
Ref. code: 25595804010303SKT

 
 

การจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยไม้แยกตามขั้นตอนการผลิตและแนว
ทางการลดต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาสวยกล้วยไม้คุณสินชัย น้อยพิทักษ์  

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 
โดย 

 
นายกฤษดา น้อยพิทักษ ์

 

 

 

 

 
การค้นคว้าอสิระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Ref. code: 25595804010303SKT

การจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยไม้แยกตามขั้นตอนการผลิตและแนว
ทางการลดต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาสวยกล้วยไม้คุณสินชัย น้อยพิทักษ์  

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

 
โดย 

 
นายกฤษดา น้อยพิทักษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การค้นคว้าอสิระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



Ref. code: 25595804010303SKT

Orchid farming cost database classified by farming procedures 
and cost reduction methods: Case study of Mr.Sinchai 

Noypitak’s farm Sampran District, Nakhon Patom Province. 
 

 
BY 

 
MR. KRIDSADA NOYPITAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 

BUSINESS ECONOMICS 
FACULTY OF ECONOMICS 
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY 





Ref. code: 25595804010303SKT

(1) 
 
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยไม้แยกตาม

ขั้นตอนการผลติ และแนวทางการลดต้นทุนการผลิต 
กรณีศึกษาสวนกล้วยไม้ คุณสินชัย น้อยพิทักษ์ อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

ชื่อผู้เขียน  นายกฤษดา น้อยพิทักษ์ 
ชื่อปริญญา  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 

 เศรษฐศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

อาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 
ปีการศึกษา  2559 

 
บทคัดย่อ 

 
งานศึกษานี้เป็นการจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยไม้รวมถึงศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการผลิตกล้วยไม้พร้อมทั้งเสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยแผนภาพแสดงเหตุและผล วิเคราะห์หา
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลัก 5W1H ใช้ข้อมูลการผลิตระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
ผลการศึกษาพบว่าการฉีดยามีต้นทุนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 31.10 การรดน้ ามีต้นทุนต่ าสุดคิดเป็นร้อย
ละ 2.20 โดยมีก าไรจากการผลิตประมาณ 120,000 บาท/เดือน ความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกกล้วยไม้
ที่เหมาะสมคืออย่างน้อย 8 ปี การฉีดยาไม่ทั่วถึงเป็นปัญหาส าคัญและมีความเสี่ยงสูงสุด การแก้โดย
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ จัดการสภาพแวดล้อมในสวน 
สามารถลดจ านวนการฉีดยาลงได้ 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นมูลค่า 5,600 บาท การน าเทคโนโลยีระบบฉีด
ยาอัตโนมัติเข้ามาใช้จะช่วยลดเวลาปฏิบัติงาน จ านวนแรงงาน ปริมาณวัตถุดิบ เพิ่มความทั่วถึงในการ
ฉีดพ่นยา แต่จะมีต้นทุนการก่อสร้างต่อไร่สูงขึ้น 5 เท่า 
 
ค าส าคญั : กล้วยไม้, ต้นทุน, ปรับปรุงการผลิต 
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ABSTRACT 

 
This study established database of orchid farming cost, and identify inefficient production 

process where cost could be reduced. Production cost data was collected during December 2016 to 
March 2017. 5W1H method and cause-effect diagram were used to identify inefficient production 
process. The results demonstrated that insecticide- spraying process account for 31.1% of total 
production cost while watering only account for 2.20%. Profits margin is about 120,000 Baht per month. 
Cost-effective duration of orchid farming is about 8 years. Inadequate insecticide-spraying is a major 
problem and have the highest risk. Improving production process is the most efficient way of reducing 
production cost. By supervising workers, maintaining spraying equipment and improving farm 
environment, the production cost reduces by 5,600 baht per month. An alternative solution is an 
automatic spraying system which insecticide can be applied thoroughly. Although the automatic 
system reduces working hours and insecticide, the installation cost is five times higher than the cost of 
improving production process. 

 
Keyword: Orchid, Production cost, Production process improvement. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
  

กล้วยไม้เป็นพืชส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย สร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
กล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพในการส่งออก  ทั้งกล้วยไม้ตัดดอกและไม้กระถาง  โดยมีพื้นที่ที่
เหมาะสมในการปลูกกล้วยไม้เชิงธุรกิจ  ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี กรุงเทพฯ 
และนนทบุรี ทั้งนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้อยู่จ านวนประมาณ 3,000 ราย มีผู้ส่งออกกล้วยไม้ 
จ านวนประมาณ 115 ราย เนื้อที่เพราะปลูกและผลผลิตกล้วยไม้ระหว่างปี 2554-2558 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีพื้นที่ปลูก 2,1426 ไร่ ในปี 2554 เพิ่มเป็น 22,167 ไร่ ในปี 2558  

 
ตารางที่ 1.1 พื้นที่ปลูก ผลผลติ และผลผลิตต่อไร่กล้วยไม้ตัดดอกของไทย ปี 2554 – 2558 
 

ปี พื้นที่ปลูก (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
2554 21,426 45,897 2,142 
2555 17,906 37,542 2,097 
2556 21,703 47,812 2,203 
2557 21,846 49,805 2,280 
2558 22,167 50,873 2,295 

 
หมายเหตุ. จาก ส านักเศรษฐกิจการเกษตร. 
  

ด้านการส่งออก ปี 2554 – 2558 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก มี

แนวโน้มลดลงในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.39 และร้อยละ 2.53 ต่อปี ตามล าดับ โดยมูลค่าการส่งออก

ลดลงจาก 2,220.19 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 2,030.97 ล้านบาท ในปี 2558 ตลาดส่งออกที่ส าคัญ 

ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน 
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ตารางที่ 1.2 การส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก ปี 2554-2558 
 

ปี 
การส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

2554 24,643 2,220.19 
2555 20,944 2,094.69 
2556 22,604 2,008.15 
2557 23,471 1,954.34 
2558* 22,823 2,021.78 

หมายเหตุ. จาก กรมศุลกากร. 

ประเทศกลุ่มอาเซียนมีอัตราการขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า เนื่องจาก
มีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้น จึงท าให้มีการส่งออกกล้วยไม้ก าและกล้วยไม้ตัดดอกไปขายยังประเทศ
เพื่อนบ้านทั้ง เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ส่วนประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป อัตราขยายการส่งออกลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงชะลอ
ตัว ท าให้ความต้องการกล้วยไม้ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้เขตร้อน (Tropical Orchid) อันดับ 1 
ของโลก หากพิจารณาสัดส่วนการส่งออกกล้วยไม้ พบว่า ประมาณร้อยละ 80 เป็นกล้วยไม้ตัดดอก 
โดยมีกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) มากที่สุด รองลงมาเป็นกล้วยไม้สกุลอะแรนด้า อะแรคนิส 
ออนซิเดียม และแวนด้า ส าหรับการส่งออกกล้วยไม้กระถางส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ ฟาแลนนอปซิส 
(Phalaenop) 

ตลาดกล้วยไม้ตัดดอกของไทยที่ส่งออกไปยังตลาดต่างๆ แบ่งตามความนิยมของแต่ละ
ตลาด ได้แก่ ตลาดอาเซียน เช่น ญี่ปุ่น ต้องการกล้วยไม้ตัดดอกสีอ่อน สีชมพู ช่อยาว ตลาดจีนและ
อินเดียต้องการกล้วยไม้สีม่วงแดงเข้ม ขาว ชมพู และสีอื่นๆ ตลาดยุโรป เช่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ 
ต้องการกล้วยไม้สีม่วงแดงเข้ม สีชมพู และสีขาว ช่อยาว สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียต้องการ
กล้วยไม้สีม่วงแดงเข้ม สีชมพู และสีขาว ส าหรับประเทศคู่แข่งกล้วยไม้ของไทย ได้แก่ มาเลเซียและ
สิงคโปร ์ 
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ทั้งนี้การจะรักษาความเป็นผู้น าทั้งด้านการผลิตและส่งออกดอกกล้วยไม้ได้นั้นก็ต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนเอง ก็มีการผลิต
กล้วยไม้เพื่อการส่งออก เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และ เวียดนามเป็นอีกประเทศที่พยายามเพิ่มพื้นที่
ประปลูกให้มากขึ้น 

ในปัจจุบัน นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ได้มอบ
แนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงส าคัญในภาคการเกษตร  คือเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 
(Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) โดย เกษ ตรกรต้ อ งร่ า รวยขึ้ น และ เป็ น เกษ ตรกรแบ บ ผู้ ป ระกอบ การ 
(Entrepreneur) เปลี่ยนมุมมองต่อตนเอง จากเกษตรกรผู้ผลิต เป็นนักธุรกิจเกษตร  

 

 
ภาพที ่1.1 การปรับตัวของเกษตรกร. จาก ผู้วิจัย. 
 

กล่าวได้ว่า เกษตรกรก็เปรียบดั่งผู้ประกอบการ SMEs ที่ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุม่
คนต่าง ๆ ท าให้เกิดการจ้างงานและประชาชน มีรายได้ เกี่ยวพันกันทั้งในระชุมชนและระดับชาติ ซึ่ง
เป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมดีขึ้น แต่การจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนั้น ต้องมีการ
เรียนรู้และพัฒนา ปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีที่สุด 

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของเกษตร ยังถือได้ว่ามี
พัฒนาการจากอดีตค้อนข้างน้อย การจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ได้นั้น ข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ถือเป็นสิ่งส าคัญ ไม่ว่าเป็นข้อมูล ต้นทุน รายได้ ขั้นตอนกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะต้องมีการรวบรวม ในขั้นต้นเพื่อศึกษาวิเคราะห์ เฉพาะ
อย่างยิ่ง ข้อมูลของเกษตรกรแต่ละรายเป็นการเฉพาะ โดยเกษตรกรจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อท าการวิเคราะห์ จนน ามาสู่การจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต ส าหรับเป็นฐานใน
การพัฒนาในเรื่องต่างๆ ต่อไป เช่น ด้านเทคโนโลยีที่จะใช้ในการเพิ่มความสะดวกสบายในการท าการ

  

  

เกษตรแบบดั่งเดิม(Traditional Farming) 

เกษตรกร(Farmer) ผู้ประกอบการ(Entrepreneur) 

เกษตรแบบสมัยใหม่(Smart Farming) 
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ผลิต ในการดูแลรักษา ตลอดในการเตรียมการป้องกันโรงและแมลง เพื่อพร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งการแข่งขันที่จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย  

ส าหรับผู้วิจัยเองได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตกล้วยไม้ จึงเกิดความสนใจในข้อมูล 
รายละเอียดต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตกล้วยไม้ เพื่อจะท าการวางแผนการผลิตและจัดการการผลิต 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การผลิตที่สูงที่สุด และลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด 
ค าถามส าคัญ  

(1) ปัญหาอะไรที่มักจะเกิดขึ้นในการผลิตแต่ละขั้นตอน 
(2) เราจะจัดการจัดมือกับปัญหาต่างๆ ในการผลิตและการด าเนินการได้อย่างไรบ้าง 
 

1.2 สภาพทั่วไปของสวนกลว้ยไม้คุณสนิชัย น้อยพิทักษ ์
  

ที่ตั้งของสวนกล้วยไม้คุณสินชัย น้อยพิทักษ์ อยู่ที่ 2 หมู่ 3 ต าบลคลองใหม่ อ าสามพราน 
จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไม้ ประมาณ 20 ไร่ มีจ านวนแรงงานในการผลิตรวม
แรงงานของเจ้าของกิจการ อยูท่ั้งสิ้น 7 ท่าน ในบางช่วงเวลาอาจมีการแจ้งแรงงานพิเศษบ้าง    

มีประสบการณ์ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ระยะเวลาประมาณ 30 ปี เริ่มต้นปลูกครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2529 โดยเริ่มต้นปลูกเพียง 1 ไร่ แล้วจึงขยายพื้นที่ในการเพราะปลูกเพิ่มขึ้นจนถึงขนาด
พื้นที่ในปัจจุบัน และยังมีโครงการในการขยายพืน้ที่การผลิตเพิ่มเติมในอนาคต 

ชนิดพันธ์ุกล้วยไม้ที่ปลูกในสวนคือ สกุลหวาย (Dendrobium) โดยแบ่งย่อยออกเป็นอีก 
3 สายพันธุ์ย่อย ได้แก ่

 
(1) ขาวสนาน (Den. Khao Jiranand) ดอกสีขาว พื้นที่ปลูก 16 ไร่ 2 งาน 

 

ภาพที่ 1.2 ขาวสนาน 
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(2) บรูณะเจด (Den. Buranajade) ดอกสีเขียว พื้นที่ปลูก 3 ไร ่

 

ภาพที ่1.3 บรูณะเจด 

(3) บอมโจแดง (Den.Sonia ‘Red Joe’) ดอกสีแดง พื้นที่ปลูก 2 งาน 

 

ภาพที ่1.4 บอมโจแดง 

การจ าหน่ายโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นบริษัทจัดจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยจะ

ส่งออกสินค้ากล้วยไม้ช่อ และพ่อค้าคนกลางที่จัดจ าหน่ายในตลาดภายในประเทศ สินค้าจะเป็น 

กล้วยไม้ก า และกล้วยไม้ก าเตยที่ใช้ส าหรับไหว้พระ 
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1.3 การผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย 
 

1.3.1 การปลกู 
1.3.1.1 โรงเรือน 

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ จ าเป็นต้องสร้างโรงเรือนพรางแสงเพ่ือลดความ
เข้มของแสงแดดลงให้เหมาะกับการเจริญเติบโต ซึ่งสกุลหวายต้องพรางแสงร้อยละ 40-50 โดยใช้ตา
ข่ายพรางแสงสีด า ขึงให้ติดกันทั้งผืน และสร้างโต๊ะส าหรับว่าเครื่องปลูกต้นกล้วยไม้ 

1.3.1.2 การเตรียมต้นพันธุ ์
(1) ต้นพันธุ์จากการเพาะเนือ้เยื่อ 

  ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อที่ดีต้องมีระบบรากแข็งแรง มีรากมาก 
ต้นสมบูรณ์ ใบไม่หนาหรืออวบน้ า และเป็นต้นที่ทิ้งในขวดนานไม่เกิน 6 เดือน ก่อนน าต้นออกจาก
ขวดควรวางขวดในเรือนลูกไม้ที่พรางแสงร้อยละ 80 และกันฝนได้ประมาณ 7-10 วัน วางให้ท้ายขวด
หันไปในด้านที่มีแสง เพราะจะท าให้ต้นเอนไปทางท้ายขวดง่ายในการใช้ลวดเกี่ยว วิธีการน าต้นออก
จากขวด ให้ใช้ลวดเบอร์ 14 (ขนาดไม้แขวนเสื้อ) ปลายไม่คมงอ งอให้มีลักษณะเป็นตะขอเกี่ยวบริเวณ
ส่วนโคนรากแล้วค่อยๆ ดึงออกมาหรือใช้วิธีทุบขวดโดยใช้ค้อนทุบที่รอยต่อของก้นขวดกับตัวขวดซึ่ง
เป็นวิธีที่ท าให้ต้นบอบช้ าน้อย น าต้นมาล้างวุ้นออกในน้ าสะอาด แยกต้นตามขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก 
เป็น 3 กลุ่ม เพื่อสะดวกในการปลูก เรียงตะกร้า ผึ่งในที่ร่มร่ าไรไม่โดนฝน 7-10 วัน หากพบต้นที่ตาย
หรือเป็นโรคให้รีบคัดออก หลังจากผึ่งแล้วน ามาหุ้มรากด้วยกาบมะพร้าว รัดด้วยหนังยางวางในเรือนที่
พรางแสงร้อยละ 80 มีพลาสติกกันฝน รดน้ าวันละครั้ง ในช่วงสัปดาห์แรกไม่ต้องให้ปุ๋ย หลังจากนั้นให้
ปุ๋ยสูตร 30-10-10 สลับสูตร 21-21-21 เมื่อต้นอายุประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไป จึงน าไปปลูกเพื่อตัด
ดอก 

(2) ต้นพันธุ์จากการแยกล า  
       สามารถแยกทั้งล าหน้าและล าหลัง การแยกล าหน้าใช้กับต้นที่ต้องการ
เก็บกอเดิมเอาไว้ตัดดอกออกไป โดยใช้กรรไกรชนิดบางปลายแหลมตัดล าหน้าหรือล าใหม่ที่เพิ่งเจริญ
สุดล าให้ติดมา 1-2 ล า น าไปปลูกได้เลย ส่วนแยกล าหลังใช้กับกล้วยไม้ที่มีอายุมากที่ถึงเวลาที่จะรื้อ
แปลง โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัดแยกล าหลังให้ขาดจากเหง้า ทิ้งไว้จนเกิดหน่อใหม่ สิ่งส าคัญในการตัด
แยกล าคือ ควรจุ่มกรรไกรหรือมีดในน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังตัด โดยใช้คลอเร็กซ์หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี 
ละลายน้ า 1 ลิตร และทาปูนแดงที่รอยตัดทั้งของล าที่แยกและกอเดิม ในกรณีตัดแยกล าแล้วยังไม่มี
พื้นที่ปลูกสามารถน าไปช าก่อน โดยวางนอนบนโต๊ะที่ปูพื้นด้วยซาแรน รดน้ าวันละครั้ง เกษตรกรบาง
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รายจะใช้ปุ๋ยสูตร 20-20-20 ทุก 7 วัน เพื่อเร่งให้แตกหน่อเร็วขึ้น หลังจากช าประมาณ 2 เดือน หน่อ
ใหม่จะมีรากประมาณ 3-4 ราก พร้อมที่จะย้ายไปปลูก โดยต้องย้ายก่อนที่รากจะยึดติดกับซาแรน 

1.3.1.3 วิธีการปลูก 
(1) ปลูกบนกาบมะพร้าว 

เป็นการปลูกบนโต๊ะที่เรียงด้วยกาบมะพร้าวเรือใบ นิยมใช้กันมากเพราะ
ต้นทุนถูกกว่า เก็บความชื้นได้ดีกว่า โดยใช้ระยะปลูก 20x20 หรือ 20x25 เซนติเมตร แต่ละโต๊ะปลูก
ได้ 4 แถว โดยผูกล ากล้วยไม้ติดกับไม้ให้โคนของล าสูงจากปลายไม้ประมาณ 1-2 นิ้ว แล้วน าไปปักให้
โคนล าชิดกับผิวกาบมะพร้าวหรือปลูกโดยขึงเชือกไนล่อนตามความยาวโต๊ะ 2 ราว ระหว่างแถวปลูก
แรกกับแถวที่สอง ระหว่างแถวที่สามกับแถวที่สี่ แล้วน าล ากล้วยไม้มาวางให้โคนอยู่ต าแหน่งตามระยะ
ปลูก คือ 20x20 หรือ 20x25 เซนติเมตร เอนปลายล าไปปลูกกับราว นอกจากนี้สามารถปลูกแบบวาง
ล ากล้วยไม้นอนบนกาบมะพร้าวเรือใบให้โคนอยู่ในต าแหน่งตามระยะปลูก โดยปลายล าต้องนอนไปใน
ทิศทางเดียวกัน วิธีนี้ถ้าใช้กับล าหลังจะแตกหน่อดีกว่าล าตั้งแต่จะไม่ได้ช่อดอกจากล าเดิม 

 

 
ภาพที ่1.5 การปลูกบนกาบมะพร้าว 

 
(2) ปลูกในกระบะกาบมะพร้าว 

  เป็นการปลูกกล้วยไม้โดยใช้กาบมะพร้าวที่อัดเป็นรูปกระบะสี่เหลี่ยม

ขนาดประมาณ 24x32 เซนติเมตร แต่ละกระบะปลูกได้ 4 ต้น มีข้อดี คือ สะดวก สามารถเคลื่อนย้าย

ต้นได้ง่าย มีการระบายอากาศระหว่างแต่ละกระบะ โดยปลูกให้แต่ละต้นห่างจากมุมเข้าประมาณ 3 

นิ้ว หันหน่อล าหน้าออกไปด้านมุมของกระบะ วิธีปลูกอาจใช้คีมปอกมะพร้าวถ่างรอยต่อระหว่างกาบ

แล้วใส่ต้นลงไปให้โคนต้นเสมอพื้นกระบะหรือน าต้นผูกติดกับไม้ แล้วน าไปปักบนกระบะให้ต้นอยู่ใน

แนวตรง ซึ่งวิธนีี้ต้นจะไม่เป็นระเบียบเนื่องจากโคนของต้น จะลอยเหนือกาบมะพร้าว 
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ภาพที่ 1.6 การปลูกบนกระบะมะพร้าว 

1.3.2 การรดน้ า 
น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งในการผลิตกล้วยไม้ให้ได้คุณภาพดี ดังนั้นเกษตรกรต้องให้

ความส าคัญกับคุณภาพของน้ าและวิธีการให้น้ าให้ถูกต้องและเหมาะสม การปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสกุล
หวาย โดยทั่วไปควรให้น้ าวันละครั้ง ระหว่างเวลา 6.00-9.00 น. หากมีฝนตกควรงดให้น้ าจนกว่า
เครื่องปลูกจะแห้ง การให้น้ าใช้ระบบสปริงเกอร์ที่มีหัวพ่นอยู่ด้านข้างสูงกว่าเครื่องปลูกประมาณ 2 นิ้ว 

1.3.3 การให้ปุ๋ย 
การให้ปุ๋ยช่วยบ ารุงต้นกล้วยไม้ให้มีความสมบรูณ์ ออกช่อดอกอย่างสม่ าเสมอ 

และท าให้ขนาดช่อกล้วยไม้ได้ตามที่ต้องการ โดยการให้ปุ๋ยนั้นจะแบ่งออกเป็น การให้ปุ๋ยเม็ดและการ
ให้ปุ๋ยทางน้ าโดยการฉีดพ่น  ระยะเวลาการให้ปุ๋ยเม็ดประมาณ 3 เดือน/ครั้ง การฉีดพ่นแบบน้ า
ประมาณ 7 วัน/ครั้ง สูตรปุ๋ยในการใส่ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ผลิต 

1.3.4 การฉีดยา 
เพื่อป้องกันจ ากัดโรคและแมลงศัตรูพืช ไม่ให้สร้างความเสียหายแก่การปลูก

เลี้ยงกล้วยไม้ โดยจะท าการฉีดพ่นประมาณ 4-7 วัน/ครั้ง  ตัวยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับโรคและแมลงที่เกิดขึ้น
ในสวนขณะนั้น โดยผู้ผลิตจะเลือกตามความเหมาะสม ในการฉีดพ่นแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะมีการผสม
ยาป้องกันก าจัดโรคและแมลงมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป เพื่อจะได้ครอบคลุมป้องกันโรคและแมลงในครั้ง
เดียวกัน  

1.3.5 การตัดดอก 
จะท าการเก็บเกี่ยวตามค าสั่งซื้อของพ่อค้า โดยการตัดช่อกล้วยไม้ตามขนาด

และปริมาณที่ต้องการ โดยใช้กรรไกรในการตัดช่อดอกจากในสวน ก่อนน าออกมาคัดแยกอีกครั้งเพื่อ

แยกตามขนาดรูปแบบ และนับจ านวนในการส่งต่อตามที่ได้รับค าสั่งซื้อ  
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1.3.6 การดูแลทั่วไป 
การดูแลรักษาสภาพโดยทั่วไปของสวน การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใน

การท าการผลิต เครื่องยนต์ เครื่องจักร ท่อส่งน้ า ท่อส่งยาและปุ๋ย ดูแลโรงเรือนกล้วยไม้ รวมถึงการ
ดูแลรักษาเกี่ยวกับต้นกล้วยไม้ เช่น การถอนวัชพืชจากเครื่องปลูก การเก็บต้นที่ตายออกจากแปลง
ปลูกเลี้ยง เป็นต้น 

 
1.4 ผลิตภัณฑ์กลว้ยไม้สวนคุณสนิชัย 
 

ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้สวนคุณสินชัยนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่จ าหน่ายภายในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศ โดยการจัดจ าหน่ายจะผ่านพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทส่งออกในการมารับซื้อ
ถึงสวน สามารถแบบออกได้ดังนี้ 

 
1.4.1 กล้วยไม้ส่งออก 

  (1) กล้วยไม้ช่อ การส่งออกกล้วยไม้ช่อนี้จะมีบริษัทส่งออกมารับซื้อถึงสวน ส่วน
ใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและในเอียเชียบางประเทศเช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย โดยการส่ง
ให้แก่บริษัทส่งออกนั้นจะนับเป็นจ านวนช่อตามขนาดที่บริษัทต้องการ มีการก าหนดขนาดความยาว
ส าหรับการส่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ ขนาดพิเศษความยาวมากกว่า 60 เซนติเมตร ขนาดยาวมีความ
ยาวระหว่าง 50-60 เซนติเมตร ขนาดสั้นสวยความยาวระหว่าง 40-50 เซนติเมตร ขนาดสั้นสุดความ
ยาวระหว่าง 35-40 เซนติเมตร   

 

ภาพที่ 1.7 กลว้ยไม้ช่อส่งออกขนาดยาว 
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   (2) ดอกกล้วยไม้ การส่งออกดอกกล้วยไม้จะมีบริษัทส่งออกมารับซื้อ โดยสั่งเป็น

จ านวนดอกตามที่บริษัทต้องการ รูปแบบการส่งจะนับเป็นจ านวนดอก เพื่อน าไปร้อยมาลัยหรือใช้ใน

การประดับจานอาหาร แก้วเครื่องดื่ม โดยการส่งออกจะมีทั้งในเอเชียและยุโรป  

 

ภาพที่ 1.8 ดอกกล้วยไม้ส าหรับส่งออก 

  (3) ต้นปาด จะมีผู้ส่งออกมารับซื้อถึงสวน ต้นปาดคือล าต้นของต้นกล้วยไม้ที่น าใบ

และรากออกเหลือเพียงล าต้น การส่งออกจะส่งออกนับเป็นกิโลกรัม การส่งออกส่วนใหญ่จะส่งไปยัง

ประเทศจีน เพ่ืออบแห้งเป็นอาหารและท าการบดป่นเพื่อใช้ท ายาสมุนไพร  

 

            

       ภาพที่ 1.9 ตน้กล้วยไมป้าด                ภาพที่ 1.10 ต้นกล้วยไม้อบแห้ง 

1.4.2 กล้วยไม้ในประเทศ 
      (1) กล้วยไม้ช่อ การจ าหน่ายจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ รูปแบบการจ าหน่ายจะ

ท าเป็นก าโดยแต่ละก าจะมีน้ าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางจะน าไปส่งตลาด
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กลางค้าส่งเช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ก่อนจะมีพ่อค้ารายย่อยมาจ าไปจ าหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดย

ผู้บริโภคก็มีหลากหลายกลุ่ม เช่น วัด โรงแรม หรือผู้บริโภคทั่วไป รูปแบบการใช้ เช่น ประดับตกแต่ง

ตามงาน ท าเป็นของช าร่วย ใช้ส าหรับไหว้พระเป็นต้น 

 

ภาพที่ 1.11 กล้วยไม้ตลาดในประเทศ 

     (2) กล้วยไมก้ าเตย จะจ าหน่ายให้แก่พ่อคา้รายย่อยเป็นหลัก โดยพ่อค้ารายย่อย

จะมารับซื้อถึงสวน รูปแบบคอืการน ากล้วยไม้มาก าพร้อมกับใบเตยจ าหน่ายเป็นก า ผู้บริโภคเป็นคน

ทั่วไปใช้ส าหรับไหว้พระเป็นหลัก สามารถพบได้ทั่วไปตามท้องตลาด  

 

ภาพที่ 1.12 กล้วยไม้ก าเตย 
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1.5 ห่วงโซ่การผลิตกล้วยไม ้
 

การผลิตกล้วยไม้มีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในเส้นทางการผลิตสินค้าหลากหลาย 
ทั้งหน่วยธุรกิจเกษตร ผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนหลักๆ คือ ต้นน้ าเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตกล้วยไม้ กลางน้ าเกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่าย ปลายน้ า
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 

เริ่มตั้งแต่ต้นน้ าคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตกล้วยไม้ของเกษตกรผู้ปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ โดยมีกลุ่มธุรกิจต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลักได้แก่ ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 
ผู้เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสารเคมีการเกษตร ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ในการท าโรงเรือน 
ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงเรือน ในขณะที่รูปแบบการผลิตของเกษตรกรก็มีหลายรูปแบบ เช่น ผลิต
กล้วยไม้ตัดดอก ผลิตกล้วยไม้กระถาง ผลิตกล้วยไม้ต้นติดดอก ผลิตต้นพันธุ์ โดยมีหน่วยงานของ
รัฐบาลให้การสนับสนุนได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สถาบันอุดมศึกษา 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

ในอุตสาหกรรมกลางน้ าประกอบไปด้วยการขนส่ง และการค้าโดยมีลักษณะที่แตกต่าง
กันตามสินค้า ดังนี้ ในกรณีของดอกกล้วยไม้ จะถูกใช้ภายในประเทศผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ค้าส่ง 
รวมถึงผู้รวบรวมผลผลิตหากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนส่งที่มีความช านาญเกี่ยวกับการส่งดอกไม้ 
และผู้ค้าปลีก อีกส่วนจะถูกส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวัสดุภัณฑ์และสารเคมีที่ใช้ส าหรับกล้วยไม้ส่งออก ห้องเย็น ผู้ส่งออก สายการ
บิน บริษัทขนส่ง เป็นต้น ส าหรับต้นกล้วยไม้ใช้ภายในประเทศ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ บริษัท
ขนส่ง และผู้ค่าปลีก อีกส่วนจะถูกส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ และมีผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส าหรับบรรจุกล้วยไม้ส่งออก ผู้ส่งออก สายการบิน บริษัทขนส่ง เป็นต้น 
ทั้งนี้หน่วยงานสนับสนุนที่ในห่วงโซ่กลางน้ าคือ การวิชาการเกษตร และกรมการบินพาณิชย์ 

ในห่วงโซ่ปลายน้ านั้นผู้บริโภคหรือผู้ใช้กล้วยไม้ตัดดอกภายในประเทศที่ส าคัญได้แก่ 
โรงแรม วัด ร้านจัดดอกไม้ และบ้านเรือนทั่วไป ส าหรับตลาดต่างประเทศ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ
คือ ผู้ส่งออกดอกไม้และต้นไม้ โดยหน่วยงานที่สนับสนุนที่ส าคัญได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการส่งออก 
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ภาพที่ 1.13 เส้นทางการผลติสินค้ากล้วยไม้.
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1.6 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 

(1) เพื่อศึกษารายละเอียดและจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนในการผลิตกล้วยไม้ในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิต 

(2) เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึน้ในการผลิตกล้วยไม้และแนวทางการในการลดต้นทุนการ
ผลิต 

 
1.7 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจาก สวนกล้วยไม้ คุณสินชัย น้อยพิทักษ์ อ.สามพราน   
จ.นครปฐม ระยะเวลาที่ใช้ท าการศึกษา ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 – มีนาคม พ.ศ.2560  

 
1.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ท าการศึกษาต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยท าการระบุแยกต้นทุนที่
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อที่จะได้ท าการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในรายละเอียด
ต้นทุนที่ เกิดขึ้น พร้อมกันศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตต่างๆ เพื่อวางแนวทางการ
แก้ปัญหา ให้เกิดการลดต้นทุนและประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 
 
1.9 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

(1) ท าใหท้ราบถึงรายละเอียดต้นทุนแต่ละขั้นตอนการผลติกล้วยไม้  
(2) สามารถน าข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ไปใช้ในการวางแผนการผลิต 
(3) ท าใหท้ราบถึงวิธีการปรับปรุงการและแก้ปัญหาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

 



Ref. code: 25595804010303SKT

15 
 

บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ต้นทุน 
 

ในการผลิตสินค้าและบริการต้องใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งผู้ผลิตต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตเหล่านั้น เรียกว่า ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) 

 
2.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทาง

เศรษฐศาสตร ์(Economic Cost) หมายถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น  
ในกระบวนการผลิต จากนิยามความหมายดังกล่าว ฉะนั้นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึง

ประกอบด้วย ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนที่ไม่ชัดแจ้งรวมกัน ดังนั้นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงมีค่า
มากกว่าต้นทุนทางบัญชีและเป็นผลท าให้ก าไรทางเศรษฐศาสตร์มักต่ ากว่าก าไรทางบัญชี 

ต้นทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ มองได้หลายทาง เช่น มองจากลักษณะการใช้จ่าย 
และมองจากลักษณะการผลิต ความหมายของต้นทุนการผลิตก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนี ้

2.1.1.1 ต้นทุนแบ่งตามลักษณะการใช้จ่าย หากพิจารณาตามลักษณะของการใช้
จ่าย จะแบ่งต้นทุนเป็น 2 ประเภท 

(1) ต้นทุนจ่ายจริง (Explicit Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปจริงเป็นตัว
เงินให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิต เช่น ค่าแรงงานหรือเงินเดือนที่จ่ายให้ลูกจ้าง ค่าเช่าที่ดินหรืออาคาร 
เป็นต้น ต้นทุนเหล่าน้ีสามารถบันทึกบัญชีได ้ถือเป็นต้นทุนทางบัญช ี

(2) ต้นทุนที่ ไม่ได้จ่ายจริง (Implicit Cost) ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า 
“ต้นทุนค่าเสียโอกาส” (Opportunity Cost) เป็นต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงิน แต่คิดให้กับปัจจัยการ
ผลิตที่เป็นของผู้ผลิตเอง เช่น ค่าเช่าที่ดินของตนเอง ซึ่งหากผู้ผลิตไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ก็ต้องจ่าย
ค่าเช่าให้กับเจ้าของที่ดินอยู่แล้ว เมื่อมาใช้ที่ดินของตนเอง ก็ควรได้ค่าตอบแทนนั้นเช่นกันหากเอาไป
ให้คนอื่นเช่า ค่าแรงของตนเองซึ่งหากไปรับจ้างคนอื่นก็ควรได้ค่าตอบแทนเช่นกัน ต้นทุนนี้ไม่สามารถ
บันทึกระบบบัญชีได้ ถือเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ = Explicit Cost 
+ Implicit Cost > ต้นทุนทางบัญช ี
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2.1.1.2 ต้นทุนแบ่งตามลักษณะการผลิต หากพิจารณาตามลักษณะของการผลิต 
จะแบ่งต้นทุนออกเป็น 2 ประเภท 

(1) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นต้นทุนที่ไม่แปรผันไปตามปริมาณของ

ผลผลิต ไม่ว่าจะผลิตสินค้าจ านวนมากหรือน้อย หรือไม่ท าการผลิตเลย ก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทนี้

คงเดิมเสมอ เช่น ค่าเครื่องจักร ค่าประกันภัย ค่าก่อสร้างโรงงาน ต้นทุนประเภทนี้เป็นผลตอบแทนที่

จ่ายให้แก่ปัจจัยคงที ่

(1.1) ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ผลิตได้จ่ายออกไปจริง

เป็นเงินสด ได้แก ่ค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น 

(1.2) ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ผลิตไม่ได้จ่ายออกไป
เป็นเงินสด เช่น ค่าใช้ที่ดิน และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี เป็นต้น 

     การค านวณค่าเสื่อมราคา ใช้วิธีคิดแบบเส้นตรง (The Straight – line 
Method) การค านวณโดยวิธีนี้จะได้ค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่อปีคงที่และเท่าๆ กัน มี
สูตรดังนี ้

 
ค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาต่อป ี= (ราคาทรัพย์สินที่ซื้อมา – มูลค่าซาก) / จ านวนปีที่ใช้งาน 
 

(2) ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) เป็นต้นทุนที่แปรผันตามปริมาณ
ผลผลิต หากผลิตจ านวนมากต้องจ่ายมาก หากผลิตจ านวนน้อยต้องจ่ายน้อย และไม่ต้องจ่ายเลยหาก
ไม่ผลิต ต้นทุนประเภทนี้เป็นผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ปัจจัยแปรผัน เช่น ค่าแรงงาน เป็นต้น 

(2.1) ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ผลิตได้จ่ายออกไปจริง
เป็นเงินสดในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ย เป็นต้น 

(2.2) ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยการผลิตที่เป็นของตนเอง ไม่ได้ซื้อหรือจัดหามาด้วยเงินสด ประเมินค่าออกมาเป็นเงินสด เช่น 
ค่าแรงงานในครัวเรือน (ประเมินค่าเป็นเงินสดตามอัตราค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในท้องถิ่นน้ันๆ) เป็นต้น 
 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตทางบัญชี (Accounting Cost) 
     หมายถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายออกไปและได้บันทึกรายการดังกล่าว

ไว้ในบัญชีรายจ่ายของหน่วยผลิต ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่จะบันทึกในบัญชีได้จะต้องเป็นรายการ



Ref. code: 25595804010303SKT

17 
 
ค่าใช้จ่ายที่ได้มีการจ่ายออกไปจริงๆ เท่านั้น ดังนั้น ต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนชัดแจ้งจึงเป็นสิ่ง
เดียวกัน 

2.1.2.1 ต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนสินค้า 
ต้ น ทุ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์   ( Inventorable Costs ห รื อ  Product Costs) 

หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการซื้อสินค้า ในกรณีของกิจการการซื้อมาขายไป 
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจ าหน่าย
ให้กับลูกค้า เช่น ค่าซื้อสินค้า ค่าขนส่งสินค้าเข้า ค่าเบี้ยประกันสินค้าระหว่างการขนส่ง เป็นต้น ใน
กรณีของกิจการผลิต ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) ทุกรายการเป็นต้นทุนสินค้า เช่น ค่า
วัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต เป็นต้น 

กิจการจะบันทึกต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นสินทรัพย์และแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน และเมื่อกิจการขายสินค้า ก็จะบันทึกต้นทุนของสินค้านั้นเป็นค่าใช้จ่ายตาม
หลักการจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายโดยโอนจากบัญชีสินค้าคงเหลือซึ่งเป็นบัญชีสินทรัพย์และบันทึกบัญชี
ต้นทุนขายและแสดงในงบก าไรขาดทุน ส าหรับกิจการให้บริการอาจจะไม่มีต้นทุนผลิตภัณฑ์เนื่องจาก
เป็นการผลิตบริการซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน จึงไม่มีสินค้าส าเร็จรูปไว้จ าหน่าย 

โดยทั่วไปแล้ว กิจการผลิตจะจ าแนกต้นทุนการผลิตออกเป็น 3 ประเภท 
คือ ค่าวัตถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ค่าวัตถุทางตรง (Direct Materials Cost) หรือที่นิยมเรียกกันว่า ค่า
วัตถุดิบทางตรงตามค านิยามที่ให้โดยคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์บัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หมายถึง มูลค่าของวัตถุดิบ (Raw Materials) ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
โดยตรงและเป็นส่วนส าคัญที่สามารถจัดสรรเป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิตได้โดยง่าย ดังนั้น วัตถุทางตรง
จึงเป็นส่วนประกอบหลักของสินค้าหรือบริการที่สามารถจัดสรรหรือมอบหมายให้กับหน่วยคิดต้นทุน
ได้ง่าย (ในเชิงเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ) และมีความชัดเจน เช่น 
ค่าต้นพันธุ์กล้วยไม้ ในกรณีที่สินค้าเป็นหน่วยคิดต้นทุน เป็นต้น ส่วนต้นทุนของวัตถุดิบที่ไม่สามารถ
จัดสรรให้กับหน่วยคิดต้นทุนได้โดยง่าย หรือไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักของสินค้า จะเรียกว่า ค่าวัตถุ
ทางอ้อม เช่น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ค่าวัตถุทางอ้อมมักจะมีจ านวนที่ไม่เป็นนัยส าคัญ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรต้นทุนให้กับหน่วยคิดต้นทุนโดยตรงจึงไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การจัดสรร ค่าวัตถุทางอ้อมจึงจัดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะกล่าวถึงต่อไป 

   ค าว่า “วัตถุดิบ” นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ยัง

ไม่ได้ใช้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงวัตถุต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปของกิจการ ดังนั้น สินค้า
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ส าเร็จรูปของกิจการหนึ่งอาจจะเป็นวัตถุดิบส าหรับอีกกิจการหนึ่งก็ได้ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์เป็นสินค้า

ส าเร็จรูปของกิจการที่ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ แต่เป็นวัตถุดิบของกิจการผลิตรถยนต์ เป็นต้น 

(2) ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor Costs) เป็นต้นทุนแรงงานที่เกิดขึ้น
ในการผลิตสินค้านั้นๆ โดยตรง และสามารถจัดสรรหรือมอบหมายคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยคิด
ต้นทุนได้ง่ายและชัดเจน เช่น ค่าแรงงานของคนงานในแต่ละสายการผลิต เป็นต้น ส่วนค่าแรงงานที่ไม่
สามารถจัดสรรให้กับหน่วยคิดต้นทุนได้โดยง่าย หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรต้นทุนให้กับ
หน่วยคิดต้นทุนโดยตรงไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจัดสรร เรียกว่า ค่าแรงงานทางอ้อม จะ
จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น เงินเดือนหัวหน้างาน ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด เป็นต้น 

(3) ค่ าใช้จ่ายในการผลิต   (Manufacturing Overhead) หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตทุกรายการแต่ไม่รวมถึงค่าวัตถุทางตรงและค่าแรงงาน
ทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตไม่สามารถจัดสรรเข้ากับหน่วยคิดต้นทุนได้อย่างชัดเจน หรือประโยชน์ที่
ได้รับจากการจัดสรรต้นทุนให้กับหน่วยคิดต้นทุนโดยตรงไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจัดสรร เช่น 
เงินเดือนผู้ควบคุมการผลิตซึ่งเป็นค่าแรงงานทางอ้อม ค่าน้ า ค่าไฟของโรงงาน และค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร เป็นต้น 

ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 2 ประเภทแรก คือ ค่าวัตถุทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรงนั้นจะรวมเรียกว่า ต้นทุนขั้นต้น (Prime Cost) ซึ่งเป็นต้นทุนเบื้องต้นที่ต้องมีใน
การผลิตสินค้าหรือบริการแต่ถ้าเรารวมค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าด้วยกัน จะ
เรียกว่า ต้นทุนแปลงสภาพ (Conversion Cost) หรือต้นทุนแปรสภาพ ซึ่งเป็นต้นทุนที่จ าเป็นเพื่อ
แปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป 

 
2.2 การปรับปรุงการผลิต 
 

2.2.1 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
   แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 

(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคย
กับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ"ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมี
ลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่กาง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จักในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า  (Ishikawa 
Diagram) ซึ่งได้รบการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่ง
มหาวิทยาลัยโตเกียว 
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2.2.1.1 การพิจารณาใช้แผนผันสาเหตุและผล 
   (1) เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
  (2) เมื่อต้องการท าการศึกษา ท าความเข้าใจ หรือท าความรู้จักกับ

กระบวนการอื่น ๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น แต่เมื่อมี
การ ท าผังก้างปลาแล้ว จะท าให้เราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้น 

   (3) เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางใน การระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้
ทุกๆ คนให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา 

2.2.1.2 วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผล 
สิ่งส าคัญในการสร้างแผนผัง คือ ต้องท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใช้

ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
(1) ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา 
(2) ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหานั้นๆ 
(3) ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
(4) หาสาเหตุหลักของปัญหา 
(5) จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ 
(6) ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 

2.2.1.3 การก าหนดปัจจัยบนสาเหตุ 
เราสามารถที่จะก าหนดกลุ่มปัจจัยอะไรก็ได้ แต่ต้องมั่นใจว่ากลุ่มที่

เราก าหนดไว้เป็นปัจจัยนั้นสามารถที่จะช่วยให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
และเป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อจะน าไปสู่
การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจาก 

M - Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 
M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ 
M - Method กระบวนการท างาน 
E - Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 
 

แต่ไม่ได้หมายความว่า การก าหนดก้างปลาจะต้องใช้ 4M 1E เสมอ
ไป เพราะหากเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตแล้ว ปัจจัยนาเข้า (Input) ในกระบวนการก็จะ
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยการน าเข้าเป็น 4P ได้แก่ Place , Procedure, People และ Policy หรือเป็น 
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4S Surrounding, Supplier, System และ Skill ก็ ได้  ห รืออาจจะเป็ น  MILK Management, 
Information, Leadership, Knowledge ก็ได้ นอกจากนั้น หากกลุ่มที่ใช้ก้างปลามีประสบการณ์ใน
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะก าหนดกลุ่ม ปัจจัยใหม่ให้เหมาะสมกับปัญหาตั้งแต่แรกเลยก็ได้
เช่นกันการ 

2.2.1.4 ก าหนดหัวข้อปัญหาที่หัวปลา 
การก าหนดหัวข้อปัญหาควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 

ซึ่งหากเราก าหนดประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว จะท าให้เราใช้เวลามากในการค้นหา 
สาเหตุ และจะใช้เวลานานในการท าผังก้างปลา การก าหนดปัญหาที่หัวปลา เช่น อัตราของเสีย อัตรา
ชั่วโมงการท างานของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราต้นทุนต่อสินค้าหนึ่งชิ้น 
เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ควรก าหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบ เทคนิคการระดมความคิดเพ่ือจะได้ก้างปลา
ที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อยๆ 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ผังสาเหตุและผล 
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2.2.1.5 ผังสาเหตุและผลประกอบด้วย 
(1) ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่

หัวปลา 
(2) ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็น 
(2.1) ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา) 
(2.2) สาเหตุหลัก 
(2.3) สาเหตุย่อย 

ซึ่งสาเหตุของปัญหา จะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุ
ของก้างรองและก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลักเป็นต้น 

หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิสาเหตุและผล (Fishbone Diagram) คือการ
ใส่ชื่อของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตาม
แนวยาวของกระดูกสันหลัง จากนั้นใส่ชื่อของปัญหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหลัก 3 - 6 หัวข้อ 
โดยลากเป็นเส้นก้างปลา (sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิ่ง
ที่ท าให้เกิดปัญหานันขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุที่
เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระดับของสาเหตุย่อยลงไปมากที่สุด 4 – 5 
ระดับ เมื่อมีข้อมูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว จะท าให้มองเห็นภาพขององค์ประกอบทั้งหมด ที่จะเป็น
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 

2.2.1.6 ข้อด ี
(1) ไม่ต้องเสียเวลาแยกความคิดต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายของแต่ละ

สมาชิก แผนภูมิก้างปลาจะช่วยรวบรวมความคิดของสมาชิกในทีม 
(2) ท าให้ทราบสาเหตุหลัก ๆ และสาเหตุย่อย ๆ ของปัญหา ท าให้

ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งท าให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ถูกวิธี 
2.2.1.7 ข้อเสีย 

(1) ความคิดไม่อิสระเนื่องจากมีแผนภูมิก้างปลาเป็นตัวก าหนดซึ่ง
ความคิดของสมาชิกในทีมจะมารวมอยู่ที่แผนภูมิก้างปลา 

(2) ต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถสูง จึงจะสามารถใช้แผนภูมิ
ก้างปลาในการระดมความคิดได ้
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2.2.2 วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 5W1H 
         การก าหนดแผนการแก้ปัญหา โดยน าสาเหตุที่ได้มาหาวิธีการแก้ปัญหา ด้วยการตอบ

ค าถาม 6 ข้อ ตามหลักการของ 5W1H ได้แก่ปัญหาอะไร (What) ท าไมต้องแก้ปัญหา (Why) จะแก้
เมื่อไรหรือเมื่อไรที่ต้องด าเนินการแก้ไข (When) แก้ไขที่ไหน ระบุสถานที่ที่จะด าเนินการแก้ปัญหา 
(Where) ใครคือผู้รับผิดชอบในการแก้ไข (Who) และมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไร (How) โดย
สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาตามหลักของ 5W1H ตามตาราง 
 
ตารางที่ 2.1 การแก้ปัญหาด้วยหลัก 5W1H 

 
ปัญหาอะไร 

(What) 
ท าไมต้องแก้ปัญหา 

(Why) 
แก้ไขเมื่อไร 
(When) 

แก้ไขที่ไหน 
(Where) 

ใครคือผู้รับผิดชอบ 
(Who) 

มีวิธีในการแก้ไข
อย่างไร (How) 

ปัญหาที่ 1      
ปัญหาที่ 2      
หมายเหตุ. จากผู้วิจัย 
 
2.3 ความเสี่ยง (Risk)   
 

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 

 
2.3.1 การบริหารความเสี่ยง  

     กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กร
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคญั 

2.3.2 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 
     ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้น
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ได้อย่างไรและท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก 

(1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 
(2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของ

เจ้าหน้าที่ ระบบการท างาน ฯลฯ 
 

2.3.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์

ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) 

(1) โอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ ความเสี่ยง 

(2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง 

(3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่
ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
น้อย และน้อยมาก  

2.3.4 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
     การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาส

ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี ้

(1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

(2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบ
การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได ้

(3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

(4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 
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2.4 มูลค่าปัจจุบันสทุธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนสุทธิหรือ

กระแสเงินสดของโครงการ ซึ่งค านวณได้ด้วยการท าส่วนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิตลอดชั่วอายุของ

โครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน หรืออาจค านวณ NPV จากความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสผลตอบแทนรวม และมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนรวม ซึ่งเขียนเป็นสูตรการค านวณได้ดังนี้ 

NPV =  ∑(Bt − Ct)

n

t=1

/(1 + r)t  

 โดยที่  Bt = ผลตอบแทนในปีที่ t   

   Ct  = ต้นทุนในปีที่ t  
    r    = อัตราส่วนลดที่เหมาะสม 
    t    = ระยะเวลาของโครงการ  
    n    = จ านวนปีทั้งสิ้นของโครงการ  
 
2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
อัญชลี พริ้มพราย (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตยางแผ่นรมควัน ของสหกรณ์กองทุนสวยยางปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความ
น่าสนใจของงานชิ้นคืนนี้ วิธีการใช้เครื่องมือ คือการใช้แผนภาพแสดงเหตุและผลในการหาประเด็น
ปัญหาการผลิตยางแผ่นรมควัน  จากนั้นจึงใช้เครื่องมือ 5W1H หาแนวทางการแก้ปัญหามาใช้ จน
น ามาสู่การวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการท าขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบและ
ก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมคุณภาพในการท างาน 

ณัฐพร จีนประชา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุประมาณ 45 ปี จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรทั้งหมดเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ได้รับความรู้จาก

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แหล่งเงินทุนของเกษตรกรทั้งหมดมาจากเงินทุนของต้นเอง เกษตรกรมี

ความต้องการ ช่องทางและวิธีการในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย  
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นวลนภา โกศลเมธากุล (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกกล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกรในอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยการหาค่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) และอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 กรณี 1.ซื้อที่ดินและซื้อต้นพันธุ์จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2.ซื้อที่ดินและซื้อต้นพันธุ์เก่ามาตัดแยก 3.เช่าที่ดินและซื้อต้นพันธุ์จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4.เช่าที่ดินและซื้อต้นพันธุ์เก่ามาตัดแยก ผลที่ได้ทั้ง 4 กรณีมีค่าเป็นบวกทั้งสิ้น 

มัณฑนา หีมมิหน๊ะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
จากการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยการหาค่า มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 
พบว่า มีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 42,250 บาทต่อเดือน มีหนี้สินเฉลี่ย 1.023 ล้านบาท เกษตรกร
ประมาณสองในสามกู้เงินจาก ธ.ก.ส. มีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายเฉลี่ย 9 ปี ได้รับ
ความรู้ในการปลูกจากการศึกษาด้วยตนเอง ด้านการลงทุน พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เงินลงทุนเรื่องแรก 251,733 
บาท ต้นทุนการด าเนินงานอยู่ประมาณ 62,000-72,000 บาท ผลตอบแทนในปีที่ 1-4 มีค่าเป็นบวก 
ผลการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้อัตราคิดลด 7% ต่อปี พบว่าการลงทุนปลูกกล้วยไม้สกุลหวายมี
ความคุ้มค่าทางการเงิน ทั้งกรณีไม่กู้ยืมเงินและกรณีกู้ยืมเงินมาลงทุน  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการ
ผลิตกล้วยไม้แบบเกษตรดีที่เหมาะสมกับแบบทั่วไป พบว่า การผลิตตามแบบเกษตรดีที่เหมาะสมมี
การดูแลรักษาที่มากกว่าการผลิตแบบทั่วไป โดยเฉพาะขั้นตอนด้านการจัดการในเรื่องเครื่องมือและ
อุปกรณ์การเกษตรและปัจจัยการผลิต ซึ่งมีการจดบันทึกการจัดการการผลิตอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่มีการผลิตแบบเกษตรดีที่เหมาะสมบางรายยังปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ข้อก าหนดการผลิตแบบเกษตรดีที่เหมาะสมไม่ครบถ้วน  ส าหรับการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของเกษตรกรในการผลิตกล้วยไม้แบบเกษตรดีที่เหมาะสม พบว่า การ
ค านึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการรับรู้ข่าวสารการเกษตรของเกษตรเป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกการผลิตกล้วยไม้แบบเกษตรดีที่เหมาะสม และจากการศึกษายัง
พบว่า ต้นทุนการผลิต และรายได้ภาคการเกษตรของเกษตรกรแบบเกษตรดีที่เหมาะสมกับเกษตร
แบบทัว่ไปมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า 
เกษตรกรแบบเกษตรดีที่เหมาะสมมีต้นทุนการผลิตกล้วยไม้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ  210,169.06 บาท 
รายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 357,300.90 บาท ก าไรสุทธิต่อไร่เท่ากับ 147,131.84 บาท และเกษตรกร
แบบทั่วไปมีต้นทุนการผลิตกล้วยไม้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ  217,100.12 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
339,405.00 บาท ก าไรสุทธิต่อไร่เท่ากับ 122,304.88 บาท 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษารายละเอียดต้นทุนและการผลิตกล้วยไม้ เพื่อการจัดการ การวางแผน ในการ

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กรณีศึกษา สวนกล้วยไม้ คุณสินชัย น้อยพิทักษ์           
อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามรายละเอียดหัวข้อต่อไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.3 การรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ประชากร 
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรของสวนกล้วยไม้ คุณสินชัย น้อย
พิทักษ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยพนักงานประจ า (รวมเจ้าของสวน) จ านวน 7 
ท่าน และ พนักงานไม่ประจ า 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
      กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเลือกจากบุคลากรที่ท างานประจ าอยู่ในสวน
กล้วยไม้คุณสินชัย น้อยพิทักษ์ จ านวน 6 ท่าน  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลในการผลิต
และปัญหาที่เกิดขึ้นของสวนกล้วยไม้  
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3.2.2 แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนการผลิต ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตกล้วยไม้ โดย
เก็บรวบรวมแยกตามขั้นตอนการผลิตต่างๆ 

(1) การปลูก 
(2) การให้น้ า 
(3) การให้ปุ๋ย 
(4) การฉีดยา 
(5) การตัดดอก 
(6) การดูแลทั่วไป 

 
3.3 การรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย 
 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดงันี ้
 

3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตที่
เกิดขึ้น 

3.3.1.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์  
(1) เตรียมข้อมูลส าหรับประกอบค าถาม 
(2) ท าการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล 
(3) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของข้อมูลที่ได้  

3.3.1.2. ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
(1) เก็บข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิตต่างๆ 
(2) ตรวจสอบข้อมูลรายวันเพื่อความถูกครบถ้วนของข้อมูลที่ได ้

 3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิต ด้านอุปกรณ์คงทนถาวร  และ

ต้นทุนคงที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

(1) วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนแต่ละขั้นตอนการ
ผลิต 
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(2) วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) เพื่อหามูลค่า
และระยะเวลาขั้นต่ าที่เหมาะสมในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม ้

(3) วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Content 
Analysis)  
 (4) วิเคราะห์ถึงปัญหาและความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการผลิต เพื่อจัดล าดับการแก้ไข 
 (5) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยการใช้แผนภาพแสดงเหตุและผล 
 (6) วิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหาโดยใชห้ลัก 5W1H  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและอภปิลายผล 

 
ผลการศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยไม้แยกตามขั้นตอนการผลิตและ

แนวทางการลดต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาสวนกล้วยไม้ คุณสินชัย น้อยพิทักษ์ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม นี้มีความแตกต่างจากงานศึกษาในอดีตโดย งานนี้จะแสดงให้เห็นข้อมูลต้นทุนแยก
ตามขั้นตอนการผลิตและรายละเอียดของต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ในขั้นตอนการผลิต
ต่างๆ ซึ่งงานในอดีตนั้นได้แสดงเป็นภาพรวมของต้นทุนเพียงเท่านั้น  

ด้านการประเมินงบประมาณลงทุนเริ่มแรกและระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการใน
การศึกษาน้ีได้สมมุติกระแสรายได้จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เพ่ือย้อนกลับไปหางบประมาณใน
การลงทุนเริ่มแรกสูงสุดและระยะเวลาโครงการขั้นต่ าที่เหมาะสมโดยก าหนด NPV=0 แตกต่างจาก
งานศึกษาในอดีตที่ได้ก าหนดงบลงทุนเริ่มแรกและกระแสเงินสดตลอดโครงการเพิ่มหาความคุ้มค่าใน
การลงทุน  
 
4.1 ข้อมูลการผลิตที่เกิดขึ้น 
 

ในการศึกษาส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการผลิตหลักที่เกิดขึ้นประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่  

(1) การปลูก ใช้ผู้ปฏิบัติงาน ประมาณ 5-7 คน/ครั้ง ใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 
4 ชั่วโมง วัตถุดิบคือ กาบมะพร้าว กระบะมะพร้าว 

(2) รดน้ า ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 1คน/ครั้ง ใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 4 ชั่วโมง ใช้ปั๊ม
สูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว  

(3) การให้ปุ๋ย  
(3.1) ฉีดปุ๋ย ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 5คน/ครั้ง ใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 4 ชั่วโมง 

วัตถุดิบคือ ปุ๋ย สารบ ารุงและธาตุอาหารเสริมพืช ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 2 ตัว เพื่อผสมปุ๋ยและสาร
ต่างๆ และส่งน้ าปุ๋ยเพื่อการฉีดพ่น 

(3.2) ใส่ปุ๋ย ใช้ผู้ปฏิบัติงานประมาณ 2คน/ครั้ง ใช้เวลาในการปฏิบัตงานประมาณ 4
ชั่วโมง เพื่อน าปุ๋ยใส่ในโคนต้นกล้วยไม้วัตถุดิบคือ ปุ๋ยเมล็ด 
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(4) ฉีดยา ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 5 คน/ครั้ง ใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 3 ชั่วโมง 
วัตถุดิบคือ ยา สารป้องกันจ าจัดโรคและแมลง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 2 ตัว เพื่อผสมยาและส่งน้ ายา
เพื่อการฉีดพ่น 

(5) ตัดดอก ใช้ผู้ปฏิบัติงาน ประมาณ 5-7 คน/ครั้ง ใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 4 
ชั่วโมง ใช้วัตถดุิบคือ หนังยาง ถุงพลาสติกห่อกล้วยไม้ กระดาษหนังสือพิมพ์ 

(6) ดูแลทั่วไป  ใช้ผู้ปฏิบัติงานไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
มีรายละเอียดงานหลากหลายและจะกระท าหลักจากกิจกรรมหลักทั้ง 5 กิจกรรม หรือเหลือเวลาจาก
การการท ากิจกรรมอื่นๆ  

จากการศึกษาพบว่าในแต่ละเดือนขั้นตอนการผลิตต่างๆจะมีบางรูปแบบเกิดขึ้น

คล้ายคลึงกัน เช่น การฉีดยา ฉีดปุ๋ย บางขั้นตอนการผลิตก็ไม่เกิดขึ้นในบางเดือน เช่น การปลูก การใส่

ปุ๋ย การบันทึกขั้นตอนกิจกรรมการผลิตจะไม่ได้ท าการบันทึกขั้นตอน การดูแลตัวไป เนื่องจากจะ

ปฏิบัติหากมีเวลาเหลือจากกิจกรรมอื่นๆ  
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ตารางที่ 4.1 กิจกรรมการผลิตเดือน ธันวาคม 2559 
 

 
อา 

 
จ   อ 

 
พ 

 
พฤ 

 
ศ 

 
ส 

                  1   2   3 

                ฉีดยา       
 

  
                    รดน้ า   รดน้ า   
                ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   

  4   5   6   7   8   9   10 

  ฉีดปุ๋ย ฉีดยา       
 

    
 

ฉีดยา       
      

 
รดน้ า ใส่ปุ๋ย   ใส่ปุ๋ย รดน้ า ใส่ปุ๋ย   

 
รดน้ า ใส่ปุ๋ย 

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก       ตัดดอก       
 

  

  11   12   13   14   15   16   17 

  ฉีดปุ๋ย     ฉีดยา     
 

  
 

  ฉีดปุ๋ย ฉีดยา   
  

 
รดน้ า ใส่ปุ๋ย   

 
รดน้ า ใส่ปุ๋ย รดน้ า   

 
      

ตัดดอก   
 

  ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   

  18   19   20   21   22   23   24 

  
 

      
 

ฉีดยา     
 

  ฉีดปุ๋ย     
รดน้ า     ใส่ปุ๋ย รดน้ า     

 
รดน้ า ใส่ปุ๋ย     รดน้ า   

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   

  25   26   27   28   29   30   31 

    ฉีดยา     
 

  ฉีดปุ๋ย 
  

ฉีดยา       
      

 
รดน้ า   

  
รดน้ า     

 
รดน้ า   

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าเดือนธันวาคม 2559 มีการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้  

ฉีดยา 8 ครั้ง 

ฉีดปุ๋ย 5 ครั้ง  

ใส่ปุ๋ย 8 ครั้ง  

รดน้ า 15 ครั้ง 

ตัดดอก 27 ครัง้ 

ปลูก ไม่มีการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4.2 กิจกรรมการผลิตเดือน มกราคม 2560 
 

 
อา 

 
จ 

 
อ 

 
พ 

 
พฤ 

 
ศ 

 
ส 

  1   2   3   4   5   6   7 

      ฉีดปุ๋ย   
 

ฉีดยา     
 

        
    

 
  รดน้ า ใส่ปุ๋ย     รดน้ า       รดน้ า   

        ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก 

  8   9   10   11   12   13   14 

ฉีดยา     
 

      
 

ฉีดยา     
 

  ฉีดปุ๋ย 
    รดน้ า     ใส่ปุ๋ย รดน้ า ใส่ปุ๋ย   ใส่ปุ๋ย รดน้ า ใส่ปุ๋ย     

ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   

  15   16   17   18   19   20   21 

    ฉีดยา     
 

  
 

  ฉีดปุ๋ย ฉีดยา       
        รดน้ า   รดน้ า   

 
      รดน้ า   

ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก   ปลูก ตัดดอก   ตัดดอก   

  22   23   24   25   26   27   28 

      
 

    ฉีดยา     
 

        
    รดน้ า           รดน้ า       รดน้ า   

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก         ตัดดอก   

  29   30   31                 

ฉีดยา     ฉีดปุ๋ย 
 

                  
  ใส่ปุ๋ย       ใส่ปุ๋ย                 

ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก                 

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าเดือนมกราคม 2560 มีการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้  

ฉีดยา 7 ครั้ง 

ฉีดปุ๋ย 4 ครั้ง  

ใส่ปุ๋ย 7 ครั้ง  

รดน้ า 12 ครั้ง 

ตัดดอก 26 ครัง้ 

ปลูก 11 ครั้ง 
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ตารางที่ 4.3 กิจกรรมการผลิตเดือน กุมภาพันธุ์ 2560 
 

 
อา 

 
จ 

 
อ 

 
พ 

 
พฤ 

 
ศ 

 
ส 

              1   2   3   4 

              
 

ฉีดยา     
 

  
             รดน้ า     

 
รดน้ า 

 
รดน้ า   

            ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก   

  5   6   7   8   9   10   11 

    ฉีดยา     
 

  ฉีดปุ๋ย   
 

ฉีดยา     
         รดน้ า   

  
รดน้ า     

 
รดน้ า   

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก 

  12   13   14   15   16   17   18 

  
 

  ฉีดปุ๋ย ฉีดยา     
 

      ฉีดปุ๋ย ฉีดยา   
รดน้ า   

 
      รดน้ า       

 
      

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก ตัดดอก       

  19   20   21   22   23   24   25 

  
 

  
 

  ฉีดปุ๋ย   
 

ฉีดยา     
 

  ฉีดปุ๋ย 
รดน้ า 

 
รดน้ า   

 
  รดน้ า       รดน้ า   

 
  

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก       

  26   27   28                 

      
 

ฉีดยา                   
    รดน้ า                       

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก                   

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่าเดือนกุมภาพันธุ์ 2560 มีการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้  

ฉีดยา 7 ครั้ง 

ฉีดปุ๋ย 5 ครั้ง  

ใส่ปุ๋ย ไม่มีการปฏิบัติงาน 

รดน้ า 13 ครั้ง 

ตัดดอก 26 ครัง้ 

ปลูก 7 ครั้ง 
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ตารางที่ 4.4 กิจกรรมการผลิตเดือน มีนาคม 2560 
 

 
อา 

 
จ 

 
อ 

 
พ 

 
พฤ 

 
ศ 

 
ส 

              1   2   3   4 

                  
 

  ฉีดปุ๋ย ฉีดยา   
                รดน้ า   

 
      

            ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   

  5   6   7   8   9   10   11 

      
 

  ฉีดปุ๋ย ฉีดยา     
 

      
     รดน้ า   

 
      รดน้ า     

 
รดน้ า   

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก     ปลูก ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก 

  12   13   14   15   16   17   18 

ฉีดยา     
 

  ฉีดปุ๋ย   
 

ฉีดยา           
    รดน้ า       รดน้ า         

 
รดน้ า   

ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก   ปลูก 

  19   20   21   22   23   24   25 

  ฉีดปุ๋ย ฉีดยา     
 

        ฉีดยา       
        รดน้ า 

 
          

 
รดน้ า   

ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก ตัดดอก ปลูก ตัดดอก   ตัดดอก ปลูก 

  26   27   28   29   30   31     

  ฉีดปุ๋ย 
 

  ฉีดยา                   
                            
    ตัดดอก ปลูก ตัดดอก     ปลูก ตัดดอก ปลูก         

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าเดือนมีนาคม 2560 มีการปฏิบัติงานต่างๆดังนี้  
ฉีดยา 7 ครั้ง 
ฉีดปุย๋ 5 ครั้ง  
ใส่ปุ๋ย ไม่มีการปฏิบัติงาน 
รดน้ า 9 ครั้ง 
ตัดดอก 25 ครัง้ 
ปลูก 14 ครั้ง 
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ตารางที่ 4.5 สรุปการปฏิบัติงานกิจกรรมการผลิตรวม ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 
 

ขั้นตอนการผลิต ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 

ฉีดยา 8 7 7 7 

ฉีดปุ๋ย 5 4 5 5 

ใส่ปุ๋ย 8 7  -  - 

รดน้ า 15 12 13 9 

ตัดดอก 27 26 26 25 

ปลูก  - 11 7 14 

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 

4.2 ต้นทนุการผลิต 
 

4.2.1 ต้นทุนการผลิตแยกตามขั้นตอนการผลิต 
ผลการศึกษาในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าต้นทุนแยกตามขั้นตอนการผลิตทั้ง 

6 ขั้นตอน ได้แก่ ฉีดยา ให้ปุ๋ย ปลูก รดน้ า ตัดดอก ดูแลทั่วไป ด้านรายละเอียดของต้นทุนออกเป็น 3 
ประเภทได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

 
ตารางที่ 4.6 ตน้ทุนแยกขั้นตอนการผลิตเดือนธันวาคม 2559 
 
กิจกรรมการผลิต วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ รวม ร้อยละ 

1.ฉีดยา   41,600.00     5,100.00                     686.00     47,386.00     31.52  

2.ให้ปุ๋ย   47,000.00     6,650.00                     678.00     54,328.00     36.13  

3.ปลูก   -    -                          -                 -      -  

4.รดน้ า   -     2,250.00                  1,096.00       3,346.00       2.23  

5.ตัดดอก   -    23,350.00                  1,052.00     24,402.00     16.23  

6.ดูแลทั่วไป   -    20,050.00                     838.00     20,888.00     13.89  

 รวม    88,600.00    57,400.00                  4,350.00    150,350.00   100.00  

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
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จากตารางที่ 4.6 ขั้นตอนการผลิตที่ใช้ที่ใช้ต้นทุนสูงสุดได้แก่ การให้ปุ๋ย โดยมี
มูลค่า 47,386.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.13 ล าดับต่อมาคือ การฉีดยา มีต้นทุนมูลค่า 57,328.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 31.52 ขั้นตอนที่ใช้ต้นทุนน้อยสุดคือ การรดน้ า มูลค่า 3,346.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.23 ส่วนการปลูก ไม่มีการเกิดขึ้นของต้นทุนเนื่องจากในเดือนธันวาคม 2559 เพราะไม่มี
กิจกรรมการผลิตนี้เกิดขึ้น 

ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงสุดคือการให้ปุ๋ยมูลค่า  47,000.00 บาท ต้นทุนแรงงานสูงสุด
คือ การตัดดอกมูลค่า 23,350.00 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงสุดคือ การรดน้ ามูลค่า 1,096.00 
บาท 

 
ตารางที่ 4.7 ต้นทุนแยกขั้นตอนการผลิตเดือนมกราคม 2560 
 

กิจกรรมการผลิต วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม ร้อยละ 

1.ฉีดยา   35,380.00     4,462.50                     659.00     40,501.50     27.34  

2.ให้ปุ๋ย   54,100.00     5,500.00                     611.00     60,211.00     40.65  

3.ปลูก    2,200.00     9,350.00                     500.00     12,050.00       8.13  

4.รดน้ า   -     1,800.00                     930.00       2,730.00       1.84  

5.ตัดดอก    1,800.00    22,700.00                  1,165.00     25,665.00     17.33  

6.ดูแลทั่วไป       950.00     5,687.50                     340.00       6,977.50       4.71  

 รวม    94,430.00    49,500.00                  4,205.00    148,135.00   100.00  

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 

จากตารางที่ 4.7 ขั้นตอนการผลิตที่ใช้ที่ใช้ต้นทุนสูงสุดได้แก่ การให้ปุ๋ย โดยมี
มูลค่า 60,211.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.65 ล าดับต่อมาคือ การฉีดยา มีต้นทุนมูลค่า 40,501.50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.34 ขั้นตอนที่ใช้ต้นทุนน้อยสุดคือ การรดน้ า มูลค่า 2,730.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.84  

ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงสุดคือ การให้ปุ๋ยมูลค่า  54,100.00 บาท ต้นทุนแรงงานสูงสุด
คือ การตัดดอกมูลค่า 22,700.00 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆสูงสุดคือ การตัดดอกมูลค่า 1,165.00 
บาท 
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ตารางที่ 4.8 ต้นทุนแยกขั้นตอนการผลิตเดือนกุมภาพันธุ์ 2560 
 
กิจกรรมการผลิต วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม ร้อยละ 

1.ฉีดยา   33,110.00     4,462.50                     666.00     38,238.50     36.85  
2.ให้ปุ๋ย    8,790.00     4,250.00                     638.00     13,678.00     13.18  
3.ปลูก    8,800.00     6,800.00                     370.00     15,970.00     15.39  
4.รดน้ า   -     1,950.00                  1,031.00       2,981.00       2.87  
5.ตัดดอก   -    22,600.00                  1,115.00     23,715.00     22.85  
6.ดูแลทั่วไป   -     8,737.50                     450.00       9,187.50       8.85  

 รวม    50,700.00    48,800.00                  4,270.00    103,770.00   100.00  

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 

จากตารางที่ 4.8 ขั้นตอนการผลิตที่ใช้ที่ใช้ต้นทุนสูงสุดได้แก่ การฉีดยา โดยมี
มูลค่า 38,238.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.85 ล าดับต่อมาคือ การตัดดอก มีต้นทุนมูลค่า 23,715.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.85 ขั้นตอนที่ใช้ต้นทุนน้อยสุดคือ การรดน้ า มูลค่า 2,981.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.87 

ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงสุดคือ การฉีดยามูลค่า 33,110.00 บาท ต้นทุนแรงงานสูงสุด
คือ การตัดดอกมูลค่า 22,600.00 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงสุดคือ การตัดดอกมูลค่า 1,115.00 บ
  
ตารางที่ 4.9 ต้นทุนแยกขั้นตอนการผลิตเดือนมีนาคม 2560 
 
กิจกรรมการผลิต วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในอื่นๆ รวม ร้อยละ 

1.ฉีดยา   31,080.00     4,462.50                     915.00     36,457.50     30.24  
2.ให้ปุ๋ย   12,330.00     4,250.00                     880.00     17,460.00     14.48  
3.ปลูก   18,750.00    11,900.00                     690.00     31,340.00     26.00  
4.รดน้ า   -     1,350.00                  1,081.00       2,431.00       2.02  
5.ตัดดอก    1,500.00    21,650.00                  1,224.00     24,374.00     20.22  
6.ดูแลทั่วไป       350.00     7,637.50                     510.00       8,497.50       7.05  

 รวม    64,010.00    51,250.00                  5,300.00    120,560.00   100.00  

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
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จากตารางที่ 4.9 ขั้นตอนการผลิตที่ใช้ที่ใช้ต้นทุนสูงสุดได้แก่ การฉีดยา โดยมี
มูลค่า36,457.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.24 ล าดับต่อมาคือ การปลูก มีต้นทุนมูลค่า 31,340.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.00 ขั้นตอนที่ใช้ต้นทุนน้อยสุดคือ การรดน้ า มูลค่า 2,431.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.02 

ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงสุดคือ การฉีดยามูลค่า 31,080.00 บาท ต้นทุนแรงงานสูงสุด
คือ การตัดดอกมูลค่า 21,650.00 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงสุดคือ การตัดดอกมูลค่า 1,224.00 
บาท 

 
ตารางที่ 4.10  ต้นทุนแยกขั้นตอนการผลิตรวม เดือนธันวาคม 2559 – เดือนมกราคม 2560 
  
กิจกรรมการ

ผลิต วัตถุดิบ ร้อยละ ค่าแรงงาน ร้อยละ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

 1.ฉีดยา  
 

141,170.00  
    

47.41  
   

18,487.50  
     

8.93  
         

2,926.00  
    

16.14  
 

162,583.50  
    

31.10  

 2.ฉีดปุ๋ย ใส่ปุ๋ย  
 

122,220.00  
    

41.05  
   

20,650.00  
     

9.98  
         

2,807.00  
    

15.49  
 

145,677.00  
    

27.86  

 3.ปลูก  
   

29,750.00  
     

9.99  
   

28,050.00  
    

13.55  
         

1,560.00  
     

8.61  
   

59,360.00  
    

11.35  

 4.รดน้ า                -            -    
     

7,350.00  
     

3.55  
         

4,138.00  
    

22.83  
   

11,488.00  
     

2.20  

 5.ตัดดอก  
     

3,300.00  
     

1.11  
   

90,300.00  
    

43.63  
         

4,556.00  
    

25.14  
   

98,156.00  
    

18.77  

 6.ดูแลทั่วไป  
     

1,300.00  
     

0.44  
   

42,112.50  
    

20.35  
         

2,138.00  
    

11.80  
   

45,550.50  
     

8.71  

  
รวม   

 
297,740.00  

  
100.00  

 
206,950.00  

  
100.00  

       
18,125.00  

  
100.00  

 
522,815.00  

  
100.00  

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
 

จากตารางที่ 4.10 ขั้นตอนการผลิตที่มีต้นทุนวัตถุดิบสูงสุดคือ การฉีดยา มูลค่า 
141,170.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.41 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ขั้นตอนการผลิตที่มีต้นทุน
แรงงานสูงสุดคือ การตัดดอก มูลค่า 90,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63 ของต้นทุนแรงงาน
ทั้งหมด ขั้นตอนการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงสุดคือ การตัดดอก มูลค่า 4,556.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.14 ของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด 
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พบว่าขั้นตอนที่มีต้นทุนการผลิตรวมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – เดือนมกราคม 
2560 คือ การฉีดยา มูลค่า 162,583.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.10 รองลงมาคือ การให้ปุ๋ย มูลค่า 
145,677.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.86 ส่วนขั้นตอนการผลิตที่มีต้นทนุรวมต่ าสุดคือ การรดน้ า 
มูลค่า 11,488.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.20  

4.2.2 ต้นทุนการผลิตรวมและรายได ้
4.2.2.1 ต้นทุนการผลิตรวม 

ผลการศึกษานีเ้ป็นการแสดงถึงต้นทุนรวมรายเดือนที่เกิดขึ้นและรายได้
จากการผลิตกล้วยไม้ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560 

 
ตารางที่ 4.11 ต้นทุนการผลิตรวมเดือน ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
 

รายการ ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 

วัตถุทางตรง 
         ยา      41,600.00      35,380.00      33,110.00      31,080.00  

     ปุ๋ย     47,000.00      54,100.00        8,790.00      12,330.00  
     ยาก าจัดวัชพืช   -          950.00    -          350.00  
     กาบมะพร้าว   -        2,200.00        8,800.00   - 
     กระบะมะพร้าว   -    -    -      11,250.00  
     สแลน   -    -    -        7,500.00  
     วัสดุสิ้นเปลือง   -        1,800.00    -        1,500.00  

รวม     88,600.00      94,430.00      50,700.00      64,010.00  

ค่าแรงงาน 
    

     ค่าแรงงานประจ า     49,200.00      48,900.00      48,300.00      50,850.00  
     ค่าแรงงานไม่ประจ า       8,200.00          600.00          500.00          400.00  

รวม     57,400.00      49,500.00      48,800.00      51,250.00  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
    

    ไฟฟ้า       1,750.00        1,505.00        1,710.00        2,000.00  
     น้ ามันรถยนต์         500.00          600.00          600.00        1,200.00  
     เครื่องดื่ม       2,100.00        2,100.00        1,960.00        2,100.00  

รวม       4,350.00        4,205.00        4,270.00        5,300.00  

รวมทั้งหมด   150,350.00    148,135.00    103,770.00    120,560.00  

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่าต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2559 
มีมูลค่าสูงที่สุด เท่ากับ 150,350.00 บาท ล าดับที่สองคือเดือน มกราคม 2560 มูลค่าต้นทุนเท่ากับ 
148,135.00 บาท และเดือนที่มีมูลค่าต้นทุนต่ าสุดคือเดือน มีนาคม 2560 

4.2.2.2 รายได้จากการผลิตกล้วยไม้ 

ตารางที่ 4.12 รายได้จากการผลิตกล้วยไม ้เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
 
รายการ ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 

ไม้ส่งออก 
         ปริมาณ(ช่อ)    139,940.00     133,290.00      77,733.00      55,050.00  

     ราคา(เฉลี่ย)             1.43              1.98              2.27              3.63  

มูลค่า    199,862.50     264,067.50     176,261.00     200,092.50  

ไม้ตลาดในประเทศ 
         ปริมาณ(กิโลกรัม/ก า)       1,938.00           690.00        1,175.00           815.00  

     ราคา(เฉลี่ย)            21.40             51.38            44.06            79.86  

มูลค่า      41,472.00       35,455.00      51,770.00      65,085.00  
ไม้ก าเตย 

         ปริมาณ(ก า)       1,800.00        2,700.00        1,100.00        1,150.00  
     ราคา(เฉลี่ย)             6.77             11.04            10.00            10.00  
มูลค่า      12,180.00       29,800.00        1,100.00      11,500.00  

ปลิดดอก 
         ปริมาณ(ดอก)       3,500.00                 -        16,000.00                 -    

     ราคา              0.50                 -                0.50                 -    
มูลค่า       1,750.00                 -          8,000.00                 -    

ต้นปาด 
         ปริมาณ(กก.)                -          2,718.00        2,960.00        1,447.00  

     ราคา(เฉลี่ย)                -                8.72              8.55              8.50  

มูลค่า                -         23,695.00      25,300.00      12,299.50  

รายได้รวม    267,444.50     376,712.50     308,631.00     300,477.00  

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 



Ref. code: 25595804010303SKT

41 
 

หมายเหตุ 1.ไม้ส่งออกราคา 0.5 - 6.5 บาท/ช่อ ขึ้นอยู่กับขนาดและ
ช่วงเวลา 2.ไม้ตลาดในประเทศราคา 15 – 115 บาท/ก า ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 3.ไม้ก าเตยราคา 6 – 12 
บาท/ก า ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 4.ต้นปาดราคา 7 – 9 บาท/กก ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 

จากตารางที่ 4.12 พบว่ารายได้จากการผลิตกล้วยไม้ในเดือน มีนาคม 
2560 มีรายได้สู งสุด เท่ ากับ  376,712.50 บาท ล าดับที่ สองคือเดือน กุมภาพันธ์  มี รายได้ 
308,631.00 บาท เดือนที่มีรายได้ต่ าสุดคือเดือน ธันวาคม 2559 มีรายได้ 267,444.50 บาท  
   โดยไม้ส่งออกเป็นรายได้หลักของการผลิตซึ่งมีค่ามากที่สุดในทุกเดือน ด้าน
ไม้ตลาดในประเทศมีรายได้ลองมาเป็นอันดับ2 ทุกเดือนเช่นกัน 
  4.2.2.3 ก าไรจากการผลิตกล้วยไม้ 
   ในการผลิตทางการเกษตรนั้นเจ้าของกิจการจะไม่ได้คิดค่าตอบแทนให้กับ
ตัวเอง โดยจะถือเอาก าไรเป็นค่าตอบแทน แต่ในการศึกษาครั้งนี้สมมุติให้เจ้าของกิจการคิด
ค่าตอบแทนของตนเอง ซึ่งจะก าหนดค่าตอบแทนให้ท่านละ 30,000.00 บาท เจ้าของกิจมี 2 ท่าน 
รวมค่าตอบแทนเจ้าของกิจการคิดเป็นมูลค่า 60,000.00 บาท/เดือน 
 
ตารางที่ 4.13 ก าไรจากการผลิตกล้วยไม ้เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
 

รายการ ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 

ต้นทุนรวม   210,350.00   208,135.00   163,770.00   180,560.00  

รายได้  267,444.50   376,712.50   308,631.00   300,477.00  

ก าไร    57,094.50   168,577.50   144,861.00   119,917.00  

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 

   จากตารางที่ 4.13 ก าไรจากการผลิตกล้วยไม้ในเดือน มกราคม 2560 มี

มูลค่าสูงสุด เท่ากับ  168,577.50 บาท ล าดับต่อมาคือ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 มีก าไร 144,861.00 

บาท เดือนที่มีก าไรน้อยที่สุดคือเดือน ธันวาคม 2560 มีก าไร 57,094.50 บาท 
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ตารางที่ 4.14 อัตราก าไรการผลิตกล้วยไม้ เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
 

รายการ ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 
อัตราก าไร 0.21 0.45 0.47 0.40 

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 

   จากตารางที่ 4.14 พบว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีอัตราก าไรสูงสุด 0.47 
รองลงมาคือเดือนมกราคม 2560 มีค่า 0.45 เดือนที่มีอัตราก าไรต่ าสุดคือ เดือนธันวาคม 2559 มีค่า 
0.21 

4.2.3 การประเมินงบประมาณการลงทนุเริ่มแรก 
การศึกษาในส่วนจะแสดงให้เห็นถึงงบประมาณในการลงทุนเริ่มแรกสูงสุดที่

เป็นไปได้ หรืองบประมาณเริ่มแรกสูงสุดที่ท าให้ค่า NPV=0 ในการลงทุนปลูกกล้วยไม้จ านวน 20 ไร่ 
โดยใช้อัตราคิดลดตามดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธกส. ที่ 7% บวกลบหนึ่ง ระยะเวลาโครงการแบ่งเป็น 3 
ช่วงเวลาคือ 4 ปี, 8 ปี และ 12 ปี ตามรอบการผลิตกล้วยไม้  

โดยสมมุติให้กระแสรายได้สุทธิอยู่ที่ 1,440,000 บาท/ปี โดยประมาณจากก าไร
เฉลี่ยต่อเดือนจากตารางที่ 4.13 อยู่ที่ 120,000.00 บาทต่อ/เดือน  

 สมมุติให้กระแสรายได้สุทธิปีที่ 1 มีมูลค่าครึ่งหนึ่งของปีอื่นๆคือ 720,000.00 
บาท 
 
ตารางที่ 4.15 งบประมาณในการลงทุนเริ่มแรกสูงสุดที่เปน็ไปได้ในการปลูกกล้วยไม้ 20 ไร ่
 
ระยะเวลา อัตราคิดลด 6% อัตราคิดลด 7% อัตราคิดลด 8% 

ระยะเวลาโครงการ 4 ป ี    4,310,506.80     4,204,687.01     4,102,795.98  
ระยะเวลาโครงการ 8 ป ี    8,262,857.80     7,925,772.65     7,608,493.41  
ระยะเวลาโครงการ 12 ป ี  11,393,489.99   10,764,571.07   10,185,285.68  

หมายเหตุ. จากการศึกษา.  

ปัจจุบันต้นทุนการท าสวนกลว้ยไม้อยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท/ไร่ ดังนั้นในการ
ลงทุนสวนกล้วยไม้ขนาด 20 ไร่ จะต้องใช้เงิน 6,000,000 บาท จากตารางที่ 4.15 จะเหน็ว่า 

ระยะเวลาโครงการ 8 ปี ในทุกอัตราคิดลดเป็นระยะเวลาขั้นต่ าที่เหมาะสมในการ
ลงทุนปลูกกล้วยไม้จ านวน 20 ไร่   
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4.3 ปัญหาและความเสี่ยง 
 

4.3.1 ปัญหาในขั้นตอนการผลิตตา่งๆ 
4.3.1.1 การปลูก ปัญหาที่เกดิ  

(1) การเตรียมต้นพันธุ์ที่ใช้ในการปลูก หาท าอย่างไม่ระมัดระวังจะท าให้
เกิดการติดโรค หน่อยอ่อนไม่แตกท าให้ใช้ในการปลูกไม่ได้  

(2) หากสภาพอากาศแปรปวนฝนตกมากเกิดจะท าให้ตอนอ่อนที่แตกออก
มาแล้วเน่าได้  กากมะพร้าวหรือกระบะมะพร้าวที่ใช้ส าหรับปลูกหากถูกน้ าฝนจะท าให้มีน้ าหนักเกิด
มากขึ้นส่งผลต่อการขนย้ายที่ล าบากมากขึ้น เกิดอุปสรรค์ในการจัดเตรียมโต๊ะปลูกหากฝนตก  

4.3.1.2 การให้น้ า ปัญหาที่เกิด  
(1) การอุดตันของหัวสปิงเกอร์รดน้ า เนื่องจากหัวสปิงเกอร์มีจ านวนมาก

อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ทั่วถึง ผลท าให้ต้นกล้วยไม้บริเวณนั้นได้รับน้ าไม่เพียงพอ 
(2) ก าลังเครื่องส่งน้ าไม่แรงท าให้จ านวนโต๊ะที่รดได้ต่อครั้งน้อง 

4.3.1.3 การให้ปุ๋ย ปัญหาที่เกิด  
(1) การฉีดปุ๋ยไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
(2) ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง เช่น เดินเร็วหรือช้าเกินไปส่งต้น

กล้วยไม้ได้รับปุ๋ยมากหรือน้อยกว่าความเหมาะสม 
(3) เครื่องมือ เครื่องจักร ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการ

ดูแลรักษาและซ้อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 
(4) ไม่สามารถเลือกสูตรปุ๋ยเพื่อใส่ให้ต้นกล้วยไม้ได้อย่างเหมาะสม  

4.3.1.4 การฉดียา ปัญหาที่เกิด   
(1) ฉีดยาไม่ทั่วถึง ท าให้การก าจัดโรคและแมลงขาดประสิทธิภาพ ส่งผล

ให้ช่อดอกเสียไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถน าออกจ าหน่ายได ้
(2) เครื่องมือ เครื่องจักร ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการ

ดูแลรักษาและซ้อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 
(3) โรคและแมลงศัตรูพืชมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้ต้องค่ อย

ติดตามเพื่อรับมือ โดยต้องท าการเลือกยาและสารเคมีที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องยาก 
(4) ผู้ปฏิบัติงานไม่อยากปฏิบัติกิจกรรมการผลิตนี้ เนื่องจากจะต้องอยู่กับ

สารเคมีเป็นเวลานาน 
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4.3.1.5 การตดัดอก ปัญหาที่เกิด  
(1) ตัดช่อดอกไม่ชิดต้นท าให้เสียความยาวที่ควรจะได้  
(2) การไม่ระวังเวลาปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ทั้งการตัดช่อดอก การคัด

แยก การก าช่อดอก การขนย้าย ท าให้ช่อดอกเกิดความเสียหาย จนไม่สามารถส่งจ าหน่ายได ้
  4.3.1.6 การดแูลทั่วไป ปัญหาที่เกิด  
   (1) ก าจัดวัชพืชที่เครื่องปลูกไม่หมด ท าให้วัชพืชกลับมาเจริญเติบโตได้เร็ว 
   (2) บางช่วงเวลาเกิดการซ้อมบ ารุงพร้อมๆ กัน  

4.3.2 ความเสี่ยง 
น าปัญหาจากขั้นตอนการผลิตต่างๆ มาประเมินจากผลกระทบและโอกาสที่จะ

เกิดว่าสูงหรือต่อเพียงใดหากเกิดกรณีต่างๆ ขึ้น โดยใช้ตัวเลข 1-5 แทนเกณฑ์ ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง 
สูง สูงมาก ตามล าดับ แล้วน าผลได้มาคูณกัน เพื่อหาระดับความเสี่ยง และเรียงล าดับความส าคัญของ
การป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น 

 
ตารางที่ 4.16 การประเมินความเสี่ยง 
 
 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 

เรียบล าดับความเสี่ยงจากมากไปน้อย ฉีดยา > ให้ปุ๋ย > รดน้ า > การปลูก > ตัด
ดอก > การดูแลตัวไป  
 
 
 

ขั้นตอนการผลติ 
ประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด ระดับความเสี่ยง 

ปลูก 2 2 4 

รดน้ า 2 3 6 

ให้ปุ๋ย 3 4 12 

ฉีดยา 5 5 25 

ตัดดอก 1 3 3 

ดูแลทั่วไป 1 2 2 
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4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
 

ผลการศึกษานี้จะแสดงให้ถึงแนวทางที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเลือกศึกษา
จากขั้นตอนการผลิตที่มีความเสี่ยงสูงสุดสองอันดับแรก และประเมินการลดต้นทุนการผลิตที่ได้จาก
การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ หลังจากนั้นจะแสดงถึงการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อเป็นแนวทาง
สู่ Smart Farming ให้เห็นผลว่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้เพียงใด 

 
4.4.1 แผนผังสาเหตุและผล  

(1) การฉีดยา กระบวนการผลิตกล้วยไม้การฉีดยาป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชเป็นกระบวนการที่มีปัญหาที่ประเมินเป็นความเสี่ยงสูงที่สุด หนึ่งในปัญหาส าคัญของ
กระบวนการฉีดยาป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช คือ ฉีดยาได้ไม่ทั่วถึง เราจะท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุเพื่อวางแนวทางการแก้ไขด้วย แผนผังสาเหตุและผล ดั่งแสดงใน ภาพที่ 4.1 ผังสาเหตุและผล 
การฉีดสารป้องกันกัดโรคและแมลงไม่ทั่วถึง โดยสามารถแยกสาเหตุของปัญหาเป็น 3 สาเหตุหลัก 
ได้แก่ 1.ผู้ปฏิบัติงาน 2.เครื่องจักร 3.สภาพแวดล้อม 

จาก ตารางที่ 4.17 การสรุปสาเหตุย่อยที่เกิดทั้ง 3 ปญัหา ด้านล่างได้แสดง
รายละเอียดของสาเหตุย่อยที่ส่งผลต่อปัญหาฉีดยาป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไม่ทั่วถึง โดย
สาเหตุย่อยมีทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่  1.ความเหนื่อยล้า 2.ไมป่ฏิบัติตามค าสั่ง 3.เกิดตะกอนเกาะหัวดูด 

4.ความแรงของเครื่องไม่สม่ าเสมอ   5.สายยางฉีดยาพันกัน 6.หัวฉีดยาอุดตัน 7.แผ่นพื้นทางเดินไม่
เสมอกัน 8.ต้นกล้วยไม้ขวางทางเดิน  

น าไปสู่ตารางที่ 4.19 วิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของการฉีดยา
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศตัรูพืชตามหลัก 5W1H โดยจะแสดงถึงรายละเอียดเพ่ือการแก้ปัญหา  

ทั้งนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพของการฉีดสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
จะส่งผลถึงประสิทธิภาพด้านการฉีดปุ๋ยเพิ่มขึ้นด้วย เพราะเป็นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมร่วมกัน 

(2) การฉีดปุ๋ย เป็นกระบวนการผลิตกล้วยไม้ที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับสอง โดย
ปัญหาหลักคือ การฉีดพ่นปุ๋ยไม่ทั่วถึงและเพียงพอคล้ายกับการฉีดยาป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชไม่ทั่วถึง แต่การปรับปรุงประสิทธิภาพของการฉีดยานั้นก็จะส่งผลดีตามมาดั่งที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ดงันั้นจะท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการฉีดปุ๋ยล าดับต่อมาคือการไม่สามารถเลือกสูตร
ปุ๋ยเพ่ือใส่ให้ต้นกล้วยไม้ได้อยา่งเหมาะสม ด้วยแผนผังสาเหตุและผล ดังแสดงในภาพที่ 4.2 ผังสาเหตุ
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และผลการไมส่ามารถเลือกสูตรปุ๋ยได้เหมาะสม โดยสามารถแยกสาเหตุของปัญหาเป็น 2 สาเหตุหลกั 
ได้แก่ 1.เจ้าของกิจการ 2.สภาพอากาศ  

จากตารางที่ 4.18 การสรุปสาเหตุย่อยการไม่สามารถเลือกสูตรปุ๋ยได้เหมาะสม 
แสดงให้เห็นถึงปัญหาย่อยทั้ง 3 ปัญหา ได้แก่ 1.ขาดองค์ความรู้ 2.ขาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3.ความ
แปรปรวนของฤดูกาล 

ส่วนตารางที่ 4.20 วิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหาการไม่สามารถเลือกสูตรปุ๋ยได้
เหมาะสมตามหลัก 5W1H จะแสดงถึงรายละเอียดเพ่ือการแก้ปัญหา 
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ภาพที่ 4.1 ผังสาเหตุและผลการฉีดสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงไม่ทัว่ถึง 
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ภาพที่ 4.2 ผังสาเหตุและผลการไม่สามารถเลือกสูตรปุ๋ยได้เหมาะสม 
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ตารางที่ 4.17 การสรุปสาเหตุย่อยการฉีดสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงไม่ทั่วถึง 
 

สาเหตุหลัก สาเหตยุ่อย รายละเอียด 
1.ผู้ปฏิบัติงาน (คน) 1.ความเหน่ือยล้า 

 
 
2.ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
 

การท างานต่อเนื่องส่งผลต่อส่งผลต่อความ
อ่อนล้าของร่างกาย  
 
ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดวิธีการท างานที่
ต้องการ 

2.เครื่องจักรอุปกรณ ์ 3.เกิดตะกอนเกาะหัวดูด 

 
 
 
4.ความแรงของเครื่องไม่
สม่ าเสมอ 

 
 
5.สายยางฉีดยาพันกัน 
 
 
 
6.หัวฉีดยาอุดตัน 
 

เกิดตะกอนตกค้างที่ก้นถังยาส่งผลให้เกิดการ
เกาะตัวที่หัวดูดส่งน้ ายาท าให้ความแรงในการ
ส่งลดลง 
 
เกิดความไม่สม่ าเสมอของความแรงในการส่ง
น้ ายาในการฉีด จากปัญหาของมอเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ 
 
เมื่อผู้ปฏิบัติงานลากสายฉีดยาไปมาจะท าให้
เกิดการผันกันส่งผลให้เกิดการติดขัดเวลา
ปฏิบัติงาน 
 
เกิดการอุดตัดด้วยเศษผงหรือเกิดหินปูนที่
หัวฉีดท าให้น้ ายาที่ออกติดขัด ปรับหัวฉีดไม่ได้
อย่างที่ต้องการ 

3.สภาพแวดล้อม 7.แผ่นพื้นทางเดินไม่เสมอ
กัน 
 
 
8.ต้นกล้วยไม้ขวางทางเดิน 

แผ่นพื้นปูทางเดินที่ไม่เสนอกนัจะท าให้เวลา
ลากสายยางจะเกิดการติดขัดได้ 
 
 
การเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้จะท าให้ต้น
ออกมากีดขวางทางเดินได้ 

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
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   ภาพที่ 4.3 ถังผสมปุ๋ยและยา   ภาพที่ 4.4 ภายในถังผสมปุ๋ยและยา    ภาพที่ 4.5 มอเตอร์ส่งน้ ายา 

      

     ภาพที่ 4.6 สายฉีดยาที่พันกัน         ภาพที่ 4.7 สายฉีดยาที่ไมพ่ันกัน 

            
ภาพที่ 4.8 ต้นกล้วยไม้ขวางทางเดิน     ภาพที่ 4.9 ทางเดินที่จัดเก็บต้นกล้วยไม้แล้ว 

     
 ภาพที่ 4.10 แผน่พืน้ที่ไม่เสมอกัน         ภาพที่ 4.11 กล้องฉีดยา 
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ตารางที่ 4.18 การสรุปสาเหตุย่อยการไม่สามารถเลือกสตูรปุ๋ยได้เหมาะสม 
 

สาเหตุหลัก สาเหตยุ่อย รายละเอียด 
1.เจ้าของกิจการ 1.ขาดองค์ความรู้ 

 
 
2.ขาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 

ขาดความรู้ในข้อมูลและรายละเอียดของการ
ใช้ปุ๋ยและสารบ ารุงกล้วยไม้  
 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและสารเคมีมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ท าใหไ้ม่รู้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริง
ของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว 
 

2.สภาพอากาศ 3.ความแปรปรวนของ
ฤดูกาล 

 
 
 

การเปลี่ยนแปลงของฤดูการที่ไม่มีความ
แน่นอน เช่น ฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติ ฤดู
หนาวที่มีอาการหนาวกว่าพก ซึ่งเหตุการณ์
เหล่านี้มีมากขึน้ 

หมายเหตุ. จากการศึกษา.
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4.4.2 ผลการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 5W1H 
 

ตารางที่ 4.19 วิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหาการฉีดสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงที่เกดิขึ้นตามหลัก 5W1H 
 

ปัญหาอะไร 
(What) 

ท าไมต้องแก้ปัญหา 
(Why) 

แก้ไขเมื่อไร 
(When) 

แก้ไขที่ไหน 
(Where) 

ใครคือผู้รับผิดชอบ 
(Who) 

มีวิธีในการแก้ไขอย่างไร 
(How) 

ความเหน่ือยล้า ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานลดลง 

ก่อนและขณะ
ปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้า ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้เตรียมความพร้อมของ
ร่างกายด้วยการพักผ่อนตามสมควร ให้
รับประทานน้ า เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง อาหาร 
เพื่อพลังงาน มีการพักระหว่างปฏิบัติงาน 

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานลดลง 

ขณะปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้า ค่อยเดินดูการปฏิบัติงานระหว่างการฉีดยาอยู่
เสมอ 

เกิดตะกอนเกาะหัวดูด ความแรงของน้ ายาไม่
คงที ่

ขณะปฏิบัติงาน หัวดูดส่งน้ ายา ผู้ควบคุมถังฉีด ตรวจสอบตะกอนหรือผงที่อาจจะเกาะหัวดูด
ระหว่างปฏิบัติงานทุก 20 นาทีโดยประมาณ 

ความแรงของเครื่องไม่
สม่ าเสมอ 

ความแรงของน้ ายาไม่
คงที ่

ก่อนปฏิบัติงาน มอเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ควบคุมเครื่อง บ ารุงรักษามอเตอร์ฉีดยาก่อนท าการฉีดยาทุก
ครั้งตรวจสอบสารหล่อลื่นความแน่นหนาของ
เครื่อง 
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ตารางที่ 4.19 วิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหาการฉีดสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงที่เกดิขึ้นตามหลัก 5W1H (ต่อ) 
 

ปัญหาอะไร 
(What) 

ท าไมต้องแก้ปัญหา 
(Why) 

แก้ไขเมื่อไร 
(When) 

แก้ไขที่ไหน 
(Where) 

ใครคือผู้รับผิดชอบ 
(Who) 

มีวิธีในการแก้ไขอย่างไร 
(How) 

สายยางฉีดยาพันกัน เกิดการติดขัดระหว่าง
ปฏิบัติ 

หลังปฏิบัติงาน สายยางฉีดยา ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อท าการฉีดยาเสร็จให้ผู้ปฏิบัติงาน จัดสาย
ยางให้อยู๋ในสภาพที่ไม่มีการพันกัน 
 

หัวฉีดยาอุดตัน ไม่สามารถปรบัการฉีด
ได้ตามต้องการ 

ก่อนปฏิบิตงาน หัวกล้องฉีดยา ผู้ปฏิบัติงาน ท าการถอดล้างหัวฉีดยาอยูเสมอ โดยให้ท า
การล้างทุก 2 สัปดาห์/ครั้ง 
 

แผ่นพื้นทางเดินไม่
เสมอกัน 

สายยางฉีดยาติดขัด ก่อนปฏิบัติงาน แผ่นพื้นทางเดิน ผู้ปฏิบัติงาน ท าการเลื่อนและจัดแผ่นพื้นให้เข้าที่  เรียบ
เสมอกัน  
 

ต้นกล้วยไม้ขวางทาง
เดิน 
 

เกิดการกรีดขวาง
ระหว่างปฏิบัติงาน 

ก่อนปฏิบัติงาน ต้นกล้วยไม้
ระหว่างทางเดิน 

ผู้ปฏิบัติงาน ท าการเก็บต้นกล้วยไม้ที่ยื่นออกมาให้เข้าอยู่
ในโต๊ะให้เรียบร้อยอยู่เสมออย่างน้องทุกเดือน 
 

หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
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ตารางที่ 4.20 วิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหาการไม่สามารถเลือกสูตรปุ๋ยได้เหมาะสมตามหลัก 5W1H  
 

ปัญหาอะไร 
(What) 

ท าไมต้องแก้ปัญหา 
(Why) 

แก้ไขเมื่อไร 
(When) 

แก้ไขที่ไหน 
(Where) 

ใครคือผู้รับผิดชอบ 
(Who) 

มีวิธีในการแก้ไขอย่างไร 
(How) 

ขาดองค์ความรู้ 
 

ไม่สามารถเลือกปุ๋ยได้
เหมาะสมกับสถานการ
การผลิตขณะนั้น 
 

ทุกสัปดาห ์ สถานศึกษา, 
สถานที่ฝึกอบรม, 
อินเตอร์เน็ต 

เจ้าของกิจการ ศึกษาความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีในการใช้บ ารุงต้นกล้วย หาโอกาศ
ศึกษาจากผู้รู้อยู่เสมอ  

ขาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 

ท าให้ไม่สามารถเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ทุกเดือน สหกรณ์กล้วยไม้, 
สมาคมกล้วยไม้, 
ร้านปุ๋ย 

เจ้าของกิจการ พูดคุยแลกเปลี่ยนจากผู้ที่ เคยใช้ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ  

ความแปรปรวนของ
ฤดูกาล 

ไม่สามารถใช้ปุย๋
เหมือนกันอดีตที่ผ่านมา 
 

ทุกสัปดาห ์ เจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการ ติดตามสภาพอากาศล่วงหน้าทั้ งระดับปี , 
เดือน, สัปดาห์ เพื่อเตรียมพร้อม  

หมายเหตุ. จากการศึกษา
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4.4.3 ประเมนิผลได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฉีดยา  
(1) การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นลดความอ่อนล้าในการปฏิบัติงาน 

และส่งผลต่อการฉีดพ่นยาป้องกันก าจัดโรคและแมลงได้ทั่วถึงย่ิงขึ้น 
(2) โรคและแมลงศัตรูพืชลดลงจากอดีต 
(3) สามารถเว้นระยะห่างการฉีดยาป้องกันก าจัดโรงและแมลงศัตรูพืชได้ห่างขึ้น 

จากเดิมประมาณ 3-4 วันต่อ/ครั้ง เป็น 4-5 วันต่อ/ครั้ง  ส่งผลต่อต้นทุนจ่ายใช้จ่ายที่ลดคง โดย
สามารถลดลงได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,600 บาท  

(4) ส่งผลบวกต่อการฉีดปุ๋ยเนื่องจากมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกัน ท าให้ฉีด
ปุ๋ยได้ทั่วถึงและเพียงพอมากขึ้น 

4.4.4 การน าเทคโนโลยีมาใช้กับการผลิตกล้วยไม้ 
ผลการศึกษานีจ้ะท าการแสดงให้เห็นถึงการใช้ระบบฉีดยาอัตโนมัติ เข้ามา

ทดแทนการใชแ้รงงานคน ในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงสู่ Smart Farming โดยจะแสดงการ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม ่ 

   
ตารางที่ 4.21 เปรียบระบบฉีดยาทั้งสองแบบ  
 

รายการ ระบบฉีดยาแบบเดิม ระบบฉีดยาแบบอัตโนมัต ิ

ปริมาณน้ ายาฉีดพ่น (ลิตร)               3,600.00                       2,880.00  

จ านวนคน  5-6   1-2  

เวลาในการปฏิบัติงาน (ชั่วโมง)                     3.00                            1.50  

ต้นทุนการก่อสร้าง            120,000.00                    600,000.00  

ความทั่วถึงในการฉีดพ่น  ต่ ากว่า   สูงกว่า  

การบ ารุงรักษา  ง่ายกว่า   ยากกว่า  
หมายเหตุ. จากการศึกษา. 
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ภาพที่ 4.12 ระบบฉีดยาอัตโนมัต ิ

จากตารางที่ 4.19 สามารถน ามาสรุปเปรียบเทียบเป็นข้อดี ข้อเสีย ได้ดั่งต่อไปนี้ 
4.4.4.1 ข้อดี 

(1) มีประสิทธิภาพในการฉีดพ่น เพราะ สามารถฉีดพ่นเป็นละอองฝอย
ท าให้เข้าได้ทั่วถึงกว่าการใช้คน เนื่องจากการใช้คนหากฉีดพ่นเป็นละอองมากเกินจะท าให้น้ ายาเข้ามา
สัมผัสกับผู้ปฏิบัติงาน 

(2) ลดปริมาณการใช้ยาต่อครั้งลดได้ จากการพ่นเป็นละอองฝอยท าให้
ทั่งถึงได้เร็ว โดยจะลดลงประมาณ 20 % ของปริมาณน้ ายาที่ใช้ฉีดเดิม 

(3) ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ได้ประมาณร้อยละ 50 จากเวลาเดิม 
เนื่องจากระบบฉีดยาอัตโนมัติ สามารถท างานได้ครั้งละหลายโต๊ะกล้วยไม้ ต่างกับคนที่ปฏิบัติงานได้
เพียงครั้งละ 1 โต๊ะ  

(4) ลดจ านวนแรงงานในการปฏิบัติงานลงได้ถึงร้อยละ 70-80  
(5) สามารถน าไปใช้กับระบบฉีดปุ๋ยได้โดยจะท าให้ลดจ านวนแรงของ

การฉีดปุ๋ยลง 
 4.4.4.2 ข้อเสีย 

(1) ใช้ต้นทุนในการก่อสร้างระบบฉีดยาอัตโนมัติสู ง ประมาณ 
30,000.00 บาท/ไร่ หากฉีดยาแบบเดิมต้นทุนในการก่อสร้าง ประมาณ 6,000.00 บาท/ไร่ 

(2) การบ ารุงรักษามีความซับซ้อน 
(3) ขาดช่างที่มีความช านาญในการซ่อมเครื่องและอุปกรณ์ที่มี

เทคโนโลยีใหม่ๆ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผล 
 

จากการศึกษา การจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยไม้แยกตามขั้นตอนการผลิต 
และแนวทางการลดต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาสวนกล้วยไม้ คุณสินชัย น้อยพิทักษ์ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ได้รวบรวมข้อมูลการเกิดขึ้นของขั้นตอนการผลิตและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ณ ช่วงเวลา
ที่ท าการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตกล้วยไม้ พบว่า 

ข้อมูลกิจกรรมแยกตามขั้นตอนการผลิตนั้น ขั้นตอนการผลิตการฉีดยา จะมีรูปแบบและ
จ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันในแต่ละเดือนโดยส่วนใหญ่จะท าการฉีดยาโดยเว้นห่างกันทุกๆ 
3 วัน ใน 1 เดือน จะท าการฉีดยาประมาณ 7 ครั้ง การฉีดปุ๋ย จะมีจ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือนประมาณ 5 ครั้ง การตัดดอก จะด าเนินกิจกรรมนี้เกือบทุกวันในแต่ละเดือน ในขั้นตอนการผลิต 
การใส่ปุ๋ย และ การปลูก จะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกเดือน ด้านการรดน้ า  จะมีการเกิดขึ้นในแต่ละเดือน
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

ต้นทุนแยกตามขั้นตอนการผลิตทั้ง 6 ขั้นตอน เมื่อดูในแต่ละเดือน เมื่อเรียงล าดับ
ขั้นตอนที่มีต้นทุนสูงที่สุดจะมีความแตกต่างกับไปในแต่ละเดือน แต่จะสังเกตได้ว่า ขั้นตอนการฉีดยา
จะอยู่ที่อันดับ1 และ 2 เป็นอย่างน้อย ส่วนขั้นตอนการรดน้ า จะเป็นขั้นตอนที่มีต้นทุนต่ าสุดในทุก
เดือน เมื่อรวมทั้ง 4 เดือน ต้นทุนตามขั้นตอนการผลิตที่สูงสุดได้แก่ ฉีดยา มูลค่า 162,583.50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 31.10 ของต้นทุนรวมทั้งหมด  จากนั้นขั้นตอนอ่ืนๆ มีมูลค่าต้นทุนลดลงตามล าดับดังนี้ 
การให้ปุ๋ย การตัดดอก การปลูก การดูแลทั่วไป การรดน้ า เมื่อดูที่ต้นทุนวัตถุดิบรวม การฉีดยา จะมี
ต้นทุนวัตถุดิบรวมสูงสุด 141,170.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.41 ของต้นทุนวัตถุดิบรวมทั้งหมด  
ต้นทุนแรงงานสูงสุดคือ การตัดดอก 90,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63 ของต้นทุนแรงงานรวม  
ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงสุดคือ การตัดดอก เช่นกัน มูลค่า 4,556.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.14 ของ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

การประเมินงบลงทุนเริ่มแรกสูงสุดและระยะเวลาโครงการที่เหมาะสมในการปลูก
กล้วยไม้ 20 ไร่ นั้นโครงการควรอยู่ที่ขั้นต่ า 8 ปี เงินลงทุนขั้นต่ าประมาณ 8,000,000 บาท ที่อัตรา
คิดลด 7% 

ปัญหาและความเสี่ยงที่จะต้องการแก้เป็นอันดับแรงคือ การฉีดยา โดยปัญหาหลักคือ 
การฉีดยาไม่ทั่วถึง มีสาเหตุหลักมาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อม เมื่อท าการ
แก้ปัญหาแล้วส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการฉีดยาได้ทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการลดต้นทุนได้ 
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ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการฉีดยา จะส่งผลให้มีต้นทุนในการก่อสร้างที่สูง แต่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

เมื่อเกษตรกรควรจัดท าฐานข้อมูลการผลิตเพื่อ ไปใช้ในการวางแผนการผลิต การเตรียม
ต้นทุนและจ านวนแรงงานให้มีความเหมาะสมในการผลติ 

เกษตรกรควรมีแผนงานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลติ
ต่างๆ จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตที่มากขึ้น โดยปกติเกษตรจะคิดแบบไว้คราวๆ แต่ไม่ได้ท า
แบบนั้นออกมาให้ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งคาดหมาย 

 
5.3 ข้อจ ากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

การใช้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จ าเป็นต้องอาศัยการบันทึกข้อมูลที่ต่อเนื่องและมี
รายละเอียด เพื่อที่ได้ผลการศึกษาที่ถูกต้อง ฉะนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกับเกษตรกร จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาเป็นกรณีเฉพาะ หากผู้ศึกษาในอนาคตสามารถสร้างความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของเกษตรกร
ได้ ก็สามารถขยายการศึกษาให้กว้างขึ้นได ้

ในการศึกษาครั้งนี้มีเวลาในการท าการศึกษาจ ากัด หากผู้ท าการศึกษาในอนาคต
สามารถขยายเวลาในการศึกษาให้เพิ่มขึ้น จะท าให้ได้ผมการศึกษาที่มีความชัดเจนย่ิงขึ้น  

ผู้ที่สนใจด้านการผลิตกล้วยไม้ยัง สามารถท าการศึกษาโดยน าขั้นตอนการฉีดยา หรือ ให้
ปุ๋ย มาลงในรายละเอียดเพื่อแสดงต้นทุนของสารเคมีแต่ละประเภทที่เกษตรกรใช้  
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รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนงัสือ  
 
สมชาย สุภัทรกุล,มนวิกา ผดุงสิทธิ์. (2556). การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็น

เตอร.์ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2558. 

กรุงเทพ. 
______________________. (2558). สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2559. 

กรุงเทพ. 
 
วิทยานิพนธ ์
 

ณัฐพร จีนประชา. (2555). การผลิตกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์. 

นวลนภา โกศลเมธากุล. (2547). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูก
กล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร. 

มัณฑนา หีมมิหน๊ะ. (2555). การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายของ
เกษตรกร ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร.  

อัญชลี พริ้มพราย. (2551). การวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน ของสหกรณ์
กองทุนสวยยางปริก อ าเภอทุ่ งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช . (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 

 

 

 



Ref. code: 25595804010303SKT

60 
 
รายงานการวจิัย 

 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบการผลติกล้วยไม้แบบเกษตรดีที่
เหมาะสมกับแบบทั่วไป. 

 
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2557). สินค้ากล้วยไม้. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559, จาก 
http://www.ditp.go.th/contents_attach/84019/84019.pdf 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. การบริหารความเสี่ยง. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559, 
จาก http://www.thai-sciencemuseum.com/risk/การบริหารความเสี่ยง/ความหมาย
และค าจ ากัดความ 

ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกบัดักรายได้ปานกลาง. (2 พ.ค.2559). ไทยรัฐ
ออนไลน์. สืบคน้จาก http://www.thairath.co.th/content/613903 

แผนผังสาเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram). สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559, จาก 
http://macs.crma.ac.th/~maetee/slides/fishbonediagram.pdf 
 

การสัมภาษณ ์
 
สินชัย น้อยพิทักษ์ และ กัลยา น้อยพิทักษ์, สัมภาษณ์โดย กฤษดา น้อยพิทักษ์, สวนกลว้ยไม้สินชัย 

นครปฐม, 13 มกราคม 2560. สัมภาษณ์. 
 
 
 



Ref. code: 25595804010303SKT

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 



Ref. code: 25595804010303SKT

61 
 

ภาคผนวก ก 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดอืนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 

รายจ่ายเดือนธันวาคม 2559 

วันที ่ รายการ มูลค่า 
1 เครื่องดื่ม 2,100.00 
3  ยา  12,000.00 
4 ค่าแรงแทงดิน(ไม่ประจ า) 7,800.00 
5 ปุ๋ย 17,000.00 
8 น้ ามันรถ 500.00 
9 ไฟฟ้า 1,750.00 
15 ปุ๋ย 30,000.00 
17 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า) 200.00 
17  ยา  700.00 
24  ยา  2,800.00 
24  ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)  200.00 
30  ยา  26,100.00 
31 ค่าแรง 49,200.00 

   รวม  150,350.00 
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รายจ่ายเดือนมกราคม 2560 

วันที ่ รายละเอียด มูลค่า 
3 ยา       2,400.00  
5 ปุ๋ย     20,000.00  
8 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)          200.00  
9 ปุ๋ย     34,100.00  
9 ยา       7,950.00  
10 เครื่องดื่ม       2,100.00  
14 กาบมะพร้าว       2,200.00  
15 หนังยาง ถุงพลาสติก       1,800.00  
18 ไฟฟ้า       1,505.00  
21 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)          200.00  
28 น้ ามันรถยนต์          600.00  
29 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)          200.00  
30 ยา     15,700.00  
30 ยา       9,330.00  
30 ยาก าจัดวัชพืช          950.00  
31 ค่าแรง     48,900.00  

  รวม    148,135.00  

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595804010303SKT

63 
 

รายจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

วันที ่ รายการ มูลค่า 

1 น้ ามันรถยนต์            600.00  
2 กาบมะพร้าว         8,800.00  
4 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)            200.00  
7 ยา         8,100.00  
8 เครื่องดื่ม         1,960.00  
11 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)            200.00  
12 ไฟฟ้า         1,710.00  
12 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)            100.00  
17 ยา       10,380.00  
18 ปุ๋ย         8,790.00  
20 ยา         1,000.00  
21 ยา       10,050.00  
27 ยา         3,580.00  
28 ค่าแรง       48,300.00  

  รวม      103,770.00  
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รายจ่ายเดือนมีนาคม 2560 

วันที ่ ประเภท มูลค่า 
2 ปุ๋ย     2,600.00  
2 ยา     1,300.00  
3 ปุ๋ย     1,480.00  
3 ปุ๋ย     4,700.00  
7 เครื่องดื่ม     2,100.00  
7 ยา     4,040.00  
7 ปุ๋ย     1,000.00  
7 สแลน     4,500.00  
10 ยา     7,100.00  
12 น้ ามันรถยนต์     1,200.00  
12 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)        200.00  
15 ยา     4,300.00  
15 หนังยาง ถุงพลาสติก     1,500.00  
19 ค่าแรงก ากล้วยไม้(ไม่ประจ า)        200.00  
22 สแลน     3,000.00  
22 ไฟฟ้า     2,000.00  
23 ปุ๋ย     1,250.00  
23 ยาก าจัดวัชพืช        350.00  
23 ยา     9,850.00  
30 กระบะมะพร้าว    11,250.00  
30 ยา     4,490.00  
30 ปุ๋ย     1,300.00  
31 ค่าแรง    50,850.00  

  รวม  120,560.00  
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ภาคผนวก ข 

ประมาณเมินต้นทุนเริ่มแรกสูงสุดที่เป็นไปได้ 

 

รายการ 
โครงการปีที ่

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กระแสเงินสดสทุธ ิ  -C  720,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000  

 

หามูลการลงทนุสูงสุดที่เป็นไปได้ท าให้ค่า NPV=0  

ก าหนดให้ C = เงินลงทุนเริ่มต้น 

อัตราคิดลด 6%, 7%, 8% 

มูลค่าเงินลงทนุจากการค านวณ  

ระยะเวลา อัตราคิดลด 6% อัตราคิดลด 7% อัตราคิดลด 8% 
ระยะเวลาโครงการ 4 ปี    4,310,506.80     4,204,687.01     4,102,795.98  
ระยะเวลาโครงการ 8 ปี    8,262,857.80     7,925,772.65     7,608,493.41  
ระยะเวลาโครงการ 12 ปี  11,393,489.99   10,764,571.07   10,185,285.68  

65 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ชื่อ นาย กฤษดา น้อยพิทักษ์ 
วันเดือนปีเกิด 17 กรกฎาคม 2530 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์

เกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว(ส่วนกล้วยไม้) 
2555 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส 
จ ากัด 

 

 

 


