
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

 1223 

การวิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนในการลงทนุการผลิตกลวยไมตัดดอก 
ของผูผลิตรายยอยในประเทศไทย 

Cost and Benefit Analysis of Small Orchid Farming Investment in Thailand 
 

จาริยา กนกวิมาน1  วรดี จงอัศญากุล1  และชยันต พิภพลาภอนันต1 

Jariya Kanokwiman1, Woradee Jongadsayakul1 and Chayun Pipoblapanan1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะอุตสาหกรรมกลวยไมตัดดอกของไทย รวมทั้งความคุมคาใน

การลงทุนปลูกกลวยไมตัดดอกของผูผลิตรายยอยในประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบวาผูประกอบการรายใหมมีอุปสรรคในการเขาสูตลาด ดานประสบการณ เนื่องจากการปลูก

กลวยไมตัดดอกนั้นจะตองอาศัยความรู และความชํานาญ ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณในการ

ผลิต ในดานพฤติกรรมพบวา ราคาจะถูกกําหนดโดยพอคาคนกลางซึ่งมีอํานาจการตอรองมากกวา ดังนั้นเกษตรกร

สวนใหญจึงมีพฤติกรรมการแขงขันที่มิใชราคา โดยการควบคุมคุณภาพดอกกลวยไมใหไดมาตรฐานตามความ

ตองการ สําหรับผลการดําเนินงาน พบวากําไรของเกษตรกรในการขายดอกกลวยไมจะขึ้นกับเกรดของดอกกลวยไม 

โดยกําไรจากการขายกลวยไมในเกรดกานชอดอกยาว 50-60 ซม. จะทําใหเกษตรกรไดกําไรสูงสุด 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนสวนกลวยไมตัดดอกขนาด 10 ไร อายุโครงการ 4 ป โดย

ใชอัตราคิดลดรอยละ 7.5 พบวา NPV มีคาเปนบวก  BCR มีคามากกวา 1  และ IRR มีคามากกวาอัตราคาเสียโอกาส

ในการลงทุน ชี้ใหเห็นวาการลงทุนทําสวนกลวยไมสกุลหวายมีความคุมคาในการลงทุน อยางไรก็ตามหากตนทนและ

ผลตอบแทนไมเปนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว โครงการดังกลาวยังมีความคุมคาในการลงทุนตราบใดก็ตามที่ ตนทุน

เพ่ิมขึ้นไมเกินรอยละ 36.05 และผลตอบแทนลดลงไมเกินรอยละ 26.50 

คําสําคัญ : อุตสาหกรรมกลวยไม  กลวยไมตัดดอก  ตนทุนและผลตอบแทน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research are to study orchid cut flower industry and to analyze small orchid 

cut flower investment in Thailand. 

The study revealed that new business entrepreneurs have encountered the problem about 

experience since small orchid farming requires extensive skills and levels of  knowledge which are both 

time intensive to acquire. For conduct, the study showed that orchid prices are set by middlemen who 
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often enjoy in an advantageous position during price negotiations. So mat growers are in non price 

competition such as quality control in order to meet the market standard. For performance, profits 

depend on orchid grades and are best attained for orchids with a peduncle of 50-60 centimeters. 

In the financial analysis on orchid farming investment with 10 rai of planting area, 4 years project 

life, and 7.5 percent discount rate, it is found that the NPV is positive, the BCR is larger than 1, and the 

IRR is higher than the opportunity cost. This result suggests that orchid farming investment is worthwhile. 

However, if cost and benefit are not as assumed, the investment will still be profitable as long as an 

increase in cost is not greater than 36.05 percent, or a decrease in benefit is not greater than 26.50 

percent. 

Key Words : orchid cut flower industry, cost and benefit, orchid farming  
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คํานาํ 
  กลวยไมเปนไมดอกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถผลิตและสงออกไป

จําหนายยังตางประเทศ และนํารายไดเขาประเทศนับพันลานบาทตอป และยังทําใหดอกกลวยไมจากประเทศไทย

เปนที่รูจักของนานาประเทศ อีกทั้งยังไดรับการยกยองวาประเทศไทยเปนแหลงผลิตกลวยไมเมืองรอนที่สําคัญที่สุด 

เนื่องจากกลวยไมตัดดอกจากประเทศไทยมีความสวยงาม คุณภาพดี มีอายุการใชงานนาน เปนที่ตองการของตลาด

และยังสามารถครองอันดับหนึ่งในการสงออกกลวยไมตัดดอกในตลาดโลก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551) โดยในป พ.ศ.

2552 ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกปริมาณ 24,601 ตันมีมูลคา 2,366.4 ลานบาทซึ่งมีปริมาณ

เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ท่ีประเทศไทยมีปริมาณสงออกกลวยไมตัดดอกปริมาณ 21,207 ตัน และมีมูลคา 2,538.6 

ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,  2552) 

  จากปริมาณการสงออกที่มีเพ่ิมข้ึนทุกป ทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําแนวทางพัฒนากลวยไม

ไทยโดยกําหนดยุทธศาสตรการแขงขันกลวยไมไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งไดกําหนดกลยุทธดําเนินการ 

ไดแก การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานตลาดสงออก กลยุทธสงเสริมการผลิตกลวยไมคุณภาพใหมีความหลากหลาย

ดานสายพันธุ กลยุทธพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม และกลยุทธการพัฒนาองคกร เชน สรางศูนยกลางใหบริการ

กลวยไมแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือมุงไปสูเปาหมายเพิ่มมูลคาการสงออกกลวยไมปละ 10,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2559   

  จากปริมาณการสงออกที่มีเพ่ิมขึ้นทุกป และนโยบายรัฐท่ีมีการสงเสริม และเพิ่มศักยภาพการแขงขันกลวยไม

ไทย จึงเห็นวาควรมีการศึกษาโครงสรางตลาด พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมกลวยไมตัดดอก

ของไทยเพื่อใหไดทราบวา ปจจัยใดมีอิทธิผลตอโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรม และพฤติกรรมของหนวยตางๆ และ

ผลการดําเนินงานในอุตสาหกรรมกลวยไมไทย อีกทั้งยังเห็นวาโอกาสในการขยายธุรกิจการทําสวนกลวยไมตัดดอกยัง

มีอีกมาก แตปญหาในการลงทุนก็มีเชนเดียวกัน เนื่องจากการผลิตกลวยไมตัดดอกเปนการลงทุนระยะยาวและตองใช

เงินลงทุนสูงทั้งในดานการลงทุนสรางโรงเรือน เครื่องมือและอุปกรณในการดําเนินการ การปลูก การดูแลรักษา ซึ่ง
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เปนจํานวนเงินที่คอนขางสูง ผูศึกษาจึงเห็นความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนการ

ผลิตกลวยไมตัดดอกของผูผลิตรายยอยในประเทศไทย 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรม และผลการดําเนินงานใชแนวคิดทฤษฏีแบบจําลองโครงสรางตลาด 

พฤติกรรมหนวยผลิต และผลการดําเนินงาน (The Structure-Conduct-Performance) ในการวิเคราะหดวยการใช

ขอมูลทุติยภูมิในระหวางชวงป 2549-2552 และการศึกษาความคุมคาในการลงทุนและศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายได

และตนทุน ใชการวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุนระยะยาว (Financial Analysis) และการวิเคราะหคาความ

แปรเปลี่ยน (Switching Value Test) ในการวิเคราะหผลตามลําดับ โดยใชขอมูลปฐมภูมิในการออกแบบสอบถาม

เกษตรกรผูปลูกกลวยไมตัดดอก โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )จํานวน 30 ราย

จากจํานวนเกษตรกร 178 รายในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดที่มีการปลูกกลวยไมตัดดอกเพื่อ

การคาและการสงออกมากเปนอันดับท่ี 5 ของประเทศไทย 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Method) อธิบายการศึกษาลักษณะอุตสาหกรรมกลวยไมตัดดอก

ของไทย จะใชแนวคิดทฤษฏีแบบจําลองโครงสรางตลาด  พฤติกรรมหนวยผลิต และผลการดําเนินงาน   

การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพ่ืออธิบายการศึกษาความคุมคาในการลงทุนและปจจัยที่

มีผลตอรายไดและตนทุนในการลงทุน ใชวิธีการวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุน ซึ่งจะใชหลักเกณฑการ

ตัดสินใจโดยพิจารณาดูจากตัววัดผลดังตอไปนี้  

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (Benefit – Cost Ratio: BCR)  

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 

และการวิเคราะหคาความแปรเปลี่ยน มาทําการวิเคราะหและทดสอบเพื่อหาวา ณ ระดับตนทุนที่เพ่ิมข้ึนหรือ

ผลตอบแทนที่ลดลงเทาไรจึงจะทําใหการลงทุนทําสวนกลวยไมตัดดอกสกุลหวายไมคุมคากับการลงทุน 

 

ผลการศึกษา 
การศึกษาโครงสรางตลาด พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของเกษตรกรกลวยไมตัดดอก ตลอดจน

นโยบายของรัฐบาลที่มีตออุตสาหกรรมกลวยไมตัดดอก ในดานโครงสรางพบวาผูประกอบการรายใหมมีอุปสรรคใน

การการเขาสูตลาดในดานความแตกตางสินคา ดานประสบการณในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากการทําการผลิตหรือ

ปลูกกลวยไมตัดดอกนั้นจะตองอาศัยความรู ประสบการณ และความชํานาญ ดานความสามารถในการควบคุม

ปจจัยการผลิตผลิต เชนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในการผลิตและ ความสามารถในการบริหารจัดการซึ่งเกิดจากการ

เรียนรูและมีประสบการณในการบริหารจัดการ  
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ในดานพฤติกรรม พบวาราคาจะถูกกําหนดโดยพอคาคนกลางหรือผูท่ีมารับซื้อ กลาวคือเกษตรกรจะเปนผู

ยอมรับราคา โดยพอคาคนกลางหรือผูท่ีมารับซื้อจะมีอํานาจการตอรองราคามากกวาเกษตรกร ดานพฤติกรรมการ

แขงขันที่มิใชราคา เชน การควบคุมคุณภาพ การใหบริการที่ดี การอํานวยความสะดวกทางการเงิน การทําให

ผลิตภัณฑมีความแตกตาง และการโฆษณาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

สําหรับผลการดําเนินงาน กําไรของเกษตรกรในการขายดอกกลวยไมแตกตางกัน ข้ึนกับรูปแบบการขายใน

ลักษณะการคัดเกรดแบงไดเปน เกรดกานชอดอกยาว 35-40 ซม. เกรดกานชอดอกยาว 40-50 ซม. และเกรดกานชอ

ดอกยาว 50-60 ซม. โดยกําไรจากการขายกลวยไมในเกรดกานชอดอกยาว50-60 ซม. จะทําใหเกษตรกรไดกําไร

สูงสุด คือ 3.23 บาทตอชอ 

สําหรับนโยบายของรัฐบาลที่มีตออุตสาหกรรมกลวยไมตัดดอก น้ันพบวาสงผลกระทบตอโครงสราง

อุตสาหกรรม โดยนโยบาย GAP ดอกกลวยไมที่ไดรับรอง GAP น้ันสามารถสรางความแตกตางของสินคาได แตไม

สงผลตอราคาขาย อยางไรก็ตามการมีระบบรับรอง GAP ทําใหสินคามีความแตกตางเพราะ ประเทศผูนําเขาบาง

ประเทศเรียกรองผูสงออกใหแสดงหลักฐานการรับรอง GAP เนื่องจากประเทศผูนําเขาสวนใหญจะเขมงวดตอ

คุณภาพดอกกลวยไมมากโดยเฉพาะเรื่องโรคและแมลง สําหรับนโยบายอื่นๆ เชนโครงการผลักดันการสงออกกลวยไม 

ปละ 10,000 ลานบาท พบวาโครงการดังกลาวไดมี การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตกลวยไมซึ่งเปนการสราง

พันธุกลวยไมท่ีแตกตางและหลากหลายออกสูตลาดมากขึ้น การปองกันโรคและควบคุมศัตรูพืช การพัฒนาวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยวซึ่งจะชวยใหดอกกลวยไมมีคุณภาพมากขึ้น  

สําหรับการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนทําสวนกลวยไมตัดดอกในจังหวัดนนทบุรี โดยไดทํา

การสํารวจอยางเฉพาะเจาะจงสําหรับเกษตรกรที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจํานวน 30 ตัวอยาง เปน

เพศชายรอยละ 83.33 เพศหญิง รอยละ 16.67 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด มีขนาดพื้นที่ถือครองที่ดินขนาด 10 ไร คิด

เปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยเกษตรกรมีการขอสินเชื่อในการผลิต คิดเปนรอยละ 73.33 ของกลุม

ตัวอยางทั้งหมด และเปนการกูเงินสวนใหญจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดเปนรอย

ละ 77.27 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

ดานราคาดอกกลวยไมของเกษตรกรจะแบงเปน 2 ประเภท ถาเปนไมสงออกเกษตรกรจะขายตามเกรดที่

บริษัทสงออกกําหนด ราคาที่เกษตรกรไดรับ แบงตามเกรดของกลวยไมและราคาจะแตกตางตามฤดูกาล ซึ่งดอก

กลวยไมเกรดยาวพิเศษราคาเฉลี่ยชอละ 3.82 บาท เกรดยาวราคาเฉลี่ยชอละ 2.85 บาท เกรดสั้นราคาเฉล่ียชอละ 

1.90 บาท เกรดสั้นสุดราคาเฉลี่ยชอละ 1.00 บาท สวนราคาดอกกลวยไมท่ีขายภายในประเทศนั้นขายเปนกํา โดย 1

กําจะมีนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมและมีราคาเฉลี่ยกําละ 87 บาท  

ในการปลูกกลวยไมชวงเริ่มแรกนั้น เกษตรกรตองลงทุนในการสรางโรงเรือน และซื้อตนพันธุจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเปนคาใชจายที่สูง อีกทั้งยังมีคาใชจายชําระคืนเงินกูในปท่ี1 ดังนั้นในชวงเริ่มตนคาใชจายจึงสูง

กวารายไดทําใหเงินสดสุทธิติดลบเปนจํานวนเงิน 279,354.04 บาท อีกทั้งผลผลิตปแรกมีนอย เนื่องจากกลวยไมท่ี

สามารถตัดขายไดน้ันสามารถใหดอกไดเม่ืออายุ 8 เดือนหลังจากปลูก และตั้งแตปท่ี 2 ถึง 4 เกษตรกรจึงมีรายไดจาก

การปลูกกลวยไมเต็มท่ี กระแสเงินสดสุทธิท่ีเกษตรกรไดรับจึงมีคาเปนบวก เม่ือทําการวิเคราะหผลตอบแทนทาง
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การเงินโดยใชอัตราคิดลดรอยละ 7.5 ในการคํานวณ พบวาการลงทุนปลูกกลวยไมมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน 

(PVB) เทากับ 5,734,532 บาท มูลคาปจจุบันของตนทุน (PVC) เทากับ 4,214,902 บาท ซึ่งสามารถหามูลคาปจจุบัน

สุทธิ (NPV) เทากับ 1,519,630 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.36 และอัตราผลตอบแทนภายใน

ของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 22.71 ซึ่งผลการคํานวณจากตัวชี้วัดดังกลาวแสดงใหเห็นวาในการลงทุนปลูก

กลวยไม มีความเปนไปไดท่ีเกษตรกรจะลงทุน เนื่องจากมีความคุมคาทางการเงิน ซึ่งสามารถอธิบายความคุมคาทาง

การเงินโดย ตัวชี้วัดแตละตัวดังนี้ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ท่ีมีคาเปนบวกแสดงถึงการลงทุนปลูกกลวยไมตัดดอก

เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทนเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันสูงกวามูลคาปจจุบันของตนทุนที่ลงทุนไปตลอดอายุโครงการ 

สวนอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) ท่ีมากกวาหนึ่ง แสดงถึงเกษตรกรที่ทําการปลูกกลวยไมตัดดอกจะมีมูลคา

ปจจุบันของผลผลิต 1.36 บาท ตอมูลคาปจจุบันของการลงทุน 1 บาท และตัวชี้วัดตัวสุดทาย คือ อัตราผลตอบแทน

ภายในของโครงการ (IRR) ท่ีคํานวณไดรอยละ 22.71 ซึ่งมากกวาอัตราคิดลดหรืออัตราผลตอบแทนที่ตองการที่

กําหนดคือรอยละ 7.5 แสดงถึงความคุมคาในการลงทุน (ตารางที่ 1) 

ถึงแมวาการลงทุนทําสวนกลวยไมตัดดอกสกุลหวายจะมีความคุมคา แตก็มีความเสี่ยงในดานรายไดหรือ

คาใชจายของการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดต้ังสมมติฐานไว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงไดทําการทดสอบ

คาความแปรเปลี่ยนดานตนทุนและผลตอบแทน ผลการวิเคราะห คาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุน พบวา การ

ลงทุนทําสวนกลวยไมตัดดอก มีคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุนรอยละ 36.05 หมายความวาการลงทุนทําสวน

กลวยไมตัดดอกสามารถใหตนทุนเพิ่มขึ้นไดไมเกินรอยละ 36.05 จึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาไมติดลบ 

หรือทําใหการลงทุนทําสวนกลวยไมตัดดอกยังใหผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน เม่ือพิจารณาคาความแปรเปลี่ยน

ทางดานผลตอบแทน มีคาความแปรเปลี่ยนดานผลตอบแทนเทากับรอยละ 26.50 หมายความวาการลงทุนทําสวน

กลวยไมตัดดอกสามารถใหผลตอบแทนลดลงไดไมเกินรอยละ 26.50 จึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาไมติด

ลบ หรือทําใหการลงทุนทําสวนกลวยไมตัดดอกยังใหผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหการลงทุนทําสวนกลวยไมสกุลหวายขนาดพื้นที่ 10 ไร ในจังหวัดนนทบุรี ป พ.ศ. 2553 

    หนวย: บาท 

รายละเอียด ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

กระแสเงินสดรับ      

สวนของผูถือหุน 1,980,000.00   -   -   -   -  

รายไดจากการกูยืม 1,320,000.00   -   -   -   -  

รายไดจากการขายผลผลิต  -  472,690.00  1,667,880.00  1,981,334.00  1,916,751.00  

รายไดจากการขาย

ทรัพยสิน      

โรงเรือน  -   -   -   -  700,000.00  

เครื่องจักรและ

อุปกรณทางการ

เกษตร  -   -   -   -  171,940.00  

ซากตนกลวยไม  -   -   -   -  225,000.00  

รวมกระแสเงินสดรับทั้งหมด 3,300,000.00  472,690.00  1,667,880.00  1,981,334.00  3,013,691.00  

กระแสเงินสดจาย      

คาเชา      25,000.00  25,000.00    25,000.00  25,000.00   -  

คาปรับพื้นที่      70,000.00   -   -   -   -  

โรงเรือน 1,200,000.00   -   -   -   -  

ตนพันธุ 1,140,000.00   -   -   -   -  

คาใชจายในการลงทุน   

อื่นๆ    564,400.00        500.00     1,900.00        500.00   -  

คาใชจายในการ

ดําเนินการ  -  339,040.00  343,340.00  344,640.00  344,640.00  

รวมกระแสเงินสดจายทั้งหมด 2,999,400.00  364,540.00  370,240.00  370,140.00  344,640.00  

ผลตอบแทนสุทธิกอนชําระ

เงินกู  -  108,150.00  1,297,640.00  1,611,194.00  2,669,051.00  

ชําระคืนเงินกู  -  298,404.04  318,546.31  340,048.19  363,001.44  

ดอกเบีย้จาย  -    89,100.00    68,957.73  47,455.85    24,502.60  

รวมคาใชจายเงนิตน 

และดอกเบี้ย  -  387,504.04  387,504.04  387,504.04  387,504.04  

กระแสเงินสดสทุธิ 300,600.00  -279,354.04 910,135.96  1,223,689.96  2,281,546.96  
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ตารางที่ 1(ตอ)  ผลการวิเคราะหการลงทุนทําสวนกลวยไมสกุลหวายขนาดพื้นที่ 10 ไร ในจังหวัดนนทบุรี  

ป พ.ศ. 2553 

    หนวย: บาท 

รายละเอียด ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

กระแสเงินสดสทุธิตนงวด  -  300,600.00    21,245.96   931,381.92  2,155,071.88  

กระแสเงินสดสทุธิระหวางงวด  -  -279,354.04 910,135.96  1,223,689.96  2,281,546.96  

กระแสเงินสดสทุธิปลายงวด 300,600.00     21,245.96 931,381.92  2,155,071.88  4,436,618.84  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาโครงสรางตลาด พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของเกษตรกรกลวยไมตัดดอก ตลอดจน

นโยบายของรัฐบาลที่มีตออุตสาหกรรมกลวยไมตัดดอก ในดานโครงสรางพบวาผูประกอบการรายใหมมีอุปสรรคใน

การการเขาสูตลาดในดานความแตกตางสินคา ดานประสบการณในการประกอบธุรกิจ ในดานพฤติกรรม พบวาราคา

จะถูกกําหนดโดยพอคาคนกลางหรือผูท่ีมารับซื้อ เนื่องจากมีอํานาจการตอรองราคามากกวา เกษตรกรมีพฤติกรรม

การแขงขันที่มิใชราคา เชน การควบคุมคุณภาพ การทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตาง สําหรับผลการดําเนินงาน กําไร

ของเกษตรกรในการขายดอกกลวยไมในเกรดกานชอดอกยาว 50-60 ซม. จะทําใหเกษตรกรไดกําไรสูงสุด  

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกกลวยไมตัดดอกของเกษตรกร กําหนด

อัตราคิดลดเทากับรอยละ 7.5 พบวา การลงทุนปลูกกลวยไมตัดดอกมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 

1,519,391.84 บาท อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (BCR) เทากับ 1.36 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

(IRR) เทากับรอยละ 22.70 ชี้ใหเห็นวาการลงทุนทําสวนกลวยไมตัดดอกสกุลหวายมีความคุมคาในการลงทุน 

คาความแปรเปลี่ยนดานตนทุนและผลตอบแทน ผลการวิเคราะห คาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนมีคา

ความแปรเปลี่ยนดานตนทุนรอยละ 36.05 และคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนมีคาเทากับรอยละ 26.50  

ขอเสนอแนะ 
1. หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของควรใหความสนใจและใหการสงเสริมใหเกิดการลงทุนทําสวนกลวยไมตัด

ดอกสกุลหวายเพ่ิมขึ้นภายในจังหวัด เนื่องจากผลของการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน พบวาตัวชี้วัดตางๆ คือ 

NPV มีคามากกวาศูนย BCR มีคามากกวา 1 และ IRR มีคามากกวาอัตราคิดลด ชี้ใหเห็นวาการลงทุนปลูกกลวยไม

ตัดดอกมีความคุมคาในการลงทุน แสดงใหเห็นวาการลงทุนปลูกกลวยไมตัดดอกเปนการผลิตที่มีศักยภาพและเปน

ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสําหรับเกษตรกรและผูสนใจลงทุน  

2. หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจําเปนตองจัดทําโครงการฝกอบรมระยะสั้นใหเกษตรกรผูปลูกกลวยไมให

รูจักวิธีการในการปลูก การดูแลรักษา การตัดดอก ตลอดจนการคัดเกรดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือใหไดผลผลิตที่

ดีและรายไดท่ีเกษตรกรไดรับเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งจําเปนตองมีการนํามาตรฐานดอกกลวยไมมาบังคับใชกับผูสงออกที่
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ตองการสงดอกกลวยไมไปจําหนายในตางประเทศ เพ่ือเปนการรักษาคุณภาพของดอกกลวยไมจากประเทศไทยให

ยังคงเปนที่ยอมรับของตลาดตอไป เนื่องจากในปจจุบันเกษตรกรสวนมากยังไมทราบวิธีการดูแลรักษาและคัดเกรด

เพ่ือใหกลวยไมมีคุณภาพที่ดี จึงสงผลถึงปญหาในเรื่องการตัดดอกกลวยไมไมไดคุณภาพไปจําหนายยังตางประเทศ  

3. เกษตรกรควรมีการรวมกลุมเพ่ือซื้อปจจัยการผลิต เนื่องจากการรวมกลุมเพ่ือใหปริมาณการซื้อมีจํานวน

มากจะสามารถซื้อไดในราคาที่ถูกลง และการรวมกลุมยังทําใหเกษตรกรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูและปญหา 

ทําใหสามารถรวมกันแกไขปญหาไดดียิ่งขึ้น และควรมีการรวมกลุมทําการรวบรวมผลผลิต เพ่ือขายในปริมาณมากจะ

ทําใหลดการถูกกดราคาจากพอคาคนกลางที่มารับซื้อ ทําใหเกษตรกรสามารถมีรายรับที่มากขึ้นได 

4. เกษตรกรควรใหความระมัดระวัง และควรใหความใสใจกับคุณภาพของกลวยไมสกุลหวายที่เกษตรกร
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