
 

บทที่ 4 
การวิเคราะหปจจัยการผลิตผักปลอดสารพิษ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ใน

จังหวัดเชียงใหมในป 2551นี้ เปนการติดตามเพื่อวิเคราะหความคุมคาของตนทุนและผลสัมฤทธ์ิ
ในรอบของการผลิตท้ังปของเกษตรกร ภายใตขอบเขตของการจดบันทึกท้ังดานตนทุน และ
รายได ตลอดจนท่ีมาของการใชวัสดุ อุปกรณ และการบํารุงดินและผลผลิต  เพื่อใหเกษตรกร
ไดรับทราบแนวความคิดและเกิดองคความรูท่ีไดแลกเปล่ียนระหวางกัน เพื่อนําไปสูคําตอบของ
การทําการเกษตรปลอดสารพิษท่ีประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
ผูวิจัยไดศึกษาถึงประเด็นปจจัยการผลิต และการวิเคราะหปจจัยการผลิตท่ีจะสงผลตอการลงทุน
และความคุมคา ไว 4 ประเด็นคือ  

1. ปจจัยการผลิต  
2. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไร 
 3. การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต  
4. การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลตอกําไร  
 

4.1 การผลิตผกัปลอดสารพษิ 
 จากผลการศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ  ของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม  เปนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรไดเขาใจถึงตนทุนประเภทตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการผลิต ซ่ึงปกติ
แลวโดยท่ัวไปเกษตรกรจะไมทราบถึงตนทุนท่ีใชในการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีแทจริง  จึงเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกษตรกรบางรายประสบปญหาการขาดทุนและไมสนใจท่ีจะทําการผลิต
ภายใตการเกษตรผักปลอดสารพิษ  ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้ท่ีจะเปนแนวทางหนึ่งในการสราง
ความรูความเขาใจถึงกระบวนการพัฒนาระบบการเกษตรเดิมสูการเกษตรที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภคได  
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 4.1.1 ตนทุนการผลิตผักปลอดสารพิษ 
          การศึกษาถึงรายการตนทุนท่ีเกิดข้ึนของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในคร้ังนี้ 
ไดแยกพิจารณาตามขอบเขตดานระยะเวลาไว 2 ลักษณะ คือ การผลิตในระยะส้ันและการผลิต
ในระยะยาว ขางตน โดยระบุจากขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร โดยแยกเปนขอมูลตนทุนการผลิต
คงท่ีและตนทุนการผลิตผันแปร (กมลทิพย คําใจ, 2550) พบรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  4.1 แสดงประเภทรายการตนทุนการผลิตคงท่ีและตนทุนการผลิตผันแปรของเกษตรกร 
                   ผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  

 

        หมายเหตุ : ขอมูลโดยเฉล่ียจากการสํารวจ  
 

ประเภทของตนทุนการผลิต 

ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร 
1.ท่ีดิน/ คาเชาท่ีดิน คาแรงงาน 
2. เครื่องพนยา 1.เตรียมดิน  
3.เครื่องสูบน้ํา 2.คาจางไถ/ข้ึนแปลง  
4.จอบ 3.คาหวานกลา/ปลูกผัก  
5.เสียม 4.คาใสปุย  
6.บัวรถนํ้า 5.คาใหน้ํา  
7.มีด 6.คากําจัดวัชพืช  
8.กรรไกรตัด 7.คากําจัดโรคและแมลง  
9.สปริงเกอรรดนํ้า 8.คาเก็บเกี่ยว  
10.สายยาง 9.คาบรรจุหีบหอ  
11.ทอน้ํา PVC  คาใชจายในการผลิต 
12. ถังนํ้าหมัก 1. ฮอรโมน (จลุินทรีย) 
13. โรงเรอืน 2. เมล็ดพันธุพืช 
 3. ปุย  
 4. ยาฆาแมลง  
 5. คาไฟฟา 
 6. คานํ้า 
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ตารางท่ี  4.2 แสดงรายการตนทุนการผลิตผันแปรคาใชสอยในการบรรจุภัณฑและคาใชจาย 
       ทางการตลาด ในการผลิตผักปลอดสารพิษของกลุมเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม 
 

คาบรรจุภัณฑและคาใชจายในตลาด คาใชสอยการผลิต 
1.คาถุงพลาสติก 1. คาน้ํามันเช้ือเพลิง 
2.คาหนังยาง 2. คาซอมอุปกรณ 
3.คาเชือกมัด 3. คาใชจายอ่ืนๆ 
4.คาโทรศัพท 4.เคร่ืองตัดหญา   
5.คาน้ํามันรถ 5.คาปุยหมัก   
6.คาสมุดบัญชี  
7.คาไฟฟา  

      
   หมายเหตุ : ขอมูลโดยเฉล่ียจากการสํารวจ  
 
4.2 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตผกัปลอดสารพษิ 
 
 เพื่อวิเคราะหความคุมคาของตนทุนและผลสัมฤทธ์ิในรอบของการผลิตท้ังปของ
เกษตรกร ท่ีสนใจเขารวมโครงการวิจัยในคร้ังนี้ จากการผลิตผักปลอดสารพิษในพืชจํานวน 33 
ชนิด จากเกษตรกรจํานวน 50 ราย จากพื้นท่ี 6 อําเภอ ภายใตขอบเขตของการจดบันทึกท้ังดาน
ตนทุน และรายได ตลอดจนท่ีมาของการใชวัสดุ อุปกรณ และการบํารุงดินและผลผลิต เพ่ือให
เกษตรกรไดรับทราบแนวความคิดและเกิดองคความรูท่ีไดแลกเปล่ียนระหวางกัน เพื่อนําไปสู
คําตอบของการทําการเกษตรปลอดสารพิษท่ีประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผูวิจัยไดศึกษาถึงประเด็นปจจัยการผลิต และการวิเคราะหปจจัยการผลิตท่ีจะสงผล
ตอการลงทุนและความคุมคา ไว คือ  
 1. ปจจัยการผลิต (ตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปร) 
 2. การวิเคราะหปจจัยการผลิตท่ีมีผลกระทบตอกําไร  
 3. การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต 
 4. การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลตอกําไร 
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ตารางท่ี 4.3 ขอมูลประเภทของผักปลอดสารพิษ (พืชเศรษฐกิจ) ท่ีใชในการวิเคราะหปจจยัทุน 
                    การผลิตของเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม 
 

 ท่ี ชนิดผัก ท่ี ชนิดผัก 
1 ผักกาดกวางตุง 18 พริกหนุม 
2 กระเทียมตน 19 มะเขือเทศ  
3 กะหลํ่าปลี  20 ถ่ัวฝกยาว  
4  คะนา 21 บวบเหล่ียม 
5  ค่ึนชาย 22 แตงกวา  
6  กะหลํ่าดอก 23 แครอท 
7  ถ่ัวแขก  24 ผักกาดฮองเต 
8 ถ่ัวพ ู 25 ต้ังโอ 
9 บร็อคโคล่ี  26 ถ่ัวลันเตา 
10 ปวยเลง  27 หัวไชเทา 
11  ผักโขมจีน  28 มะเขือยาว  
12 ผักกาดขาว  29 มะเขือเจาพระยา  
13 มะระจนี 30 เห็ดนางฟา 
14 ผักชี 31 เห็ดลม 
15 ผักบุงจีน 32 ผักกาดหางหงษ 
16 สลัดใบ 33 กุยชาย 
17 พริกข้ีหน ู   

 

ท่ีมา จากการสํารวจ 
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 ผลการวิเคราะหปจจัยการผลิตท่ีมีผลตอการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 การศึกษาวิเคราะหปจจัยการผลิตท่ีจะสงผลตอการลงทุนและกําไร คือ  ปจจัยการผลิต 
(ตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปร) การวิเคราะหปจจัยการผลิตท่ีมีผลกระทบตอกําไร การวิเคราะห
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลตอกําไร โดยจําแนกเปน
ขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยตรงตอการผลิตผักแตละชนิด ดังตอไปนี้  
 
  1. ผักกาดกวางตุง 
      การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักกาดกวางตุงของ
เกษตรกรผูผลิตกลุมเกษตรอินทรียดอกคํา อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาที่ไดจาก
การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีใชในการผลิตผักกาดกวางตุงปลอดสารพิษของเกษตรกร สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
  1) การผลิตผักกาดกวางตุงของเกษตรกรประกอบดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยาจอบ เสียม บัว
รดน้ํา มีด   กรรไกร สายยาง ตะกรา เมล็ดพันธุพืช คาเตรียมดิน คาจางไถและคาหวานกลา    
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน (น้ําหมัก) 
คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คา
ถุงพลาสติก คาหนังยาง คาเชือกมัด คาโทรศัพท คาน้ํามันรถและคาไฟฟา 
  2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรจากการผลิตผักกาดกวางตุงปลอด
สารพิษของเกษตรกร พบวาสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) ทําใหทราบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือรายรับรวม 
ตนทุนคงที่รวมและตนทุนรวม กลาวคือเม่ือเกษตรกรมีรายรับรวมเพิ่มข้ึน หรือตนทุนคงที่รวม 
หรือตนทุนในการผลิตเพิ่มข้ึนก็จะสามารถชวยใหกําไรเพิ่มข้ึนได 
  3) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตของเกษตรกร จาก
การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน ทําใหทราบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต คือ 
คาบรรจุหีบหอ คาเตรียมดินและคาไฟฟา คือเม่ือเกษตรกรมีคาใชจายท่ีเกี่ยวกับคาบรรจุหีบหอ 
คาเตรียมดินและคาไฟฟาเพ่ิมข้ึน หมายความวาเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตมากข้ึนตามไปดวย 
  4) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักกาดกวางตุง
ปลอดสารพิษ พบวาสมการพยากรณกําไรจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน ทําใหทราบ
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วาในการผลิตผักกาดกวางตุงคร้ังนี้   ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไร คือ คาบรรจุหีบหอ คา
เตรียมดินและคาไฟฟา กลาวคือ ถาเกษตรกรสามารถลดคาใชจายดานคาบรรจุหีบหอผลผลิต คา
เตรียมดินและคาไฟฟา เกษตรกรก็จะไดรับกําไรจากการผลิตเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 
 
 2. กระเทียมตน 

    การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตกระเทียมตนของ
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานชอแล ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผลการ
วิเคราะหปจจัยท่ีใชในการผลิตกระเทียมตนของเกษตรกร สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
       1) การผลิตกระเทียมตนของเกษตรกรประกอบดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา 
จอบ มีด เมล็ดพันธุกระเทียมตน มีด คาเตรียมดิน คาจางไถ คาปลูกกระเทียมและคาเก็บเกี่ยว
ผลผลิต    
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุยอินทรีย ปุยเคมี ปูน
ขาว คาเชือกมัด (ตอก) คาซอมอุปกรณ ฮอรโมนและปุยชีวภาพ คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช 
คากําจัดโรคและแมลง คาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
   2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรจากการผลิตกระเทียมตนของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไร คือ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวมและ
รายรับรวม กลาวคือ ถาเกษตรกรสามารถลดตนทุนรวม ตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร รายรับ
รวมก็จะเพิ่มข้ึน 
  3) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตกระเทียม
ตนของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน 
พบวา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต คือ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คากําจัดวัชพืชและปุยเคมี 
กลาวคือ เกษตรกรควรลดคาใชจายท่ีเกี่ยวกับคากําจัดวัชพืชและคาปุยเคมีแลวเพิ่มคาใชจายดาน
คาน้ํามันเช้ือเพลิงแทน กลาวคือ เกษตรกรเสียคาใชจายท่ีเกี่ยวกับคากําจัดวัชพืชและคาปุยเคมีสูง
เกินไปสงผลกระทบใหปริมาณผลผลิตลดลง ดังนั้นเกษตรกรควรเพิ่มคาใชจายดานคาน้ํามัน
เช้ือเพลิงแทน กลาวคือ เกษตรกรควรรดน้ําแปลงกระเทียมตนเพิ่มข้ึนเพื่อใหกระเทียมตน
สมบูรณและสามารถใหผลผลิตท่ีมากข้ึน 
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  4) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตกระเทียมตนของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวาในการ
ผลิตกระเทียมตนของเกษตรกร ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คานํ้ามันเช้ือเพลิง คากําจัด
วัชพืชและปุยเคมี กลาวคือ เกษตรกรควรลดคาใชจายเกี่ยวกับคาปุยเคมีคาน้ํามันเชื้อเพลิงและ
คาใชจายในการกําจัดวัชพืช เพื่อใหกําไรจากการผลิตเพ่ิมข้ึน  
 
 3.กะหลํ่าปลี 
     การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตกะหลํ่าปลีปลอด
สารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานแมผาแหน  ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตกะหลํ่าปลีปลอด
สารพิษของเกษตรกรรวมถึงผลตอบแทนจากการผลิต ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้  
       1) การผลิตกะหลํ่าปลีของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา 
เสียม มีด จอบ เมล็ดพันธุ คาจางไถและคาจางเตรียมดิน  
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแกคาไฟฟา ปุย 
ถุงพลาสติก คาโทรศัพท คาจางกําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาใหน้ํา คาจางใสปุย คาจาง
หวานกลา คาจางเก็บเกี่ยว และคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรในการผลิตกะหลํ่าปลีปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิตและตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพ่ิมข้ึนหรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการเพิ่ม
ตนทุนในการผลิต กําไรจากการผลิตของเกษตรกรก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตกะหลํ่าปลีปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาจางเก็บเกี่ยว ตนทุนผันแปรรวม 
เคร่ืองสูบน้ํา กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาจางเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือเกษตรกรทําการขยาย
การผลิตหรือเพ่ิมปริมาณการใชตนทุนผันแปรรวม ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรจะเพิ่มข้ึนตาม
ไปดวย 
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  4)  ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตกะหลํ่าปลีปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน   
พบวา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ เคร่ืองสูบน้ํา ตนทุนผันแปรรวม คาจางเก็บเกี่ยว 
กลาวคือ เม่ือเกษตรกรลดการใชคาใชจายดานคาเก็บเกี่ยวผลผลิต เคร่ืองสูบน้ํา ตนทุนผันแปร
รวม คาจางเก็บเกี่ยว กะหลํ่าปลีแลวกําไรจากการผลิตของเกษตรกรก็จะเพิ่มข้ึน  
 
 4. คะนา 
     การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักคะนาปลอด
สารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักคะนาปลอดสารพิษของกลุมเกษตรอินทรียดอกคํา อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาท่ีไดจากการวิเคราะหถึงปจจัยท่ีใชในการผลิตผักคะนาปลอด
สารพิษของเกษตรกร สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
  1) การผลิตผักคะนาของเกษตรกรประกอบดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยาจอบ เสียม บัว
รดน้ํา มีด   กรรไกร สายยาง ตะกรา เมล็ดพันธุพืช คาเตรียมดิน คาจางไถและคาหวานกลา    
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน (น้ําหมัก) 
คาใสปุยคาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คา
ถุงพลาสติกคาหนังยาง คาเชือกมัด คาโทรศัพท คาน้ํามันรถและคาไฟฟา 
  2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรจากการผลิตผักคะนาปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร พบวาสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) ทําใหทราบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรคือรายรับรวม 
ตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนรวม กลาวคือเมื่อรายรับรวม เพิ่มข้ึน หรือตนทุนคงท่ีรวมเพิ่มข้ึน หรือ
การเพิ่มตนทุนในการผลิตก็จะสามารถชวยใหกําไรเพิ่มข้ึนได 
  3) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตผักคะนา
ปลอดสารพิษของเกษตรกร พบวาสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน ทําใหทราบวา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาบรรจุหีบหอ คา
เตรียมดินและคาไฟฟา กลาวคือเม่ือเกษตรกรมีคาใชจายท่ีเกี่ยวกับคาบรรจุหีบหอ คาเตรียมดิน
และคาไฟฟาเพิ่มข้ึน หมายความวาเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตมากข้ึนตามไปดวย 
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  4) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักคะนาปลอด
สารพิษของเกษตรกร พบวาสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
ทําใหทราบวา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาบรรจุหีบหอ คาเตรียมดินและคาไฟฟา 
กลาวคือ ถาเกษตรกรสามารถลดคาใชจายดานคาบรรจุหีบหอผลผลิต คาเตรียมดินและคาไฟฟา 
เกษตรกรก็จะไดรับกําไรจากการผลิตเพิ่มข้ึนตามไปดวย  
 
 5. คึ่นชาย 
     การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตค่ึนชายปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
ศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตค่ึนชาย รวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิต
ค่ึนชาย ผลของการศึกษาสามารถสรุป ไดดังนี้ 
  1) การผลิตค่ึนชายของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ี และปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เมล็ดพันธุพืช เคร่ืองพนยา 
จอบ บัวรดน้ําและเสียม 
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน เตรียม
ดิน คาหวานกลาคาปลูกผัก คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว 
คาโทรศัพทและคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตค่ึนชายของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน   พบวา ปจจัยท่ี
มีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณผลผลิตและตนทุนรวม กลาวคือ เมื่อราคาผลผลิต
เพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือตนทุนในการผลิตเพิ่มข้ึน กําไรจากการผลิตก็จะเพิ่มข้ึน
ตามไปดวย 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตค่ึนชาย
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาบรรจุหีบหอ คาเชือกมัด
และคาเมล็ดพันธุ กลาวคือ เม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือ
เกษตรกรทําการขยายการผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตข้ึนได 
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  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตค่ึนชายของ
เกษตรกรโดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวา ปจจัยทุน
ท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาบรรจุหีบหอ คาเชือกมัด และคาเมล็ดพันธุ กลาวคือเม่ือเกษตรกรลด
คาใชจายดานการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาบรรจุหีบหอและคาแรงในการปลูกค่ึนชาย เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได  
 
 6. กะหลํ่าดอก 
     การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตกะหลํ่าดอกปลอด
สารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานแมแฝกใหม ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตกะหลํ่าดอก รวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
บริหารจัดการผลิตกะหลํ่าดอกปลอดสารพษิของเกษตรกร ผลของการศึกษาสามารถได ดังนี้ 
  1) การผลิตกะหลํ่าดอกของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา บัว
รดน้ํา เสียม กรรไกรตัด มีด จอบ เมล็ดพันธุและตะกราใสผัก 
    1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาไฟฟา ปุย 
ถุงพลาสติก หนังยาง คาโทรศัพท คาจางไถ คาน้ํามัน คาจางกําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง 
คาใหน้ํา คาจางเตรียมดิน คาจางใสปุย คาจางหวานกลา คาจางเก็บเกี่ยวและคาจางบรรจุหีบหอ  
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตกะหลํ่าดอกปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรคือราคาสินคา ปริมาณ
ผลผลิต ตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนผันแปรรวม กลาวคือเม่ือราคาผลสินคาเพ่ิมข้ึน หรือปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือการเพ่ิมปริมาณการใชตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนผันแปรรวม เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตกะหลํ่า
ดอกของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาจางบรรจุหีบหอ ตนทุนผันแปร
รวม ตะกราใสผัก เคร่ืองสูบนํ้า มีด กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการบรรจุหีบหอ หรือ
เพิ่มตนทุนผันแปรรวมและตนทุนคงท่ีรวม เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
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  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตกะหลํ่าดอกของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน พบวา ปจจัยทุน
ท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาจางบรรจุหีบหอ ตนทุนผันแปรรวม ตะกราใสผัก เคร่ืองสูบน้ํา มีด 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาจางบรรจุหีบหอ ตนทุนผันแปรรวม ตะกราใสผัก 
เคร่ืองสูบน้ํา มีด เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรข้ึนได 
 
 7. ถ่ัวแขก 
     การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตถ่ัวแขกปลอดสารพิษ
ของเกษตรกรผูผลิตถ่ัวแขกปลอดสารพิษ บานแมฮะเหนือ ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม จากการวิเคราะหถึงปจจัยที่ใชในการผลิตถ่ัวแขกปลอดสารพิษของเกษตรกร สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
  1) การผลิตถ่ัวแขกของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา รถ
ไถ จอบ เสียม   บัวรดน้ํา มีด กรรไกร สปริงเกอร สายยางและคาเมล็ดพันธุพืช   
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาปุย คาฮอรโมน คา
ยากําจัดศัตรูพืช   คาเตรียมดิน คาปลูกผัก คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว 
คาน้ํามันรถและคาไฟฟา 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตถ่ัวแขกปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือการ
เพิ่มตนทุนในการผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได  
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตถ่ัวแขก
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตที่ไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาใชจายในการเก็บเกี่ยว
ผลิตและบรรจุหีบหอ ปริมาณการใชปุยและคาแรงปลูก กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือเกษตรกรทําการขยายขนาดการผลิต หรือเพิ่มปริมาณการใชปุย 
เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
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  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตถ่ัวแขกปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวา ปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว บรรจุหีบหอ คาใสปุยและคาปลูก กลาวคือ
เม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณการใชปุยและคาแรงปลูก
ถ่ัวแขก เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได  
 
 8. ถ่ัวพู 
     การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตถ่ัวพูปลอดสารพิษของ
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
จากการวิเคราะหถึงปจจัยท่ีใชในการผลิตถ่ัวพูปลอดสารพิษของเกษตรกร สามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังนี้ 
  1) การผลิตถ่ัวพูของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา รถ
ไถ จอบ เสียม   บัวรดน้ํา มีด กรรไกร สปริงเกอร สายยางและคาเมล็ดพันธุพืช   
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาปุย คาฮอรโมน คา
ยากําจัดศัตรูพืช   คาเตรียมดิน คาปลูกผัก คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว 
คาน้ํามันรถและคาไฟฟา 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตถ่ัวพูปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิตและปริมาณผลผลิต 
กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจาก
การผลิตได  
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตถ่ัวพู
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาใชจายในการเก็บเกี่ยว
ผลิตและปริมาณการใชปุย กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึน
หรือเกษตรกรเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตถ่ัวพูปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
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พบวา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว บรรจุหีบหอ คาใสปุยและคาปลูก กลาวคือ
เม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณการใชปุยและคาแรงปลูก 
เกษตรกรจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
  
 9. บร็อคโคล่ี 
     การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตบร็อคโคล่ีปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรทฤษฎีใหม บานเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีการผลิตใชในการผลิตบล็อกโคลีปลอดสารพิษ ของเกษตรกรสามารถ
สรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
    1) การผลิตบร็อคโคล่ีของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ี และปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา จอบ บัวรดน้ํา 
และมีด 
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุยคอก (มูลสัตว) คา
เตรียมดิน คาหวานกลา คาปลูกผัก คาใสปุย คาใหน้ํา คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คาถุงพลาสติก 
คาเชือกมัด และเมล็ดพันธุ 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตบร็อคโคล่ีปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิตและตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือการใช
ตนทุนในการผลิตเพิ่ม เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตบร็อคโคล่ีปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาบรรจุหีบหอ คาเชือกมัด และคา
เมล็ดพันธุ กลาวคือ เม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือเกษตรกรทํา
การขยายการผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได 
  4)  ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตบร็อคโคล่ีปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาบรรจุหีบหอ คาเชือกมัด และคาเมล็ดพันธุ กลาวคือ



56 
 

เม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาเก็บเกี่ยวผลผลิต คาบรรจุหีบหอและคาแรงปลูก เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
 
 10. ปวยเลง 
      การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตปวยเลงปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานแมผาแหน  ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการ
ผลิตปวยเลงปลอดสารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
  1) การผลิตปวยเลงของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ี และปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา 
เสียม มีด จอบ และกรรไกร 
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาไฟฟา ปุย เมล็ด
พันธุ ถุงพลาสติก คาโทรศัพท คาจางไถ คาน้ํามัน คาจางกําจัดวัชพืช คากําจักโรคและแมลง คา
ใหน้ํา คาจางเตรียมดิน คาจางใสปุย คาจางหวานกลาและคาจางเก็บเกี่ยว 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตปวยเลงปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือ
ราคาผลผลิตสูงข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการใชตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมกําไรได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตปว
ยเลงปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาจางเก็บเกี่ยว 
ตนทุนผันแปรรวมรวมและเคร่ืองสูบน้ํา กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเพิ่มหรือเกษตรกรทําการขยายการผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชตนทุนผันแปรรวม 
เกษตรกรจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตปวยเลงปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คาใสปุยและคาปลูก 
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กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาเก็บเกี่ยวผลผลิต คาใสปุยและคาปลูกปวยเลง เกษตรกร
จะสามารถเพ่ิมกําไรได 
 
 11. ผักโขมจีน 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตผักโขมจีนปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึง
ศักยภาพในการผลิตผักโขมจีนรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักโขม
จีนปลอดสารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
  1) การผลิตผักโขมจีนของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ี และปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา 
เสียม มีด จอบ และกรรไกร 
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาไฟฟา ปุย เมล็ด
พันธุ ถุงพลาสติก คาโทรศัพท คาจางไถ คาน้ํามัน คาจางกําจัดวัชพืช คากําจักโรคและแมลง คา
ใหน้ํา คาจางเตรียมดิน คาจางใสปุย คาจางหวานกลาและคาจางเก็บเกี่ยว 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักโขมจีนปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตสูงข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการใช
ตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตผัก
โขมจีนปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาจางเก็บเกี่ยวและ
ตนทุนผันแปรรวมรวมกลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือเพ่ิม
ปริมาณการใชตนทุนผันแปรรวม เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักโขมจีนปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวา ปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คาใสปุยและคาปลูก 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาเก็บเกี่ยวผลผลิต คาใสปุยและคาปลูกผักโขมจีน 
เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรได  
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  12. ผักกาดขาว 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักกาดขาวปลอด
สารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักกาดขาวปลอดสารพิษ กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา 
ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตผักกาดขาวรวมถึง
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักกาดขาวปลอดสารพิษ ผลการศึกษาสามารถ
สรุปไดดังนี้ 
  1) การผลิตผักกาดขาวของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา จอบ เสียม บัว
รดน้ํา มีด สายยาง ตะกลาผัก เมล็ดพันธพืช คาเตรียมดิน คาจางไถและคาหวานกลา/ปลูกผัก  
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน คาใสปุย 
คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คาถุงพลาสติก คา
หนังยาง คาเชือกมัด (ตอก) คาโทรศัพท คาน้ํามันรถและคาไฟฟา 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักกาดขาวปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือตนทุนรวมและตนทุนผัน
แปรรวม กลาวคือเม่ือตนทุนรวมหรือตนทุนผันแปรรวมเพ่ิมข้ึนก็จะสามารถชวยใหกําไรเพิ่มข้ึน
ได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิต
ผักกาดขาวปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการ
วิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คากําจัด
วัชพืชและคาไฟฟา กลาวคือเม่ือเกษตรกรทําการกําจัดวัชพืชบอยคร้ังหรือเสียคาไฟฟาในการรด
น้ําเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักกาดขาวปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือคากําจัดวัชพืชและคาไฟฟา กลาวคือเมื่อเกษตรกรทํา
การกําจัดวัชพืชบอยคร้ังหรือเสียคาไฟฟาในการรดน้ําเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะมีกําไรจากการผลิต
เพิ่มข้ึน 
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 13. มะระจีน 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตมะระจีนปลอด
สารพิษ  ของเกษตรกรบานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
ศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตมะระจีน
ปลอดสารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  1) การผลิตมะระจีนของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา จอบ เสียม บัว
รดน้ํา มีดกรรไกร สายยาง ฮอรโมน เมล็ดพันธุ คาเตรียมดิน คาปลูก ปุย คาใสปุย คาใหน้ํา คา
เก็บเกี่ยว คากําจัดโรคและแมลง คากําจัดวัชพืชและคาน้ํามันรถ  
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน คาใสปุย 
คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คาถุงพลาสติก คา
หนังยาง คาเชือกมัด (ตอก) คาโทรศัพท คาน้ํามันรถและคาไฟฟา  
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตมะระจีนปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการใช
ตนทุนในการผลิตเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตมะระ
จีนปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาแรงปลูกและคาแรงใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต กลาวคือเม่ือเกษตรกรทําการผลิตเพ่ิมข้ึนหรือเกษตรกรมีคาใชจายในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตมะระจีนปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาแรงปลูกและคาน้ํามันเช้ือเพลิง กลาวคือเม่ือ
เกษตรกรทําการผลิตเพ่ิมข้ึนและลดคาใชจายดานคานํ้ามันเช้ือเพลิงลง เกษตรกรจะสามารถเพ่ิม
กําไรจากการผลิตได 
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 14. ผักช ี
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักชีปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรผูผลิตผักชีปลอดสารพิษของกลุมเกษตรปลอดสารพิษ ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตผักชีรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
การบริหารจัดการผลิตผักชีปลอดสารพิษของกลุมเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
  1) การผลิตผักชีของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ี และปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เมล็ดพันธุพืช เคร่ืองพนยา 
จอบ บัวรดน้ําและเสียม 
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน เตรียม
ดิน คาหวานกลาคาปลูกผัก คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว 
คาโทรศัพทและคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักชีปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณผลผลิตและ
ตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพ่ิมข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนหรือปริมาณการใช
ตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตผักชี
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาบรรจุหีบหอ คาเชือกมัด
และคาเมล็ดพันธุ กลาวคือ เม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่ม เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักชีปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาบรรจุหีบหอ คาเชือกมัด และคาเมล็ดพันธุ กลาวคือ
เม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาเก็บเกี่ยวผลผลิต คาบรรจุหีบหอและคาแรงปลูก เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
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 15. ผักบุงจีน 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักบุงจีนปลอด
สารพิษ ของเกษตรกรผูผลิตผักบุงจีนปลอดสารพิษ บานพระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเนิ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
บริหารจัดการการผลิตผักบุงจีนปลอดสารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
  1) การผลิตผักบุงจีนของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา รถไถ จอบ 
เสียม สปริงเกอรสมุดบัญชี เมล็ดพันธุพืช คาเตรียมดิน คาจาไถ คาหวานกลา ยากําจัดศัตรูพืช  
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน ยากําจัด
ศัตรูพืช ยากําจัด คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คาถุงพลาสติก คาหนังยาง คาโทรศัพท คาน้ํามันรถ 
คาไฟฟาคาน้ํามันเช้ือเพลิง คาซอมอุปกรณศัตรูพืช  
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักบุงจีนปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมดารถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือการ
เพิ่มตนทุนในการผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิต
ผักบุงจีนปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบ
หอ คาใสปุยและคาปลูก กลาวคือเมื่อเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือขยาย
การผลิต หรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักบุงจีนปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาซอมอุปกรณ คาโทรศัพท คาหนังยาง คาจางไถ 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาซอมอุปกรณ คาโทรศัพท คาหนังยาง คาจางไถ 
เกษตรกรจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
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 16.สลัดใบ 
      การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตสลัดใบปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรผูผลิตสลัดใบปลอดสารพิษ บานปาขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตสลัดใบรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหาร
จัดการผลิตสลัดใบปลอดสารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
  1) การผลิตสลัดใบของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยการผลิตประเภทปจจัยตนทุนคงท่ี และปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
   1.1) ปจจัยการผลิตประเภทคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ือง
สูบน้ํา จอบ เสียม บัวรดนํ้า มีด สายยาง เคร่ืองเจาะน้ําบาดาล เมล็ดพันธุพืช คาเตรียมดิน คาจาง
ไถและคาปลูกผัก 
   1.2) ปจจัยการผลิตประเภทผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน 
คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คา
ถุงพลาสติก คาหนังยาง คาเชือกมัด คาน้ํามันรถ คาไฟฟา คากลองใสผักและคาซอมอุปกรณ 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตสลัดใบปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือการ
เพิ่มตนทุนในการผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตสลัดใบปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบหอ คาใสปุย
และคาปลูก กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือเกษตรกรทําการ
ขยายการผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตสลัดใบปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบหอ คาใสปุยและคาปลูก กลาวคือ
เม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาเก็บเกี่ยวผลผลิต คาใสปุยและคาปลูกผักสลัดใบ เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
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 17. พริกขี้หนู 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตพริกข้ีหนูปลอด
สารพิษ ของเกษตรกร บานแมของใต อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึงศักยภาพ
ในการผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตพริกข้ีหนูปลอดสารพิษ ของ
เกษตรกร สามารถสรุปผลไดดังนี ้
  1) การผลิตพริกข้ีหนูของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยการผลิตประเภทปจจัยตนทุนคงท่ี และปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
   1.1) ปจจัยการผลิตประเภทคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ือง
สูบน้ํา จอบ เสียม บัวรดนํ้า มีด สายยาง เคร่ืองเจาะน้ําบาดาล เมล็ดพันธุพืช คาเตรียมดิน คาจาง
ไถและคาปลูกผัก 
   1.2) ปจจัยการผลิตประเภทผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน 
คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คา
ถุงพลาสติก คาหนังยาง คาเชือกมัด คาน้ํามันรถ คาไฟฟา คากลองใสผักและคาซอมอุปกรณ 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตพริกข้ีหนูปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือตนทุนคงท่ีรวม ปริมาณ
ผลผลิต ตนทุนผันแปรรวม กลาวคือเม่ือเพ่ิมตนทุนคงท่ี หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการเพ่ิม
การใชตนทุนผันแปรรวม เกษตรกรจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตพริกข้ีหนูปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาเตรียมดิน คาใสปุย คาเก็บเกี่ยว 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือเกษตรกรทําการขยายการผลิต
หรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตพริกข้ีหนูปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเตรียมดิน คาใสปุย คาเก็บเกี่ยวกลาวคือเม่ือเกษตรกร
ลดคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาใสปุยและคาเตรียมดิน (ขยายการผลิต) เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
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 18. พริกหนุม 
     การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตพริกหนุมปลอด
สารพิษของเกษตรกร บานแมของใต อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพใน
การผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตพริกหนุมปลอดสารพิษของ
เกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
  1) การผลิตพริกหนุมของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยการผลิตประเภทปจจัยตนทุนคงท่ี และปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
   1.1) ปจจัยการผลิตประเภทคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ือง
สูบน้ํา จอบ บัวรดน้ํา มีด กรรไกรตัด คาเตรียมดิน คาจางไถ คาหวานเมล็ดพันธุและคาเมล็ดพันธุ  
   1.2) ปจจัยการผลิตประเภทผันแปร (Variable cost) ไดแก คาปุย คาให
ปุย คาแรงใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดแมลงและคาเก็บเกี่ยว  
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตพริกหนุมปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือการ
เพิ่มตนทุนในการผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได   
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตพริก
หนุมปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาเก็บเกี่ยว คาใสปุย
และปุย กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือเกษตรกรทําการขยาย
การผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตพริกหนุมปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว คาใสปุยและปุย กลาวคือเม่ือเกษตรกรลด
คาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาแรงใสปุยและปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพิ่ม
กําไรจากการผลิตได 
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 19. มะเขือเทศ 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตมะเขือเทศปลอดสารพิษ
ของนายตอม  เหลาเสือ เกษตรกรบานโปงแยง ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม เพ่ือ
ศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตมะเขือเทศ
ปลอดสารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
  1) การผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา 
จอบ เสียม มีด สายยาง กรรไกรตัด สายยาง สายหยดน้ํา เมล็ดพันธุพืช คาสมุดบัญชีและคามุง
ลวด   
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ยาฆาแมลง คา
เตรียมดิน คาจางไถ คาจางปลูก คาใสปุย คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรค คาเก็บเกี่ยว คาถุงพลาสติก 
คาเชือกมัด คาไฟฟา คาน้ําและคาซอมอุปกรณ 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตมะเขือเทศปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือการ
เพิ่มตนทุนในการผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตมะเขือ
เทศปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คากรรไกรตัด/ คา
เก็บเกี่ยวและคาน้ํา กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือเกษตรกร
ไดทําการขยายการผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใหน้ํา เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตมะเขือเทศปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คากรรไกรตัด/ คาเก็บเกี่ยวและคาน้ํา กลาวคือเม่ือ
เกษตรกรลดคาใชจายคากรรไกรตัดกิ่ง คาเก็บเกี่ยว คาน้ํา เกษตรกรจะสามารถเพิ่มกําไรจากการ
ผลิตได 
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 20. ถ่ัวฝกยาว 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตถ่ัวฝกยาวปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรบานทรายทอง ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมเพื่อศึกษาถึงศักยภาพใน
การผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตถ่ัวฝกยาวปลอดสารพิษของ
เกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
  1) การผลิตถ่ัวฝกยาวของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา ไดสูบน้ํา ทอนํ้า 
จอบ เสียม สปริงเกอร คาเตรียมดินและคาปลูก   
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาปุย คาไฟฟา คา
กําจัดวัชพืช คาเก็บเกี่ยว คาเมล็ดพันธ คาปุยคอกและคาน้ําหมักชีวภาพ 
  2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตถ่ัวฝกยาวปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือการ
เพิ่มตนทุนในการผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิต
ถ่ัวฝกยาวปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาเก็บเกี่ยว คาใสปุย
และคาปลูก กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือเกษตรกรทําการ
ขยายการผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตถ่ัวฝกยาวปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว คาใสปุยและคาปลูก กลาวคือเม่ือเกษตรกร
ลดคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาใชใสปุยและคาแรงปลูกถ่ัวฝกยาว เกษตรกรจะสามารถ
ชวยเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
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 21. บวบเหล่ียม 
       การศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตบวบเหล่ียม
ปลอดสารพิษ ของเกษตรกร ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จากผลของการศึกษา
ท่ีไดจากการวิเคราะหถึงปจจัยท่ีใชในการผลิตบวบเหล่ียมปลอดสารพิษของเกษตรกร สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้  
  1) การผลิตบวบเหล่ียมของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
   1.1) ปจจัยตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา 
จอบ บัวรถน้ํา มีด คาเตรียมดิน คาจางไถ คาหวานกลา คาปลูกผัก เมล็ดพันธุพืชและสายยาง     
   1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุยอินทรีย ฮอรโมน 
คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง  
  2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตบวบเหล่ียมปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนหรือการเพ่ิม
ตนทุนในการผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
  3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตบวบ
เหล่ียมปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบ
หอ คาใสปุยและคาปลูก กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือ
เกษตรกรทําการขยายการผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตได 
  4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตบวบเหล่ียม
ปลอดสารพิษของเกษตรกร พบวาสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบหอ คาใสปุยและคาปลูก 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาใสปุยและคาแรงปลูก เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได  
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 22. แตงกวา 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตแตงกวาปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรบานเปา หมูที่ 6 ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการผลิตแตงกวาปลอดสารพิษของ
เกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1) การผลิตแตงกวาของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา ไดสูบน้ํา ทอน้ํา จอบ 
เสียม สปริงเกอร คาเตรียมดินและคาปลูก   
  1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาปุย คาไฟฟา คากําจัดวัชพืช 
คาเก็บเกี่ยว คาเมล็ดพันธ คาปุยคอกและคาน้ําหมักชีวภาพ 
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตแตงกวาปลอดสารพิษของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ รายรับรวม ตนทุนคงท่ี และตนทุน
ผันแปร กลาวคือเม่ือรายรับรวมเพ่ิมข้ึน หรือตนทุนคงท่ีเพิ่มข้ึน หรือการเพ่ิมตนทุนผันแปรใน
การผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตแตงกวา
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาถุงพลาสติก คากําจัด
วัชพืช คาหวานกลา กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการซ้ือถุงพลาสติกเพิ่มหรือคาแรง
กําจัดวัชพืช หรือเพิ่มปริมาณการปลูก เกษตรกรจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตแตงกวาปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวา 
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไร คือ คาถุงพลาสติก คากําจัดวัชพืช คาหวานกลา กลาวคือเม่ือ
เกษตรกรลดคาใชจายดานคาถุงพลาสติก คากําจัดวัชพืชและคาหวานกลา เกษตรกรจะสามารถ
เพิ่มกําไรจากการผลิตได 
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 23. แครอท 
      การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตแครอทปลอดสารพิษ ของ
เกษตรกร กลุมเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึง
ศักยภาพในการผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตแครอทปลอด
สารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1) การผลิตแครอทของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา จอบ เสียม บัวรดน้ํา มีด 
กรรไกร สายยาง เมล็ดพันธุพืช คาเตรียมดิน คาจางไถ คาหวานกลาและคาปลูก   
  1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาปุย คาฮอรโมน คาจางใน
การใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยวผลผลิต คาบรรจุหีบหอ คา
ถุงพลาสติก คาหนังยาง คาโทรศัพท คาน้ํามันรถและคาไฟฟา  
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรในการผลิตแครอทปลอดสารพิษของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณผลผลิต และ
ตนทุนรวม กลาวคือเมื่อราคาผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการเพิ่มตนทุนใน
การผลิต เกษตรกรจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตแครอทปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบหอ คาใสปุย
และคาปลูก กลาวคือเมื่อเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือเกษตรกรทํา
การขยายการผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตแครอทปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวา 
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบหอ คาใสปุยและคาปลูก กลาวคือเมื่อ
เกษตรกรลดคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาแรงใสปุยและคาแรงปลูก เกษตรกรจะสามารถ
เพิ่มกําไรจากการผลิตได 
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 24. ผักกาดฮองเต 
       การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักกาดฮองเตปลอด
สารพิษของเกษตรกรบานแมผาแหน  ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือศึกษา
ถึงศักยภาพในการผลิตผักกาดฮองเตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตผักกาด
ฮองเตปลอดสารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1) การผลิตผักกาดฮองเตของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ 
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา เสียม มีด 
จอบ และคาเมล็ดพันธุ   
  1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย คาถุงพลาสติก คาโทรศัพท 
คาจางไถ คาน้ํามัน คาจางกําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาใหน้ํา คาจางเตรียมดิน คาจางใส
ปุย คาจางหวานกลา คาจางเก็บเกี่ยวและคาไฟฟา 
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักกาดฮองเตปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณผลผลิต และ
ตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการเพิ่มตนทุนใน
การผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตผักกาดฮองเต
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตที่ไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาจางเก็บเก่ียวตนทุนผัน
แปรรวม เคร่ืองสูบน้ํา กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือเพิ่ม
ปริมาณการใชตนทุนผันแปรรวม เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักกาดฮองเตปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบหอ คาแรงใสปุยและคาแรงปลูก 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาแรงใสปุยและคาแรงปลูก เกษตรกร
จะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
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 25. ตั้งโอ 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตต้ังโอปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมเพ่ือศึกษาถึง
ศักยภาพในการผลิตต้ังโอรวมถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตต้ังโอปลอด
สารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1) การผลิตตั้งโอของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัยตนทุน
คงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา จอบ เสียม บัวรดน้ํา มีด 
ตะกราสายยาง เมล็ดพันธุตั้งโอ คาเตรียมดินและคาจางไถ   
  1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาหวานเมล็ดพันธุ ปุยb
ฮอรโมน คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คา
ถุงพลาสติก คาหนังยาง คาโทรศัพทและคาไฟฟา 
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตต้ังโอปลอดสารพิษของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือตนทุนรวมคงท่ีและตนทุนผันแปร 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดการใชตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร เกษตรกรจะสามารถเพิ่มกําไรจาก
การผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตต้ังโอปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาหวานเมล็ดพันธุและคาไฟฟา 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดานคาแรงหวานเมล็ดพันธุลงและเพ่ิมการใชไฟฟาในการรด
น้ํา  เกษตรกรจะสามารถชวยใหปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนได  เนื่องจากคาไฟฟานั้นใชใน
กระบวนการสูบน้ําเพื่อนําน้ํามารดผักตั้งโอ 
 4) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตต้ังโอปลอดสารพิษของ
เกษตรกร พบวาสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน ทําใหทราบวา
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาหวานและคาไฟฟา กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายดาน
คาแรงหวานเมล็ดพันธุและเพิ่มคาไฟฟา เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
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 26. ถ่ัวลันเตา 
      การศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตถ่ัวลันเตา
ปลอดสารพิษของเกษตรกร บานชอแล ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึง
ศักยภาพในการผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตถ่ัวลันเตาปลอด
สารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้  
 1) การผลิตถ่ัวลันเตาของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา จอบ บัวรถ
น้ํา มีด คาเตรียมดิน คาจางไถ คาหวานกลา คาปลูกผัก เมล็ดพันธุพืชและสายยาง     
  1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุยอินทรีย ฮอรโมน คาใหน้ํา 
คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง  
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตถ่ัวลันเตาปลอดสารพิษของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณผลผลิต และ
ตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพ่ิมข้ึน หรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการเพิ่มตนทุนใน
การผลิต เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตถ่ัวลันเตา
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบหอ คา
ใสปุยและคาปลูก กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มหรือขยายการ
ผลิต หรือเพิ่มปริมาณการใชปุย เกษตรกรจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตถ่ัวลันเตาปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวา 
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ คาเก็บเกี่ยว/บรรจุหีบหอ คาแรงใสปุยและคาแรงปลูก 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาแรงใสปุยและคาแรงปลูกถ่ัวลันเตา 
เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
 
  



73 
 

 27. หัวไชเทา 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตหัวไชเทาปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร กลุมเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษา
ถึงศักยภาพในการผลิตรวมถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตหัวไชเทาปลอด
สารพิษของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี ้
 1) การผลิตหัวไชเทาของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา จอบ เสียม บัวรดน้ํา มีด 
สายยาง   ตระกลาผัก เมล็ดพันธุหัวไชเทา คาเตรียมดินและคาจางไถ 
      1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาปุย คาฮอรโมน คาใสปุย คา
ใสน้ํา คากัดวัชพืช คาจํากัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาบรรจุหีบหอ คาถุงพลาสติก คาหนังยาง 
คาโทรศัพท คาน้ํามันรถและคาไฟฟา 
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตหัวไชเทาปลอดสารพิษของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ ตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนรวม 
กลาวคือเม่ือ ตนทุนคงท่ีรวมเพิ่มข้ึนและตนทุนรวมเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจาก
การผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตหัวไชเทา
ปลอดสารพิษของเกษตรกร พบวาสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ ตนทุนคงท่ีรวมและคาไฟฟา 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคา ตนทุนคงที่รวม และคาไฟฟาเพิ่มมาข้ึน เกษตรกรจะสามารถเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตได 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตหัวไชเทาปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวาใน 
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ   ตนทุนคงที่รวมและคาไฟฟา กลาวคือเม่ือเกษตรกรลด
คาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตนทุนคงท่ีรวมและคาไฟฟา เกษตรกรจะสามารถเพิ่มกําไรจาก
การผลิตได 
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 28. มะเขือยาว 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตมะเขือยาวปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรบานชอแล  ตําบลชอแล  อํา เภอแมแตง  จังหวัด เ ชียงใหม  เปนหนึ่ งใน
กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการผลิตมะเขือยาวปลอดสารพิษของ
เกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1) การผลิตมะเขือยาวของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา จอบ บัวรถน้ํามีด คา
เตรียมดิน คาจางไถและคาปลูก   
      1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน คาใสปุย คาใหน้ํา 
คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาน้ํามันเช้ือเพลิงและคากลองใสผลผลิต 
 2) การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรในการผลิตมะเขือยาวปลอดสารพิษของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ ราคาสินคา รายรับรวม ตนทุนรวม
และตนทุนผันแปรรวม กลาวคือเกษตรกรตองลดราคาสินคา ลดการใชตนทุนรวมและตนทุนผัน
แปรรวมเพ่ือเพิ่มรายรับรวม เกษตรกรจึงจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตมะเขือยาว
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ เคร่ืองพนยา จอบ บัวรถน้ํา 
มีด คาจางไถ และคากลองบรรจุ กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดการใชเคร่ืองพนยา จอบ บัวรถน้ํา มีด
และเพิ่มจางไถ และคากลองบรรจุ เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตมะเขือยาวปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวา 
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ เคร่ืองพนยา จอบ บัวรถน้ํา มีด คาจางไถ และคากลอง 
กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดการใชเคร่ืองพนยา จอบ บัวรถนํ้า มีดและเพิ่มคาจางไถและคากลอง 
เกษตรกรจะสามารถชวยใหกําไรเพิ่มข้ึนได 
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 29. มะเขือเปราะ 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตมะเขือเปราะปลอด
สารพิษ  ของเกษตรกรบ านชอแล  ตํ าบลชอแล  อํ า เภอแมแตง  จั งหวัด  เปนหนึ่ งใน
กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการผลิตมะเขือเปราะปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1) การผลิตมะเขือเปราะของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา จอบ บัวรถน้ํามีด คา
เตรียมดิน คาจางไถและคาปลูก   
      1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุย ฮอรโมน คาใสปุย คาใหน้ํา 
คากําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาเก็บเกี่ยว คาน้ํามันเช้ือเพลิงและคากลองใสผลผลิต 
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตมะเขือเปราะปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ ราคาสินคา รายรับรวม ตนทุนรวม
และตนทุนผันแปรรวม กลาวคือเกษตรกรตองลดราคาสินคา ลดการใชตนทุนคงท่ีและตนทุนผัน
แปรเพื่อเพิ่มรายรับรวม   เกษตรกรจึงจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตมะเขือเปราะ
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต
คือ เคร่ืองพนยา จอบ บัวรถน้ํา มีด คาจางไถ และคากลอง กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดการใชเคร่ือง
พนยา จอบ บัวรถน้ํา มีด เพิ่ม จางไถ และคากลอง เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตมะเขือเปราะปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ เคร่ืองพนยา จอบ บัว
รถน้ํา มีด คาจางไถ และคากลอง   กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดการใชเคร่ืองพนยา จอบ บัวรถน้ํา 
มีด เพิ่มคาจางไถ และคากลอง   เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
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 30. เห็ดนางฟา 
      การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตเห็ดนางฟาปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการผลิตเห็ดนางฟาปลอดสารพิษของ
เกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1) การผลิตเห็ดนางฟาของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก โรงเพาะเห็ด เคร่ืองอัดกอนเห็ดและ
เคร่ืองนึ่งกอนเห็ด 
      1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก เช้ือเห็ด ข้ีเล่ือย ถุงพลาสติก จุก
ปดกอนเห็ด สําลี หนังสือพิมพ ยางรัด คาแรงเพาะเช้ือ คาแรงรดน้ําและเก็บผลผลิต 
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตเห็ดนางฟาปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ ราคาสินคา รายรับรวม ตนทุนรวม
และตนทุนผันแปรรวม กลาวคือเกษตรกรตองเพ่ิมราคาสินคา ลดการใชตนทุนคงท่ีและตนทุน
ผันแปรเพ่ือเพิ่มรายรับรวม เกษตรกรจึงจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตเห็ดนางฟา
ปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ เช้ือเห็ด ถุงพลาสติก ข้ีเล่ือย
และคาแรงงานในการรดนํ้าและเก็บเกี่ยวผลผลิต กลาวคือเม่ือเกษตรกรเพิ่มการผลิตโดยเพิ่ม
ปริมาณเช้ือเห็ด ถุงพลาสติก ข้ีเล่ือยรวมถึงการเพ่ิมคาใชจายในการรดนํ้าและเก็บผลผลิต 
เกษตรกรจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตเห็ดนางฟาปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอกําไรคือ โรงเพาะเห็ด ข้ีเล่ือยและคาแรงงานรดน้ําและเก็บ
ผลผลิต กลาวคือเม่ือเกษตรกรลดคาใชจายในการสรางโรงเพาะเห็ด คาใชจายในการซื้อข่ีเล่ือย
และคาใชจายในดานคาจางแรงงาน เกษตรกรจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
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 31. เห็ดลม 
       การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตเห็ดลมปลอดสารพิษ 
ของเกษตรกรบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการผลิตเห็ดลมปลอดสารพิษของ
เกษตรกร ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1) การผลิตเห็ดลมของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัย
ตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร มีรายละเอียด คือ 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก โรงเพาะเห็ด เคร่ืองอัดกอนเห็ดและ
เคร่ืองนึ่งกอนเห็ด 
      1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก เช้ือเห็ด ข้ีเล่ือย ถุงพลาสติก จุก
ปดกอนเห็ด สําลี หนังสือพิมพ ยางรัด คาแรงเพาะเช้ือ คาแรงอัดกอนเห็ด คาแรงรดน้ําและเก็บ
ผลผลิต 
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตเห็ดลมปลอดสารพิษของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ ราคาสินคา ข้ีเล่ือย โรงเพาะเห็ด 
ถุงพลาสติก คาแรงอัดกอนเห็ด คาแรงรดนํ้าและเก็บผลผลิต ตนทุนรวมและตนทุนผันแปรรวม 
กลาวคือเกษตรกรตองเพิ่มราคาสินคาและลดการใชตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปรอันไดแก 
คาใชจายในการสรางโรงเพาะเห็ด คาถุงพลาสติก คาข้ีเล่ือย คาแรงอัดกอนเห็ด คาแรงรดน้ําและ
เก็บผลผลิต  เกษตรกรจึงจะสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตได 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตเห็ดลมปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวาปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ เช้ือเห็ด ถุงพลาสติก ข้ีเล่ือยและ
คาแรงงานในการรดน้ําและเก็บเกี่ยวผลผลิต กลาวคือเม่ือเกษตรกรเพิ่มการผลิตโดยเพ่ิมปริมาณ
เช้ือเห็ด ถุงพลาสติก ข้ีเล่ือยรวมถึงการเพ่ิมคาใชจายในการรดน้ําและเก็บผลผลิต เกษตรกรจะ
สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอกําไรในการผลิตเห็ดลมปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวา
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือ โรงเพาะเห็ด ข้ีเล่ือย คาแรงอัดกอนเห็ด คาแรงงานรดนํ้าและ
เก็บผลผลิต กลาวคือเมื่อเกษตรกรลดคาใชจายในการสรางโรงเพาะเห็ด คาใชจายในการซ้ือข้ี
เล่ือยและคาใชจายในดานคาจางแรงงาน เกษตรกรจะสามารถเพ่ิมกําไรจากการผลิตได 
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 32. ผักกาดหางหงษ 
       การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตผักกาดหางหงษปลอด
สารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานแมผาแหน  ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการผลิตผักกาดหางหงษ
ปลอดสารพิษของเกษตรกรรวมถึงผลตอบแทนจากการผลิต ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้  
 1) การผลิตผักกาดหางหงษของเกษตรกรประกอบไปดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ
ปจจัยตนทุนคงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา เสียม มีด 
จอบ เมล็ดพันธุ คาจางไถและคาจางเตรียมดิน  
  1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาไฟฟา ปุย ถุงพลาสติก คา
โทรศัพท คาจางกําจัดวัชพืช คากําจัดโรคและแมลง คาใหน้ํา คาจางใสปุย คาจางหวานกลา 
คาจางเก็บเกี่ยว และคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
 2) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักกาดหางหงษปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรคือราคาผลผลิต ปริมาณ
ผลผลิตและตนทุนรวม กลาวคือเม่ือราคาผลผลิตเพ่ิมข้ึนหรือปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือการเพิ่ม
ตนทุนในการผลิต กําไรจากการผลิตของเกษตรกรก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
 3) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตผักกาดหางหงษปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตคือ คาจางเก็บเกี่ยว ตนทุนผันแปรรวม 
เคร่ืองสูบน้ํา กลาวคือเม่ือเกษตรกรเสียคาจางเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือเกษตรกรทําการขยาย
การผลิตหรือเพิ่มปริมาณการใชตนทุนผันแปรรวม ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรจะเพิ่มข้ึนตาม
ไปดวย 
 4) ผลการวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตผักกาดหางหงษปลอด
สารพิษของเกษตรกร โดยสมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
พบวาปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอกําไรคือ เคร่ืองสูบน้ํา ตนทุนผันแปรรวม คาจางเก็บเกี่ยว 
กลาวคือ เม่ือเกษตรกรลดการใชคาใชจายดานคาเก็บเกี่ยวผลผลิต เคร่ืองสูบน้ํา ตนทุนผันแปร
รวม คาจางเก็บเกี่ยวผักกาดหางหงษแลวกําไรจากการผลิตของเกษตรกรก็จะเพิ่มข้ึน 
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 33. กุยชาย 
     การวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการผลิตกุยชายของเกษตรกร

ผูผลิตผักปลอดสารพิษ กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว 
จังหวัด การวิเคราะหปจจัยท่ีใชในการผลิตกุยชายของเกษตรกร สามารถสรุปผลการศึกษาได
ดังนี้ 
 1) การผลิตกุยชายของเกษตรกรประกอบดวยปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปจจัยตนทุน
คงท่ีและปจจัยตนทุนผันแปร ไดแก 
  1.1) ปจจัยตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ไดแก เคร่ืองพนยา เคร่ืองสูบน้ํา จอบ มีด 
เมล็ดพันธุกระเทียมตน มีด คาเตรียมดิน คาจางไถ คาปลูกกระเทียมและคาเก็บเกี่ยวผลผลิต    
  1.2) ปจจัยตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก ปุยอินทรีย ปุยเคมี ปูนขาว คา
เชือกมัด (ตอก) คาซอมอุปกรณ ฮอรโมนและปุยชีวภาพ คาใสปุย คาใหน้ํา คากําจัดวัชพืช คา
กําจัดโรคและแมลง คาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
  2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรจากการผลิตกุยชายของเกษตรกร โดย
สมการพยากรณกําไรท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 
Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไร คือ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวมและรายรับรวม 
กลาวคือ ถาเกษตรกรสามารถลดตนทุนรวม ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร รายรับรวมก็จะ
เพิ่มข้ึน 
 3) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตในการผลิตกุยชายของ
เกษตรกร โดยสมการพยากรณปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน พบวา 
ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต คือ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คากําจัดวัชพืชและปุยเคมี 
กลาวคือ เกษตรกรควรลดคาใชจายท่ีเกี่ยวกับคากําจัดวัชพืชและคาปุยเคมีแลวเพิ่มคาใชจายดาน
คาน้ํามันเช้ือเพลิงแทน กลาวคือ เกษตรกรเสียคาใชจายท่ีเกี่ยวกับคากําจัดวัชพืชและคาปุยเคมีสูง
เกินไปสงผลกระทบใหปริมาณผลผลิตลดลง ดังนั้นเกษตรกรควรเพิ่มคาใชจายดานคาน้ํามัน
เช้ือเพลิงแทน กลาวคือ เกษตรกรควรรดน้ําแปลงกระเทียมตนเพิ่มข้ึนเพื่อใหกุยชายสมบูรณและ
สามารถใหผลผลิตที่มากข้ึน 
 4) การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไรในการผลิตกุยชายของเกษตรกร โดย
สมการพยากรณกําไรที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน พบวาปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบ
ตอกําไรคือ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คากําจัดวัชพืชและปุยเคมี กลาวคือ เกษตรกรควรลดคาใชจาย
เกี่ยวกับคาปุยเคมีคาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาใชจายในการกําจัดวัชพืช เพื่อใหกําไรจากการผลิต
เพิ่มข้ึน 
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 จากผลการวิเคราะหปจจัยตนทุนการผลิต และความสําคัญของปจจัยตนทุนการ
ผลิตท่ีจะสงผลตอการลงทุนและผลกําไร พบวา ดานการวิเคราะหปจจัยความสัมพันธระหวาง
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน ปจจัยกระทบท่ีสําคัญคือดวยกลไกลทางดานราคา กลไกของ
ปจจัยการลงทุนในดาน ขนาดพื้นท่ีของการผลิต มูลคาของตนทุนคงท่ี ตนทุนผันแปรและตนทุน
รวม ในการผลิตผักปลอดสารพิษจะสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม คือ ถารายไดจากการผลิต
มีมูลคาสูงผลตอบแทนจะสูง ถารายไดจากการผลิตไดนอยจะทําใหเกิดผลตอบแทนต่ํา  ถา
เกษตรกรทราบถึงความไดเปรียบของกลไกทางดานราคา เปนเปาหมายในการวางแผนการผลิต
จะทําใหไดเกิดผลตอบแทนท่ีคุมคาตอหนึ่งรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปวางแผนการผลิตสําหรับท้ังป ตลอดจนการแกปญหาเร่ืองไมมี
ตลาดรองรับสินคาของผักปลอดสารพิษและการหาตลาดราคาของผักปลอดสารพิษท่ีมีราคาสูง
ได 
 
 
 




