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 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 

ลักษณะงำน 

เป็นรูปแบบการท าวิจัย รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ หรืออาจเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิง

ภาคสนาม และการสัมภาษณ์ ท าการศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิ เป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลการส ารวจ

ด้วยการใช้แบบสอบถามแล้วน าข้อมูลเหล่าน้ันมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป โดยประชากร

ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโซ่คุณค่าของผลผลิตบัวหลวงทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกบัว

หลวง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดย

แบบสอบถามผู้วิจัยได้สร้างข้ึนจากการที่ได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งมีแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ระยะเวลำ 

1.ขั้นตอนกาเตรียมการ ( 1 เดือน) 

 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ( 1 เดือน) 

 เลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 เก็บแบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

3.ขั้นตอนการการประมวลข้อมูล (2 เดือน ) 

4.ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนงานวิจัย (1 เดือน) 
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 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตบัวหลวงวิเคราะห์ห่วงโซ่

อุปทานของการผลิตบัวหลวงเพื่อให้ได้กลยทุธ์และกระบวนการจัดการห่วงโซอุ่ปทานการผลิตบัวหลวง ของอ าเภอ
เมือง จังหวัดพทัลงุ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการจัดการห่วงโซ่อปุทาน รวมทัง้กลยุทธ์การ
พัฒนาโซ่อปุทานของผลผลิตบัวหลวง จังหวัดพทัลงุ โดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรทีป่ลูกบัวหลวง พ่อค้าส่ง
และพ่อค้าปลีกบัวหลวงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปรมิาณ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของของการปลูกบัวมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
9,057.9 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.5ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งเป็นต้นทุนค่าวัตถุดิบประกอบด้วย ค่าพันธ์ุ ปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยอินทรีย์และยาปราบศัตรูพืชและแมลง และต้นทุนยาปราบศัตรูพืชและแมลงเฉลี่ยสูงถึง 3480 บาท/ไร่
ดังนั้นควรมีการผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อท าการจัดซื้อหรือตั้งโรงงานผลิตยาปราบศัตรูพืชและแมลง
ร่วมกัน เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองและลดต้นทุนในการผลิต (2) จากวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตบัว

หลวง รูปแบบโซ่อุปทานของการผลิตและจ าหน่ายบัวหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จะเริ่มจากเกษตรกรผลิต
บัวหลวงเมื่อผลิตแล้วจะจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ประมาณร้อยละ 100 หลังจากนั้นพ่อค้าคนกลาง
จะน าไป จ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางต่างจังหวัดและพ่อค้าปลีกในตลาดเมืองพัทลุง ดังนั้นการส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุ่มเปน็กลุ่มใหญ่ เพื่อท าการต่อรองราคาหรือท าการจัดสั่งเองให้กับพ่อค้าต่างจังหวัดหรือพ่อค่า
ปลีกโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ จะสามารถช่วยเพิ่มก าไรได้ 
ค ำส ำคัญ : ห่วงโซ่อุปทาน  
 
กำรด ำเนินงำน  

1.ขั้นตอนกาเตรียมการ  

 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  

 เลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 เก็บแบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

3.ขั้นตอนการการประมวลข้อมูล  

4.ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนงานวิจัย  
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กำรประยุกต์ใช้วิชำควำมรู้/ทักษะตำมท่ีได้เรียนมำ 
1.วิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

ต้นทุนรวมทั้งหมด (Total Cost: TC) 

ต้นทุนรวมเป็นผลรวมของต้นทุนคงที่ทั้งหมดและต้นทุนผันแปรทั้งหมด ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนและถ้าไมท าการผลิตเลยต้นทุนรวมนี้จะเท่ากับต้นทุนคงที่ทั้งหมด โดยวิเคราะห์

ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลผลิตบัวหลวงนี้ใช้สมการต้นทุนและรายไดโดยพิจารณาทั้งต้นทุนที่เป็นเงินสด

และไมเป็นเงินสด ประโยชน์จากการวิเคราะห์จะท าให้กิจการทราบสัดส่วนของต้นทุนว่าส่วนไหนของกิจการ

ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) หมายถึง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประโยชน์จากการวิเคราะหเ์ฉลี่ยต่อ

หน่วย เมื่อน าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยมาเปรียบเทียบกบัต้นทุนส่วนเพิ่ม แล้วต้นทุนส่วนเพิม่มีค่าน้อยกว่าต้นทุน

เฉลี่ยต่อหน่วย ค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลงเมือ่ การผลติเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และตราบใดที่ต้นทุนส่วนเพิ่ม มี

ค่ามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย ค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย จะเพิ่มข้ึนเมื่อ การผลิตเพิม่ขึ้นเรือ่ย ๆ ดังนั้นการ

วิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยจึงมีประโยชน์ในการตัดสินใจขยายกจิการ 

2.อัตรำผลตอบแทนจำกเงินทุน (Return On Investment : ROI)  

เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบก าไรสุทธิเฉลี่ยเทียบกับต้นทุนสุทธิเฉลี่ยของโครงการนั้น ฃ 

3 วิเครำะห์ส่วนเหลื่อมกำรตลำด 

4 กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน 

           การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า จ านวน

สินค้าที่ขาย และก าไรจากการขายสินค้าเพื่อดูว่ากิจการจะต้องผลิตและขายสินค้าเป็นจ านวนเท่าใดจึงจะคุ้ม

ทุนพอดี ซึ่งจ านวนหน่วยของสินค้าที่ขายหรือปริมาณยอดขายจะท าให้ยอดขายหรือรายได้ของกิจการเท่ากับ

ต้นทุนที่เกิดข้ึนทั้งหมดพอดี 

3.5.5 กำรวิเครำะห์วิถีกำรตลำด มีเงื่อนไขประกอบ 2 อย่างคือ 

1) ปริมาณสินค้าที่เริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย ปริมาณสินค้าที่เริ่มไหลจาก

ผู้ผลิตคนแรกหรือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มแรกจะมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 100 และปริมาณสินค้าที่ถึงปลายทาง

ผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มสุดท้ายทุกคนรวมกันมีค่าเท่ากับร้อยละ 100 

2) ปริมาณสินค้าที่ไหลภายในตลาด ที่ท าการศึกษาต้องเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เช่น ช่วงปี

เพาะปลูกเดียวกัน หรือช่วงปีปฏิทินเดียวกัน 
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 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพฒันาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาท ิลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 

  

เส้นทาง logistics ของการผลิตบัวหลวง เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตของ

เกษตรกรและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการผลิต เพื่อให้ได้กลยุทธ์และกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานการ

ผลิต ซึ่งผลการวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์เกษตรกรผู้ปลูกบัวหลวง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค ฯลฯ ในการวางกล

ยุทธ์และกระบวนการจัดเส้นทาง logistics ในการพัฒนาและเพื่อมูลค่าของบัวหลวง อันเป็นการยกระดับ

รายได้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกบัวหลวง  

โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ด าเนินการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของการผลิตบัวหลวงในอ าเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาและเก็บข้อมูลจากเกษตรกร ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก บัวหลวง ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดพัทลุง 

3. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ก าหนดประชากร ที่เป็นเกษตรกร ผู้ค้าส่ง ผู้ค้า

ปลีก บัวหลวง ของอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

โดยมีการน าวิชาความรู้และทักษะทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้ดังนี้ 

1.วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ต้นทุนรวมทั้งหมด ต้นทนุเฉลี่ย  

2.อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน  

3.วิเคราะหส์่วนเหลื่อมการตลาด 

4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

5 การวิเคราะห์วิถีการตลาด  

แนวทำงกำรลดต้นทุนในกำรผลิต 

จากผลการศึกษา พบว่าต้นทุนผันแปรการผลิตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะต้นทุนค่าวัตถุดิบสูงถึงร้อยละ 

65.05 ของต้นทุนทั้งหมด และค่ายาปราบศัตรูพืช และแมลงก็เป็นต้นทุนค่าวัตถุดิบที่มากถึงร้อยละ 37.46 

ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นควรมีการผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อท าการจัดซื้อหรือตั้งโรงงานผลิตยาปราบ

ศัตรูพืชและแมลงร่วมกัน เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองและลดต้นทุนในการผลิต 
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แนวทำงกำรเพ่ิมก ำไรให้กับเกษตรกร 

จากการศึกษาห่วงโซ่อุปทานบัวหลวง พบว่าเกษตรกรผลิตบัวหลวงเมื่อผลิตแล้วจะจ าหน่ายให้แก่

พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ประมาณร้อยละ 100 หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อท าการ

ต่อรองราคาหรือท าการจัดส่งเองให้กับพ่อค้าต่างจังหวัดหรือพ่อค่าปลีกโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ 

กลยุทธ์ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานน้ีจะสามารถช่วยเพิ่มก าไรให้แก่เกษตรกรได ้

ตำรำง ต้นทุนกำรผลิตบัวหลวง 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ S.D. 
ต้นทุนผันแปร 6738.32 2319.63 9057.95 97.51 413.47 
1.1 ค่ำแรงงำน 1178.71 1499.63 2678.33 28.83 12.91 
ค่าจ้างปลูก 26.63 48.38 75.00 0.81 0.00 
ค่าจ้างใสปุ่๋ยและยาปราบศัตรูพืช 79.88 145.13 225.00 2.42 0.00 
ค่าจ้างเกบ็เกี่ยว 718.88 1306.13 2025.00 21.80 0.00 
ค่าจ้างปรับพื้นที ่ 353.33   353.33 3.80 12.91 
1.2ค่ำวัตถุดิบ 5222.39 820.00 6042.39 65.05 354.84 
ค่าพันธ์ุ   820.00 820.00 8.83 211.12 
ค่าปุ๋ยอินทรีย ์ 283.33   283.33 3.05 64.55 
ค่าปุ๋ยเคม ี 1459.06   1459.06 15.71 112.61 
ค่ายาปราบศัตรพูืช และแมลง 3480.00   3480.00 37.46 152.13 
1.3 ค่ำอุปกรณ์สิ้นเปลือง 337.22 0.00 337.22 3.63 120.66 
ถุงมือ 324.12   324.12 3.49 116.56 
รองเท้าบทู 13.11   13.11 0.14 4.74 
ต้นทุนคงท่ี 5.00 226.57 231.57 2.49 10.34 
2.1 ค่าภาษีค่าใช้ที่ดิน 5.00   5.00 0.05 0.00 
2.2 ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากเงินลงทุน   226.57 226.57 2.44 10.34 
ต้นทุนรวม 6743.32 2546.20 9289.52 100.00 423.80 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(ดอก)     14032.62   2032.60 
ต้นผันแปรเฉลี่ยต่อดอก(บาท)   

 
0.65   0.09 

ต้นคงที่เฉลี่ยต่อดอก(บาท)   
 

0.02   0.00 
ต้นทั้งหมดเฉลี่ยต่อดอก(บาท)   

 
0.66   0.10 

ราคาที่เกษตรกรไดร้ับต่อดอก(บาท)   
 

1.00   0.00 
รายได้ทั้งหมดต่อไร่(บาท)   

 
14032.62   2032.60 

ก าไรต่อไร่(บาท)   
 

4743.09   1912.06 
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ก าไรต่อดอก(บาท)     0.34   0.10 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 

 

ห่วงโซ่อุปทำนของกำรผลิตบัวหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

 


