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ต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่ 
ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Cost and Return: a case study of mushroom cultivation 
in Bandu Sub- district, Muang District, Chiang Rai Province 

สุภมล ดวงตา*

บทคัดย่อ

 การวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพ้ืนที่ ต�าบลบ้าน

ดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน

การเพาะเห็ดในเขตพื้นท่ี ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเก็บข้อมูลจากการ

ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการเพาะเห็ด รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

หนังสือ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การศึกษาคร้ังนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนจึงน�าข้อมูลที่

ได้มาท�าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบของการวิเคราะห์ด้วย วิธีจุดคุ้มทุน 

วิธีอัตราก�าไรต่อต้นทุน วิธีอัตราก�าไรต่อยอดขาย วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และ

วิธีระยะเวลาคืนทุน ส�าหรับการเพาะเห็ดใน ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน 

อายุระหว่าง 51- 60 ปี ระยะเวลาในการประกอบอาชีพในการเพาะเห็ดส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

ระหว่าง 16 - 20 ปี ผู้ประกอบการที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการเพาะเห็ดฟางและ

เห็ดนางฟ้าใน ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ�านวน 12 ราย

 ต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของที่ดิน โรงเรือน และอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดมีดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนเริ่มแรกของการเพาะเห็ดฟางเป็นจ�านวนเงิน 89,907 บาท การเพาะเห็ดนางฟ้าโดย

ผลิตก้อนเช้ือเอง เป็นจ�านวนเงิน 7,708 บาทและการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยซื้อก้อนเช้ือมา

เปิดดอก 16,545 บาทต้นทุนการผลิต การแปรสภาพวัตถุดิบเป็นสินค้าส�าเร็จรูปโดยใช้

แรงงานคน และวัตถุดิบอื่นๆ ประกอบด้วยต้นทุน 3 ประเภท คือ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน 

และค่าใช้จ่ายในการผลิตของการเพาะเห็ดฟางต่อครั้งเท่ากับ 6,455 บาท และค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินงานต่อครั้งเท่ากับ 334 บาท และต้นทุนการผลิต การแปรสภาพวัตถุดิบเป็น

* อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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สินค้าส�าเร็จรูปของการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยผลิตก้อนเชื้อเองต่อครั้งเท่ากับ 13,532 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อครั้งเท่ากับ 760 บาท และการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยซื้อก้อน

เชื้อมาเปิดดอกต่อครั้งเท่ากับ 28,100 บาท 

 ปัญหาและอปุสรรคด้านระบบน�า้ในโรงเรือนและด้านโรคแมลงและศตัรเูหด็ในภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง 

Abstract

 The objective of the research entitled “Cost and Return: a case study 

of mushroom cultivation in Bandu Sub- district, Muang District, Chiang Rai 

Province” was to study cost and return: a case study of mushroom  

cultivation in Bandu Sub- district, Muang District, Chiang Rai Province. Data 

was collected from the entrepreneur of mushroom cultivation, books,  

academic papers, including related research. The data were analyzed by Cost 

and Return Analysis in the form of Break Even Point, Profit on Sales Ratio, 

Return on Investment, and Pay Back Period of mushroom cultivation in 

Bandu Sub- District, Muang District, Chiang Rai Province to make the research 

completed. 

 The results showed that the respondents were mostly females and 

males equally between the ages of 51- 60-year-olds. Their mushroom  

cultivation’s experience was between 16-20 years. The respondents were 

straw mushroom and oyster mushroom cultivation entrepreneurs in Bandu 

Sub- District, Muang District, Chiang Rai Province for 12 cases. 

 The initial cost of land, mushroom house and equipment for  

mushroom cultivation were as follows: The initial cost of straw mushroom 

was 89,907 Baht, oyster mushroom cultivation with self-making of mushroom 

spawn was 7,708 Baht, oyster mushroom cultivation with buying mushroom 

spawn was 16,545 Baht, cost of production, raw materials transformed into 
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finished products consisting of 3 kinds of cost; raw materials, labor cost, cost 

of production of straw mushroom per time was 6,455 Baht, operation cost 

per time was 334 Baht, production cost and raw materials transformed into 

finished products of oyster mushroom cultivation per time was 13,532 Baht, 

operation cost per time was 760 Baht and mushroom cultivation with buying 

oyster mushroom spawn per time was 28,100 Baht. 

 Regarding to problems and obstacles of water system in terms of 

mushroom house and insects and fungi was generally at a moderate level. 

 

บทน�า 

 คนไทยนยิมบรโิภคเหด็กนัมากเนือ่งจากเมือ่น�าเหด็มาประกอบอาหารแล้วมรีสชาติ

ดีอีกท้ังมีประโยชน์มากมายและมีสรรพคุณทางยารักษาโรค ในการบริโภคเห็ดของคนไทย

นิยมบริโภคทั้งเห็ดที่เพาะขึ้นและเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการ

เพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง โดยน�าแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีรายได้เสริมจากการเพาะ

เห็ด

 เหด็แต่ละชนดิต้องการอณุหภมูทิีแ่ตกต่างกนัไปส�าหรับการเจริญเตบิโต ดงันัน้ เพ่ือ

ให้การเจรญิเตบิโตทีดี่ของเหด็จึงต้องควบคมุอณุหภูมใิห้เหมาะสมกบัชนดิของเห็ดเช่น ระดบั

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดฟางอยู่ที่ประมาณ 35 - 38 องศาเซลเซียส 

ส่วนระดบัอณุหภมูทิีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของดอกเหด็ฟางจะอยูท่ีป่ระมาณ 28 - 32 

องศาเซลเซียส และระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าอยู่ที่

ประมาณ 25 - 35 องศาเซลเซียส ส่วนระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

ดอกเห็ดนางฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 20 - 30 องศาเซลเซียส เป็นต้น ดังน้ันจังหวัดเชียงราย

ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมส�าหรับการเพาะเห็ดหลายชนิดประกอบกับต้นทุนในการผลิต

เห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต�่าเนื่องจากวัสดุที่น�ามาเพาะเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็น

ผลพลอยได้จากการผลิตในภาคเกษตรกรรมจึงท�าให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดีมีฐานะ

ความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย แต่ในการเพาะเห็ดของ
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เกษตรกรส่วนใหญ่นั้นมักประสบปัญหาด้านเชื้อราสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นในเห็ดเชื้อราที่

พบว่าเป็นสาเหตุของโรคในเห็ด ได้แก่ ราเขียว ราด�า และราส้ม เมื่อเกษตรกรพบว่ามีเช้ือ

ราสาเหตุของโรคเกิดขึ้นจึงก�าจัดด้วยการน�าก้อนเห็ดนั้นไปทิ้ง ท�าให้สูญเสียรายได้และ

ผลผลิตน้อยลง และเกษตรการผู้เพาะเห็ดยังขาดข้อมูล ต้นทุน ผลตอบแทน รวมถึงการ

ก�าหนดราคาขายท่ีเหมาะสม

 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาผู้ศกึษาจึงต้องการศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนของการเพาะ

เห็ด ในต�าบล บ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทน

จากการเพาะเห็ด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพเพาะเห็ดและผู้ที่สนใจในอาชีพ

เพาะเห็ดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนของการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ในต�าบลบ้าน

ดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 2.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้จากการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ใน

ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 3.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ใน

ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วิธีการศึกษา 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการเพาะเห็ดฟาง จ�านวน 10 รายและ

ประกอบการเพาะเห็ดนางฟ้า จ�านวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงรายในการศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนของธรุกจิ เพาะเหด็ใช้เคร่ืองมอืในการรวบรวม

ข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ซึ่งออกแบบขึ้นมาเพ่ือรองรับวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา ประกอบไปด้วย

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเห็ดประกอบด้วย ที่ตั้งของฟาร์มเพาะเห็ด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ กระบวนการผลิตประเภทผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย การจัดจ�าหน่าย
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการเพาะเห็ด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ซึ่งหมายถึงเงินที่จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกโดยประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
โรงเรียนเพาะเห็ด โรงบ่มก้อนเชื้อเห็ด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของฟาร์มเพาะเห็ด
 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการผลิตและจ�าหน่ายก้อนเช้ือเห็ดและเห็ด
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 1.  ข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการเพาะเห็ด จากผู้
ประกอบ การเพาะเห็ดจ�านวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่า
ใช้จ่ายในการด�าเนินงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับรายได้จาก
การจ�าหน่ายก้อนเช้ือเห็ด
 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสาร 
เว็บไซต์ที่เผยแพร่จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน�าไปวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์น�ามาวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน โดยใช้สถิติรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive) ดังนี้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟาร์มเพาะเห็ด น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์สถิติเชิงเนื้อหา (Conten Analysis) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการเพาะเห็ดสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 1.  ค่าใช้จ่ายในการลงทนุประกอบด้วย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการด�าเนนิ
การผลิตเพาะเช้ือเห็ดเพ่ือค�านวณหาเงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการ
 2.  ต้นทุนในการผลิตเชื้อเห็ดประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายในการผลิตเพ่ือค�านวณหาต้นทุนต่อหน่วยและกระแสเงินสดจ่าย
 3.  ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพื่อค�านวณหากระแสเงินสดจ่าย 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการเพาะเห็ด การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว
กับผลตอบแทนเพื่อให้ทราบถึงรายได้ต่อหน่วย กระแสเงินสดรับและค�านวณหากระแส
เงินสดสุทธิ สามารถวิเคราะห์โครงการโดย

 1. วิธีระยะเวลาคืนทุน 
 2. วิธีจุดคุ้มทุน 



ต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่ ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

76 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

 3. วิธีอัตราก�าไรต่อต้นทุน
 4. วิธีอัตราก�าไรต่อยอดขาย
 5. วิธีผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ผลการศึกษา 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ�านวน 20 โรง ทั้งสิ้น 12 ราย คือผู้เพาะเห็ดที่
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีขนาดพ้ืนที่
ในการเพาะเห็ดที่แตกต่างกัน

ตางรางท่ี 1 แสดงต้นทุนการเพาะเห็ดฟาง

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าต้นทุนการผลิตการเพาะเห็ดฟางท้ังส้ิน 20 โรง จากผู้เพาะ
เหด็ฟาง 10 ราย พบว่า ต้นทนุการเพาะเหด็ ทัง้สิน้โดยเฉลีย่เท่ากบั 8,114.42 บาท ประกอบ

ด้วย ค่าวัตถุดิบโดยเฉล่ีย 3,563.14 บาท ค่าแรงงานเฉล่ีย 1,980 บาท และค่าใช้จ่ายใน

การผลิตโดยเฉลี่ย 2,571.30 บาท 
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ตางรางที่ 1 แสดงต้นทุนการเพาะเห็ดฟาง 
 

รายที่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่าย 
ในการผลิต 

รวมต้นทุนการผลิต 
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7.  4,425  4,000   6,718   15,143  
8.  5,950   6,000   4,241   16,191 
9  1,480   300   485   2,265  

10.  1,755   300   1,060  3,115  
X  3,563.14   1,980   2,571.30  8,114.42  
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เฉลี่ย 2,571.30 บาท  
 



Cost and Return: a case study of mushroom cultivation in Bandu

 Sub- district, Muang District, Chiang Rai Province 

THE JOURNAL Of ACCOUNTING REVIEW CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY : JAR CRRU 77Volume 1 Number 2 (July - December 2016)

ตารางท่ี 2 แสดงต้นทุนการเพาะเห็ดนางฟ้า

 จากตารางที่ 2 พบว่าต้นทุนการผลิตการเพาะเห็ดนางฟ้าทั้งสิ้น 2 โรง จากผู้ผลิต 
2 ราย พบว่า ต้นทุนการเพาะเห็ด โดยเฉลี่ยต่อโรงทั้งสิ้น 25,808 บาท ประกอบด้วย ค่า
วัตถุดิบจ�านวน 18,816 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตจ�านวน 6,992 บาท โดยไม่มีการ
จ่ายค่าแรงงานเนื่องจากท�าการผลิตเอง

ตารางท่ี 3 แสดงรายได้จากการเพาะเห็ดฟาง 

7 

                                                       
 

ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการเพาะเห็ดนางฟ้า 
 

รายที่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

รวมต้นทุนการผลิต 

1. 9,632 0 5,664 15,296 

2. 28,000 0 8,320 36,320 

X 18,816 0 6,992 25,808 
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จ านวน 18,816 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 6,992 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าแรงงาน
เนื่องจากท าการผลิตเอง 
 
ตารางที่ 3 แสดงรายได้จากการเพาะเห็ดฟาง  
 

คนที ่ จ านวนโรง รายได้รวม รายได้เฉลี่ย/โรง 
1 1  10,000   10,000  
2 3  36,000   12,000  
3 1  14,400   14,400 
4 3  24,000  8,000  
5 2  27,000   13,500  
6 1  8,000   8,000  
7 2  20,000   10,000  
8 3  54,000  18,000  
9 1  5,000   5,000  
10 1  12,000   12,000 
X 18 210,400  11,688.89  

 
จากตารางที่ 3 พบว่ารายได้รวมของการเพาะเห็ดฟาง ทัง้สิ้นจ านวน 18 โรง จาก 

ผู้เพาะเห็ด 10 ราย จ านวน 210,400 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อโรง  11,668.89 บาท 
 จากตารางที่ 3 พบว่ารายได้รวมของการเพาะเห็ดฟาง ทั้งส้ินจ�านวน 18 โรง จาก

ผู้เพาะเห็ด 10 ราย จ�านวน 210,400 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อโรง 11,668.89 บาท
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ต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่ ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

78 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ตารางท่ี 4 แสดงรายได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า 

 จากตารางที่ 4 พบว่ารายได้รวมของการเพาะเห็ดนางฟ้า ทั้งสิ้นจ�านวน 2 โรง จาก

ผู้เพาะเห็ด 2 ราย จ�านวน 91,200 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อโรง 45,600

ตางรางท่ี 5 แสดงอุปสรรคและปัญหาจากการเพาะเห็ดที่มีผลต่อผลิต

 จากตารางที่ 5 พบว่าผลการวิเคราะห์พบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านระบบน�้า โรค
และแมลงศัตรู มีปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาด้านโรง
เรือน ด้านการเจริญเติบโต และด้านการก�าจัดก้อนเชื้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับท่ีมีปัญหา
และอุปสรรคน้อย

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษาคร้ังนี้มีต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในการประกอบการเพาะเห็ดพบว่า เงิน
ลงทุนเริม่แรกในการเพาะเหด็ฟางเป็นต้นทนุทีสู่งสุด เม่ือเทยีบกบัต้นทนุอืน่ ได้แก่ ค่าวตัถดุบิ 
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ตารางที่ 4 แสดงรายไดจ้ากการเพาะเห็ดนางฟ้า  
 

คนที ่ จ านวนโรง รายได้รวม รายได้เฉลี่ย/โรง 
1. 1 24,000 24,000 
2. 1 67,200 67,200 
X 1 91,200 45,600 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่ารายได้รวมของการเพาะเห็ดนางฟ้า ทั้งสิ้นจ านวน 2 โรง จาก 

ผู้เพาะเห็ด 2 ราย จ านวน 91,200 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อโรง 45,600 
 
ตางรางที่ 5 แสดงอุปสรรคและปญัหาจากการเพาะเห็ดที่มผีลต่อผลิต 
 

ปัญหา   ระดับปัญหา 
1. ด้านโรงเรือน 
2. ด้านระบบน้ า 
3. ด้านโรคแมลงและศัตร ู
4. ด้านการเจริญเติบโต 
5. ด้านการก าจัดก้อนเช้ือ 

2.31 
3.17 
2.70 
2.33 
2.33 

0.86 
0.91 
1.00 
0.60 
0.14 

น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 

รวม         2.57 0.43 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าผลการวิเคราะห์พบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านระบบน้ า โรค
และแมลงศัตรู มีปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และปัญหาด้านโรงเรือน 
ด้านการเจริญเติบโต และด้านการก าจัดก้อนเช้ือ ในภาพรวมอยู่ในระดับที่มีปัญหาและอุปสรรคน้อย 
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ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นจ�านวนเงิน ( = 89,906.50) ซึ่งสอดคล้องกับ 
พรพรรณ ไชยชุมพล (2556) ที่ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า
ในจังหวัดล�าปาง พบว่า ต้นทุนในการลงทุนท�าฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้าในจังหวัดล�าปาง 
ประกอบด้วย ต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของที่ดิน โรงเรือน เคร่ืองจักร อุปกรณ์ในการผลิตก้อน
เชื้อเห็ดนางฟ้า มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนปีแรกเท่ากับ 359,528 บาท โดยต้นทุนการผลิต
การแปรสภาพวัตถุดิบเป็นสินค้าส�าเร็จรูปประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายการผลติปีแรกจนถงึปีที ่5 เท่ากบั 1,144,799 บาทและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานปีแรกจนถึงปีท่ี 5 เท่ากับ 29,605 บาท
 2. ต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษาการเพาะเห็ดในพ้ืนที่ ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
งาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 8,114 บาท ผลผลิตของเห็ดฟางที่ได้มีปริมาณ ( = 
263.10) ซึ่งสอดคล้องกับนายสราวุธ ธีวีระปัญญาและคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาผลของการ
ใช้วัสดุจากฟางข้าว ข้ีเล่ือย ปอเทืองและถั่วเขียวผิวมันเพื่อการเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง พบ
ว่า ต้นทุนการเพาะเห็ดฟางอยู่ระหว่าง 2,480 - 5,080 บาท ผลผลิตของเห็ดฟางที่ได้มี
ปริมาณอยู่ระหว่าง 84 - 132 กิโลกรัม 
 3. ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดฟางและเห็ด
นางฟ้าที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดคือ ด้านระบบน�้าในโรงเรือน อาจเป็นเพราะว่า 
การรดน�้าในปริมาณที่ไม่เหมาะสมตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน จึงท�าให้เห็ด
เกิดการเน่าเสีย อีกทั้งน�้าที่ใช้ในการรดเห็ดต้องเป็นน�้าบริสุทธิ์หรือน�้าที่ปราศจากสารเคมี
ปนเปื้อนหรือน�้าบาดาล ดังน้ันผู้ที่สนใจประกอบการเพาะเห็ดควรส�ารวจน�้าในพื้นที่เพาะ
เห็ดก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว
 จากผลการศกึษาเร่ือง ต้นทนุและผลตอบแทนกรณีศกึษาการเพาะเหด็ในเขตพืน้ที่ 
ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
 1.  อุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าเป็นส่วนส�าคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ดังนั้นผู้ประกอบการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า
ควรมีการควบคุมอุณหภูมิที่ดี โดยการเอาใจใส่ในการตรวจสอบอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด
อย่างสม�า่เสมอหรอืตดิตัง้เครือ่งควบคมุอณุหภูมอิตัโนมตั ิเพือ่ให้โรงเรอืนมอีณุหภมูทิีเ่หมาะ
สมกับการเจริญเติบโตของเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าอยู่เสมอเพื่อเพิ่มผลผลิตดอกเห็ดให้ดีข้ึน



ต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่ ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

80 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

 2.  การอบไอน�า้ในโรงเรือนเพาะเหด็ฟางทีด่คีวรมอีณุหภมูอิยูท่ี ่70 องศาเซลเซยีส 

นาน 2 ชม. และเม่ือครบ 2 ชม. ควรลดอุณหภูมิอยู่ที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 8 ชม.ติดต่อ

กัน และการนึ่งก้อนเช้ือ ที่ดีควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ 90 - 100 องศาเซลเซียส นาน 2 - 3 ชม. 

จะท�าให้การเกิดเช้ือราน้อยลง ซึ่งจะท�าให้ลดปริมาณการสูญเสียของก้อนเช้ือเห็ดและเช้ือ

เห็ดได้ เป็นการลดต้นทุนในการเพาะเห็ดได้อีกทางหน่ึง

 3.  การติดตั้งระบบน�้าอัตโนมัติเพ่ือช่วยการประหยัดเวลา หรือมีธุระอย่างอื่นที่ไม่

สามารถลดน�้าเพื่อปรับอุณหภูมิในโรงเรือน แต่ไม่ควรตั้งเวลาในการรดน�้าบ่อยเกินไปหรือ

น้อยเกินไป เพราะถ้าเห็ดได้รับน�้ามากเกินไปจะท�าให้เห็ดเน่าเสีย และการได้รับน�้าน้อยเกิน

ไปเห็ดอาจขาดน�้าและจะท�าให้ดอกเห็ดแห้งมีน�้าหนักเบาส่งผลให้ขายไม่ได้ราคาท�าให้ก�าไร

ลดลงดังนั้น วิธีนี้จะท�าให้เพิ่มผลก�าไรได้มากขึ้น

 4.  การรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆโรงเรือนเพาะเห็ด และภายในโรงเรือน จะ

ช่วยให้ลดการเกิดโรค แมลงและศัตรูเห็ด

 5.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาด้านต้นทุนผลตอบแทนในเชิงลึกมาก

ยิง่ขึน้ เพือ่เป็นข้อมลูให้ผูท้ีต่ดัสินใจศึกษาหรือลงทนุ สามารถน�าข้อมลูไปวเิคราะห์และตดัสนิ

ใจต่อการลงทุนได้จริงในอนาคต
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