ าหน่ายตอ้งใช้แรงงานจ านวน
มากสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงจิตร์ กั้วศรี (2551) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว โดยมี
ค่าแรงงานในการปลูกมากท่ีสุดและการเก็บเกี่ยวที่ใช้จ านวนคนมากที่สุด พบว่า ค่าใช้จ่ายการปลูกสตรอเบอรี่ ในปี 
พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 199,550 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 99,775 บาท ส่วนต้นทุนรวมทั้งสิ้น 
ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 2,200,200 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 183,350 บาท ในปี พ.ศ.2560 เมื่อ
พิจารณาค่าแรงงานเป็นด้าน พบว่าการเก็บเกี่ยว การคัดเกรดและการบรรจุ ในปี 2559 มีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 
54,000.00 บาทส่วนการเตรียมพันธุ์และการปลูกและการตัดแต่งทรงพุ่ม ต้นทุนน้อยที่สุด เท่ากับ 3,000 บาท 
ส าหรับในปี 2560 พบว่า การเก็บเกี่ยว มีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 648,000.00 บาท และการก าจัดวัชพืช ต้นทุนน้อย
ที่สุด เท่ากับ 1,800 ตามล าดับ ค่าวัสดุที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 54,059.00 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 27,029.50 บาท ในปี พ.ศ.2559 และต้นทุนรวมทั้งสิ้น 348,689.00 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 29,057.42 บาท ในปี พ.ศ.2560 เมื่อพิจารณาค่าแรงงานเป็นด้าน พบว่า การใส่ปุ๋ย ในปี 
2559 มีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ44,700.00 บาท ส่วนการเก็บเกี่ยว ค่ากระเป๋ง ต้นทุนน้อยที่สุด เท่ากับ 180.00 บาท 
ส าหรับในปี 2560 พบว่า การใส่ปุ๋ย มีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 310,800.00 บาท และ การเก็บเกี่ยว ค่ากระเป๋ง ต้นทุน
น้อยที่สุด เท่ากับ 1,455.00 บาท ตามล าดับ ทรัพย์สินท่ีใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ ปี 2559 เท่ากับ 42,360 บาท คิด
เป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 21,180.00 บาท และทรัพย์สินที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ ปี 2560 เท่ากับ 
286,174.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 137,968.92 บาท และทรัพย์สินเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 
11,497.41 บาท  

2. การศึกษาผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ใน
เขตพื้นที่ ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รายได้เฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกสตรอเบอรี่   ปี 2559 มีทั้งหมด 2 
ครัวเรือน 2 ไร่ โดยภาพรวมจ านวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับ 529,950.00 บาท และคิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อปีทั้งสิ้น 
เท่ากับ 264,975 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อไร่ของการปลูก    สตรอเบอรี่ ปี 2560 มีทั้งหมด 12 ครัวเรือน 30 ไร่ 
โดยภาพรวมจ านวนเงินทั้นสิ้น เท่ากับ 2,057,750.00 บาท และคิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อไร่ต่อครัวเรือน ทั้งสิ้น 
เท่ากับ 4,050,150.00 บาท และเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 337,512.50 บาท เนื่องจากผลตอบแทนเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ และยังเป็นตัวก าหนดเป้าหมายด้านการลงทุนได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมักให้
ความส าคัญกับยอดขายหรือผลตอบแทนที่ได้รับ เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับท าให้สามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์กานต์ ประเสริฐคงแก้ว และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย (2560) ได้
ท าการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอเบอรีปลอดสารเคมีในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากมี
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ผลตอบแทนสูงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีระยะเวลาคืนทุนที่สูง จะเห็นได้ว่าจ านวนเงินที่ได้รับจากการขาย
สินค้าหรือบริการของเกษตรกร และยอดขายจะเป็นเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องพิจารณาว่าสามารถด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางแผนไว้หรือไม่ ซึ่งผู้บริหารจะพยายามท ายอดขายให้ได้มากที่สุดพร้อมกับลดต้นทุนทั้งหมดให้น้อย
ที่สุด ซึ่งจะส่งผลท าให้กิจการเติบได้อย่างรวดเร็ว 

3. การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 267 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่
อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 1.0038 เท่ากับ 932.20  บาท และมีอัตรา ผลตอบแทนท่ีแท้จริง เท่ากับร้อย
ละ 6.5386 ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ส่งผลให้เห็นว่า โครงการนี้สามารถยอมรับได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ ในเขตพื้นท่ี ต าบลโมโกร 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ครั้งนี้  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนปลูก

สตรอเบอรี่ สามารถน าข้อมูลผลตอบที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนทางด้าน
ค่าแรงงานและด้านวัตถุดิบ มีต้นทุนสูงที่สุด ซึ่งสามารถน าข้อมูลต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นไปใช้ในการก าหนดราคาขาย
ของสตรอเบอรี่ได้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา และวิเคราะห์เพื่อหาขนาดสวนที่เหมาะสมในการลงทุนผลิตสตรอเบอรี่ เพื่อใช้

เป็นแนวทางส าหรับเกษตรกรในการตัดสินใจว่า ควรจะลงทุนผลิตสตรอเบอรี่สวนขนาดใด  จึงจะมีความเหมาะสม 
และได้รับผลตอบแทนคุม้ค่าที่ดีที่สุด 

2. ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจการลงทุนด้วย เช่น 
การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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