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การวิจัยเรื่อง “ตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาบัวตัดดอก: กรณีศึกษาตําบลคลองโยง อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอนแทนจากการทํานาบัวตัดดอก
ของเกษตรกรตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อวิเคราะหโครงสรางตนทุนและ
ผลตอบแทนในการทํานาบัวตัดดอก ของเกษตรกรตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การศึก ษาใชวิธีก ารรวบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถาม สอบถามเกษตรกรตําบลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ป ระกอบอาชีพการทํานาบัวตัดดอกจํานวน 21 ราย โดยเลือกแบบ
เจาะจง เนื่องจากการพิจารณาเห็นวาเกษตรกรมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการปลูกบัวตัดดอกไมแตกตางกัน
ผลการวิจัย พบวา มีตนทุนรวมเฉลี่ย 7,185 บาทตอไร มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 8,779 บาทตอไร อัตรากําไร
สุทธิตอตนทุน 1.22 เทา อัตรากําไรตอยอดขาย 0.55 เทา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 0.90 เทา
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 3.33 เทา และมีจุดคุมทุนอยูที่ 35 กํา ตนทุนการทํานาบัวตัดดอก
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบ รอยละ 1.93 ตนทุนคาแรงงานรอยละ 34.02 และตนทุน
คาใชจายการผลิตรอยละ 64.05
คําสําคัญ ตนทุน, ผลตอบแทน, เกษตรกร
Abstract
The quantitative research of Cost and Return on Investment of Lotus cultivation for
cut flower: A Case Study of Khlongyong, Puttamonthon, Nakhonpathom aims 1)to study cost
and return on investment of Lotus cultivation for cut flower of the farmers at Khlongyong,
Puttamonthon, Nakhonpathom and 2)to analyze the cost structure and return on
investment of Lotus cultivation for cut flower of the farmers in this area.
The samples consisted of 21 participants who were farmers at Khlongyong,
Puttamonthon, Nakhonpathom having Lotus cultivation for cut flower which have the area.
The questionnaire was used as an instrument for data collection, and purposive sampling
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method was considered using since the farmers did not have different management
methods of Morning glory.
The results of the independent study showed that the average cost was 7,185
Baht/rai while the average net profit was 8,779 Baht/rai. Net profit to cost ratio was 1.22
while net profit to sales ratio was 0.55 Return on investment (ROI) and return on asset (ROA)
were at 0.90 and 3.33 , respectively, and the break-even point was 35 unit. Costs of Morning
glory comprised 3 important costs which were 1.93 of raw material cost, 34.02 of labor cost,
and 64.05 of production cost.
Keywords Cost, Return, Farmers
บทนํา
บัวตัดดอก เปนเปนพันธุไมที่มีม าชานาน มีอิทธิพลตอความเชื่อ ลัทธิศาสนา ศิลปวัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เชน ชาวไทยสวนใหญที่นับ ถือศาสนาพุท ธนิยมนําดอกบัวที่แสดงถึง ความ
บริสุทธิ์มาบูชาพระ นิยมนําไปใชในพิธีกรรมตางๆทางศาสนา ทั้งยังเปนแบบในเชิงศิลปวัตถุสถานตางๆ และ
โบราณสถานตางๆ มักนิยมทําเปนรูปทรงดอกบัว ดอกบัวจึงมีบทบาทตอชีวิตคนไทยมาก
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญยังยึดอาชีพเกษตรกรรม ในขณะที่ประชากร
ในประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกวัน วิวัฒนาการของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตมาก
ขึ้น ความเรงรีบ แขงขันกับเวลา นั่นหมายความวา ความตองการในการบริโภคยอมสูงขึ้นตาม แตเกษตรกร
ผูผลิตอาหารมาใหผูบริโภคไมไดสูงขึ้นตาม เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คนขายแรงงานมากขึ้น ที่ดินทํา
การเกษตรนอยลง โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่สงผลตามมา คือคาครองชีพที่สูงขึ้น คนหันมาทํา
การเกษตรนอยลง และคนที่ทําการเกษตรสวนใหญไมประสบความสําเร็จในอาชีพ เนื่องจากปจจัยตางๆ เชน
วิวัฒนาการการปลูกแตกตางจากสมัยกอนที่ตองมีการใสปุยเคมี และฉีดยาฆาแมลง ตนทุนการผลิตสูงขึ้น แต
ผลผลิตนอย เนื่องจากปจจัยสภาพอากาศที่คอนขางรอน ปลูกพืชผลไมคอยไดผลผลิตที่ดี ทําใหประสบปญหา
อื่นๆตามมา ซึ่งปจจัยตางๆเหลานี้ ทําใหคนมาทําเกษตรกันนอยลง
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการเกษตร ก็ตองมาจากผลตอบที่สามารถทําให
การดําเนินชีวิตของเกษตรกรเปนไปดวยดี จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทน โดยเริ่มจากพื้นที่
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งยังเปนพื้นที่สีเขียว มีการทําเกษตรกันอยู โดยพืชที่ปลูก
ในพื้นที่ ไดแก การทํานาขาว การทํานาบัว การทําสวนดอกกลวยไม ทําสวนผัก ทําสวนผลไม ทั้งพืชลมลุกและ
พืชยืนตน ผูวิจัยไดทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของของการทํานาบัวตัดดอก เนื่องจากบัวตัดดอกเปน
ไมดอกที่ปลูกไดทุกฤดูกาล และดอกบัวจัดเปนไมดอกที่มีความตองการใชในทุกเทศกาล เนื่องจากประเทศไทย
นับถือศาสนาพุทธ จึงนิยมนําดอกบัวมาทําบุญ ถวายพระ ใสแจกัน ไหวพระ
บัวเปนไมดอกที่ขึ้นตามแหลงน้ําที่ถายเทไดดี การปลูกไมยากและเจริญเติบโตไดเร็ว ดังนั้นเกษตรกร
บางรายที่ทํานาขาว และประสบปญหาราคาขาวตกต่ํา ก็หันมาทํานาบัว ซึ่งปลูกงายและราคาดี ขายไดตลอด
ทั้งป ปจจุบันนิยมปลูกบัวหลวงและบัวฉัตร เพื่อตัดดอกจําหนาย หรือบางนาอาจจะเอาดอกไวจนดอกแก แลว
เก็บฝกบัวจําหนาย ซึ่งฝกบัวสามารถรับประทานได และสามารถแกะเมล็ดไปทําขนมไดอีกดวย โดยฝกบัวจะ
จําหนายเปนกํา กําละประมาณ 10 ฝก ซึ่งจะมีพอคาคนกลางมารับ หรือบางนา อาจจะปลูกแลวเก็บฝกไป
จําหนายเองตามตลาด
~ 147 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

เกษตรกรที่ทํานาบัวสวนใหญจะอยูในภาคกลาง เนื่องจากเปนพื้นลุม มีน้ําตลอดทั้งป ซึ่งสวนมากจะ
ปลูกบริเวณแถบชานเมือง เชน จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี เพราะใกลตัวเมืองทําใหสะดวกในการนําผลิต
เขามาจําหนาย ในตลาดดอกไมในกรุงเทพฯ เชน ตลาดปากคลองตลาด พันธุบัวที่นิยมปลูกเปนไมตัดดอก คือ
บัวหลวงและบัวฉัตร ซึ่งบัวหลวงเปนพันธุบัวดั้งเดิมที่ปลูกกันมานาน สวนบัวฉัตรเปนพันธุบัวที่มาที่หลัง เปนที่
นิยมปลูกเนื่องจากบัวฉัตรใหผลิตที่ดก ทําใหไมเกิดการขาดแคลนบัว
ดังนั้นเกษตรกรที่ทํานาบัว ควรมีการวางแผนในการปลูก สําหรับตนทุนที่จายไปกับผลตอบแทนที่จะ
ไดรับกลับมา ผูวิจัยไดลงพื้นที่พูดคุยและสัมภาษณทําแบบสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ จํานวน 21 ราย เพื่อได
นําขอมูลมาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนตอไร เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ทํานาบัว ไดทราบวาควรลดตนทุน
ใดบาง เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น อันจะสงผลใหคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของเกษตรกรที่ทํานาบัวดี
ขึ้น ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหเกษตรกรสามารถคํานวณตนทุนเบื้องตนได เพื่อชวยใน
การวางแผนการทํานาบัวใหมีตนทุนที่ต่ํา และไดผลตอบแทนที่ดีตอไป
เหตุผลที่ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลในพื้นที่ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่องจาก
ผูวิจัยไดอาศัยอยูในพื้นที่นี้มานาน ตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน เห็นวิถีชีวิตของเกษตรในการเพาะปลูก เปรียบเทียบ
กับความเปนอยูของเกษตรกร ซึ่งมองเห็นวา เกษตรกรบางรายมีหนี้สินมาก ผูวิจัยจึงเริ่มจากการศึกษาการทํา
นาบัวตัดดอก ซึ่งบิดาของผูวิจัยก็ไดทําการเพาะปลูกอยูในชวงเวลาที่ไดทําการวิจัย ดังนั้นจึงไดทําการศึกษา
เพื่อศึกษาวาตนทุนและผลตอบแทนของทํานาบัวตัดดอก เพื่อเปนการวางแผนใหมีรายไดสูง ตนทุนต่ํา เมื่อหา
ขอมูลและไดสรุปผลการวิจัยและนําผลการวิจัยไปเผยแพรใหเกษตรกรไดทราบและมีการวางแผนตนทุนและ
ผลตอบแทนของตนเองเบื้องตนได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอนแทนจากการทํานาบัวตัดดอก ของเกษตรกรตําบลคลองโยง อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อวิเคราะหโครงสรางตนทุนและผลตอบแทนในการทํานาบัวตัดดอก ของเกษตรกรตําบลคลอง
โยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาตนทุนและผลตอนแทนในการลงทุนทํานาบัวตัดดอก เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิง คุณภาพ ดวยการสอบถามตนทุนและผลตอบแทน ในการการลงทุนทํานาบัวตัดดอก จากผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 21 ราย ในพื้นที่ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตดานพื้นที่
ศึกษาเฉพาะเกษตรกรที่ทํานาบัวในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 21 ราย
ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยสัมภาษณและ สัมภาษณเชิงลึก
(In-dept Interview)
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คนควาและรวบรวมจากรายงานการศึกษาเอกสาร และขอมูลตาง ๆ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ เปนตน
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เครื่องมือในการเก็บรวมรวบขอมูล
เครื่องมือในการเก็บรวมรวบขอมูล ไดแก แบบสอบถาม กลองถายภาพ กลองบันทึกVDO เปนตน
การทบทวนวรรณกรรม
ดวงรัตน กาญจนเจริญ (2552) จากการวิเคราะหผลตอบแทนทุกฤดู พบวาผลตอบแทนในฤดูรอน
สูงสุด เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในฤดูฝนกับฤดูหนาวพบวา ฤดูหนาวใหผลตอบแทนต่ํากวาฤดูฝน สวนการ
เปรียบเทียบระหวางพันธบัวหลวง กับพันธุบัวฉัตรในแตละฤดู ผลตอบแทนบัวหลวงสูงกวาผลตอบแทนของบัว
ฉัตรทั้งในฤดูรอนและฤดูฝน แตในฤดูหนาวบัวฉัตรจะใหผลตอบแทนสูงกวาบัวหลวง ปญหาหลักที่เกิดขึ้นกับ
เกษตรกรผูทํานาบัว คือ ตนทุนคาสารเคมีสูง อีกทั้งเกษตรไมมีความรูดีในเรื่องวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ใหไดผลดีจึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ฉะนั้น หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจึงควรใหความรูทางดานการดูแล
รักษา โดยเฉพาะในดานการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและปลอดภัยแกผูใช
ดุษฎี พรหมทั ต (2559) ผลงานวิ จัยเรื่อง ตนทุน ผลตอบแทนและวิถีก ารตลาดผัก ปลอดภัย :
กรณีศึกษาผักบุงจีน ผลการวิจัยพบวา ตนทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรตอรุน มีดังนี้ ตนทุนรวมทั้งหมด
9,799.92 บาทตนทุนคงที่รวมเฉลี่ย ตอไร 437.00 บาท ตนทุนผันแปรรวมเฉลี่ย 9,362.92บาท ดาน
ผลตอบแทน รายไดสุทธิ 20,637.08 บาท และ กําไรสุทธิ 20,200.00 บาท เกษตรกรทั้งหมด มีวิถีการตลาด 2
ชองทางดังนี้ ชองทางที่ 1 เกษตรกร ศูนยรับผลผลิต และบริษัทสงออก ชองทางที่ 2 เกษตรกร พอคาขายสง
พอคาขายปลีกและผูบริโภค แนวทางการสงเสริมการตลาด เกษตรกรตองการใหผลผลิตไดมาตรฐานตามที่
กําหนด ขอเสนอแนะ เกษตรกร ตองการชองทางการจําหนายใหมากขึ้น การปองกันโรคและแมลงและการ
ชลประทานและการบริหารจัดการน้ํา ทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงในรายได
พงศศิรภพ ทองดีรวสุรเกตุ (2559) ผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางตนทุนการ
ผลิตและผลตอบแทนการปลูก ขาวของกลุม เกษตรกร ในจัง หวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยทําใหพบวา การ
เพาะปลูกขาวแบบใชสารเคมีผสมชีวภาพมีผลตอบแทนจากการเพาะปลูกที่สูงที่สุด เนื่องจากผลผลิตไดจํานวน
มากและตนทุนการผลิตที่ใชมีสัดสวนที่ต่ํากวาผลตอบแทนที่ไดรับ สําหรับปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร
ไดแก คาปุยเคมี คายากําจัดวัชพืช แมลงและฮอรโมนตางๆมีราคาที่สูง และความไมแนนอนของราคาในการ
จําหนายผลผลิตที่มีความผันผวนตามลําดับ
ปยะราช เตชะสืบ (2557) ผลงานวิจัยเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูกผัก
กุยชายปลอดสารพิษเพื่อการคาในจัง หวัดลําปาง ผลการศึก ษา พบวา การลงทุนมีตนทุนการผลิตรวม
341,473.44 บาท รายไดรวม 1,189,246.40 บาทและตนทุนเฉลี่ย กิโลกรัมละ 63.16 บาท มีระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) เทากับ 3 ป กับ 2 เดือน 4 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เทากับ
39,298.16 บาท อัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return) ภายในโครงการเทากับรอยละ
11.32 ถือวาโครงการนี้เปนโครงการที่ยอมรับได
อัจฉรา กลิ่นจันทร (2557) นําเสนอบทความเรื่องการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาว
อินทรียในจังหวัดเพชรบูรณ พบวาการลงทุนปลูกขาวอินทรียของเกษตรกรทั้ง 3 ขนาดมีความเปนไปไดในการ
ลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกขาวอินทรียในพื้นที่ขนาดเล็ก
ฉวีวรรณ สุดจิตร (2556) นําเสนอบทความเรื่องการเก็บขอมูลองคประกอบผลผลิต ผักบุงจีน ในงาน
ทดลองวิจัย ของสวนการใชน้ําชลประทาน พบวา พันธุผักบุงจีนที่ปลูกเพื่อการคา ซึ่งไดแก พันธุพิจิตร 1 มี
ลักษณะเดน คือมีใบแคบ เรียวยาว ชูตั้ง ลําตนจะมีสีเขียวออน ความยาวและความสูงของตนอยูที่ ประมาณ
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30 – 35 เซนติเมตร มีอายุเก็บเกี่ยว 20 – 25 วัน ซึ่งเปนลักษณะที่ตรงกับความตองการ ของตลาดเพื่อการ
สงออก ผลผลิตโดยเฉลี่ยอยูที่ 3,415 กิโลกรัมตอไร
รวิสสาข สุชาโตและคณะ (2556) การวิเคราะหหวงโซอุปทานของขาวไทย : ขาวหอมมะลิบรรจุถุง
พบวา ผูบริโภคสวนใหญ ยังไมรูจักตราเครื่องหมายรับรอง มาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงที่จําหนายใน
ประเทศ (รูปพนมมือ) การนําผลผลิตไปขายเกษตรกรจะไมทราบขอมูลความชื้นขาวเปลือก เปอรเซ็นตตนขาว
และความบริสุท ธิ์ของขาวหอมมะลิ ผูป ระกอบการขาวถุง แตละรายเนนการแขง ขันดานราคาเปนหลัก
เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค
สมเพียร เกษมทรัพยและคณะ (2553) การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาบัวตัดดอก
พบวา ฤดูหนาวใหผลตอบแทนต่ํากวาฤดูฝน สวนการเปรียบเทียบระหวางพันธุบัวหลวงกับบัวฉัตรในแตละฤดู
ผลตอบแทนของบัวหลวงสูงกวาผลตอบแทนของบัวฉัตร ทั้งในฤดูรอนและฤดูฝน แตในฤดูหนาวบัวฉัตรจะให
ผลตอบแทนสูงกวาบัวหลวง
สุภาวี ขุนทองจันทร (2556) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนกะหล่ําปลีของเกษตรกรลาว ภายใต
ขอตกลงการผลิตในระบบพันธะสัญญาไทย – ลาว พบวา เกษตรกรลาวมีรายไดจากการผลิตกะหล่ําปลี
22,372.22 พันกีบ ตอเฮกเตอร ตนทุนการผลิต16,703.18 พันกีบ ตอเฮกเตอร ไดกําไรสุทธิ 5,624.04 พันกีบ
ตอเฮกเตอร ปจจัยที่สงผลตอรายไดของเกษตรกรลาวที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือ ประสบการณในการ
ปลูกกะหล่ําปลี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเลือกพื้นที่การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง โดยเลือกเกษตรกรที่ทํานาบัวตัดดอกในตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดวยเหตุผลสําคัญคือ เกษตรกรยังขาดการวางแผนเรื่องตนทุน
และผลตอบแทนในการทํ า นาบั วตั ด ดอก จึ ง เลื อ กพื้น นี้ ในการทํ าวิ จั ยเพื่ อต อ งการทราบถึ ง ต น ทุน และ
ผลตอบแทนในการลงทุนทํานาบัวตัดดอกไปใชเปนแนวทางในการวางแผนเรื่องการลดตนทุน เพิ่มยอดขาย ทํา
ใหไดผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น
2. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรตําบลคลองโยง อําเภอพุท ธมณฑล จัง หวัดนครปฐมที่
ประกอบอาชีพทํานาบัวตัดดอก จํานวน 21 ราย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมที่
ประกอบอาชีพทํานาบัวตัดดอก จํานวน 21 ราย กําหนดกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก
พิจารณาเห็นเกษตรกรผูทํานาบัวตัดดอก มีวิธีการปลูกและการเก็บเกี่ยวไมตางกันมาก
ประชากรและกลุมตัวอยางมาจากการสํารวจขอมูล ณ ชวงเวลาที่ทําการวิจัย โดยผูวิจัยไดออกสํารวจ
ดวยตนเอง โดยพื้นที่เก็บขอมูลเปนพื้นที่ที่ผูวิจัยอาศัยอยู ซึ่งชวงเวลานั้นมีเกษตรกรทํานาบัวตัดดอก 21 ราย
ผูวิจัยจึงไดศึกษาเก็บขอมูลจากประชากร และกลุมตัวอยางทั้งหมด
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด จํานวน 6 ขอ
ไดแกคําถามในประเด็นดังตอไปนี้ เพศ, อายุ, ประสบการณการทํานาบัวตัดดอก, อาชีพการทํานาบัวตัดดอก,
แหลงกูยืมเงิน, จํานวนเงินกู
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการทํานาบัวตัดดอกของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด จํานวน 3
ขอ ไดแกคําถามในประเด็นดังตอไปนี้ พื้นที่ในการทํานาบัวตัดดอก, การปลูกและดูแลบํารุงนาบัวตัดดอก,
แหลงที่ไดมาของพันธุบัวตัดดอก
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาบัวตัดดอกของผูตอบแบบสอบถาม เปน
คําถามปลายเปดถามเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาบัวตัดดอก มีประเด็นคําถามดังตอไปนี้
ตนทุนและคาใชจาย, เงินลงทุนในสินทรัพย (เครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร), รายได
ในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยไดลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่ทํานาบัวตัดดอกในตําบลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมดวยตนเอง โดยสอบถามขอมูลอยางละเอียด เมื่อไดขอมูลแลวจึงมาทําการ
วิเคราะหขอมูลที่ได โดยใชสถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ และคารอยละ (Percentage) และวิเคราะห
ผลตอบแทนโดยใช อัต ราส วนทางการเงิ น (Financial Ratio) เข ามาชว ยในการวิ เ คราะหตน ทุน และ
ผลตอบแทน
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องตนทุนและผลตอบแทนจากการทํา
นาบัวตัดดอก จากนั้นนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย กําหนดคํานิยาม เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม
4.2 สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาบัวตัดดอก และ
ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญอยางนอย 2
ทาน ตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4.3 ทดสอบแบบสอบถามกับเกษตรกรในพื้นที่วิจัย จํานวน 3 ราย เพื่อปรับแบบสอบถามให
สอดคลองกับลักษณะพื้นที่ และขอมูลแลวนํามาปรับปรุงกอนนําไปใชจริง
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงสมบูรณแลวไปลงพื้นที่สัมภาษณเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางที่
ทํานาบัวตัดดอกในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 21 ราย
5.2 รวบรวมแบบสอบถามที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณมาทําการวิเคราะหขอมูล
6. วิธีการวิเคราะหขอมูล
6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ นําขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่
3 ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การประมวลผลและหาคาสถิติ
6.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชในการวิเ คราะหเ นื้อหา ประกอบดวย การตีความ
ขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการสรุปผล
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชอธิบายลักษณะขอมูลที่รวบรวม ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาคารอยละ (Percentage) การนําเสนอขอมูลที่วิเคราะหได แบงเปน
7.1 การนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งขอมูลเชิง ปริมาณเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
ผูวิจัยจึงวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
7.2 การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหการนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพมีความชัดเจน เปน
รูปธรรม ผูวิจัยไดกําหนดขอมูลดวยวิธีการสรุปเปนตัวเลข และแปลขอความในเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย
จากผลการสรุปวิเคราะหขอมูลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาบัวตัดดอกในตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
จํานวน 21 ราย เปนเพศชาย จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 85.71 อายุ 41-50 จํานวน 12 ราย คิดเปนรอย
ละ 57.15 ประสบการณการทํานาบัวตัดดอกมากกวา 5 ป จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 57.15 การทํานา
บัวตัดดอกเปนอาชีพหลักจํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 71.43 ไมมีการกูยืมเงินจํานวน 12 ราย คิดเปนรอย
ละ 57.14
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการปลูกบัวตัดดอก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํานวน 21 ราย มี
พื้นที่ในการปลูกบัวตัดดอก 5 ไร จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 38.10 มีพื้นที่ในการปลูกบัวตัดดอกเปนที่ดิน
เชา จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 90.48 การปลูกบัวตัดดอกแบบใสปุยเคมีและฉีดยา จํานวน 19 ราย คิด
เปนรอยละ 90.48 และไดพันธุบัวตัดดอกมาจากพื้นที่ที่ทํานาบัวตัดดอก จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ
85.71
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาบัวตัดดอก พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจํานวน 21 ราย มีตนทุนทั้งหมดในการทํานาบัวตัดดอกเฉลี่ยตอไร ประกอบดวยตนทุนคาใชจายการ
ผลิตในการทํานาบัวตัดดอกรอยละ 64.05 ตนทุนคาคาแรงงงานรอยละ 34.02 และตนทุนคาพันธุบัวตัดดอก
รอยละ 1.93
มีเงินลงทุนในสินทรัพยในการทํานาบัวตัดดอกเฉลี่ยตอไร ประกอบดวยสินทรัพยประเภทเครื่องสูบน้ํา
คิดเปนรอยละ 38.84 สินทรัพยประเภททอสูบน้ําคิดเปนรอยละ 32.70 สินทรัพยประเภทเรือเก็บบัวตัดดอก
คิดเปนรอยละ 26.98 และสินทรัพยประเภทมีดคิดเปนรอยละ 1.48
มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรในการทํานาบัวตัดดอก ใหผลผลิตเฉลี่ย 762 กําตอไร มีรายไดเฉลี่ยตอไรในการทํา
นาบัวตัดดอก 15,964 บาทตอไร มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการทํานาบัวตัดดอกเฉลี่ย 8,779 บาทตอไร มี
ตนทุนผันแปรเฉลี่ย 6,774 บาทตอไร และตนทุนคงที่เฉลี่ย 412 บาทตอไร
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทํานาบัวตัดดอกเฉลี่ยตอไร มีอัตรากําไรตอตนทุน 1.22 เทา อัตรา
กําไรตอยอดขาย 0.55 เทา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 0.90 เทา และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย (ROA) 3.33 เทา
อภิปรายผลการวิจัย
1. ตนทุนการทํานาบัวตัดดอกประกอบดวย ตนทุนและคาใชจาย 3 รายการที่สําคัญ ไดแก ตนทุนคา
วัตถุดิบพันธุบัวตัดดอก รอยละ 1.93 ตนทุนคาแรงงาน 34.02 และคาใชจายการผลิต รอยละ 64.05 จะเห็นได
วาการทํานาบัวตัดดอกของเกษตร มีสัดสวนของตนทุนคาใชจายการผลิตมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในงานวิจัยของ รศ.ดุษฎี พรหมทัต (2559) ที่ศึกษาตนทุน ผลตอบแทนและ
วิถีการตลาดผักปลอดภัย : กรณีศึก ษาผักบุงจีน ไดทําการเก็บขอมูลที่ตําบลสิงหนาท อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบวาผลการวิจัยคาพันธุผัก รอยละ 42.33 คาแรงงาน รอยละ 36.07 และ
คาใชจายการผลิต รอยละ 21.60 จะเห็นไดวาการปลูกผักบุงมีสัดสวนตนทุนคาพันธุผักมากที่สุด เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกันแลวจะเห็นวาตนทุนมีความแตกตางกัน เปนผลมาจากเกษตรกรตําบลคลองโยง สวนมากจะลง
มือทําเอง จางในสวนที่จําเปน และพันธุบัวตัดดอกสวนมากก็จะมาจากในพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูก ซึ่งไดพันธุบัว
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ที่ร าคาไมแพง เนื่องจากเปนการขายใหคนในพื้นที่เ ดียวกันเอง สวนตนทุนคาแรงที่ไมสูง มากเนื่องมาจาก
เกษตรกรในพื้นที่นิยมการจางไถพรวน และทําการเก็บเกี่ยวผลิตเอง
2. ผลตอบแทนในการลงทุนทํานาบัวตัดดอก ไดกําไรสุทธิ 8,779 บาทตอไร จะเห็นไดวา เกษตรกรยัง
มีกําไรสุทธิตอไร ซึ่งกําไรสุทธินี้ มาจากรายไดที่ไดจากการขายบัวตัดดอกเฉลี่ย 15,964 บาทตอไร หักตนทุน
และคาใชจายตางๆ แลวโดยเฉลี่ย 7,185 บาทตอไร ดังนั้นเพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้น เกษตรกรจะตองไปลด
ตนทุนในสวนที่เปนคาใชจายการผลิตลงเพื่อใหไดผลตอบที่สูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ รศ.ดุษฎี พรหมทัต (2559) ที่ศึกษาตนทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดผักปลอดภัย : กรณีศึก ษา
ผัก บุง จีน ไดทําการเก็บขอมูล ที่ตําบลสิง หนาท อําเภอลาดบัวหลวง จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง พบวา
ผลการวิจัย มีกําไรสุทธิ 20,200 บาทตอไร จะเห็นไดวาผลการวิจัยที่สอดคลองคือผลตอบแทนที่ไดยังเปนกําไร
และสอดคลองกับการวิจัยของ ปยะราช เตชะสืบ (2557) ผลงานวิจัยเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนของการ
ลงทุนโครงการปลูกผักกุยชายปลอดสารพิษเพื่อการคาในจังหวัดลําปาง ผลการศึกษา พบวา การลงทุนมีตนทุน
การผลิตรวม 341,473.44 บาท รายไดรวม 1,189,246.40 บาทและตนทุนเฉลี่ย กิโลกรัมละ 63.16 บาท มี
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 3 ป กับ 2 เดือน 4 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present
Value) เทากับ 39,298.16 บาท อัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return) ภายในโครงการ
เทากับรอยละ 11.32 ถือวาโครงการนี้เปนโครงการที่ยอมรับได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 จากผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่ทํานาบัวตัดดอกตนทุนคาใชจายที่คอนขางสูง จึงควร
หาแนวทางลดตนทุนค าปุย คายา น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน เพื่อใหก ารทํานาบัวเก็บ ดอกมีตนทุนที่ต่ําลง
ผลตอบแทนที่จะไดรับก็จะสูงขึ้น
1.2 จากผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีกําไรสุทธิตอไร แตก็ยังมีคาใชจายที่สูงซึ่งเกษตรกรอาจ
ไปขอคําแนะนําในการลดตนทุน หรือเพิ่มชองทางการขายไดจากเกษตรจังหวัด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
ควรศึก ษาแนวทางในการเพิ่ม ผลผลิตในการทํานาบัวตัดดอกใหมีสูง ขึ้น และศึก ษาแนว
ทางการลดตนทุนและคาใชจายในการทํานาบัวตัดดอก เพื่อใหไดผลตอบแทนคือกําไรเพิ่มมากขึ้นดวย
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