
บัณ
ฑิต
วทิ
ยาล
ัย 

มห
าวทิ

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
สุร
าษ
ฎร
ธ์านี

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนของเกษตรกร 

หมูท่ี 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

THE ANALYSIS OF COST AND RETURN IN DURIAN PLATATION INVESTMENT OF 
FARMERS AT MOO 13, NA KHA SUB – DISTRICT, LANG SUAN DISTRICT 

CHUMPHON PROVINCE 
ณัฐริการ มากทาแซะ1 และพวงเพ็ญ  ชูรินทร2 

Nattharika Magthasae and Puangpen Churintr 
1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

โทร 092-4269860 อีเมล magthasae@gmail.com   
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

โทร 085-0682151 อีเมล puangpen.chu@gmail.com   
 

บทคัดยอ 
  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาตนทุนการปลูกทุเรียน ต้ังแตการเตรียมดิน จนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลทุเรียน 
2) รายไดท่ีไดรับจากการลงทุนปลูกทุเรียน และ3) วิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียนกลุมตัวอยางในการศึกษา 
คือ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนของหมูที่ 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 196 ราย เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม   มีคาความเที่ยงตรง 0.67 – 1.00 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาผลตอบแทนดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ วิธีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน  วิธีระยะเวลาคืนทุน      
วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  
  ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหตนทุนการปลูกทุเรียน ต้ังแตการเตรียมดิน จนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลทุเรียนเปน
จำนวนเงิน 121,518.06 บาท 2) รายไดท่ีไดรับจากการลงทุนปลูกทุเรียน รวมรายไดเฉลี่ยระหวางปท่ี 6 - 20 เปนจำนวนเงิน 
13,157,957.22 บาท และ3) วิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียน มีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 4,345,100.65 บาท 
โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนรอยละ 53 ระยะเวลาคืนทุน 5 ป 7 เดือน 6 วัน และอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย
รอยละ 361  
 
คำสำคัญ :  ตนทุน  ผลตอบแทน  การลงทุนปลูกทุเรียน 
 
 

ABSTRACT 
     

 The objectives of this study were 1) to study the cost of durian plantation from soil preparation 
until harvesting, 2) to study the return from durian plantation investment, and 3) to analyze the return of 
durian plantation investment. The sample were 196 durian farmers at Moo.13, Nakha Sub-Disrtict, Lang 
Suan District, Chumphon Province. Data were collected by an open-ended questionnaire with a content 
validity between 0.67 – 1.00. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The data of the return were analyzed by net present value method, internal rate of return on 
investment, payback period method, and average rate of return. 
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 The research findings were as follows. 1) The analysis of the cost of durian plantation from soil 
preparation until harvesting showed that the cost was 121,518.06 baht. 2) The return from durian plantation 
investment showed that the average return between years 6 – 20 was 13,157,957.22 baht. 3) The analysis 
of the return of durian plantation investment showed that the present net value was 4,345,100.65 baht, 
which yielded an internal rate of return on the investment at 53 percent with a payback period of five 
years seven months and six days, and an average rate of return at 361 percent. 
 
 Keywords: cost, return, durian plantation investment  
 

ความสำคัญของปญหา 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตทุเรียนเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยป 2561 มีพื ้นที ่ปลูกทุเรียน 725,955 ไร        
เปนพื้นที่ใหผลผลิตแลว 667,437 ไร ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ผลผลิตรวม 637,790 ตัน การผลิตทุเรียนในปจจุบัน
เน่ืองจากผลทุเรียนมากกวารอยละ 50 ของผลผลิตรวมท้ังประเทศ แหลงผลิตท่ีสำคัญ มีอยู 2 พ้ืนท่ีกลาว คือ ภาคตะวันออก 
ไดแก จังหวัดจันทบุรี ระยอง อุตรดิตถ  และตราด ตามลำดับ และภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช  
กระบี่  พังงา และระนอง ตามลำดับ การเพาะปลูกทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดชุมพร มีแนวโนมในการเพาะปลูกทุเรียนเพ่ิม
สูงข้ึน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต8, 2562) โดยจังหวัดชุมพรมีสถิติการปลูกทุเรียนจำนวนท้ังสิ้น 198,063 ไร ซึ่งพ้ืนท่ี       
ท่ีใหผลผลิตแลวประมาณ 196,158 ไร โดยมีพ้ืนท่ีคาดวาจะไดรับผลผลิตประมาณ 315,552 ตัน  
 ปจจุบันตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูก 20,563 ไร มีพื้นที่ใหผล 19,759 ไร ในตำบลนาขา  
น้ีมีพ้ืนท่ีท่ีปลูกทุเรียนแหลงสำคัญอยูแหลงหน่ึง คือ หมูท่ี13 ซึ่งหมูบานน้ีเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “บานหวยเหมืองเมืองทุเรียนลาน
ตน” มีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญก็คือ ทุเรียน มีการสงออกไปขายยังตางประเทศ คือ ประเทศจีนเปนหลักและยังสงไป
ขายเพ่ือบริโภคภายในประเทศอีกหลายจังหวัด มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,400 ไร มีมูลคาผลผลิตกวา 10,000 ตัน โดยผลผลิตทุเรียน
ในฤดูจะเริ่มออกสูตลาดต้ังแตชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ท้ังน้ีชวงท่ีทุเรียนจะออกสูตลาดมากท่ีสุด คือ ชวงเดือนสิงหาคม
ซึ่งหมูบานหวยเหมืองเมืองทุเรียนลานตน เปนดินแดนภูเขาสูงมีอากาศเย็น หมอกปกคลุมตลอดเกือบทั้งป และสวนผลไม   
ท่ีน้ียังมีการผลิตแบบเกษตรกรดีท่ีเหมาะสมกับทุเรียน สภาพทุเรียนจะแตกตางกับพ้ืนท่ีอ่ืน ของตำบลเดียวกันรวมถึงในอำเภอ
ตาง ๆ ของจังหวัดชุมพร กลาวคือ ผลไมท่ีน้ี จะสุกชากวาท่ีอ่ืนอยูอยางนอย 15 วัน - 1 เดือน ทำใหกลายเปนจุดเดนของพ้ืนท่ี 
ที่มีความไดเปรียบของพื้นที่ในชวงปลายฤดูกาล จึงทำใหผลผลิตออกสูตลาดชวงปลาย จึงมีผลที่ทำใหพื้นท่ีน้ีขายผลผลิตได
ราคาสูงกวาท่ัวไป (สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน, 2561) 
 ทุเรียนท่ีมีคุณภาพในพ้ืนท่ีน้ีเปนแหลงปลูกผลไมโดยเฉพาะทุเรียนเปนหลัก เปนพ้ืนท่ีปลูกกวางขนาดใหญและสวน
ใหญเกษตรกรทุกครัวเรือนประกอบอาชีพทำสวนทุเรียนท้ังหมดซึ่งมีประชากรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรปลูกทุเรียนจำนวน 383 
ราย(สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน, 2563) แตขอมูลการสัมภาษณขางตนจากเกษตรกรพบวา สวนใหญทุเรียนเปนทุเรียนท่ี
มีคุณภาพเกษตรกรจึงตองใชงบประมาณในการลงทุนทำสวนทุเรียนสูงมากในแตละป เชน สารเคมี ปุย เครื่องมือและอุปกรณ
การเกษตร รวมไปถึงคนหาบทุเรียนเนื่องจากตองใชคนหาบทุเรียนเพราะมีพื้นที่สูงชันและขึ้นชื่อวาทุเรียนตองมีคุณภาพน้ัน
นอกจากจะรสชาติอรอยแลวตองรูปทรงสวยไรตำหนิ การขนสง การลำเลียงออกจากสวนนั้นจึงเปนขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอน
หน่ึงท่ีเกษตรกรสวนทุเรียนใหความสำคัญเปนอยางมากในสวนของคาจางการหาบน้ันเริ่มต้ังแต  กิโลกรัมละ 1 -2 บาท ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับความไกลความยากลำบากของสวนทุเรียน ซึ่งสวนใหญพ้ืนท่ีน้ีมีภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชันการหาบทุเรียนข้ึนเขาลง
เขาน้ันจึงถือวาไมใชเรื่องงายและตองใชความชำนาญและรางกายท่ีแข็งแรงอีกดวย 
 จากขอมูลขางตนเห็นไดวา การทำสวนทุเรียนมีการใชเงินในการลงทุนจำนวนมากและเครื่องมือในการทำสวนทุเรียน
มีราคาแพงลวนแตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอการทำใหเกษตรกรในการปลูกทุเรียนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีน้ีไมทราบวาในแต
ละปมีการลงทุนการปลูกทุเรียนไปมากนอยเพียงใด งานวิจัยน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
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ในการลงทุนปลูกทุเรียนเพ่ือเปนขอมูลสำหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ีน้ี เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริงเกี่ยวกับการลงทุนปลูกทุเรียนและ
เพื่อใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกทุเรียน การลดตนทุนที่ไมจำเปนลงและเพิ่มแนวทางในการทำ
กำไรใหมากกวารายจายไดอยางถูกตองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพท่ีดีใหเกษตรกรสวนทุเรียนผลิตทุเรียนเกรด
สงออกเพ่ือสรางผลกำไรใหมากข้ึน และสรางกลไกใหเกษตรกรไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีบานหวยเมืองเมืองทุเรียน
ลานตนใหมีความย่ังยืน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาตนทุนการปลูกทุเรียน ตั้งแตการเตรียมดิน การใชตนกลาทุเรียนปลูกลงไปในหลุม การดูแลรักษา    
การใชสารเคมีปองกันแมลง ตลอดจนการจางเก็บเกี่ยวผลทุเรียน 
 2) เพ่ือศึกษารายไดท่ีไดรับจากการลงทุนปลูกทุเรียน 
 3) เพ่ือวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียน  
 

ความสำคัญของการวิจัย 
 1) สามารถทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูท่ี13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
 2) เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาลดตนทุน เพ่ิมผลกำไรและเพ่ือลดความเสี่ยงตอการลงทุนในการทำสวนทุเรียน 
 3) สามารถนำขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจสำหรบัผูท่ีมีความสนใจในการลงทุนปลูกทุเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนของเกษตรกรบานหวยเหมืองเมือง
ทุเรียนลานตน หมูท่ี13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การกำหนดขอบเขตการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวย  
 ขอบเขตดานเนื้อหาในพื้นที่น้ีเพื่อใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลกูทุเรียน ตลอดจนเพื่อใชใน
การประเมินความเปนไปไดในการลงทุนโดยใชเกณฑการวัดจากเครื่องมือทางการเงิน 4 วิธี วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (Net 
Present Value Method  : NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return Method : IRR) วิธี
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method: PP)  อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ( Average Rate of Return : ARR ) 
 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง เกษตรกรท่ีมีอาชีพปลูกทุเรียนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรทุเรียนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 13 
ตำบลนาขา อำเภอหลงัสวน จังหวัดชุมพร จำนวนท้ังสิ้น 383 ราย (สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน, 2563) ใชกลุมตัวอยาง
ท้ังสิ้น 196 ราย 
 ขอบเขตดานพื้นที่และเวลาในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใชพื้นที่หมูท่ี13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร     
ในการเก็บรวบรวมขอมูลตามครัวเรือนละ 1 รายท่ีทำการปลูกสวนทุเรียนของแตละครัวเรือน สวนระยะเวลาในการรวบรวม
ขอมูล ในชวง เดือน 27 พฤศจิกายน 2563 – 15 ธันวาคม 2563 
 ขอบเขตตัวแปร ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย  ตนทุน รายได สินทรัพย  
ผลตอบแทน ประกอบดวย วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ วิธีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน  วิธีระยะเวลาคืนทุน  วิธีอัตรา
ผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกทุเรียนในพื้นที่บานหวยเหมืองเมือง
ทุเรียนลานตน หมูที่13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่มีประชากรขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวน 383 ราย 
(สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน, 2563) กำหนดกลุมตัวอยาง เกษตรกรท่ีมีอาชีพปลูกทุเรียนในพ้ืนท่ีน้ี โดยศึกษาเกษตรกรท่ี
ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกทุเรียน ในการวิจัยครั ้งนี ้โดยกลุ มตัวอยางจะถูกคำนวณผานการใชสูตรตามวิธีการของ Taro 
Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของจำนวนประชากรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรปลูกทุเรียนท้ังหมด ซึ่งตัวแทนในการ
วิจัยครั้งน้ีเทากับ 196 ราย (Taro Yamane, 1973 : 727-728)  
 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎ ีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนขอมูลท่ีนำมาใชประกอบกับการศึกษา ซึ่งไดมา
จากการคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆทั้งเอกสารงานวิชาการ การสืบคนจากระบบอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของกับตนทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกสวนทุเรียนเพื่อทำใหการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือในการวิจัยเปน
แบบสอบถามซึ่งมีการดัดแปลงมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทน เมื่อไดออกแบบสอบถามและสรางเครื่องมือ
สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลฉบับราง เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและถูกตองเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำเมื่อปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือความเที่ยงตรงโดยพิจารณาจากคาความเที่ยงตรง (IOC) ที่ไดซึ่งมีคาเทากับ 0.67 - 1.00  นําผลการ
วิเคราะห ปรับปรุงแกไข และนำแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื ่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งและผู วิจัยสราง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ  

ตนทุน รายได สินทรัพย 

ผลตอบแทน 

วิธีมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) 

วิธีอัตรา
ผลตอบแทน

ภายในจากการ
ลงทุน (IRR) 

วิธีระยะเวลา
คืนทุน (PP) 

วิธีอัตรา
ผลตอบแทนถัว
เฉลี่ย (ARR) 
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 แบบสอบถามขอมูลท่ีใชในการสอบถามการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนของเกษตรกร
บานหวยเหมืองเมืองทุเรียนลานตน หมูที่13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 สวน 
ดังน้ี 
  สวนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด พ้ืนท่ีถือ
ครองทำการเกษตร รายไดเฉลี่ยตอป ระยะเวลาในการปลูกทุเรียน ระยะหางในการปลูกทุเรียน เปนตน สวนที่ 2 สอบถาม
ขอมูลของเกษตรกรเกี่ยวกับตนทุนและคาใชจายจากการลงทุนปลูกทุเรียน แบงไดเปน 2 สวน ดังน้ี 2.1 คาใชจายในการลงทุน 
เปนเงินท่ีใชจายในการลงทุนเริ่มแรก ในการลงทุนปลูกทุเรียน ประกอบดวย ท่ีดิน เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการลงทุน
ปลูกทุเรียน 2.2 ตนทุนในการลงทุนปลูกสวนทุเรียน ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายในการ
ปลูกและบำรุงรักษา เชน ตนกลาทุเรียน คาปุยชีวภาพ คายาปราบวัชพืช คาแรงงานในการดูแล คาแรงงานในการเก็บเกี่ยว คา
น้ำมัน คาไฟฟา และคาเสื่อมราคาของอุปกรณในการลงทุนปลูกทุเรียน เปนตน สวนท่ี 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายรับและ
สินทรัพยจากการลงทุนปลูกทุเรียนประกอบดวย รายไดประมาณการยอดขาย สินทรัพย  ซึ่งจะบันทึกขอมูลเปนตอรอบตอป
เพ่ือนำขอมูลไปใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลตอบแทนในการปลูกทุเรียน สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผู วิจัยนำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎรธานีเพื ่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลโดยตรงจากเกษตรกร โดยใช
แบบสอบถามที่สรางเสร็จสมบูรณแลวไปทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของครัวเรือนละ 1 รายที่ปลูกทุเรียนโดยข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ีบานหวยเหมืองเมืองทุเรียนลานตน หมูท่ี13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งผูวิจัยใช
วิธีเก็บขอมูลดวยตนเองท้ังหมด แบบสอบถามและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับตนทุนและผลตอบแทนไดเขาใจเพ่ืองายตอการ
ตอบแบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบแบบสอบถามมาดำเนินการตามข้ันตอนของการวิจัย  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 สอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของเกษตรกร ความถี่ รอยละ การวิเคราะหขอมูลสำหรับวัตถุประสงคขอที่ 1 
ของงานวิจัยน้ีซึ่งเปนการศึกษาตนทุนการปลูกทุเรียน ดังรายละเอียดขางตน วิเคราะหโดยใชสถิติ คาต่ำสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหขอมูลสำหรับวัตถุประสงคขอท่ี 2 และ 3 ของงานวิจัยน้ีซึ่งเปนการศึกษารายไดท่ี
ไดรับจากการลงทุนปลูกทุเรียน และเพ่ือวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียน ดังรายละเอียดขางตน วิเคราะหโดย
ใชสถิติ คาต่ำสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น ทำการวิเคราะหโดยใช วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ         
วิธีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน วิธีระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.5 อายุ 
41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 27 ระดับการศึกษาจบการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 27 ระยะเวลาในการปลูก
ทุเรียน 16 - 20 ป  คิดเปนรอยละ 60.7  ระยะหางการปลูกตนทุเรียน 6 × 6 เมตร คิดเปนรอยละ 60.7 พื้นที่ถือครองทำ
การเกษตร 8 – 15 ไร คิดเปนรอยละ 52 ราคาจำหนายทุเรียน 100 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ75.5 รายไดเฉลี่ยตอป มากกวา 
1,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.7  ลักษณะการจัดจำหนายทุเรียนขายโดยชั่งตามน้ำหนักของราคาทุเรียน คิดเปนรอยละ 
40.3 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลที่ลงทุนเริ่มแรกในการลงทุนปลูกทุเรียน ที่ดิน โรงเรือน พบวา คาเฉลี่ยของการลงทุน
เริ่มแรก เปนดังน้ี มีคาเฉลี่ยท่ีดิน 9.87 ไร และราคาท่ีดิน 113,183.67 บาท คาดวาท่ีจะใชได 35 ป โรงเรือน 0.91 หลัง ราคา
โรงเรือน 33,540.82 บาท ใชงานไดนาน 35.53 เครื่องพน 1.02 เครื่อง เครื่องพน 6,989.79 บาท ใชงานไดนาน 4.37 ป 
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เครื่องตัดหญา 2.14 เครื่อง เครื่องตัดหญา 9,975.51 บาท ใชงานไดนาน 2.94 ป เครื่องสูบน้ำ 0.99 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ 
32,272.96 บาท ใชงานไดนาน 7.41 ปจำนวนจอบมีคาเฉลี่ย 1.56  เลม ราคาจอบ 226.22 บาท จอบใชงานได 2.17 ป 
จำนวนพลั่ว 1.12 เลม ราคาพลั่ว 157.55 บาท พลั่วใชงานไดนาน 1.84 ป จำนวนกรรไกรตัดกิ่ง 2.27 ดาม ราคากรรไกรตัด
กิ่ง 209.69 บาทกรรไกรตัดกิ่งใชงานได 1.65 ป จำนวนสปริงเกอร 47.35 ชุด ราคาสปริงเกอร 66,316.33 บาท สปริงเกอรใช
งานไดนาน 8.51 ป จำนวนสายยาง 1.98 มวน ราคาสายยาง 3,579.59 บาท สายยางใชงานไดนาน 4.20 ปจำนวนถังยา 3.26 
ถัง ราคาถังยา 506.12 บาท ถังยาใชงานไดนาน 6.75 ป ขอมูลท่ีกลาวมาสวนใหญจะเปนขอมูลสำคัญในการลงทุนเริ่มแรก 
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรายการในการลงทุนปลูกทุเรียนปที่ 1 พบวา วัตถุดิบประกอบดวย คาตนพันธุ
ทุเรียนมีคาเฉลี ่ย 4,344.90 บาท คาพันธุ ทุเรียนปลูกซอม 250.00 บาท มูลสัตวแหง 500.00 บาท คายาปราบศัตรูพืช 
1,250.00 บาท คาปุย 625.00 บาท คาแรงงานประกอบดวย คาแรงงานการปลูก 1,455.14 บาท คาแรงงานการใสปุย 
437.50 บาท คาแรงงานฉีดยาพน 8500.00 บาท คาแรงงงานตัดหญา 8750.00 บาท และคาใชจายในการปลูก ประกอบดวย
คาซอมแซมอุปกรณ 437.50 บาท คาไฟฟา 250.00 บาท คาสาธารณูปโภค 375.00 บาท คาน้ำมันเบนซิน 500.00 บาท คา
น้ำมันดีเซล 500.00 บาท คาเสื่อมราคารถยนต 875.00 บาท คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,500.00 บาทและในสำหรับปที่ 2 - ปท่ี 
20   มีคาใชจายเชนเดียวกับปที่ 1 ยกเวนไมมีคาซอมพันธุทุเรียนสวนตนทุนอื่น ๆ มีอยูเหมือนกับกับปที่ 1 และเพิ่มเติม 
ระหวางปที่ 6 - ปที่ 20 ยกเวนเพิ่มในสวนคาใชจาย คือ คาแรงงานในการโยงเชือก คาแรงงานในการตัด คาแรงงานในการ
หาบ และในสวนคาใชจายตางๆ ในการลงทุนของแตละปก็เพ่ิมข้ึนตามอายุของทุเรียน  
 4. คาใชจายโดยรวมของแตละป พบวา คาใชจาย ปที่ 1 – 5 มีคาเฉลี่ยเทากับ 53,125.00 บาท 45,000.00 บาท 
30,000.00 บาท41,250.00 บาท 45,000.00 บาท ตามลำดับป6 – 12 มีคาเฉลี่ยเทากับ 75,000.00 บาท 133,333.33 บาท 
106,666.67 บาท 96,666.67 บาท 124,615.38 บาท 66666.6667 บาท 120,000.00 บาท ตามลำดับคาใชจายปท่ี         
14 – 20 มีคาเฉลี่ยเทากับ 200,000.00 บาท 246,756.81 บาท 283,333.33 บาท 300,000.00 บาท 366,666.67 บาท 
11224.49 บาท 297,979.798 บาท ตามลำดับ 
 5. ดานตนทุนโดยรวมของการลงทุนปลูกทุเรียน ท่ีมีจำนวนท่ีดินประมาณ 8 – 15 ไร เปนสวนใหญ ในปท่ี 1 ควรมี
อุปกรณเครื่องจักรท่ีสำคัญ เชน เครื่องพนยา เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ำ ราคาโดยรวม 121,543.21 บาท และในปท่ี 4 – 5 
ก็จะมีในสวนคาใชจายในการบำรุงรักษาท่ีสำคัญ เชน สารเคมี คาซอมแซมอุปกรณ และรวมไปถึงคาแรงงานตาง ๆ โดยเฉลี่ย
ของแต  ละป   81,805.14 - 214, 375. 00 บาท ตามลำด ับ  และในป   6 – ป  ท่ี20 ม ีการลงท ุนค  า ใช  จ  ายต ั ้ งแต                       
75,000 – 297,979.79 บาท ตามลำดับ แตละปจะขึ้นอยูกับอายุของทุเรียน ที่ดิน ราคา และผลผลิตที่ได รวมถึงการลงทุน
ของเจาของสวนดวย บางพ้ืนท่ีก็จะใชสารเคมีในการบำรุงคอนขางท่ีจะแพงเพ่ือผลผลิตออกมาไดคุณภาพดีและผลผลิตทุเรียน
ท่ีมีปริมาณมาก 
 6. รายไดประมาณการยอดขาย พบวา รายไดจากการขายทุเรียนปที่ 6 – 12 มีคาเฉลี่ยเทากับ 280,000.00 บาท 
600,000.00 บาท 600,000.00 บาท 366,666.67 บาท 619,230.77 บาท 616,666.67 บาท 660,000.00 บาท ตามลำดับ
รายไดจากการขายทุเรียนปที ่ 14 – 20 มีคาเฉลี ่ยเทากับ 725,000.00 บาท1,256,756.76 บาท 1,333,333.33 บาท 
900,000.00 บาท 1,720,000.00 บาท 1,850,000.00บาท 1,630,303.03 บาท ตามลำดับ  
 7. ดานผลตอบแทนโดยรวมงานวิจัยน้ีไดนำราคาของป 2563 มาใชเปนฐานในการวิเคราะห อันมีราคาจะคอนขาง
แพง กลาวคือ กิโลกรัมละ 100 บาทข้ึนไป และใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู 6.50 (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ จำกัด สาขา
หลังสวน, 2563) พบวา การลงทุนปลูกทุเรียนมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 4,345,100.65 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในจาก
การลงทุนรอยละ 53 ระยะเวลาคืนทุน 5 ป 7 เดือน 6 วัน และอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย รอยละ 361 
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อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนของเกษตรกร หมูที่13 ตำบลนาขา 
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. ตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนน้ีประกอบดวยตนทุนการปลูกทุเรียน สำหรับตนทุนในการลงทุน
น้ัน งานวิจัยน้ีไดนำมูลคาท่ีดินมาใชในการวิเคราะหตนทุนจากการลงทุน แตในขณะน้ันท่ีดินของงานวิจัยน้ีเปนท่ีดินของตนเอง 
ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของลำพรรณ คีรีแกว (2554)  ซึ่งมีตนทุนท่ีดินเปนท่ีดินเชามารวมคำนวณไวในคาใชจายในการลงทุนแต
งานวิจัยนี้สวนใหญมีการศึกษาการปลูกทุเรียนดวยตนเอง เกษตรกรมีความชำนาญในการปลูก ซึ่งมีความสอดคลองกับงาน
นิกขนิภา บุญชวย (2560) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกกลวยน้ำวาซึ่งเกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการ
ปลูกและมีความชำนาญ เชนกัน                  
 2. ตนทุนคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรกเกี่ยวกับอุปกรณ งานวิจัยน้ีประกอบดวย เครื่องจักร เครื่องพนฉีดยา เครื่อง
ตัดหญา เครื่องสูบน้ำพรอมอุปกรณ และอุปกรณการเกษตร ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพรรณ รัตนทรงธรรม 
(2555) และณัฐหทัย ปอมสนาม (2555) กลาวคือ ตนทุนคาแรงงานในการดูแลทุเรียน ประกอบดวย คาแรงงานในการดแูล 
ประกอบดวย คาแรงงานในการปลูก คาแรงงานในการตัดหญา คาแรงงานในการฉีดยาพนทุเรียน คาแรงงานในการใสปุย 
คาใชจายในการผลิต ประกอบดวย คาไฟฟา คาน้ำมันเบนซิน คาซอมแซมอุปกรณ แตงานวิจัยน้ีเพ่ิมคาแรงงานในการโยงเชือก
ทุเรียน คาแรงงานในการตัดทุเร ียน คาแรงงานในการหาบทุเรียนมาใชในงานวิจัย สำหรับตนทุนในการบำรุงร ักษา 
ประกอบดวย การปลูกซอมแซม คาปุย คายาปราบศัตรูพืช สอดคลองกับงานวิจัยของนิกขนิภา บุญชวย (2560) และวรพรรณ 
รัตนทรงธรรม ซึ่งมีการบำรุงรักษาเชนกัน 
 3. วิธีการวิเคราะหผลตอบแทนของงานวิจัยน้ีไดศึกษา มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 

ระยะเวลาคืนทุน และอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี ่ย ซึ่งมีความสอดคลองกับลำพรรณ คีรีแกว (2554) ไดศึกษาตนทุนและ

ผลตอบแทนของการปลูกยาสูบ โดยใชระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ  อัตราผลตอบแทนที่แทจริง และวรพรรณ           

รัตนทรงธรรม (2555) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกลองกอง ใชวิธีระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ            

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน แตงานวิจัยที่กลาวมาไมไดนำอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยมาคำนวณ แตสวนที่แตกตางกัน          

คือ พันธุพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีแตกตางกันและราคาการจำหนายท่ีตางกันในขณะท่ีงานวิจัยของ Nkang (2009) ศึกษา

ตรวจสอบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตโกโกไดวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ เชนกัน ที่ตางกันคือ อัตราสวนตนทุนตอ

ผลประโยชน  

 4. ดานผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียนงานวิจัยนี้ พบวาทุเรียนสวนใหญมีระยะหางในการปลูก 6x6 เมตร 

ระยะเวลาคืนทุน 5 ป 7 เดือน 6 วัน ในขณะท่ีณัฐหทัย ปอมสนาม (2555) มีระยะหางการปลูก 4x4 เมตร มีระยะเวลาคืนทุน 

6 ป 1 เดือน 6 วัน ซึ่งมีความขัดแยงกัน เนื่องจากราคาทุเรียนในป 2563 ดีกวา ป 2555 งานวิจัยนี้จึงไดคืนทุนเร็วกวา     

มูลคาปจจุบันสุทธิของอัตราผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 6.50 เทากับ 4,345,100.65 บาท ซึ่งมีความขัดแยงกับ     

ณัฐหทัย ปอมสนาม (2555) ที ่ มีม ูลค าปจจุบันสุทธิในอัตราผลตอบแทนที ่ร อยละ 7 เทากับ 604,193.36 บาท                 

อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนรอยละ 53 อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงท่ีไดรับมีคาเทากับรอยละ 95 มีความแตกตาง

กัน ซึ่งงานวิจัยน้ีมีการเพ่ิมอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยรอยละ 361 ซึ่งงานวิจัยของณัฐหทัย ปอมสนาม (2555) ไมไดวิเคราะห

อัตราผลตอบแทนน้ี 

 5. สำหรับดานการปลูกพืชแซมในสวนทุเรียนงานวิจัยน้ีเหมือนกันมีการปลูกกลวยโดยท่ีปลูกในชวงเวลาทุเรียนอายุ 

1 – 4 ป กอนท่ีทุเรียนจะโตเพ่ือใหน้ำและรมทุเรียนเทาน้ัน ซึ่งขัดแยงกับณัฐพล แสวงกิจ (2562) ท่ีปลูกพริกข้ีหนูสวนและการ

ปลูกกลวยไขแซมทุเรียน  
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ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนของเกษตรกรหมูท่ี 13 ตำบลนา

ขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการทำสวนทุเรียนให

มีคุณภาพและประสิทธิภาพดังน้ี 

 1. ผลการวิจัยในครั้งน้ีเกษตรกรควรมีการศึกษาในการปลูกพืชแซมทุเรียน เชน กลวย  

 2. ควรมีการศึกษาคำนึงคาใชจายและลดตนทุนลง เชน การใสปุย การตัดหญา การฉีดพนยา 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาพัฒนาคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน GAP เพ่ือการสงออก 

 2. ควรมีการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกทุเรียนในพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ิมติมเพ่ือไดนำผลมาเปรียบเทียบตนทุน

และผลตอบแทนซึ่งแตละพ้ืนท่ีมีการลงทุนการใชบำรุงรักษาท่ีแตกตางกันผลท่ีไดอาจเปนประโยชนตอแนวทางปฏิบัติของ

เกษตรและเปนฐานขอมูลใหกับเกษตรกรท่ีดีข้ึน  
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