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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเพาะปลูกข้าว และเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการ
ผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับจากการเพาะปลูกข้าว โดยการใช้สารเคมี ชีวภาพ และการใช้สารเคมีผสม
ชีวภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการสัมภาษณ์เกษตรกร 
จ านวน 410 ราย ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research)  

 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี เริ่มจากการ
เตรียมดินหรือแปลงที่ใช้ในการเพาะปลูก จากนั้นก็จะท าการหว่านข้าว ดูแลบ ารุงรักษาจนถึงการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต แปรรูปและจัดจ าหน่าย ส าหรับด้านต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ แยกเป็นรายกรณีได้ดังนี้  

1. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 3,337.82 บาท รายได้รวม เท่ากับ 
5,851.15 บาท ก าไรสุทธิ เท่ากับ 2,513.33 บาท ผลผลิต เท่ากับ 803.73 กิโลกรัม ราคาขาย เท่ากับ 
7.28 บาท อัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 42.95% ROA เท่ากับ 5.88% และ ROI เท่ากับ 
5.46% ระดับจุดคุ้มทุนที่ปริมาณผลผลิต เท่ากับ 108.93 กิโลกรัมและราคาขาย เท่ากับ 4.15 บาท 

2. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารชีวภาพ ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 2,120.11 บาท รายได้รวม 
เท่ากับ 8,699.53 บาท ก าไรสุทธิ เท่ากับ 6,579.42 บาท ผลผลิต เท่ากับ 746.10 กิโลกรัม ราคาขาย 
เท่ากับ 11.66 บาท อัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 75.63% ROA เท่ากับ 32.72% และ ROI 
เท่ากับ 29.60% ระดับจุดคุ้มทุนที่ปริมาณผลผลิต เท่ากับ 20.87 กิโลกรัม และราคาขาย เท่ากับ 2.84 
บาท 

3. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมสารชีวภาพ ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 3,367.58 บาท 
รายได้รวม เท่ากับ 10,648.92 บาท ก าไรสุทธิ เท่ากับ 7,281.34 บาท ผลผลิต เท่ากับ 918.01 กิโลกรัม 
ราคาขาย เท่ากับ 11.60 บาท อัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 68.38% ROA เท่ากับ 11.71% 
และ ROI เท่ากับ 11.11% ระดับจุดคุ้มทุนที่ปริมาณผลผลิต เท่ากับ 83.50 กิโลกรัม และราคาขาย 
เท่ากับ 3.67 บาท 

ผลของการวิจัยท าให้พบว่าการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีผลตอบแทนจากการ
เพาะปลูกที่สูงที่สุด เนื่องจากผลผลิตได้จ านวนมากและต้นทุนการผลิตที่ ใช้ มีสัดส่วนที่ต่ ากว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาก าจัดวัชพืช แมลง
และฮอร์โมนต่างๆ มีราคาท่ีสูง และความไม่แน่นอนของราคาในการจัดจ าหน่ายผลผลิตที่มีความผันผวน 
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Abstract 
 
Code of project  : A29/2559 
Project name  : Comparative analysis between the production cost and return on 

rice production of farmer group in Kanchanaburi province 
Researcher name  : Pongsirapop Thongdeerawisuraket, Naspapas  Thenchan and 
  Jirasak  Reungrungsee 
 

This research aims to study the process of cultivation and compare costs and 
benefits derived from rice cultivation with the use of chemical substance, biological 
substance and mixture between biological and chemical substances by groups of farmers 
in Kanchanaburi. The data collection method is questionnaires by interviewing 410 people 
with application of the survey research technic. 

 The results showed that the cultivation of rice farmers in Kanchanaburi starting 
from preparing soil, sowing the seeds, tending the rice fields, harvesting, processing until 
selling to the market. For the costs and returns per acre, it can be categorized as 
following: 

1. Rice cultivation involving chemical usage. Production costs were 3,337.82 Baht; 
total revenue was 5851.15 Baht; net profit was 2513.33 Baht; crop yield was 803.73 kg; 
selling price was 7.28 Baht; Return on net profit was 42.95%; ROA was 5.88% and ROI was 
5.46%. The breakeven yield was 108.93 kg and the selling price was 4.15 Baht. 

2. Rice cultivation involving biological substance usage. Production costs were 
2,120.11 Baht; total revenue was 8,699.53 Baht; net profit was 6,579.42 Baht; crop yield 
was 746.10 kg; selling price was 11.66 Baht; Return on net profit was 75.63%; ROA was 
32.72% and ROI was 29.60%. The breakeven yield was 20.87 kg and the selling price was 
2.84 Baht. 

3. Rice cultivation involving mixture between chemical and biological substance 
usage. Production costs were 3,367.58 Baht; total revenues was 10,648.92 Baht; net profit 
of 7,281.34 Baht; crop yield was 918.01 kg; selling price was 11.60 Baht; Return on net 
profit was 68.38%; ROA was 11.71% and ROI was 11.11%. The breakeven yield was 83.50 
kg and the selling price was 3.67 Baht. 

The research found that rice cultivation using mixture between chemical and 
biological substances has a highest return due to it generates higher crop yield per acre 
and lower production cost comparing with net revenue. For problems and obstacles for 
farmers, there are high costs for chemical fertilizer, pesticide, herbicide and plant 
hormones and extreme and uncertain price fluctuation in the market respectively. 
 
Keywords : Production cost, Return 
E-Mail Address | : Pongsirapop.Tho@rmutr.ac.th 
Period of project : October 2015 – September 2016 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อาหารหลักของชาวโลก ก็คือ “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักและปลูกเพ่ือเป็น
อาหารไม่ต่่ากว่า 5,000 ปี ทางวิทยาศาสตร์ได้จัดให้ข้าวเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า และเป็นหญ้าที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกได้ง่าย ส่าหรับประเทศไทยมี
ชื่อเสียงอันดับหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตข้าวส่งออกท่าให้มีรายได้เข้ามาสู่ประเทศมากขึ้น รวมถึงการผลิต
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศเอง ซึ่งประเทศไทยก็ยังมีข้อเสียในด้านของปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปลูกข้าว จากโครงสร้างในการปลูกข้าวของ
เกษตรกรยังไม่เข้มแข็งพอรวมทั้งยังประสบปัญหาในด้านของภัยธรรมชาติ จึงท่าให้มีผลผลิตที่ต่่า และ
ต้นทุนในการเพาะปลูกก็มีจ่านวนที่สูงขึ้นตามไปด้วย  

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส่าคัญมากของประเทศไทยทั้งในด้านภาคเกษตรกรรมและ
ภาครัฐบาล ทั้งนี้ ภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยนิยมปลูกข้าวเป็นพืชหลัก เห็นได้จากพ้ืนที่ที่
ถือครองส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยใช้ในการท่านาปลูกข้าว ซึ่งนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของคน
ไทยแล้วยังเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในฐานะของการส่งออกที่มีรายได้ในแต่ละปีเป็น
จ่านวนมาก 
 
ตารางท่ี 1  สถิติการส่งออกข้าว 

ปี ปริมาณ (Quantity) มูลค่า (Value) 
2554 / 2011 10,711,548,988 193,842,525,443 
2555 / 2012 6,734,426,868 142,976,235,578 
2556 / 2013 6,611,616,533 133,839,412,971 
2557 / 2014 10,969,344,247 174,851,086,420 
2558 / 2015 9,795,762,638 155,912,016,318 

 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตข้าวของประเทศไทย          หน่วย : ล้านตัน 

ปี นาปี นาปรัง ผลผลิตรวม 
2554 / 2555 25.867 12.235 38.102 
2555 / 2556 27.234 10.766 38.000 
2556 / 2557 27.090 9.670 36.760 
2557 / 2558 26.270 5.360 31.630 
2558 / 2559 23.010 4.050 27.060 
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ตารางท่ี 3  เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไรของประเทศไทย  

ข้าวนาปี : ผลพยากรณ์การผลิตปี 2558 (ปีเพาะปลูก 2558/59) 

ข้าวนาป ี
ภาค 

เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(หน่วย : ล้านไร่) 

ผลผลติ 
(หน่วย : ล้านตัน) 

ผลผลติต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

2557 2558 +/-  
(%) 

2557 2558 +/-  
(%) 

57 58 +/- 
(%) 

รวมทั้งประเทศ 60.790 55.812 -8.19 26.270 23.009 -12.41 432 412 -4.63 
ภาคเหนือ 13.715 11.806 -13.92 7.816 6.520 -16.58 570 552 -3.16 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 37.030 35.805 -3.31 12.467 11.829 -5.12 337 330 -2.08 
ภาคกลาง 9.156 7.326 -19.99 5.599 4.274 -23.67 612 583 -4.74 
ภาคใต ้ 0.887 0.873 -1.61 0.386 0.385 -0.21 435 441 1.38 

ข้าวนาปรัง :ผลพยากรณ์การผลติ ปี 2559 (ปีเพาะปลูก 2558/59) 

ข้าวนาปรัง 
ภาค 

เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(หน่วย : ล้านไร่) 

ผลผลติ 
(หน่วย : ล้านตัน) 

ผลผลติต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

2558 2559 +/-  
(%) 

2558 2559 +/-  
(%) 

58 59 +/- 
(%) 

รวมทั้งประเทศ 8.489 6.502 -23.41 5.365 4.050 -24.50 632 623 -1.42 
ภาคเหนือ 3.716 2.649 -28.71 2.339 1.648 -29.52 629 622 -1.11 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.180 1.013 -14.16 0.606 0.513 -15.33 514 507 -1.36 
ภาคกลาง 3.269 2.538 -22.36 2.244 1.724 -23.17 687 679 -1.16 
ภาคใต ้ 0.322 0.300 -6.80 0.174 0.163 -6.25 541 544 0.55 

ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ธันวาคม 2558) 

ส่าหรับภาครัฐก็มีส่วนในการก่าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการเกษตรทางเลือกให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีแล้วหันมาใช้สารชีวภาพแทนในการปลูกข้าวให้ได้
เพ่ิมมากข้ึน และยังสนับสนุนให้ทุกอ่าเภอมีการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่
มีการปลูกข้าว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับนักวิชาการในชุมชนของเกษตรกรโดย
เกษตรกรจะต้องเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับนักวิชาการต่างๆ และเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวแบบปลอดสารเคมี 

อีกประการหนึ่งที่กลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาอยู่และเป็นปัญหาแห่งชาติด้วย คือ ผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการปลูกข้าวไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ เห็นได้จากการใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น สืบ
เนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการผลิตข้าวเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาของข้าวมีตั้งแต่การผลิต ประสิทธิภาพ
ทางการผลิตที่ต่่า คุณภาพต่่าเนื่องมาจากพันธุ์ที่ปลูกไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูก ปัญหาทางด้าน
การตลาดและการบริหารจัดการของนโยบายหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น 
เช่น ปุ๋ย สารเคมี เทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนปัญหาด้านการตลาด เป็นปัญหาหนึ่งมาจากการที่ผลผลิตข้าว
มีการเก็บเกี่ยวพร้อมกันในระยะเวลาสั้นๆ ท่าให้เกิดปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่่า แถมข้าวไทยยังขาด
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การวางระบบการตลาดที่เหมาะสม ท่าให้ราคาข้าวในประเทศถูกก่าหนดโดยราคาในตลาดโลก ทั้งที่ไทย
เป็นผู้ส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และปริมาณการส่งออกมีปริมาณน้อยกว่าการบริโภคใน
ประเทศ ที่ส่าคัญคือ ขาดการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเรื่องข้าว (นิติ นวรัตน์, 2556)
รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถือเป็นภัยแล้งนอกฤดูกาล (ภัยแล้งช่วงหน้าฝน) เป็นผลมา
จากปริมาณน้่าที่เป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกข้าว ในเขื่อนชลประทานต่่ากว่ามาตรฐานประกอบกับ
ภาวะฝนทิ้งช่วง เนื่องจากอิทธิพลของเอลนีโญ (El Nino) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวได้รับ
ผลกระทบจนเป็นปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวได้รับผลกระทบอย่างหนัก ท่าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศปรับลดลงราว 0.4% ทั้งนี้ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจาก El Nino เช่นกัน ส่งผลดีต่อราคา
ข้าวที่จะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่แหล่งหนึ่งของภาคกลางด้านตะวันตก มีพ้ืนที่ที่ใช้
ในด้านการเพราะปลูกข้าวปัจจุบัน จ่านวน 654,977ไร่ (ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) การ
จ่าแนกความเหมาะสมและข้อจ่ากัดของดินส่าหรับการปลูกพืชมีศักยภาพสูงถึงปานกลาง ลักษณะดิน
เป็นดินเหนียวและดินร่วน ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนดินที่พัดพามาโดยน้่า ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะส่าหรับการปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก และไม้ผลเป็นอย่างมาก เกษตรกรของจังหวัดเองก็ยังประสบ
ปัญหาในด้านของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากการใช้สารเคมีเป็นหลักในการเพาะปลูก ในขณะ
ที่ราคาผลผลิตที่ได้รับตกต่่ารวมถึงจ่านวนครั้งที่เพาะปลูกก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งมีผลมาจากการงดจ่ายน้่า
ชลประทานท่านาให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ท่าให้ผลผลิตที่ได้ลดลงเช่นกัน 

 
ตารางท่ี 4  เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ของภาคตะวันตก 

รายจังหวัด 

ปี 2557 

นาปรัง นาป ี รวม 
เนื้อท่ี

เพาะปลูก 

สัดส่วน
เนื้อท่ี

เพาะปลูก 
เนื้อท่ี

เพาะปลูก 
ผลผลติ 

เนื้อท่ี
เพาะปลูก 

ผลผลติ 

(ไร่) (ตัน) (ไร่) (ตัน) (ไร่) (%) 
รวมภาคตะวันตก 2,294,465 1,670,136 2,753,423 1,913,439 5,047,888 100.00 
สุพรรณบุร ี 1,078,658 759,530 1,218,261 863,767 2,296,919 45.50 
กาญจนบุร ี 233,815 174,621 421,162 258,752 654,977 12.98 
นครปฐม 398,908 304,554 398,750 301,093 797,658 15.80 
สมุทรสาคร 12,375 8,660 13,397 9,383 25,772 0.51 
สมุทรสงคราม 4,176 3,173 4,177 2,970 8,353 0.17 
ราชบุร ี 267,457 199,886 330,155 225,863 597,612 11.84 
เพชรบุร ี 259,692 197,406 321,838 226,393 581,530 11.52 
ประจวบครีีขันธ ์ 39,384 22,306 45,683 25,218 85,067 1.68 

ที่มา :  ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ธันวาคม 2558) 

ในอดีตเกษตรกรในจังหวัดจะท่านาได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง เรียกว่า นาปี (wet-season rice) 

เนื่องจากการเพาะปลูกข้าวจะต้องอาศัยน้่าเป็นปัจจัยหลักโดยอาศัยน้่าจากธรรมชาติ คือ น้่าฝน เพ่ือ ใช้
ในการเพาะปลูกข้าวเท่านั้น แต่ส่าหรับในปัจจุบันได้มีระบบชลประทานน้่า ท่าให้เกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกข้าวได้ ปีละ 2 ครั้ง เรียกว่า นาปรัง (dry-season rice) เกษตรกรในจังหวัดก็จะนิยมหันมาปลูก
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ข้าวนาปรังกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สั้นกว่าการปลูกข้าวนาปี และใช้
วิธีการเพาะปลูกแบบท่านาหว่าน มีการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆ มีการจ้างแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ ซึ่งเป็น
ต้นทุนในการเพาะปลูก ดังนั้น แม้ว่าเกษตรกรจะเพาะปลูกข้าวสามารถท่าได้ถึง 2 ครั้งต่อปี ซึ่งน่าจะท่า
ให้มีผลตอบแทนและสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนที่ดีขึ้น แต่จากการสังเกต สอบถามและสัมภาษณ์
กับกลุ่มเกษตรกร ท่าให้เห็นถึงปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบอยู่ สรุปได้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านการขาดแคลนน้่า ที่ทางกรมชลประทานงดการจ่ายน้่าให้กับเกษตรกร จึงส่งผลให้
เกษตรกรเพาะปลูกข้าวได้เพียงครั้งเดียวต่อปี 

2. ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต เนื่องจากปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน 
ฯลฯ มีราคาท่ีสูงขึ้น 

3. ปัญหาด้านราคาข้าว 
จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท่าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

ระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูก ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวและผลการวิจัยในครั้งนี้จะน่าไปเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวในจังหวัดกาญจนบุรีใช้
ในการประกอบอาชีพปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น และคาดว่าข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพ่ือน่าไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนส่าหรับ
การประกอบอาชีพการปลูกข้าวในอนาคตต่อไป รวมทั้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จะได้น่าผลจากการวิจัยดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้
เกษตรกรของประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตและผลผลิตที่สามารถทัดเทียมกับท่ัวโลกได้ในอนาคตต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการการเพาะปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
2.2 เพ่ือการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับจากการเพาะปลูกข้าว โดยใช้

สารเคมี สารชีวภาพ และสารเคมีผสมสารชีวภาพ 
 
3.  ค าถามการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 

การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ ได้รับจากการเพาะปลูกข้าว โดยวิธีใช้
สารเคมี สารชีวภาพ และสารเคมีผสมสารชีวภาพ ของกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มีต้นทุน
การผลิตและผลตอบแทนท่ีแตกต่างกัน 

 
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการ
เพาะปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ภายในจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary Data) และข้อมูลแบบทุติยภูมิ โดยการใช้ข้อมูลจากพ้ืนที่การเพาะปลูกข้าวภายในจังหวัด
กาญจนบุรี 
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4.1 การเก็บข้อมูล 
     4.1.1 แบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและ

ผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี โดยพ้ืนที่ในการศึกษา คือ 
พ้ืนที่การปลูกข้าวนาปีและพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง ส่าหรับปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2557/2558 เนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลล่าสุด ส่าหรับปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2557/2558 (ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) 

            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกข้าวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
จ่านวน 13 อ่าเภอ ประกอบด้วยพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปี จ่านวน 421,162 ไร่ และพ้ืนที่การปลูกข้าวนา
ปรัง จ่านวน 233,815 ไร่ (ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

    4.1.2 แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 
           ข้อมูลแบบทุติยภูมิ เป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนให้การศึกษาในครั้งนี้ได้ผลวิจัยที่สมบูรณ์ 

โดยการรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทฤษฎีด้านต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน 
เอกสารที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ส่านักงานการเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดราชบุรี และส่านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จ่านวนพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก จ่านวนผลผลิตที่ได้รับ 
ราคาข้าว รวมถึงสถิติการส่งออกข้าวไทย เป็นต้น 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.2.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในส่วนของต้นทุนการผลิตและ

ผลตอบแทน โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ มาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
     4.2.2 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ในส่วนของการแปลความหมาย 

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกระบวนการเพาะปลูกข้าวของ
เกษตรกรภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
5. นิยามศัพท์ 

ต้นทุนการผลิต หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ในจังหวัด
กาญจนบุรี ตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ผลผลิตที่ออกจ่าหน่าย 

ต้นทุนคงท่ี หมายถึง ต้นทุนการเพาะปลูกท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการเพาะปลูกไม่ว่าจะ
เพาะปลูกเป็นจ่านวนเท่าใดก็ตาม ซึ่งเกษตรกรจะต้องเสียหรือจ่ายต้นทุนในจ่านวนที่คงที่ เป็นปัจจัยการ
ผลิตที่เกษตรกรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการเพาะปลูกได้ในระยะเวลาหนึ่งๆ 

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการเพาะปลูก ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยในการเพาะปลูก โดยที่เกษตรกรสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
ควบคุมได้ในระยะเวลาตลอดการเพาะปลูกหนึ่งๆ เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช 
เป็นต้น 

ผลตอบแทน หมายถึง ส่วนต่างๆ ที่ได้รับจากการจ่าหน่ายกับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปทั้งหมด 
รวมถึงอัตราส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น อัตราผลตอบแทนต่อก่าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) 
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ข้าว หมายถึง พืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า และเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่ให้ผลผลิตที่เป็นเมล็ด ภายในประกอบด้วยแป้งซึ่งมีสารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต 

ข้าวนาปรัง หมายถึง ข้าวที่ปลูกนอกฤดูการท่านาปกติ (Off-season rice) เพราะในฤดูการท่า
นาน้่ามักจะมากเกินไป ซึ่งข้าวที่ใช้ท่านาปรังจะเป็นข้าวที่แสงไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก ซึ่งเป็นข้าวที่
ออกตามอายุ ไม่ว่าปลูกเมื่อใด พอครบอายุก็จะเก็บเกี่ยวได้  นิยมปลูกเฉพาะภายในพ้ืนที่ที่มีการ
ชลประทานที่ดี 

ข้าวนาปี หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกในระหว่างเดือนเมษายนถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูกาลปกติ 
พันธุ์ข้าวนาปีจะออกตามวันและเดือนที่ค่อนข้างตายตัว 

เกษตรกร หมายถึง บุคคลใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ท่าการเพาะปลูกข้าว ภายในจังหวัด
กาญจนบุรี 

สารเคมี หมายถึง ยาปราบศัตรูพืชที่ท่าลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงปุ๋ยที่เป็นอนินทรียสาร อาจเป็น
ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสม และปุ๋ยเชิงประกอบ เช่น ยูเรีย ซีโอไลต์ เป็นต้น 

สารชีวภาพ หมายถึง การน่าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตมาใช้เพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร หรือเพ่ิมความ
เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินและก่าจัดศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาติ 

อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หมายถึง ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ หรือ
จ่านวนผลผลิตหรือจ่านวนหน่วยในลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึงกันซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้
สินทรัพย์นั้น 

มูลค่าคงเหลือ หมายถึง จ่านวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจ่าหน่าย
สินทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์นั้น หากสินทรัพย์นั้นมีอายุและ
สภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

6.1 ท่าให้ทราบถึงความแตกต่างด้านต้นทุนการผลิตข้าวในรูปแบบต่างๆ ของเกษตรกรในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี 

6.2 ท่าให้ทราบถึงความแตกต่างในด้านผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี 

6.3 สามารถน่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรใน
การปลูกเพาะข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปในการเพาะปลูกข้าวในอนาคตต่อไป 

 
7. แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หลังจากจบกระบวนการวิจัย จะมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือให้เป็นแนวทางความรู้ในการตัดสินใจท่าการปลูกข้าวโดยการลดต้นทุน หรือการใช้ต้นทุนที่ต่่าที่สุด
ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะอยู่ในช่วงที่เตรียมการเพาะปลูกประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 
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8.  เค้าร่างงานวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทน

ของการปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือให้ได้ผลวิจัยที่ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา ผู้วิจัยได้ก่าหนดกระบวนการเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการศึกษาวิจัย โดยได้รายงาน
กระบวนการและผลจากการศึกษาวิจัย ออกเป็น 5 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 บทน่า ประกอบด้วย ที่มาและความส่าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา สมมติฐานของการวิจัย นิยามศัพท์และประโยชน์ของการศึกษา  

บทที่ 2 ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ ขั้นตอน 
กระบวนการเพาะปลูกข้าว รวมถึงวิธีการจัดจ่าหน่าย การจ่าแนกชนิดของพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูก 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ Best Practice 
วรรณกรรมปริทัศน์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แหล่งที่มาของข้อมูล การก่าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

บทที่ 4 ผลการวิจัย ประกอบด้วย การบรรยายข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร จัดล่าดับการน่าเสนอ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งจะแสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบกับค่าบรรยาย 

บทที่ 5 สรุปผล ประกอบด้วย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 

9. สรุป 
ในบทนี้จะอธิบายถึงความเป็นมาและความส่าคัญของการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษา สมมติฐานของการวิจัย นิยามศัพท์และประโยชน์ของการศึกษา ในบทที่ 2 ถัดไป 
จะกล่าวถึง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ ขั้นตอน กระบวนการเพาะปลูกข้าว วิธีการจัดจ่าหน่าย การ
จ่าแนกชนิดของพันธุ์ข้าว แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน Best Practice วรรณกรรมปริทัศน์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

 



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวํางต๎นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของ   
การปลูกข๎าวของกลุํมเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ผู๎วิจัยได๎ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎี
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ 
2. ขั้นตอน กระบวนการเพาะปลูกข๎าว และวิธีการจัดจ าหนําย 
3. การจ าแนกชนิดของข๎าวที่ใช๎ในการเพาะปลูก 
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับต๎นทุนการผลิต 
5. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับผลตอบแทน 
6. การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุนและ Best Practice 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยได๎เลือกประชากรที่ใช๎ในการศึกษา คือ เกษตรกรในจังหวัด
กาญจนบุรี เนื่องจากพ้ืนที่ภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ ซึ่งหนึ่งใน
อาชีพเกษตรกรรม คือ การท านา พ้ืนที่การเพาะปลูกข๎าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหลํง
การเพาะปลูกข๎าวรายใหญํ เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันตก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด๎วยพ้ืนที่นาปรัง จ านวน 233,815 ไรํ และพ้ืนที่นาปี จ านวน 
421,162 ไรํ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 654,977 ไรํ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 13 อ าเภอ 

จังหวัดกาญจนบุรี (เทวริท ตาลเสี้ยน, 2559 / วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะทางภูมิประเทศสํวนใหญํจะเป็นปุา ซึ่งจะมีทั้งปุาดงดิบและ

ปุาโปรํง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 19,483 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12 ล๎านไรํ มีขนาดพ้ืนที่ใหญํ
เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหมํ มีประชากรประมาณ 
848,198 คน (นับเป็นอันดับที่ 29 ของประเทศไทย) มีระยะทางหํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 
กิโลเมตร มีชายแดนติดตํอกับสาธารณรัฐสหภาพพมํา ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ได๎แกํ ทิศเหนือติดตํอจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต๎ติดตํอจังหวัด
ราชบุรี ทิศตะวันออกติดตํอจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมและทิศตะวันตกติดตํอกับสาธารณรัฐ
สหภาพพมํา 

ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบุรี แบํงได๎ 3 ลักษณะดังนี้ 
1.1.1 เขตภูเขาและที่สูง พ้ืนที่ทางด๎านทิศเหนือของจังหวัด ได๎แกํ บริเวณอ าเภอสังขละบุรี 

อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอไทรโยคมีลักษณะเป็นเทือกเขาตํอเนื่องมาจากเทือกเขาถนน
ธงชัยถัดไปทางด๎านตะวันตกของจังหวัด เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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ประเทศสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร์ทอดยาวลงไปทางด๎านใต๎ บริเวณนี้จะเป็นแหลํงก าเนิดต๎นน้ าที่
ส าคัญของจังหวัด คือแมํน้ าแควใหญํ และแควน๎อย 

1.1.2 เขตที่ราบลูกฟูก ได๎แกํพ้ืนที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา
สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ อยูํบริเวณอ าเภอเลาขวัญอ าเภอบํอพลอยและบางสํวนของอ าเภอพนมทวน 

1.1.3 เขตที่ราบลุํมน้ า ได๎แกํพ้ืนที่ทางด๎านใต๎ของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบดินมีความอุดม
สมบูรณ์ อยูํบริเวณอ าเภอทํามะกา อ าเภอทํามํวงและบางสํวนของอ าเภอพนมทวนอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่มา: เทวริท ตาลเสี้ยน, มกราคม 2559 

 
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ย 14.31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 

40.70 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ าท่ีสุดวัดได๎ 12.0 องศาเซลเซียส (ปี พ.ศ.2557)อุณหภูมิสูงสุด วัดได๎ 
42.7 องศาเซลเซียส (ปี พ.ศ.2557)ปริมาณน้ าฝน เฉลี่ย 1,092.81 มิลลิเมตร/ปี (สถานีอุตุนิยมวิทยา 
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2545 – 2557 : ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2559) 

1.2.1 ฤดูร๎อน จะอยูํระหวํางกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีลมใต๎พัดมาปก
คลุม ท าให๎มีอากาศร๎อนอบอ๎าวทั่วไปโดยมีอากาศร๎อนมากที่สุดอยูํในเดือนเมษายน 

1.2.2 ฤดูฝน จะอยูํระหวํางกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เป็นชํวงที่ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎พัดปกคลุมท าให๎มีฝนตกชุกโดยตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน 

1.2.3 ฤดูหนาว จะอยูํระหวํางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยในชํวงนี้ ความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ท าให๎อากาศหนาวเย็นและความ
แห๎งแล๎งแผํปกคลุมจังหวัดกาญจนบุรี 
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2. ขั้นตอน กระบวนการเพาะปลูกข้าว และวิธีการจัดจ าหน่าย 
2.1 การท านาด า (ส านักวิจัยและพัฒนาข๎าว, 2559) 
การท านาที่มีการน าเมล็ดพันธุ์ข๎าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว๎กํอน (แปลงกล๎า) ให๎งอกเป็นต๎น

กล๎าแล๎วหลังจากนั้น ถอนต๎นกล๎าไปปักด าในกระทงนาที่เตรียมไว๎ และดูแลรักษาจนให๎ผลผลิตวิธีการท า
นาด านิยมในพื้นท่ีที่มีแรงงานเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากต๎องใช๎แรงานในการน าต๎นกล๎าไปปักด าใน
พ้ืนที่ที่ได๎เตรียมไว๎ 

ขั้นตอนการเพาะปลูกข๎าวโดยวิธีการท านาด า มีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
2.1.1 การเตรียมดิน การเตรียมดินส าหรับการท านาต๎องค านึงถึงสภาพแวดล๎อมทั่วไป เชํน น้ า 

ภูมิอากาศ ลักษณะพ้ืนที่ ตลอดจนแบบวิธีการท านา และเครื่องมือเครื่องใช๎การเตรียมดินที่แตกตํางกัน 
การเตรียมดินแยกได๎เป็น 2 ขั้นตอน คือ 
1. การไถดะและไถแปร การไถดะคือการไถพลิกหน๎าดินครั้งแรกเพ่ือก าจัดวัชพืชและตากดินให๎

แห๎ง และการไถแปรคือการไถครั้งที่สองโดยไถขวางแนวไถดะเพ่ือยํอยดินและคลุกเคล๎าฟาง วัชพืช ฯลฯ 
ลงไปในดิน การไถด๎วยแรงงานสัตว์ เชํน วัว ควายรถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การไถดะและการไถแปร   ภาพที่ 3 การคราดหรือใช๎ลูกทุบ 

ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก  ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 
 

2. การคราดหรือใช๎ลูกทุบคือการก าจัดวัชพืชตลอดจนการท าให๎ดินแตกตัว และเป็นเทือกพร๎อม
ที่จะปักด าได๎ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท าตํอจากขั้นตอนที่ 1 และขังน้ าไว๎ระยะหนึ่งเพ่ือให๎มีสภาพดินที่
เหมาะสมในการคราด การใช๎ลูกทุบหรือเครื่องไถพรวนจอบหมุน (Rotary) 

ข๎อควรระวังในขั้นตอนการเตรียมดิน 
 ควรปลํอยให๎ดินนามีโอกาสแห๎งสนิท เป็นระยะเวลานานพอสมควร และถ๎าสามารถไถพลิก

ดินลํางขึ้นมาตากให๎แห๎งได๎ก็จะท าให๎สภาพของดินที่ใช๎ในการเพาะปลูกดียิ่งขึ้นถ๎าดินเปียกน้ าติดตํอกัน
โดยไมํมีโอกาสแห๎ง จะเกิดการสะสมของสารพิษ เชํนแก๏สไขํเนํา (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) และกรดอินทรีย์ 
เป็นต๎น ซึ่งถ๎าสารเหลํานี้มีปริมาณมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายตํอรากของข๎าวได๎ 

 ควรมีการหมักฟาง หญ๎ารวมทั้งอินทรียวัตถุเพ่ือให๎ เกิดสารสลายตัวสมบูรณ์ ประมาณ 2 
สัปดาห์ หลังการไถเตรียมดิน เพ่ือให๎ดินปรับตัวอยูํในสภาพที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของข๎าวและ
สามารถปลดปลํอยธาตุอาหารที่จ าเป็นออกมาให๎แกํต๎นข๎าวได๎เป็นอยํางดี 

 ดินกรดจัดหรือดินเปรี้ยวจัด มีคําความเป็นกรดเป็นดํางต่ า (ph ต่ ากวํา4.0) ควรขังน้ าไว๎
อยํางน๎อย 1 เดือน กํอนที่จะใช๎วิธีปักด าข๎าว เพ่ือให๎ปฏิกิริยาตํางๆ ตลอดจนความเป็นกรดของดินลดลงสูํ
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สภาวะปกติและคํอนข๎างให๎ดินมีคําเป็นกลางเสียกํอน ดินกลุํมนี้ถ๎ามีการขังน้ าตลอดปี หรือมีการท านา  
ปีละ 2 ครั้ง ก็จะเป็นการลดสภาวะความเป็นกรดของดิน และการเกิดสารพิษลงได๎ ซึ่งจะท าให๎ผลผลิต
ของข๎าวสูงขึ้น 

2.1.2 การตกกล๎า 
การเตรียมต๎นกล๎าให๎ได๎ต๎นที่แข็งแรงเมื่อน าไปปักด าก็จะได๎ข๎าวที่เจริญเติบโตได๎รวดเร็ว และมี

โอกาสให๎ผลผลิตสูง ต๎นกล๎าที่แข็งแรงดีต๎องมีการเจริญเติบโตและความสูงสม่ าเสมอทั้งแปลงมีกาบใบสั้น 
มีรากมากและรากขนาดใหญํ ไมํมีโรคและแมลงท าลาย 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ต๎องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธ์ ปราศจากสิ่งเจือปน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง 
(ไมํต่ ากวํา 80 เปอร์เซ็นต์) ปราศจากการท าลายของโรคและแมลง 

การแชํและหุ๎มเมล็ดพันธุ์น าเมล็ดข๎าวที่ได๎เตรียมไว๎บรรจุในภาชนะเชํนตะกร๎าไม๎ไผํสาน 
กระสอบปุานหรือ ถุงผ๎าไปแชํในน้ าสะอาด นานประมาณ 12-24 ชั่วโมง จากนั้นน าเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาวาง
บนพ้ืนที่น้ าไมํขังและมีการถํายเทอากาศดี น ากระสอบปุานชุบน้ าจนชุํมมาหุ๎มเมล็ดพันธุ์โดยรอบรดน้ า
ทุกเช๎าและเย็น เพ่ือรักษาความชุํมชื้น หุ๎มเมล็ดพันธุ์ไว๎นานประมาณ 30-48 ชั่วโมง เมล็ดข๎าวจะงอก
ขนาด “ตุํมตา” (มียอดและรากเล็กน๎อยโดยรากจะยาวกวํายอด) พร๎อมที่จะน าไปหวํานได๎ในการหุ๎ม
เมล็ดพันธุ์นั้นควรวางเมล็ดพันธุ์ไว๎ในที่รํม ไมํถูกแสงแดดโดยตรงและขนาดของกองเมล็ดพันธุ์ต๎องไมํโต
มากเกินไปหรือบรรจุถุงขนาดใหญํเกินไป เพื่อไมํให๎เกิดความร๎อนสูงในกองหรือถุงข๎าว เพราะถ๎าอุณหภูมิ
สูงเกินไปเมล็ดพันธุ์ข๎าวจะตายถ๎าอุณหภูมิพอเหมาะข๎าวจะงอกเร็ว และสม่ าเสมอกันตลอดท้ังกอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 เมล็ดข๎าวหลังจากแชํและหุ๎มแล๎วพร๎อมที่จะน าไปหวําน 
ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 

 
2.1.3 การปักด า 
การปักด าควรท าเป็นแถวเป็นแนว ที่เรียงกัน เพ่ือสะดวกตํอการก าจัดวัชพืชการใสํปุ๋ย การพํน

ยาเพ่ือก าจัดโรคแมลง และยังท าให๎ข๎าวแตํละกอมีโอกาสได๎รับอาหารและแสงแดดอยํางสม่ าเสมอกัน 
ส าหรับระยะปักด านั้นขึ้นกับชนิดและพันธุ์ข๎าว ดังนี้ 
 พันธุ์ข๎าวไมํไวตํอชํวงแสงหรือข๎าวนาปรัง เชํน พันธุ์สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 ควร

ใช๎ระยะปักด าระหวํางแถวและระหวํางกอ 20x20 เซนติเมตรหรือ 20x25 เซนติเมตร 
 พันธุ์ข๎าวไวตํอชํวงแสงหรือข๎าวนาปี เชํน เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 

ปทุมธานี60 ควรใช๎ระยะปักด า 25x25 เซนติเมตร 
 ปักด าจับละ 3-5 ต๎น ปักด าลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร จะท าให๎ข๎าวแตกกอใหมํได๎เต็มที่ 
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การปักด าลึกจะท าให๎ข๎าวตั้งตัวได๎ช๎าและแตกกอได๎น๎อยไมํควรตัดใบกล๎าเพราะการตัดใบกล๎าจะ
ท าให๎เกิดแผลที่ใบ ท าให๎โรคเข๎าท าลายได๎งํายควรตัดใบกรณีที่จ าเป็นจริงๆ เชํน ต๎นกล๎าอายุมาก ใบยาว 
ต๎นสูง หรือมีลมแรง เมื่อปักด าแล๎วจะท าให๎ต๎นข๎าวล๎ม 

อายุกล๎า การใช๎กล๎าอายุที่เหมาะสม จะท าให๎ข๎าวตั้งตัวเร็วแตกกอได๎มาก และให๎ผลผลิตสูง อายุ
กล๎าที่เหมาะสมส าหรับปักด า ขึ้นอยูํกับชนิดและพันธุ์ข๎าว ดังนี้ 

 พันธุ์ข๎าวไมํไวตํอชํวงแสงหรือข๎าวนาปรัง เชํน พันธุ์สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 ควร
ใช๎กล๎าที่มีอายุประมาณ 20-25 วัน 

 พันธุ์ข๎าวไวตํอชํวงแสงหรือข๎าวนาปี เชํน เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 
ปทุมธานี60 ควรใช๎กล๎าที่มีอายุประมาณ 25-30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 การท านาปักด า 

ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 
 
ระดับน้ าในการปักด า ควรมีระดับน้ าในนาน๎อยที่สุด เพียงแคํคลุมผิวดินเพ่ือปูองกันวัชพืชและ

ประคองต๎นข๎าวไว๎ไมํให๎ล๎ม การควบคุมระดับน้ าหลังปักด าก็เป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งเพราะระดับน้ าลึกจะ
ท าให๎ต๎นข๎าวแตกกอน๎อย ซึ่งจะท าให๎ผลผลิตต่ า ควรควบคุมให๎อยูํในระดับลึกประมาณ  1 ฝุามือหรือ
ประมาณ 10 เซนติเมตร 

 
2.2 การท านาหวําน (ส านักวิจัยและพัฒนาข๎าว, 2559) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การท านาหวําน 
ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 
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เป็นการปลูกข๎าวโดยการหวํานเมล็ดลงไปในนาที่เตรียมพ้ืนที่ไว๎แล๎วโดยตรง ซ่ึงเป็นวิธีการที่นิยม
มากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา 

การท านาหวํานแบํงเป็น 2 วิธีคือ 
1. นาหวํานข๎าวแห๎ง เป็นการหวํานเมล็ดข๎าวเพื่อคอยฝนและมีชื่อเรียกปลีกยํอยไปตามวิธีปฏิบัติ 

คือ การหวํานส ารวยเป็นการหวํานเมล็ดข๎าวแห๎งในสภาพดินแห๎ง เนื่องจากฝนยังไมํตก โดยหลังจากการ
ไถแปรครั้งสุดท๎ายแล๎วหวํานเมล็ดข๎าวลงไปโดยไมํต๎องคราดกลบเมล็ดจะตกลงไปอยูํในระหวํางก๎อนดิน 
เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดข๎าวจะงอกข้ึนมา เฉพาะบางพ้ืนที่หลังจากที่การหวํานข๎าวแห๎งแล๎วมีการคราดกลบ
หรือไถกลบ และการหวํานหลังขี้ไถเป็นการหวํานในสภาพที่มีฝนตกลงมา และน้ าเริ่มจะขังในกระทงนา 
เมื่อไถแปรแล๎วก็หวํานเมล็ดพันธุ์ข๎าวตามหลังแล๎วคราดกลบทันที 

2. นาหวํานข๎าวงอกหรือนาหวํานน้ าตม โดยการน าเมล็ดพันธุ์ข๎าวที่ถูกเพาะให๎งอกมีขนาดตุํมตา 
มีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ไปหวํานลงในกระทงนา ซึ่งมีการเตรียมดินจนเป็นเทือก แยกเป็นการ
หวํานหนีน้ าท าในนาน้ าฝน เนื่องจากการหวํานข๎าวแห๎งหรือท าการตกกล๎าไมํทัน เมื่อฝนมามาก หลังจาก
เตรียมดินเป็นเทือกดีแล๎วก็หวํานข๎าวที่เพาะจนงอก ลงไปในกระทงนาที่มีน้ าขังอยูํมากจึงเรียกวํา นา
หวํานน้ าตม และนาชลประทานหรือนาในเขตที่มีแหลํงน้ าอุดมสมบูรณ์ การท านาในสภาพนี้มักจะให๎ผล
ผลิตสูง หลังจากเตรียมดินเป็นเทือกดีแล๎วระบายน้ าออกหรือให๎เหลือน้ าขังบนผืนนาน๎อยที่สุดน าเมล็ด
พันธุ์ข๎าวที่งอกขนาด “ตุํมตา” หวานลงไปแล๎วคอยดูแลควบคุมการให๎น้ า มักจะเรียกการท านาแบบนี้วํา 
“การท านาน้ าตมแผนใหมํ” 

การท านาหวํานน้ าตมที่จะให๎ได๎ผลผลิตที่ดีนั้น จะต๎องปรับพ้ืนที่นาให๎สม่ าเสมอมีคันนาล๎อมรอบ
และสามารถบริหารจัดการระบบน้ าได๎ การเตรียมดินก็ปฏิบัติเชํนเดียวกันกับการเตรียมดินในนาด าหลัง
การเก็บเกี่ยวข๎าวแล๎ว ควรปลํอยให๎เมล็ดข๎าวที่รํวงหลํนในนามีเวลางอกเป็นต๎นข๎าวเพ่ือลดปัญหาข๎าวเรื้อ 
หรือข๎าววัชพืชในนา แล๎วจึงไถดะแล๎วปลํอยน้ าเข๎าพอให๎ดินชุํมอยูํเสมอ ประมาณ 5-10 วัน เพ่ือให๎เมล็ด
วัชพืชงอกขึ้นมาเป็นต๎นอํอนเสียกํอนจึงปลํอยน้ าเข๎านา แล๎วท าการไถแปรและคราดหรือใช๎ลูกทุบ จะ
ชํวยท าลายวัชพืชได๎ ถ๎าหากท าเชํนนี้ ประมาณ 1-2 ครั้งหรือมากกวํานั้นโดยทิ้งระยะหํางกันประมาณ 4-
5 วัน หลังจากไถดะและไถแปร และคราดเสร็จเรียบร๎อยแล๎วขังน้ าไว๎ประมาณ 3 สัปดาห์ เพ่ือให๎ลูกหญ๎า
ที่เป็นวัชพืชน้ าเชํน ผักตบชวา ขาเขียด แห๎วทรงกระเทียม ผักปอดและกกเล็ก เป็นต๎น งอกเสียกํอนจึง
คราดให๎ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ลูกหญ๎าจะหลุดลอยไปติดคันนาใต๎ทางลมก็จะสามารถช๎อนออกได๎หมด เป็น
การท าลายวัชพืชอีกวิธีหนึ่ง เมื่อคราดแล๎วจึงระบายน้ าออกและปรับเทือกให๎สม่ าเสมอ ผู๎ที่ใช๎ลูกทุบหรือ
อีขลุก ย่ าฟางข๎าวให๎จมลงไปในดินแทนการไถ หลังจากย่ าแล๎วควรเอาน้ าแชํไว๎ให๎ฟางเนําเปื่อยจนหมด
ความร๎อนเสียกํอน อยํางน๎อย 3 สัปดาห์แล๎วจึงย่ าใหมํ เพราะแก๏สที่เกิดจากการเนําเปื่อยของฟางจะเป็น
อันตรายตํอต๎นข๎าว ท าให๎รากข๎าวด าไมํสามารถหาอาหารได๎หลังจากนั้นจึงระบายน้ าออกเพ่ือปรับเทือก 

การปรับพื้นที่นาหรือการปรับเทือกให๎สม่ าเสมอจะท าให๎ระบบการควบคุมน้ าได๎สะดวก การงอก
ของต๎นข๎าวดีเติบโตได๎อยํางสม่ าเสมอ เพราะเมล็ดข๎าวมักจะตายถ๎าตกลงไปในแอํงหรือหลุมที่มีน้ าขังเว๎น
แตํกรณีดินเป็นกรดจัดละอองดินตกตะกอนเร็วเทํานั้นที่ต๎นข๎าวสามารถขึ้นได๎ แตํถ๎าแปลงใหญํเกินไปจะ
ท าให๎น้ าเกิดคลื่นท าให๎ข๎าวหลุดลอยงําย และข๎าวรวมกันเป็นกระจุก ไมํสม่ าเสมอนอกจากนั้นการปรับ
พ้ืนที่ให๎สม่ าเสมอ ยังชํวยควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช เป็นปัญหาส าคัญของการท านาหวํานน้ าตมอีก
ด๎วยการปรับพื้นที่ท าเทือก ควรท ากํอนหวํานข๎าวหนึ่งวัน เพ่ือให๎ตะกอนตกดีเสียกํอน แล๎วแบํงกระทงนา
ออกเป็นแปลงยํอยๆขนาดกว๎าง 3-5 เมตร ยาวตามความยาวของกระทงนา ทั้งนี้แล๎วแตํความสามารถ
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ของคนหวํานถ๎าคนหวํานมีความช านาญอาจแบํงให๎กว๎าง การแบํงอาจใช๎วิธี การแหวกรํองหรือใช๎ไห
กระเทียมผูกเชือกลากให๎เป็นรํองก็ได๎ เพ่ือให๎น้ าตกลงจากแปลงให๎หมดและรํองนี้ยังใช๎เป็นทางเดิน
ระหวํางหวํานข๎าว หวํานปุ๋ย และพํนสารเคมีได๎ตลอดแปลงโดยไมํต๎องเข๎าไปในแปลงยํอยได๎อีกด๎วย 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ โดยการพิจารณาวํามีเมล็ดข๎าวพันธุ์อ่ืน
หรือเมล็ดวัชพืชปนหรือไมํ ไมํมีโรคหรือแมลงท าลาย รูปรํางเมล็ดมีความสม่ าเสมอถ๎าพบวํามีเมล็ดข๎าว
พันธุ์อ่ืนหรือเมล็ดวัชพืชปน หรือมีโรคแมลงท าลายก็ไมํควรน ามาใช๎ท าพันธุ์ การทดสอบความงอก โดย
การน าเมล็ดข๎าว จ านวน 100 เมล็ดมาเพาะเพ่ือดูเปอร์เซ็นต์ ความงอก อาจท า 3-4 ครั้ง เพ่ือความ
แนํนอนเมื่อรู๎วําเมล็ดงอกกี่เปอร์เซ็นต์จะได๎กะปริมาณพันธุ์ข๎าวที่ใช๎ได๎ถูกต๎อง  และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ให๎
ได๎เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง มีน้ าหนักเมล็ดพันธุ์ดีที่เรียกวําข๎าวเต็มเมล็ดจะได๎ต๎นข๎าวที่เจริญเติบโตแข็งแรง 

อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช๎ในการท านาหวํานน้ าตม ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประเภท เชํนถ๎ามีการเตรียม
ดินไว๎ดี มีเทือกอํอนนุํม พ้ืนดินปรับได๎ระดับเมล็ดที่ใช๎เพียง 7-8 กิโลกรัมหรือ 1 ถังตํอไรํก็เพียงพอที่จะ
ท าให๎ได๎ผลผลิตสูง แตํถ๎าพ้ืนที่ปรับได๎ไมํดี การระบายน้ าท าได๎ยาก รวมถึงอาจมีการท าลายของนกหนู
หลังจากหวํานเมล็ดที่ใช๎หวํานควรมากขึ้นเพ่ือชดเชยการสูญเสียดังนั้นเมล็ดที่ใช๎ควรเป็นไรํละ 15-20 
กิโลกรมั 

การหวําน ควรหวํานให๎สม่ าเสมอทั่วทั้งแปลง ข๎าวจะได๎รับสารอาหาร แสงแดดและเจริญเติบโต
อยํางสม่ าเสมอกันท าให๎ได๎ผลผลิตสูง โดยเดินหวํานในรํองแคบๆ ที่ท าไว๎ เมล็ดพันธุ์ที่ใช๎หวํานแตํละ
แปลงยํอยควรแบํงออกเป็นสํวนๆ ตามขนาดและจ านวนแปลงยํอย เพ่ือให๎เมล็ดข๎าวที่หวํานลงไปจะได๎
สม่ าเสมอทั่วทั้งแปลงในนาที่เป็นดินทรายมีตะกอนน๎อยหลังจากท าเทือกแล๎วควรหวํานทันที กักน้ าไว๎
หนึ่งคืนแล๎วจึงระบายออกจะท าให๎ข๎าวงอกและจับดินดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 การหวํานเมล็ดพันธุ์    ภาพที่ 8 การกระจายของเมล็ดข๎าวหลังหวําน 

       ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก       ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 
 

การดูแลรักษา 
 พันธุ์ข๎าว การใช๎พันธุ์ข๎าวนาปีซึ่งมีล าต๎นสูงควรจะท าการหวํานข๎าวให๎ต่ า ให๎อายุข๎าวจาก

หวํานถึงออกดอกประมาณ 70-80 วัน เนื่องจากความยาวแสงจะลดลง ท าให๎ต๎นข๎าวเตี้ยลงเนื่องจากถูก
จ ากัดเวลาการเจริญเติบโตทางต๎นและทางใบ ท าให๎ต๎นข๎าวแข็งขึ้นและไมํล๎มงํายส าหรับข๎าวที่ไมํไวตํอ
แสงหรือข๎าวนาปรังจะไมํมีปัญหาเรื่องพันธุ์ข๎าว เพียงแตํต๎องประมาณการเรื่องระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ในระยะฝนทิ้งชํวงหรือหมดฝน หลีกเลี่ยงไมํให๎ข๎าวบางพันธุ์ เชํน ปทุมธานี1 ออกดอกฤดูหนาว เป็นต๎น 
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ภาพที่ 9 สภาพการงอกและเจริญเติบโตหลังหวําน 
ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 

 
 ระดับน้ า การที่จะให๎ผลผลิตข๎าวได๎ผลผลิตสูง เรื่องการควบคุมระดับน้ าเป็นสิ่งส าคัญ

โดยเฉพาะตั้งแตํเริ่มหวํานจนข๎าวแตกกอ ระดับน้ าไมํควรเกิน 5 เซนติเมตร เมื่อข๎าวแตกกอเต็มที่ ระดับ
น้ าอาจเพ่ิมสูงขึ้นได๎ เพ่ือจะได๎ไมํต๎องสูบน้ าบํอยๆ แตํไมํควรเกิน 10 เซนติเมตร เพราะถ๎าระดับน้ าสูงจะ
ท าให๎ต๎นข๎าวที่แตกกอเต็มที่แล๎ว เพิ่มความสูงของต๎นและความยาวของใบ โดยไมํได๎ประโยชน์อะไร เป็น
เหตุให๎ต๎นข๎าวล๎ม เกิดการท าลายของโรคและแมลงได๎งําย 

 การใสํปุ๋ย ต๎องใสํปุ๋ยให๎ถูกต๎องตามระยะเวลาที่ข๎าวต๎องการจ านวนที่พอเหมาะ จึงจะให๎
ผลผลิตและต๎นทุนที่คุ๎มคาํ 

 การควบคุมวัชพืช วัชพืชเป็นปัญหาใหญํในการท านาหวําน้ าตมการปรับระดับพ้ืนที่ให๎
ราบเรียบสม่ าเสมอและการควบคุมระดับน้ าจะชํวยลดประชากรวัชพืชได๎สํวนหนึ่งถ๎ายังมีวัชพืชใน
ปริมาณสูงจ าเป็นต๎องใช๎สารเคมี 

 
2.3 การท านาหยอดหรือการท านานบนที่สูง (ส านักวิจัยและพัฒนาข๎าว, 2559) 
เป็นวิธีการปลูกข๎าวที่อาศัยน้ าฝนโดยการหยอดเมล็ดข๎าวแห๎ง ลงไปในดินที่เป็นหลุมๆ หรือโรย

เป็นแถวแล๎วกลบเมล็ดข๎าวเมื่อฝนตกลงมาดินมีความชื้นพอเหมาะ เมล็ดก็จะงอกเป็นต๎นการท านาหยอด
นิยมท าในพ้ืนที่สภาพไรํหรือนาในเขตที่การกระจายของฝนไมํแนํนอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ภาพที่ 10 นาหยอดในข๎าวไรํ   ภาพที่ 11 นาหยอดในที่ราบสูง 
ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก       ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 
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2.3.1 นาหยอดในสภาพไรํหรือข๎าวไรํ พ้ืนที่สํวนใหญํมักเป็นที่ลาดชัน เชํน ที่เชิงเขาเป็นต๎น
ปริมาณน้ าฝนที่ไมํแนํนอน สภาพพ้ืนที่สํวนใหญํไมํสามารถเตรียมดินโดยการไถได๎จึงจ าเป็นต๎องหยอด
ข๎าวเป็นหลุม 

2.3.2 นาหยอดในสภาพที่ราบสูง เชํน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สํวนใหญํเป็นที่
ราบเชิงเขาหรือหุบเขาการหยอดอาจหยอดเป็นหลุมหรือใช๎เครื่องมือหยอด หรือโรยเป็นแถวแล๎วคราด
กลบนาหยอดในสภาพนี้ให๎ผลผลิตสูงกวํานาหยอดในสภาพไรํมาก 

การท านาขั้นบันไดเป็นการท านาบนพ้ืนที่สูงโดยการขุดปรับพ้ืนที่สภาพไรํซึ่งเคยใช๎ปลูกข๎าวไรํ
หรือพืชไรํอื่นๆปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่นา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาการท าไรํเลื่อนลอย ชํวยเพ่ิม
ผลผลิตข๎าวและสร๎างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นที่สูง 

ควรพิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่ไมํมีความลาดชันมากเกินไป เนื่องจากการขุดปรับพ้ืนที่ท าได๎คํอนข๎าง
ยากและจะได๎พ้ืนที่ปลูกข๎าวในกระทงนาที่แคบท างานได๎ไมํสะดวกและควรเลือกพ้ืนที่ใกล๎แหลํงน้ า 
สามารถท าระบบสํงน้ ามายังแปลงนาได๎หรือจัดหาน้ ามายังแปลงนาได๎ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 

 
การขุดปรับพ้ืนที่นาขั้นบันไดสามารถท าได๎โดยใช๎แรงงานคนหรือใช๎เครื่องจักรกล  แตํในบาง

พ้ืนที่อาจมีข๎อจ ากัดในการใช๎เครื่องจักรกลเนื่องจากไมํมีถนนเข๎าสูํพ้ืนที่การใช๎แรงงานคนเป็นวิธีการที่
เหมาะสมในหลายพ้ืนที่และเจ๎าของนามีความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนได๎ด าเนินการเองรวมทั้งมีความ
เอาใจใสํที่จะบ ารุงรักษาเม่ือเกิดการช ารุด การขุดปรับพื้นที่นาสามารถท าได๎ 2 วิธีคือ 

1. การขุดดินจากลํางขึ้นบนเป็นการขุดดินจากขอบแปลงด๎านลํางขึ้นไปท าเป็นคันนาเหนือจุดที่
ขุดดินพร๎อมทั้งปรับแปลงให๎มีความสม่ าเสมอ การขุดปรับพ้ืนที่นาแบบนี้มีข๎อดีคือโครงสร๎างของดินใน
แปลงนาจะถูกรบกวนน๎อย หน๎าดินจะไมํถูกเคลื่อนย๎าย จึงท าให๎ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเดิมไว๎ 
สามารถท าให๎น้ าขังในแปลงนาได๎เร็วขึ้น 

2. การขุดดินจากบนลงลํางเป็นการขุดดินจากสํวนบนของแปลงที่สูงกวํามาถมสํวนลํางของ
แปลงที่ต่ ากวําเพ่ือปรับให๎แปลงนามีความสม่ าเสมอการขุดปรับพ้ืนที่นาโดยวิธีนี้สามารถท าได๎งําย
เกษตรกรสํวนใหญํคุ๎นเคยและสามารถใช๎เครื่องจักรกลได๎แตํการขุดปรับพ้ืนที่นาโดยวิธีนี้มีข๎อจ ากัดคือ
หน๎าดินสํวนบนของแปลงนาจะถูกตัดออกไปเหลือแตํดินชั้นลํางความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าจึงท าให๎การ
เจริญเติบโตของข๎าวในระยะแรกไมํคํอยดี สํวนหน๎าดินที่ตัดออกไปจะถูกน าไปถมในสํวนลํางของแปลง
นาและปรับเป็นคันนาจึงท าให๎ข๎าวที่ปลูกในพื้นที่สํวนลํางเจริญเติบโตได๎ดีกวําการแก๎ปัญหาสามารถท าได๎
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โดยการขุดเอาดินชั้นบนของกระทงนาที่อยูํเหนือขึ้นไปน าไปใสํแปลงนาที่อยูํด๎านลํางปรับระดับให๎
สม่ าเสมอการปรับพ้ืนที่ในแปลงนาให๎สม่ าเสมอท าได๎โดยการปลํอยน้ าเข๎าในแปลงแล๎ วปรับพ้ืนที่ให๎น้ า
ทํวมพื้นท่ีในแปลงให๎สม่ าเสมอกันหรือถ๎าไมํสามารถปลํอยน้ าเข๎าแปลงได๎ก็ใช๎การสังเกตและคํอยๆ ปรับ
ระดับให๎สม่ าเสมอ 

การท านาแบบขั้นบันไดหลังจากที่ได๎มีการปรับพ้ืนที่เสร็จใหมํๆ ความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
แปลงจะไมํสม่ าเสมอโครงสร๎างของดินยังไมํเหมาะสมในการท านา ดังนั้น ต๎องปรับปรุงบ ารุงดินโดยเพ่ิม
อินทรียวัตถุโดยการใสํปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือการปลูกพืชตระกูลถั่วแล๎วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด นอกจากนี้
จะต๎องมีการปรับสภาพความเป็นกรดดํางของดินและเพ่ิมเติมธาตุอาหาร เชํน ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม ในระยะแรกๆ ของการขุดปรับพ้ืนที่เป็นนาแบบขั้นบันไดบางพ้ืนที่ไมํสามารถขังน้ าได๎จึง
ต๎องปลูกข๎าวไรํโดยวิธีการหยอดเป็นหลุม แตํในพ้ืนที่ที่สามารถปรับและขังน้ าได๎ก็สามารถปลูกข๎าวโดย
วิธีปักด าแตํควรใช๎ระยะปักด าให๎ถี่ขึ้นเนื่องจากข๎าวจะแตกกอน๎อยโดยอาจใช๎ระยะปักด า20 x 20 การท า
นาแบบขั้นบันไดบนพ้ืนที่สูงควรเน๎นการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากจะชํวยลดต๎นทุนการผลิตให๎เกษตรกร
โดยเฉพาะการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งสามารถหาได๎ในท๎องถิ่นหรือเกษตรกรสามารถผลิตเองได๎  เชํน ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต๎น ในกรณีที่ไมํเพียงพออาจใช๎ปุ๋ยเคมีเสริมเทําที่จ าเป็นเนื่องจากมีราคาที่สูงกวํา
ปุ๋ยอินทรีย์ และยังท าลายธาตุในดินด๎วย 

การให๎น้ า เพ่ือเป็นการลดปัญหาน้ าไมํเพียงพอและกระจายน้ าให๎กับเกษตรกรได๎อยํางทั่วถึง 
การบริหารจัดการน้ าโดยใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านหรือเรียกวําระบบแกํเหมืองจะท าให๎การท านาแบบ
ขั้นบันไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การปูองกันก าจัดโรคและแมลง ข๎าวนาแบบขั้นบันไดสํวนมากใช๎พันธุ์ข๎าวพ้ืนเมืองที่มีความ
ต๎านทานตํอโรคในท๎องถิ่นแตํปัจจุบันการระบาดของแมลงบางชนิด ได๎แกํ เพลี้ยอํอน เพลี้ยกระโดดหลัง
ขาว ซึ่งจะต๎องมีการปูองกันก าจัดแมลงศัตรูตํางๆ ตามค าแนะน าและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 วัชพืชในการท านา 
ที่มา: คลังข๎อมูลสารสนเทศข๎าวเชิงลึก 

 
การควบคุมวัชพืช การขังน้ าในแปลงนาสามารถลดปัญหาวัชพืชได๎ในระดับหนึ่ง ถ๎าหากยังมี

วัชพืชหลงเหลืออยูํก็จะใช๎แรงงานคนถอนแตํในแปลงนาที่ไมํสามารถขังน้ าได๎วัชพืชเป็นปัญหาส าคัญใน
การปลูกข๎าว ดังนั้น การเตรียมดินโดยการไถพรวนการขุดพรวนดินในระยะแรกของการเตรียมดินจะ
ชํวยลดปัญหาวัชพืชแตํหลังจากปลูกข๎าวแล๎วจะต๎องก าจัดวัชพืช อยํางน๎อย 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังข๎าวงอก 
20 – 25 วันและหลังข๎าวงอก 40 – 45 วัน ถ๎าพบวํายังมีวัชพืชรุนแรงอาจก าจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่งได๎ 
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2.4 วิธีการจัดจ าหนําย (อะนน, 2556) ได๎มีการจ าแนกไว๎ ดังนี้ จ าน าประกันราคา พํอค๎าใน
หมูํบ๎าน / ต าบล โรงสีข๎าวในอ าเภอ / จังหวัด ไมํได๎จ าหนําย (เก็บไว๎บริโภค, ท าเมล็ดพันธุ์) พํอค๎าใน
อ าเภอ / จังหวัด พํอค๎าตํางจังหวัด 
 
3. การจ าแนกชนิดของข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูก 

การจ าแนกชนิดของข๎าวที่ใช๎ในการเพาะปลูก (ส านักวิจัยและพัฒนาข๎าว, 2559) จ าแนกชนิด
ของพันธุ์ข๎าว ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1 แบํงตามนิเวศน์การปลูก 
3.1.1 ข๎าวนาสวน (Lowland rice) หมายถึง ข๎าวที่ปลูกในนาที่มีน้ าขังหรือกักเก็บน้ าได๎

ระดับน้ าลึกไมํเกิน 50 เซนติเมตร ข๎าวนาสวนมีการเพาะปลูกทุกภาคของประเทศไทย แบํงออกได๎ 2 
ชนิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ข๎าวนาสวนน้ าฝน 
ที่มา: องค์ความรู๎เรื่องข๎าว โดยส านักวิจัยและพัฒนาข๎าว กรมการข๎าว 

 
ข๎าวนาสวนน้ าฝน หมายถึง ข๎าวที่ปลูกในฤดูนาปีและอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ ไมํสามารถ

ควบคุมระดับน้ าได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการกระจายตัวของฝน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาน้ าฝนประมาณ 
70% ของพ้ืนที่ปลูกข๎าวทั้งหมด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ข๎าวนาสวนน้ าชลประทาน 
ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content 
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ข๎าวนาสวนน้ าชลประทาน หมายถึง ข๎าวที่ปลูกได๎ตลอดทั้งปีในนาที่สามารถควบคุมระดับน้ าได๎ 
โดยอาศัยน้ าจากการชลประทานประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาชลประทาน 24% ของพ้ืนที่ปลูกข๎าว
ทั้งหมด และพ้ืนที่สํวนใหญํจะอยูํในภาคกลาง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 16 ข๎าวไรํ 
ที่มา: http://www.trekkingthai.com 

 
      3.1.2 ข๎าวไรํ (Upland rice) หมายถึง การปลูกข๎าวบนที่ดอนและไมํมีน้ าขังในพ้ืนที่ปลูก 

ชนิดของข๎าวที่ปลูกก็เรียกวํา พ้ืนที่ดอนสํวนมาก เชํน เชิงภูเขามักจะไมํมีระดับ คือ สูงๆ ต่ าๆ จึงไมํ
สามารถไถเตรียมดินและปรับระดับได๎งํายๆเหมือนกับพ้ืนที่ราบเพราะฉะนั้นชาวนามักจะปลูกแบบหยอด 
การปลูกข๎าวไรํจึงต๎องใช๎น้ าฝนเพียงอยํางเดียว พ้ืนดินที่ปลูกข๎าวไรํจะแห๎งและขาดน้ าทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝน 
ดังนั้น การปลูกข๎าวไรํจะต๎องใช๎พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต๎นฤดูฝนและเก็บเกี่ยวได๎ในปลายฤดูฝน การ
ปลูกข๎าวไรํ ชาวนาจะต๎องหมั่นก าจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกวําที่ลุํม เนื้อที่ใช๎ส าหรับการ
ปลูกข๎าวไรํ ในประเทศไทยมีจ านวนน๎อย และมีปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต๎  สํวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกข๎าวไรํน๎อยมาก (ประพาส วีระแพทย์, 2559) 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 ข๎าวขึ้นน้ า 
ที่มา: http://www.welovethaiking.com 

 
      3.1.3 ข๎าวขึ้นน้ า (Floating rice) หมายถึง ข๎าวที่ปลูกในนาที่มีน้ าทํวมขังในระหวํางการ

เจริญเติบโตของข๎าว มีระดับน้ าลึกตั้งแตํ 1-5 เมตร เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 เดือน ลักษณะพิเศษของข๎าว

http://www.trekkingthai.com/board/show.php?Category=trekking&forum=29&No=98174
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8u-qOka7LAhVOVo4KHZSCDboQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwelovethaiking.com%2Fblog%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B6%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%2F&bvm=bv.116274245,d.c2E&psig=AFQjCNEpl_e7-HdLkwBN-S3yMKLWgX7O0g&ust=1457424884608330
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ขึ้นน้ า คือ มีความสามารถในการยืดปล๎อง (internode elongation ability) การแตกแขนงและรากที่
ข๎อเหนือผิวดิน (upper nodal tillering and rooting ability) และการชูรวง (kneeing ability) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 ข๎าวน้ าลึก 
ที่มา: http://www.welovethaiking.com 

 
     3.1.4 ข๎าวน้ าลึก (Deepwater rice) หมายถึงข๎าวที่ปลูกในพ้ืนที่น้ าลึก ระดับน้ าในนา

มากกวํา 50 เซนติเมตร แตํไมํเกิน 100 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 ข๎าวนาที่สูง 
ที่มา: http://www.welovethaiking.com 

 
     3.1.5 ข๎าวนาที่สูง (Highland paddy rice) ข๎าวที่ปลูกในนาที่มีน้ าขังบนที่สูง ตั้งแตํ 700 

เมตรเหนือระดับน้ าทะเลขึ้นไป พันธุ์ข๎าวนาที่สูงต๎องมีความสามารถทนทานอากาศหนาวเย็นได๎ดี 
 

3.2 แบํงตามการตอบสนองตํอชํวงแสง 
     3.2.1 ข๎าวไวตํอชํวงแสง (Photoperiod sensitive rice) หมายถึง เป็นข๎าวที่ออกดอก

เฉพาะเมื่อชํวงเวลากลางวันสั้นกวํา 12 ชั่วโมง โดยพบวําข๎าวไวตํอชํวงแสงในประเทศไทยมักจะออก
ดอกในเดือนที่มีความยาว ของกลางวันประมาณ 11 ชั่วโมง 40 นาที หรือสั้นกวํานี้ ดังนั้นข๎าวที่ออกดอก
ได๎ในเดือนที่มีความยาวของกลางวัน 11 ชั่วโมง 40-50 นาที จึงได๎ชื่อวําเป็นข๎าวที่มีความไวตํอชํวงแสง

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8u-qOka7LAhVOVo4KHZSCDboQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwelovethaiking.com%2Fblog%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B6%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%2F&bvm=bv.116274245,d.c2E&psig=AFQjCNEpl_e7-HdLkwBN-S3yMKLWgX7O0g&ust=1457424884608330
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8u-qOka7LAhVOVo4KHZSCDboQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwelovethaiking.com%2Fblog%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B6%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%2F&bvm=bv.116274245,d.c2E&psig=AFQjCNEpl_e7-HdLkwBN-S3yMKLWgX7O0g&ust=1457424884608330
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น๎อย (less sensitive to photoperiod) และพันธุ์ที่ออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวัน
ประมาณ 11 ชั่วโมง 10-20 นาทีก็ได๎ชื่อวําเป็นพันธุ์ที่มีความไวตํอชํวงแสงมาก (strongly sensitive to 
photoperiod) พันธุ์ข๎าวประเภทนี้จึงปลูกและให๎ผลผลิตได๎ปีละหนึ่งครั้ง หรือปลูกได๎เฉพาะในฤดูนาปี 
บางครั้งจึงเรียกวํา ข๎าวนาปี (Wet season rice)สํวนใหญํเป็นพันธุ์ข๎าวในประเทศไทยที่เป็นพันธุ์
พ้ืนเมืองในขณะที่มีการเจริญเติบโตในระยะเวลาที่เหมาะสมตํอการกระตุ๎นให๎มีการสร๎างและออกดอก
หรือรวงข๎าว ซึ่งมีวันออกดอกท่ีคํอนข๎างแนํนอนทุกปี แบํงออกได๎เป็น 3 กลุํม คือ 

- ข๎าวเบา (early maturing rice) ออกดอกในชํวงปลายเดือน กันยายนถึงราววันที่ 20 ตุลาคม 
- ข๎าวกลาง (medium maturing rice) ออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 
- ข๎าวหนัก (late maturing rice) สํวนใหญํออกดอกเดือน พฤศจิกายน บางพันธุ์ออกดอกเดือน

ธันวาคมหรือมกราคม 
       3.2.2 ข๎าวไมํไวตํอชํวงแสง (Photoperiod non-sensitive rice) หมายถึงเป็นข๎าวที่ออก

ดอกเม่ือข๎าวมีระยะเวลาการเจริญเติบโตและให๎ผลผลิตตามอายุ ซึ่งนับเป็นจ านวนวันตั้งแตํวันตกกล๎าถึง
วันออกรวง และจะเก็บเกี่ยวได๎ภายหลังจากออกรวงประมาณ 30 วัน ซึ่งมักมีอายุตั้งแตํ 90-140 วัน จึง
นิยมปลูกและให๎ผลผลิตได๎ตลอดทั้งปี หรือปลูกได๎ในฤดูนาปรัง บางครั้งจึงเรียกวํา ข๎าวนาปรัง (Dry 
season rice) 

3.3 การจ าแนกพันธุ์ข๎าวตามชนิดของแปูงในเนื้อเมล็ดแบํงเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 
     3.3.1 ข๎าวเหนียว (glutinous rice หรือ waxy rice) ประกอบด๎วย แปูงอะไมโลเพคทิน 

(amylopectin) เป็นสํวนใหญํ มีแปูงอะไมโลส (amylose) น๎อยหรือไมํมีเลย เมื่อเป็นข๎าวสารมีสีขุํน 
เมื่อนึ่งแล๎วได๎เมล็ดข๎าวสุกที่จับตัวกันเหนียวและมีลักษณะใส ได๎แกํ พันธุ์สันปุาตอง 1 เขี้ยวงูสกลนคร
หางหยี 71 กข2 กข4 กข6 กข8  

     3.3.2 ข๎าวเจ๎า (non-glutinous rice) มีแปูงอะไมโลสอยูํ 7-33 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นอะ
ไมโลเพคทิน เมื่อเป็นข๎าวสารมีลักษณะใส เมื่อหุงสุกแล๎วมีสีขาวขุํน เมล็ดรํวนไมํติดกันได๎แกํ พันธุ์กข1 
กข2 กข15 ปทุมธานี 1 ขาวดอกมะลิ 105 หอมนิล 

3.4 จ าแนกตามวิธีการปลูกข๎าวในสมัยปัจจุบันสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภทหลักๆ (การปลูก
ข๎าวเว็บเพื่อพืชเกษตรไทย, 2559) คือ 

     3.4.1 การหวํานเมล็ด/การหยอดเมล็ด 
  การปลูกข๎าวด๎วยวิธีการหวํานเมล็ดถือเป็นวิธีที่งําย ประหยัดและรวดเร็วที่สุด ซึ่งเป็น

วิธีที่ใช๎มากในปัจจุบัน นิยมใช๎ทั้งการท านาปีและนาปรัง โดยเฉพาะนาปรังนิยมใช๎วิธีการหวํานเมล็ด
เทํานั้น 

  การปลูกข๎าวด๎วยวิธีการหยอดเมล็ด พบมีการน ามาใช๎ในการท านาปีเทํานั้น และนิยม
น ามาใช๎ส าหรับการท านาดอนหรือข๎าวไรํบนที่สูงด๎วยการใช๎แรงงาน 

     3.4.2 การปักด า 
            เป็นวิธีการน าต๎นกล๎าที่หวํานเตรียมในระยะก าลังเจริญเติบโตมาปักด าในแปลงนา

เพ่ือให๎มีขนาดกอ และระยะหํางของกอที่เหมาะสม ถือเป็นวิธีที่สามารถให๎ผลผลิตสูงมากกวําการหวําน
เมล็ด แตํมีคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง ซึ่งต๎องใช๎แรงงานมากและใช๎ระยะเวลานาน  
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ลักษณะชนิดของพันธุ์ข๎าวที่ใช๎ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ทาง
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและได๎รวบรวมชนิดพันธุ์ตํางๆ ตั้งแตํสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 พันธุ์ข๎าวที่เกษตรกรใช๎ในการเพาะปลูกในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  

ชื่อพันธุ์ข๎าว ลักษณะประจ าพันธุ์ 
ผลผลิต 

(เฉลี่ย/ไรํ) 
อายุการ
เก็บเก่ียว 

ข๎าวเจ๎าหอม
สุพรรณบุรี 

 ต๎นเตี้ย สูงประมาณ 126 เซนติเมตร 
 ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบสีเขียว ใบธรงตั้งตรงรวง

ยาวและคอรวงยาว 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางกระน้ าตาล ยาว x กว๎าง 

x หนา = 10.7 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎อง ยาว x กว๎าง x หนา = 7.7 x 

2.1 x 1.8 มิลลิเมตร 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 3-4 

สัปดาห์ 

582 กิโลกรัมตํอไรํ
ในฤดูนาปรัง 

673 กิโลกรัมตํอไรํ
ในฤดูนาปี 

 

120 วัน 

ข๎าวเจ๎า
สุพรรณบุรี 

60 
 

 ต๎นเตี้ยสูงประมาณ 133 เซนติเมตร 
 ใบสีเขียวเข๎มทรงกอตั้งรวงแนํนระแง๎ถี่คอรวง

สั้น 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางกระน้ าตาลยาว x กว๎าง x 

หนา = 10.4 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎องยาว x กว๎าง x หนา = 7.5 x 

2.2 x 1.8 มิลลิเมตร 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 4 สัปดาห์ 

700 กิโลกรัมตํอไรํ 120 – 
122 วัน 

ข๎าวเจ๎า
สุพรรณบุรี 

90 

 ต๎นเตี้ยสูงประมาณ 120 เซนติเมตร 
 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน 
 ทรงกอตั้งใบสีเขียวเข๎มใบธงยาวคํอนข๎างตั้งตรง

คอรวงยาวรวงยาวและแนํนระแง๎คํอนข๎างถ่ีเมล็ด
ยาวเรียว 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางบางเมล็ดมีก๎นจุดบ๎าง

เล็กน๎อยยาว x กว๎าง x หนา = 10.1 x 2.7 x 2.0 
มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎องยาว x กว๎าง x หนา = 7.4 x 

2.2 x 1.8 มิลลิเมตร 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 3 สัปดาห์ 

600 กิโลกรัมตํอไรํ 120 วัน 
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ตารางท่ี 5 พันธุ์ข๎าวที่เกษตรกรใช๎ในการเพาะปลูกในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี (ตํอ) 

ชื่อพันธุ์ข๎าว ลักษณะประจ าพันธุ์ 
ผลผลิต 

(เฉลี่ย/ไรํ) 
อายุการ
เก็บเก่ียว 

ข๎าวเจ๎า 
สุพรรณบุรี 

1 
 

 ต๎นเตี้ยสูงประมาณ 125 เซนติเมตร 
 ทรงกอตั้งต๎นแข็งไมํล๎มใบสีเขียวเข๎มกาบใบและ

ปล๎องสีเขียวใบธงยาวคํอนข๎างตั้งตรงคอรวงยาว
รวงคํอนข๎างแนํน 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางกระน้ าตาลยาว x กว๎าง x 

หนา = 10.0 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎องยาว x กว๎าง x หนา = 7.3 x 

2.1 x 1.8 มิลลิเมตร 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 22 วัน 

806 กิโลกรัมตํอไรํ 120 วัน 

ข๎าวเจ๎า 
สุพรรณบุรี 

2 

 ต๎นเตี้ยสูงประมาณ 122 เซนติเมตร 
 ทรงกอตั้งใบสีเขียวการแกํของใบปานกลางกาบ

ใบและปล๎องสีเขียวใบธงยาวปานกลางและ
คํอนข๎างตั้งตรงคอรวงยาวราวยาวแนํนระแง๎
คํอนข๎างถ่ี 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางมีหาสั้นมาปลายรวงยาว 

x กว๎าง x หนา = 9.9 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎องยาว x กว๎าง x หนา = 7.3 x 

2.2 x 1.8 มิลลิเมตร 
 รูปรํางเมล็ดเรียว 
 ปริมาณอมิโลสปานกลาง (22-23%)  
 คุณภาพข๎าวสุกอํอนนุํม 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 6 สัปดาห์ 

700 กิโลกรัมตํอไรํ 115 วัน 

ข๎าวเจ๎า 
สุพรรณบุรี 

3 

 ต๎นเตี้ยสูงประมาณ 114 เซนติเมตร 
 อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน 
 ลักษณะทรงกอตั้งต๎นแข็งใบสีเขียวใบธง

คํอนข๎างตั้ง 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางมีหาสั้นมาปลายรวงยาว 

x กว๎าง x หนา = 10.7 x 2.5 x 2.1 มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎องยาว x กว๎าง x หนา = 7.5 x 

2.1 x 1.8 มิลลิเมตร 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์ 

772 กิโลกรัมตํอไรํ 115 – 
120 วัน 
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ตารางท่ี 5 พันธุ์ข๎าวที่เกษตรกรใช๎ในการเพาะปลูกในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี (ตํอ) 

ชื่อพันธุ์ข๎าว ลักษณะประจ าพันธุ์ 
ผลผลิต 

(เฉลี่ย/ไรํ) 
อายุการ
เก็บเก่ียว 

ข๎าวเจ๎า กข
7 

 

 ต๎นเตี้ยสูงประมาณ 115 เซนติเมตร 
 ทรงกอตั้งตรงล าต๎นและใบสีเขียวเข๎ม 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางกระน้ าตาลยาว x กว๎างx 

หนา = 9.7 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎องยาว x กว๎าง x หนา = 7.2 x 

2.3 x 1.8 มิลลิเมตร 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 1 สัปดาห์ 

672 กิโลกรัมตํอไรํ 125 วัน 

ข๎าวเจ๎า กข
21 

 

 ต๎นเตี้ยสูงประมาณ 100-125 เซนติเมตร 
 ล าต๎นใหญํแตํคํอนข๎างอํอนรวงแนํนเป็นพวงอยูํ

ใต๎ใบ 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางกระน้ าตาลยาว x กว๎าง x 

หนา = 10.0 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎องยาว x กว๎าง x หนา = 7.2 x 2.3 

x 1.8 มิลลิเมตร 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 4 สัปดาห์ 

700 กิโลกรัมตํอไรํ 120 - 
130 วัน 

ข๎าวเจ๎า กข
23 

 ต๎นเตี้ยสูงประมาณ 115-120 เซนติเมตร 
 อายุการเก็บเก่ียวประมาณ 125 วัน 
 ล าต๎นและใบมีสีเขียวอํอนใบธงตั้งและคํอนข๎าง

ยาวรวงอยูํใต๎ใบแตกกอดี 
 เมล็ดข๎าวเปลือกสีฟางกระน้ าตาลยาว x กว๎าง x 

หนา = 9.9 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร 
 เมล็ดข๎าวกล๎องยาว x กว๎าง x หนา = 7.3 x 

2.2 x 1.8 มิลลิเมตร 
 ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์ 

800 กิโลกรัมตํอไรํ 125 วัน 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (มกราคม 2559)  
 
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต 

ไมํวําจะเป็นใครก็ตามต๎นทุนมีความหมายส าหรับทุกคนที่จะใช๎เป็นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การผลิตหรือการซื้อสินค๎า การก าหนดราคาจ าหนําย การเลือกกรรมวิธีการผลิต การยกเลิกผลิตภัณฑ์ 
หรือแม๎กระทั่งการลงทุนด๎วยเชํนกัน ดังนั้น ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับต๎นทุนการผลิตสินค๎าจะต๎องแสดงต๎นทุน
อยํางละเอียด จึงจะชํวยเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่ส าคัญให๎กับบุคคลที่สนใจใช๎ในการวิเคราะห์ทางเลือกได๎
อยํางถูกต๎องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4.1 ความหมายของต๎นทุนการผลิต 
เดชา อินเด, 2547 ต๎นทุน (Cost) หมายถึง มูลคําของทรัพยากรที่ต๎องเสียไปเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง

สินค๎าหรือบริการ โดยมูลคําที่เสียไปนั้นจะต๎องสามารถวัดได๎เป็นหนํวยเงินตรา และมูลคําที่เสียไปนั้น
อาจต๎องเสียไปในทันที เชํน ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสด หรืออาจจะต๎องเสียในอนาคตก็ได๎ เชํน การซื้อวัตถุดิบ
เป็นเงินเชื่อ ต๎นทุนที่เกิดขึ้นอาจมีสภาพเป็นสินทรัพย์ (Asset) หรือคําใช๎จําย (Expense) ก็ได๎ ขึ้นอยูํ
ที่วําต๎นทุนนั้นหมดประโยชน์ตํอการใช๎งานแล๎วหรือยัง 

ต๎นทุนที่ยังไมํหมดประโยชน์ (Unexpired cost) หมายถึง ต๎นทุนที่ยังสามารถใช๎ประโยชน์
ตํอไปได๎ในอนาคต ซึ่งต๎นทุนดังกลําวจะแสดงอยูํในรูปสินทรัพย์ เชํน ต๎นทุนของเครื่องจักร ซึ่งถือวําเป็น
สินทรัพย์ที่จะต๎องน าไปแสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ต๎นทุนที่หมดประโยชน์แล๎ว (Expired cost) หมายถึง ต๎นทุนที่ใช๎ประโยชน์หมดแล๎วในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งจะต๎องน าไปแสดงเป็นคําใช๎จํายในงบก าไรขาดทุน โดยต๎นทุนที่หมด
ประโยชน์แล๎วอาจแบํงเป็นสองสํวน คือ ต๎นทุนที่หมดประโยชน์แล๎วและกํอให๎เกิดผลตอบแทนกลับมา 
เชํน ต๎นทุนผลิตสินค๎าที่ขายไป และต๎นทุนท่ีหมดประโยชน์แล๎วและไมํกํอให๎เกิดผลตอบแทนกลับมา เชํน 
สินค๎าเสียหายไมํสามารถจ าหนํายได๎ ซึ่งจะถือวําเป็นผลเสียหายที่จะต๎องน าไปแสดงในงบก าไรขาดทุน
เชํนเดียวกัน 

วริยา ปานปรุง, 2550 ต๎นทุน (Cost) หมายถึง รายจํายที่เกิดขึ้นหรือคาดวําจะเกิดขึ้นและท าให๎
ได๎ผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย์และบริการ อาจกํอให๎ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต โดยพิจารณา
ตามการใช๎ประโยชน์ที่จะได๎รับในชํวงเวลาหนึ่ง 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ได๎ให๎ค านิยาม ต๎นทุนการผลิต หมายถึง คําใช๎จํายหรือ
มูลคําการใช๎ปัจจัยการผลิตทั้งประเภทปัจจัยผันแปร และปัจจัยคงที่ ที่น ามาใช๎ในการประกอบการผลิต 
เพ่ือให๎การผลิตด าเนินการไปจนสิ้นสุดกระบวนการผลิตในชํวงเวลาหรือรุํนการผลิตหนึ่งๆ ที่ก าหนดและ
ต๎นทุนรวม หมายถึง ผลรวมของคําใช๎จํายทั้งหมดของต๎นทุนผันแปร และต๎นทุนคงท่ี ทั้งที่เป็นเงินสดและ
ไมํเป็นเงินสด 

พัชนิจ เนาวพันธ์, 2555 ต๎นทุน (Cost) ในทางบัญชีการเงิน หมายถึง จ านวนทรัพยากรที่จําย
ออกไปหรือใช๎ไปเพ่ือให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ โดยสะสมอยูํในต๎นทุนผลิตภัณฑ์ เมื่อขายผลิตภัณฑ์ได๎จ านวนเงินที่
ได๎รับทั้งหมดคือรายได๎ หักด๎วยจ านวนต๎นทุนผลิตภัณฑ์ที่จ าหนํายออกไปก็จะได๎เป็นผลก าไร 

Cambridge, 2003 P.275 ต๎นทุน (Cost) หมายถึง จ านวนเงินที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจหรือ
การท างาน 

Oxford, 2005 P.330 ต๎นทุน (Cost) หมายถึง จ านวนเงินที่จะต๎องจํายหรือใช๎ซื้อหรือเพ่ือให๎
ได๎มาซึ่งบางสิ่งบางอยําง 

ส าหรับต๎นทุน (Cost) ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง คําใช๎จํายที่เกษตรกรได๎จํายออกไป
ทั้งหมดเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่เป็นเมล็ดข๎าวเพื่อการจ าหนํายตํอไป 

4.2 การจ าแนกประเภทต๎นทุน 
สุวิมล เหลืองประเสริฐ, 2542 และสมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2547 ได๎อธิบายต๎นทุนสามารถ

จ าแนกได๎หลายประเภท ซึ่งจะมีความแตกตํางในด๎านการน าข๎อมูลต๎นทุนไปใช๎ ซึ่งในงานวิจัยเลํมนี้ผู๎
ศึกษาได๎แบํงประเภทของต๎นทุน ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 
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1. การจ าแนกตามลักษณะสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
2. การจ าแนกตามความสัมพันธ์กับการผลิต 
3. การจ าแนกตามความสัมพันธ์กับระดับกิจกรรม 
4. การจ าแนกตามความสัมพันธ์กับหนํวยต๎นทุน 
5. การจ าแนกตามแผนกท่ีเกิดต๎นทุน 
6. การจ าแนกตามหน๎าที่งาน 
7. การจ าแนกตามชํวงเวลาในการค านวณก าไร 
8. การจ าแนกตามความสัมพันธ์กับเวลา 
9. การจ าแนกตามลักษณะความรับผิดชอบ 
10. การจ าแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ปัญหา 
การจ าแนกตามลักษณะสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ (Elements of a product) ประกอบด๎วย 

วัตถุดิบทางตรง คําแรงงานทางตรงและคําใช๎จํายการผลิต ซึ่งเป็นต๎นทุนการผลิตที่เน๎นในด๎านการแยก
รายการสํวนประกอบตํางของสินค๎าและผลิตภัณฑ์ ส าหรับการจ าแนกต๎นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับ
กิจกรรม (Relationship to volume) เป็นการวิเคราะห์จ านวนของต๎นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณการผลิตหรือระดับของกิจกรรมในการผลิต ในบางครั้งอาจเรียกวํา การจ าแนกตามพฤติกรรม
ของต๎นทุน (Cost behavior) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ต๎นทุนทั้ง 2 ประเภท เพ่ือน ามาใช๎ในการ
วางแผนก าไรและการตัดสินใจในระยะสั้นได๎เป็นอยํางดี และสามารถน ามาเปรียบเทียบต๎นทุนการ
เพาะปลูกและผลตอบแทนของการเพาะปลูกข๎าวของเกษตรกร ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์
จ านวนของต๎นทุนการเพาะปลูกข๎าวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดับของ
กิจกรรมที่เป็นตัวผลักดันให๎เกิดต๎นทุน (Cost Driver) ในการผลิตซึ่งเกี่ยวข๎องกับการวางแผน การ
ควบคุม การประเมินผล และวัดผลการด าเนินงาน  

ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวํางต๎นทุนการผลิตกับ
ผลตอบแทนของการปลูกข๎าวของกลุํมเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ทางผู๎วิจัยได๎แยกรายการต๎นทุน
การเพาะปลูกไว๎ดังนี้ 

1. ต๎นทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ต๎นทุนคําใช๎จํายในการผลิตแตํละชํวงหรือรุํนการผลิต
หนึ่งๆ เป็นการผลิตระยะสั้น ปัจจัยที่ใช๎ประกอบการผลิตบางสํวนจึงมีสภาพคงที่ ปัจจัยเหลํานี้จึงไมํ
สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได๎ ไมํวําจะมีการผลิตมากหรือผลิตน๎อย หรือไมํมีการผลิตเลยก็ตาม 
ปัจจัยการผลิตชนิดนี้จะยังคงมีอยูํ เชํน คําใช๎ที่ดิน คําเสื่อมราคา เป็นต๎น 

2. ต๎นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต๎นทุนคําใช๎จํายในการผลิตที่สามารถเปลี่ยน
ขนาดการใช๎ เพ่ือเปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิตในขนาดการผลิตในขนาดการผลิตหนึ่งๆ กลําวคือ ใน
ขนาดการผลิตหนึ่งๆ ที่คงที่  ผลผลิตจะได๎มากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับขนาดการใช๎ปัจจัย ถ๎ามีการ
เปลี่ยนแปลงการใช๎ปัจจัย ก็จะสํงผลให๎ขนาดของผลผลิตที่ได๎เปลี่ยนแปลงไปด๎วย 

ส าหรับต๎นทุนผันแปรทางผู๎วิจัยได๎แยกประเภทไว๎อีก 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) วัตถุดิบ (Materials) หมายถึง ของที่ซื้อหรือได๎มาเพ่ือใช๎เป็นสํวนผสมหรือสํวนประกอบที่

ส าคัญในการผลิตสินค๎า 
(2) คําแรงงาน (Labor) หมายถึง ผลตอบแทนที่จํายให๎แกํลูกจ๎างที่ท าหน๎าที่เกี่ยวกับการผลิต

สินค๎า 
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(3) คําใช๎จํายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง คําใช๎จํายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การผลิตสินค๎าท่ีนอกเหนือจากวัตถุดิบและคําแรงงาน 

4.3 ต๎นทุนการเพาะปลูกข๎าว 
     4.3.1 กิจกรรการผลิต หมายถึง คําใช๎จํายเกี่ยวกับกิจกรร มที่ด าเนินการเพ่ือให๎

ขบวนการผลิตด าเนินไป ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต ส าหรับการเพาะปลูกข๎าวมีกิจกรรม
การผลิต ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมดิน หมายถึง กิจกรรมในการเตรียมพ้ืนที่ให๎พร๎อมส าหรับการเพาะปลูก
พืช เชํน ไถดะ ไถแปร คราด ยกรํอง โดยไมํรวมการบุกเบิกปุาหรือขุดตอ 

ขั้นตอนที่ 2 การเพาะปลูก หมายถึง กิจกรรมในชํวงการปลูก โดยน าเมล็ดพันธุ์ ทํอมพันธุ์ หรือ
ต๎นกล๎าพันธุ์ ปลูกลงไปในแปลงที่เตรียมดินไว๎แล๎ว 

ขั้นตอนที่ 3 การดูแลรักษา หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการในชํวงการดูแลรักษา ซึ่งอยูํระหวําง
หลังการเพาะปลูกถึงกํอนการเก็บเก่ียว ได๎แกํ ดายหญ๎า พํนยาคุม และยาฆําหรือยาปราบศัตรูพืช วัชพืช 
ใสํปุ๋ย ให๎น้ า เป็นต๎น 

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บเกี่ยวและแปรรูปเบื้องต๎นกํอนขาย หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการในชํวง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจต๎องแปรรูปเบื้องต๎นจนได๎รูปผลผลิตตามมาตรฐานที่
ก าหนด เชํน การเก็บเกี่ยวตัด การนวดหรือสีฝัด มัด ก า เป็นต๎น 

จากการศึกษากระบวนการเพาะปลูกและการจ าหนําย สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 กระบวนการเพาะปลูกข๎าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
     4.3.2 คําเสื่อมราคาทรัพย์สิน หมายถึง คําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากการประเมิน กระจายมูลคํา

ของทรัพย์สินที่ซื้อไว๎ใช๎งานไปสูํแตํละชํวงการผลิต ตลอดอายุการใช๎งานของทรัพย์สินนั้นคิดตํอไรํ และ
จะแสดงมูลคําไมํเป็นเงินสด ซึ่งการประเมินคําเสื่อมหรือคําสึกหรอ สามารถค านวณได๎หลายวิธี งานวิจัย
ที่นี้ใช๎วิธีเส๎นตรง ซึ่งเป็นวิธีการค านวณท่ีงํายที่สุดและนิยมใช๎มาก โดยทางส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

การเตรียมดิน / แปลงเพาะปลูก 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ / ต๎นกล๎า 

การปลูกข๎าวนาด า / นาหวําน 

การใสํปุ๋ยเพื่อเพ่ิมสารอาหาร 

การปูองกันและบ ารุงรักษา 

การเก็บเกี่ยว / แปรรูปผลผลติ ชํองทางการจัดจ าหนําย 
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ได๎ก าหนดให๎ใช๎วิธีการนี้ ส าหรับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได๎ก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเทําเงินสดที่กิจการจํายไป หรือมูลคํา
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนอ่ืนที่กิจการมอบให๎เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได๎สินทรัพย์นั้นมา หรือ 
ณ เวลาที่กํอสร๎างสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีที่เกี่ยวข๎องให๎รวมถึงจ านวนที่แบํงมาเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ที่รับรู๎เมื่อเริ่มแรกตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน เชํน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจํายโดยใช๎หุ๎นเป็นเกณฑ์ 

จ านวนที่คิดคําเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลคําอ่ืนที่ใช๎แทนราคาทุนหัก
ด๎วยมูลคําคงเหลือของสินทรัพย์ 

คําเสื่อมราคา หมายถึง การปันสํวนจ านวนที่คิดคําเสื่อมราคาของสินทรัพย์อยํางมีระบบตลอด
อายุการให๎ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข๎าเงื่อนไขกิจการมีไว๎เพ่ือใช๎ประโยชน์
ในการผลิต ในการจ าหนํายสินค๎าหรือให๎บริการ เพ่ือให๎เชําหรือเพ่ือใช๎ในการบริหารงาน และคาดวําจะ
ใช๎ประโยชน์มากกวําหนึ่งรอบระยะเวลา 

ครุภัณฑ์การเกษตร หมายถึง ปศุสัตว์ (ช๎าง ม๎า วัว ควาย) รถไถ รถฟาร์มแทรคเตอร์ เครื่องพํน
ยา เครือ่งเก็บเกี่ยว เครื่องตัดวัชพืช เครื่องหวํานปุ๋ย เครื่องยกรํอง เครื่องนวดธัญพืช เครื่องผสมยาคลุก
เมล็ดพันธุ์ เครื่องนับเมล็ดพืช ตู๎เก็บเมล็ดพันธุ์ เครื่องรถน้ า เครื่องสีข๎าวโพด เครื่องสีฝัก เครื่องเกลี่ย
หญ๎า เครื่องคราดหญ๎า เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ า เครื่องขยายเมล็ดพันธุ์ เครื่องชั่ง  

มูลคําคงเหลือ หมายถึง จ านวนเงินที่กิจการคาดวําจะได๎รับในปัจจุบันจากการจ าหนําย
สินทรัพย์หลังจากหักต๎นทุนที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการจ าหนํายสินทรัพย์นั้น หากสินทรัพย์นั้นมายุและ
สภาพที่คาดวําเป็น ณ วันสิ้นสุดอายุการให๎ประโยชน์ 

อายุการให๎ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาที่กิจการคาดวําจะมีสินทรัพย์ไว๎ใช๎ หรือจ านวน
ผลผลิตหรือจ านวนหนํวยในลักษณะอ่ืนที่คล๎ายคลึงกันซึ่งกิจการคาดวําจะได๎รับจากสินทรัพย์  ส าหรับ
การค านวณคําเสื่อมราคามูลคําทรัพย์สิน ตามรายละเอียดของกรมบัญชีที่ก าหนดไว๎ในหลักการและ
นโยบายบัญชีส าหรับหนํวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ของส านักมาตรฐานด๎านการบัญชีภาครัฐ (2546) ได๎
ก าหนดไว๎ในภาคผนวก 2 ตารางการก าหนดอายุการใช๎งานและอัตราคําเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6 การก าหนดอายุการใช๎งานและอัตราคําเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร 

ประเภทสินทรัพย์ 
อายุการใช๎งาน อัตราคําเสื่อมราคา/ปี 

(ปี) (ร๎อยละ) 
อยํางต่ า อยํางสูง อยํางต่ า อยํางสูง 

ครุภัณฑ์การเกษตร     
 เครื่องมือและอุปกรณ ์ 2 5 20.00 50.00 
 เครื่องจักรกล 5 8 12.50 20.00 
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จากการศึกษาการความหมายของต๎นทุน การจ าแนกประเภทของต๎นทุน และลักษณะของ
ต๎นทุนการเพาะปลูกข๎าว ผู๎วิจัยได๎เลือกวิธีการค านวณต๎นทุนการเพาะปลูกส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวํางต๎นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการปลูกข๎าวของกลุํม
เกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช๎หลักการจ าแนกต๎นทุนตามลักษณะสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์
ผสมกับการจ าแนกต๎นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับกิจกรรมมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าต๎นทุน
การเพาะปลูกข๎าว 
 
5. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทน 

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ (2546) ได๎กลําวถึง ผลตอบแทนที่ได๎รับจากการจัดหาสินค๎าหรือ
บริการแกํลูกค๎าของกิจการอันเป็นรายได๎ตามปกติของกิจการ รวมถึงรายได๎อ่ืนๆที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ นั่น
คือ รายได๎ (Income or Revenue) ซึ่งมีผลท าให๎สํวนของเจ๎าของมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น แตํไมํ
รวมถึงการลงทุนจากเจ๎าของ 

คําใช๎จําย (Expenses) หมายถึง การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน เป็นผลมา
จากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ รวมถึงรายการขาดทุนอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ แตํไมํรวมถึง
รายการถอนทุน การแบํงปันสํวนทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ (Net Profit or Loss) หมายถึง สํวนตํางของการน ารายได๎และคําใช๎จําย
มาเปรียบเทียบกัน ถ๎ารายได๎มากกวําคําใช๎จําย เราเรียกสํวนตํางของรายได๎นั้นวํา “ก าไรสุทธิ” ในทาง
ตรงข๎าม ถ๎าคําใช๎จํายมากกวํารายได๎ เราเรียกสํวนตํางของคําใช๎จํายนั้นวํา “ขาดทุนสุทธิ” 

จินดา ขันทอง (2538) ได๎กลําวถึง ผลตอบแทนที่ได๎รับจากโครงการลงทุนอาจอยูํในรูปก าไร
สุทธิ เงินสด (ก าไรที่เป็นเงินสด) และอยูํในรูปการประหยัดคําใช๎จําย ทั้งนี้ โครงการลงทุนบางโครงการ
ไมํได๎มุํงหวังผลตอบแทนในรูปเงินสดหรือก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นแตํมุํงหวังที่จะให๎มีการประหยัดคําใช๎จําย
หรือต๎นทุนที่ด าเนินงาน 

ผลตอบแทนในรูปการประหยัดคําใช๎จําย คือ การประหยัดคําใช๎จํายที่ต๎องจํายเป็นเงินสด
ออกไป ซึ่งท าให๎ผลตอบแทนหรือก าไรเพิ่มขึ้น จึงถือวําเป็นผลตอบแทนอีกรูปแบบหนึ่งของการลงทุน 

ผลตอบแทนในรูปก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิ คือ ก าไรตามเกณฑ์คงค๎างหรือเกณฑ์สิทธิทางบัญชี 
ผลตอบแทนในรูปก าไรสุทธิจะน าไปใช๎ในการประเมินโครงการวิธีอัตราผลตอบแทนเงินลงทุน ซึ่ง
ลักษณะการค านวณจะแตกตํางกับการค านวณหาก าไรในงบก าไรขาดทุน 

ผลตอบแทนในรูปเงินสด หรือผลตอบแทนเงินสด คือ ก าไรที่ เป็นเงินสดตามเกณฑ์เงินสดหรือ
กระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash Inflow) จากโครงการลงทุน เป็นรายการที่น าไปใช๎ในการประเมินคํา
โครงการลงทุน ในการค านวณหาประมาณกระแสเงินสดรับสุทธิ กิจการจะต๎องน าประมาณการรายได๎
ทัง้หมดหักจากประมาณการคําใช๎จํายทั้งหมด หักภาษีเงินได๎ บวกคําใช๎จํายที่ไมํได๎จํายเป็นเงินสดหรือหัก
รายได๎ที่ได๎รับเป็นเงินสด 

Cambridge, 2003 P. 1,069 ผลตอบแทน (Return) หมายถึง จ านวนเงินที่ให๎เป็นพิเศษจาก
ผลก าไร 

Oxford, 2005 P. 1,25 ผลตอบแทน (Return) หมายถึง ผลก าไรจากการลงทุน 
ดังนั้น จากแนวความคิดและทฤษฎีข๎างต๎นท าให๎สรุปได๎วํา ผลตอบแทนจากผู๎เป็นเจ๎าของปัจจัย

การผลิตที่ถือครอง ซ่ึงจะได๎มากหรือน๎อยเพียงใดก็ขึ้นอยูํกับความต๎องการใช๎และปริมาณของปัจจัยการ
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ผลิตนั้นๆ ที่มีอยูํ เชํน ผู๎ที่ถือครองที่ดินและให๎ผู๎ อ่ืนเชําจะได๎ผลตอบแทนอยูํในรูปของคําเชํา  (rent) 
แรงงานผู๎เป็นเจ๎าของแรงงานจะได๎รับผลตอบแทนอยูํในรูปของคําจ๎างหรือเงินเดือน  (wage or salary) 
ทุนผู๎เป็นเจ๎าของทุนจะได๎รับผลตอบแทนอยูํในรูปของดอกเบี้ย (interest) และผู๎ประกอบการจะได๎รับ
ผลตอบแทนอยูํในรูปของก าไร (profit) ส าหรับในงานวิจัยเรื่องนี้ผลตอบแทนหมายถึงก าไรสุทธิจากการ
เพาะปลูกข๎าว 
 
6. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ Best Practice 

6.1 การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุน (Breakeven Point) 
การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุน หมายถึง จุดที่ปริมาณของสินค๎าหรือบริการที่ธุรกิจได๎จ าหนํายออกไป

แล๎วท าให๎รายได๎ที่เกิดขึ้นเทํากับต๎นทุนของสินค๎าหรือบริการนั้น ภายในระยะเวลาหนึ่ง การวิเคราะห์
จุดคุ๎มทุน จึงเป็นเครื่องมืออยํางหนึ่งที่ใช๎ในการวิเคราะห์หาปริมาณการขายสินค๎าหรือบริการที่ท าให๎
รายรับของธุรกิจสามารถครอบคลุมถึงคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นได๎พอดี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหวํางรายได๎ของธุรกิจกับต๎นทุนที่เกิดข้ึน (นภาพร นิลาภรณ์กุล, 2551) 

รายได๎รวม (Total Revenue : TR) เป็นรายได๎ที่เกิดจากการขายสินค๎าหรือบริการในชํวงเวลา
หนึ่ง  

ต๎นทุนรวม (Total Cost : TC) รายจํายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ลักษณะของต๎นทุนที่
เกิดข้ึนนั้น จะมีความแตกตํางกันแบํงได๎เป็น 2 ประเภทใหญํๆ คือ ต๎นทุนคงท่ีรวมและต๎นทุนผันแปรรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 ความสัมพันธ์ระหวํางรายได๎รวมกับต๎นทุนรวม และจุดคุ๎มทุน 
 
ภาพที่ 21 ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2542) ได๎อธิบายจุดคุ๎มทุนที่ได๎โดยการใช๎กราฟ คือ จุดที่เส๎น

รายได๎รวมตัดกับเส๎นต๎นทุนรวม แสดงให๎เห็นวํา จุดคุ๎มทุน (BP) อยูํบนเส๎นที่รายได๎รวม (TR) ตัดกับเส๎น
ต๎นทุนรวม (TC) ถ๎าระดับผลผลิตที่น๎อยกวําจุด BP จะท าให๎เกิดผลขาดทุน (Loss) ในทางตรงข๎ามถ๎า
ผลผลิตได๎มากกวําจุด BP จะท าให๎เกิดผลก าไร (Profit) 

แนวความคิดดังกลําวได๎น าไปใช๎ในการก าหนดราคาสินค๎าและบริการ โดยที่ผู๎ขายประมาณวํา 
ณ ระดับราคาสินค๎าตํางๆ กัน ให๎จุดคุ๎มทุนในระดับใดบ๎าง และจากจุดคุ๎มทุนได๎ถูกน ามาพิจารณาในด๎าน
ความต๎องการของผู๎บริโภค ความสามารถในการตลาดในเรื่องสํวนแบํงทางการตลาดวําสอดคล๎องกับ
จุดคุ๎มทุน ณ ระดับราคาใด ราคาสินค๎าที่ระดับต๎นทุนที่เหมาะสมนี้จะน าไปก าหนดเป็นราคาขายตํอไป 

TR 

TC 
BP 
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Profit 

บาท 

ปริมาณ 
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วีรวรรณ พูลพิพัฒน์ (2547) ก าไรผันแปร หมายถึง สํวนตํางระหวํางรายได๎ คําขายกับต๎นทุนผัน
แปร สํวนตํางนี้จะน าไปชดเชยต๎นทุนคงที่ของงวดนั้นถ๎ายังมีเหลืออยูํนั่นคือก าไร ซึ่งก าไรผันแปรที่ไมํ
สามารถชดเชยต๎นทุนคงที่ได๎หมดต๎นทุนคงท่ีสํวนที่เหลือก็คือขาดทุน 

ข๎อมูลที่ได๎รับจากเกษตรกรที่เกี่ยวข๎องกับต๎นทุนการเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตตํอไรํ และราคา
ขายของผลผลิตที่ขายได๎สามารถน ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวําง
ต๎นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการปลูกข๎าวของกลุํมเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี โดยท าให๎
ทราบถึงจุดค๎ุมทุนในการเพาะปลูก และการจ าหนํายผลผลิตทางการเกษตรและทราบถึงผลก าไรขาดทุน
ที่ได๎รับจากการจ าหนํายผลผลิต ซึ่งสามารถน าผลจากการวิเคราะห์จุดคุ๎มทุนมาใช๎เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก๎ไขความสามารถในการเพาะปลูกและการท าก าไรให๎เพ่ิมมากขึ้นกวําเดิม ทางผู๎วิจัยได๎แยก
วิธีการค านวณโดยใช๎หลักการอยูํ 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ๎มทุน (Break-even point) หมายถึง ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยตํอไรํที่เทํากับต๎นทุนการเพาะปลูกรวมทั้งหมด ณ ระดับราคาที่เกษตรกรจ าหนํายได๎การค านวณดัง
สมการ 

ปริมาณการผลผลิต ณ จุดคุ๎มทุน =       ต๎นทุนคงท่ีทั้งหมด (บาท/ไรํ) 
 (กิโลกรัม/ไรํ)  ราคาขาย (บาท/กก.) – ต๎นทุนผันแปรตํอหนํวย (บาท/กก.) 
 
2. การวิเคราะห์ราคาขายที่คุ๎มทุน (Break-even price) หมายถึง ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย

ได๎โดยที่ท าให๎รายได๎รวมเทํากับต๎นทุนการเพาะปลูกรวม ณ ระดับการผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ การค านวณ
ระดับราคาขายที่คุ๎มทุนเพ่ือชํวยให๎เกษตรกรน ามาเปรียบเทียบกับราคาขายที่คาดวําจะได๎รับจริง ท าให๎
ทราบถึงผลตอบแทนที่จะได๎จากการจัดจ าหนําย การค านวณดังสมการ 

ราคาขาย ณ จุดคุ๎มทุน  =  ต๎นทุนรวมทั้งหมด (บาท/ไรํ) 
 (บาท/กก.)     จ านวนผลผลิต (กก./ไรํ) 
 
6.2 Best Practice 

      6.2.1 ความหมาย Best Practice 
ประพนธ์ ผาสุกยืด (2559) ได๎ให๎ค านิยามของแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีการ

ปฏิบัติงานหรือกระบวนการท างาน“ที่ดีที่สุด”คือ ประหยัด ปลอดภัยหรือให๎ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใน
การบริหารระบบคุณภาพ มักจะน าเอา Best Practices เหลํานี้มาถํายทอดไว๎ให๎เห็นชัดเจนคือท าให๎เป็น 
“Explicit” Knowledge (ความรู๎ชัดแจ๎ง) ผํานคูํมือการท างาน Procedures หรือ Work Instructions  

ไพบูลย์ จันทรักษา (2559) ได๎ให๎ค าน ายามของแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง เป็น
วิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหาร เทคนิควิธีการตํางๆ ที่ท าให๎ผลงานบรรลุ
เปูาหมายระดับสูงสุด Best Practice จะไมํใชํเป็นแคํเพียงวิธีการท างานที่ดี แตํเป็นการท างานที่ดีกวํา
หรือดีที่สุดซึ่งมีทั้งการท างานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิ ธีการตํางๆ ท าให๎ผลงานนั้นบรรลุ
เปูาหมายสูงสุด มีค าที่มีความหมายใกล๎เคียงกับ Best Practice คือ Good Practice เป็นค าที่มี
ความหมายคํอนข๎างกว๎าง ใช๎ในความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แตํอาจจะยังไมํมี
หลักฐานยืนยันแนํชัดหรือแสดงความถูกต๎องอยํางชัดเจน อาจจะเป็นเพียงค าบอกเลําปากตํอปาก ซึ่ง
จ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันผลงานของ Best practice เป็นค าเฉพาะหรือศัพท์ที่ใช๎ใน
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วงการวิชาชีพที่แสดงถึงผลงานที่มีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง มีหลักฐานสนับสนุนหรือแสดง
ผลงานหรือความส าเร็จของงานอีกค าก็คือ Innovative Practice หมายถึง จุดเน๎นและแนวทางการ
ท างานที่นําสนใจแตํยังไมํมีตัวชี้วัดใดบอกความส าเร็จได๎ 

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย (2559) ได๎ให๎ค านิยามของ Best Practice กับการจัดการความรู๎ 
วิธีการจัดการความรู๎อยํางงําย คือ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎จากวิธีการท างานแบบ Best Practice 
องค์ประกอบส าคัญหนึ่งของการจัดการความรู๎ คือ การมีฐานข๎อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
หนํวยงานตํางๆ ที่มีผลงานดีเดํนเป็นที่ยอมรับในด๎านด๎างๆ เชํน ด๎านแนวคิดกระบวนการวางแผน การ
ด าเนินงานตามแผน การประเมินผลและการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยมีการเผยแพรํวิธีปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ เพ่ือให๎หนํวยงานอ่ืนได๎น าไปปรับใช๎ หรือวิธีการท างานที่ดีต๎องท าการผํานการเลําเรื่องที่เป็นการ
ท างานของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข๎ามสายงาน ข๎ามหนํวยงานโดย
เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุํมคน และระดับหนํวยงานยํอย Best Practice ที่ได๎ควรมีการบันทึก
เขียนรายงานเพื่อการศึกษาพัฒนาและเผยแพรํได๎จึงจะเกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวํา
ด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุวํา “สํวนราชการมี
หน๎าที่พัฒนาความรู๎ในสํวนราชการ เพ่ือให๎มีลักษณะเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอ” 

6.2.2 ความส าคัญของ Best Practice 
จากหลักการที่วํา ถ๎าได๎น าความรู๎ไปใช๎ ความรู๎นั้นก็ยิ่งเพ่ิมคุณคํา เพราะท าให๎เกิดการตํอยอด

ความรู๎ให๎แตกแขนงออกไปอยํางกว๎างขว๎าง ดังนั้น เปูาหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู๎ใน
องค์กร คือ เพื่อให๎คนในองค์กร มี Best Practice ในการท างานที่ชํวยเพิ่มผลผลิตทั้งในด๎านคุณภาพและ
ปริมาณ ดังค ากลําวของ Peter Senge ที่วํา ความรู๎ คือ ความสามารถในการท าอะไรก็ตามอยํางมี
ประสิทธิผล (Knowledge is the capacity for effective actions) 

6.2.3 จุดเริ่มต๎นของ Best Practice 
เริ่มต๎นจากวงการแพทย์เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ไมํวําจะน าไปปฏิบัติที่ไหนอยํางไร ซึ่งผลงานที่

ปฏิบัตินั้นน าไปสูํผลส าเร็จ หนํวยงานจ าเป็นต๎องมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกับหนํวยงานยํอย 
และมีการแลกเปลี่ยนระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก และผลสุดท๎ายคือ การน าไปถํายทอดจน
เป็นมาตรฐาน ตัวอยํางโปรแกรมที่ได๎รับรางวัล คือ โปรแกรมเชิญชวนผู๎ดูแลผู๎ปุวยที่เป็นมะเร็งตํอม
ลูกหมากของกลุํมแพทย์แฮนรี่ฟอร์ด โดยให๎ผู๎ปุวยสามารถดูแลตนเองได๎ที่บ๎านรํวมกับการรักษาที่ศูนย์
การรักษา โดยด าเนินกิจกรรมในลักษณะการวิจัย ผลพบวํา 90% ของผู๎ปุวยได๎รับการวินิจฉัยสํวนใหญํ
เป็นมะเร็งในระยะแรกเทํานั้น ผู๎ปุวยมีความพึงพอใจในการดูแลจากโปแกรมดังกลําว 

สรุป Best Practice คือ วิธีที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีการท างานในแตํละเรื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได๎ใน
ทุกหนํวยงาน ทุกธุรกิจ ทุกรูปแบบของการท างาน ไมํวําจะเป็นตัวผู๎น า ผู๎รํวมงาน ผู๎มีสํวนได๎เสีย หรือ
ภาวะปัญหา และการริเริ่มสร๎างสรรค์ที่มีการพัฒนาตามข้ันตอนและเม่ือกระบวนการหรือมีวิธีการท างาน
ที่ดีตามขั้นตอนแล๎วได๎มีการบอกตํอและเลําเรื่องของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน และที่ส าคัญ
ควรมีการบันทึกเขียนรายงานเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตํอยอดจนเกิดการเผยแพรํ ท าให๎เกิดประโยชน์
กับทุกกลุํมคน ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวํางต๎นทุนการผลิตกับ
ผลตอบแทนของการปลูกข๎าวของกลุํมเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรีจะมีการน า Best Practice มา
ประยุกต์ใช๎กับวิธีการเพาะปลูกข๎าว และการจัดจ าหนํายแปลงตัวอยํางที่ก าไรสูงสุดเพ่ือเป็นประโยชน์ตํอ
การศึกษาตํอไป 



33 
 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน์ (2534) ได๎ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูก

ข๎าวโพดฝักอํอน จังหวัดก าแพงเพชร การเพาะปลูกรอบปี 2533 ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎แบบสัมภาษณ์โดย
สุํมตัวอยํางจากเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพดฝักอํอน จ านวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก 95 ไรํ จาก
การศึกษาพบวํา การปลูกข๎าวโพดฝักอํอนในจังหวัดก าแพงเพชร มีต๎นทุนการผลิตทั้งหมด เทํากับ 
1,385.25 บาทตํอไรํ ประกอบด๎วยต๎นทุนคงที่ เทํากับ 227.89 บาทตํอไรํ คิดเป็นร๎อยละ16.45 และ
ต๎นทุนผันแปร เทํากับ 1,157.36 บาทตํอไรํ  คิดเป็นร๎อยละ83.55 ส าหรับด๎านผลตอบแทนจากการปลูก
ข๎าวโพดฝักอํอน โดยผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ เทํากับ 864.72 กิโลกรัม คิดเป็นผลตอบแทนจากรายได๎ที่ได๎รับ 
เทํากับ 1,725.58 บาทตํอไรํ มีก าไรสุทธิ เทํากับ 340.33 บาทตํอไรํ คิดเป็นร๎อยละ 19.72 ตํอรายได๎รวม 
และคิดเป็นร๎อยละ 26.12 ตํอปีส าหรับอัตราผลตอบแทนตํอการลงทุน (ROI) 

กาญจนาภรณ์  เจียวทําไม๎ (2535) ได๎ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตข๎าวนาปี ใน
อ าเภอเสาไห๎ จังหวัดสระบุรี ปีการเพาะปลูก 2534/2535 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาสภาพโดยทั่วไป
เกี่ยวกับการผลิตของเกษตรกร การกะประมาณฟังก์ชั่นการผลิตข๎าว ผลตอบแทนตํอขนาดการผลิต
ตลอดจนการเปรียบเทียบผลตอบแทนของการผลิตข๎าวเจ๏กเชย (พันธุ์ข๎าวพ้ืนเมือง) และข๎าวขาวดอก
มะลิ 105 (พันธุ์ลูกผสม) เครื่องมือที่ใช๎คือแบบสัมภาษณ์กับกลุํมเกษตรกรจ านวน 182 ครัวเรือน พบวํา 
ปัจจัยการผลิต ได๎แกํ มูลคําของปุ๋ยเคมีและแรงงานคน เพ่ือให๎ได๎ก าไรสูงสุด การปลูกข๎าวทั้ง 2 ชนิด 
สามารถใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึนเพื่อเพ่ิมผลผลิตข๎าวได๎อีก การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทน พบวํา การผลิต
ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 มีต๎นทุนการผลิตตํอไรํ เทํากับ 1,270.25 บาท สูงกวําการผลิตข๎าวเจ๏กเชย มี
ต๎นทุนการผลิตตํอไรํ เทํากับ 1,234.66 บาท ส าหรับก าไรสุทธิ ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 เทํากับ 719.84 
บาท และข๎าวเจ๏กเชย เทํากับ 490.33 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนตํอก าไรสุทธิ เทํากับ 36.17% 
และ 28.43% 

พงษ์สวัสดิ์  พันธารัตน์ (2547) ได๎ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบต๎นทุนและผลตอบแทน
จากการเพาะปลูกข๎าวเจ๎าพันธุ์หอมมะลิและข๎าวเหนียวพันธุ์ กข 6 : กรณีศึกษาของเกษตรกรจังหวัด
เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสภาพแวดล๎อมทั่วไปของการผลิตข๎าวเจ๎าหอมมะลิและข๎าว
เหนียว กข6 ปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนตํอขนาดของการผลิตของเกษตรกร โดยการสุํมตัวอยําง
เกษตรกรและสัมภาษณ์ทั้งหมด 180 ครัวเรือน ผลจากการศึกษาพบวํา ปัจจัยการผลิต ได๎แกํ ขนาด
พ้ืนที่ในการเพาะปลูก ปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมี ปริมาณการใช๎ยาปราบศัตรูพืช และการใช๎แรงงานคนใน
การเพาะปลูก โดยผลตอบแทนตํอขนาดการผลิตของข๎าวเจ๎าหอมมะลิ เทํากับ 1.021 และข๎าวเหนียว 
กข6 เทํากับ 1.017  

ด๎านประสิทธิภาพจากการปลูกข๎าวเจ๎าหอมมะลิ มีการใช๎พ้ืนที่ในการเพาะปลูกเกินระดับการ
ผลิตที่กํอให๎เกิดก าไรสูงสุด ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมีและการใช๎ยาปราบศัตรูพืช
ต่ ากวําระดับที่กํอให๎เกิดก าไรสูงสุด ในด๎านแรงงานมีการใช๎ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ส าหรับด๎านการ
ปลูกข๎าวเหนียว กข6 มีการใช๎พ้ืนที่ในการเพาะปลูกและแรงงานเกินกวําระดับที่กํอให๎เกิดก าไรสูงสุด ใน
ขณะเดียวกันเกษตรกรมีปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมีและการใช๎ยาปราบศัตรูพืชต่ ากวําระดับที่กํอให๎เกิดก าไร
สูงสุด  

ด๎านต๎นทุนและผลตอบแทนจากการเพาะปลูก ข๎าวหอมมะลิมีราคาขายในตลาดสูงกวําข๎าว
เหนียว กข 6 กิโลกรัมละ 1.12 บาท ต๎นทุนการเพาะปลูกข๎าวหอมมะลิสูงกวําข๎าวเหนียว กข 6 ไรํละ 
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218.18 บาท เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวหอมมะลิจะได๎รับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกสูงกวําเกษตรกรผู๎
ปลูกข๎าวเหนียว กข 6 แตํก็ยังสํงผลให๎การเพาะปลูกข๎าวทั้ง 2 ชนิด ขาดทุนสุทธิจากการเพาะปลูก ข๎าว
หอมมะลิ ขาดทุนสุทธิ  364.50 บาทตํอไรํ และข๎าวเหนียว กข 6 ขาดทุนสุทธิ 724.53 บาทตํอไรํ 

รังสรรค์ โชคบ ารุงศิลป์ (2547) ได๎ศึกษาเรื่องการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข๎าวของสมาชิกศูนย์
สํงเสริมและผลิตพันธุ์ข๎าวชุมชน อ าเภอห๎วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการศึกษาพบวํา 
เกษตรกรมีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 22.62 ไรํ สํวนใหญํท านาด าและนาหวําน ซึ่งเกษตรกรสํวนใหญํใช๎ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพประเภทอัดเม็ด รองลงมาใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทผงและปุ๋ยอินทรีย์น้ า ลักษณะการใสํปุ๋ยจะใสํชํวง
เตรียมดินกํอนการปลูกข๎าวประมาณ 4 - 7 วัน เกษตรกรมีปัญหาด๎านเงินทุนเป็นระดับมาก รองลงมา 
คือ การขาดเครื่องผลิตและวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ความต๎องการของเกษตรกร คือ การจัดตั้งกองทุน
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

รัชนี รูปหลํอ (2547) ได๎ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต๎นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข๎าว
อินทรีย์และข๎าวสารเคมีของเกษตรกรในอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร การเก็บรวบรวมด๎วยวิธีการ
สัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 60 ราย ผลจากการศึกษาพบวํา การผลิตข๎าวอินทรีย์เฉลี่ยตํอไรํ มีต๎นทุน
ทั้งหมด เทํากับ 2,737.15 บาท (92.98%) รายได๎ทั้งหมด เทํากับ 2,943.75 บาท ก าไรสุทธิ เทํากับ 
206.60 บาท (7.02%) จุดคุ๎มทุน เทํากับ 252.86 กิโลกรัม ราคาที่คุ๎มทุน 9.04 บาทตํอกิโลกรัม ส าหรับ
การผลิตข๎าวใช๎สารเคมี มีต๎นทุนทั้งหมด เทํากับ 2,820.63 บาท (80.89%) รายได๎ทั้งหมด เทํากับ 
3,487.05 บาท ก าไรสุทธิ เทํากับ 666.42 บาท (19.11%) จุดคุ๎มทุน เทํากับ 228.97 กิโลกรัม ราคาที่
คุ๎มทุน 7.72 บาทตํอกิโลกรัม การผลิตข๎าวโดยใช๎สารเคมีได๎รับผลตอบแทนที่ดีกวําการผลิตข๎าวอินทรีย์ 

สุกัญญา นนตานอก (2548) ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช๎ปุ๋ยในการปลูกข๎าว
ของเกษตรกร หมูํที่  2 บ๎านกระเสียว ต าบลก าปัง อ าเภอโดนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช๎ปุ๋ยชีวภาพในการปลูกข๎าวใน 4 ปัจจัย เก็บข๎อมูลจากกลุํมเกษตรกร
จ านวน 70 ครัวเรือน ผลจากการศึกษาพบวํา ปัจจัยทางสังคม เป็นตัวแปรที่สํงผลตํอการใช๎ปุ๋ยในการ
ปลูกข๎าว คือ การเป็นสมาชิกกลุํมปุ๋ยชีวภาพ การเป็นสมาชิกกองทุนหมูํบ๎านและการได๎รับความรู๎จาก
การเข๎ารับการอบรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ สํวนปัจจัยที่ไมํมีความสัมพันธ์กับการใช๎ปุ๋ยในการปลูกข๎าว
คือ ปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

อัญญลักษณ์  จีนะวงษ์ (2552) ได๎ศึกษาเรื่องต๎นทุนและผลตอบแทนการท าสวนกระท๎อนของ
เกษตรในต าบลห๎วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เก็บข๎อมูลจากเกษตรกร จ านวน 133 คน ผลจาก
การศึกษาพบวํา ต๎นทุนและคําใช๎จํายการท าสวนกระท๎อนของเกษตรกรในต าบลห๎วยสัก ต๎นทุนการท า
สวนกระท๎อนเมื่อแยกตามขนาดพ้ืนที่ไรํที่แตกตํางกันจะท าให๎ต๎นทุนการผลิตที่แตกตํางกัน พ้ืนที่ขนาด
เล็กจะมีต๎นทุนที่สูงกวําพ้ืนที่ขนาดใหญํ ผลตอบแทนที่ได๎รับจากการท าสวนกระท๎อนของเกษตรกรใน
ต าบลห๎วยสัก พบวํา พ้ืนที่ที่ให๎ผลผลิตสูงสุด คือ พ้ืนที่ที่มีขนาดใหญํ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกันทั้ง
สองสํวนโดยมีอัตราสํวนก าไรตํอยอดขาย เทํากับ 3.44% 

วันธะนา สานุสิทธิ์ (2553) ได๎ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบ
ของการปลูกข๎าวโดยใช๎สารเคมีและสารชีวภาพของเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว ต าบลไรํอ๎อย อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช๎ข๎อมูลปีการเพาะปลูก 2552/2553 ที่ได๎จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว 
จ านวน 125 ราย ผลจากการศึกษาพบวํา เกษตรกรที่ปลูกข๎าวโดยใช๎สารเคมี มีต๎นทุนรวมเฉลี่ยทั้งหมด 
เทํากับ 7,450 บาทตํอไรํ และเกษตรกรที่ปลูกข๎าวโดยใช๎สารชีวภาพ มีต๎นทุนรวมเฉลี่ยทั้งหมด เทํากับ 
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4,600 บาทตํอไรํ ผลผลิตตํอไรํของการปลูกข๎าวโดยใช๎สารเคมี เทํากับ 700 กิโลกรัมตํอไรํ ขายได๎
กิโลกรัมละ 8.40 บาท รายรับ เทํากับ 5,460 บาทตํอไรํ ดังนั้น จะขาดทุน เทํากับ 1,990 บาทตํอไรํ 
เกษตรกรที่ปลูกข๎าวโดยใช๎สารชีวภาพ เทํากับ 600 กิโลกรัมตํอไรํ ขายได๎กิโลกรัมละ 10.00 บาท รายรับ 
เทํากับ 6,000 บาทตํอไรํ ดังนั้น จะมีก าไรสุทธิ เทํากับ 1,400 บาทตํอไรํ คิดเป็นอัตราสํวนผลตอบแทน
ตํอก าไรสุทธิ เทํากับ -36.45% และ 23.33% การขาดทุนมาจากสาเหตุการใช๎แรงงานมากเกินไป 

นีรนาท ศรีเจริญและคณะ (2554) ได๎ศึกษาเรื่องการพัฒนาบัญชีต๎นทุนการผลิตข๎าวเพ่ือ
วิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรที่มีที่นาเป็นของตนเอง ต าบลบ๎านวังยาว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต๎นทุนการผลิตข๎าวส าหรับการวิเคราะห์
ผลตอบแทนของเกษตรกรที่มีที่นาเป็นของตนเอง และเพ่ือพัฒนาบัญชีต๎นทุนของเกษตรกรส าหรับการ
ผลิตข๎าว โดยการวิจัยแบํงเป็น 2 ระยะ คือ เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์กับกลุํมเกษตรกร และ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าบัญชีต๎นทุนการผลิตข๎าว ผลการศึกษาพบวํา 1) ผลจากการวิเคราะห์
ต๎นทุนการผลิตและผลตอบแทน (1) ต๎นทุนรวมที่เป็นนาปักด าเฉลี่ยไรํละ 3,671.65 บาท นาหวํานเฉลี่ย
ไรํละ 3,242.74 บาท (2) รายได๎จาการปลูกข๎าวที่เป็นนาหวําน เฉลี่ยไรํละ 6,571.25 และนาปักด าเฉลี่ย
ไรํละ 7,250.90 บาท (3) ผลตอบแทนที่อยูํในรูปของก าไร การปลูกข๎าวที่เป็นนาหวําน เฉลี่ยไรํละ 
3,328.50 บาท และนาปักด าเฉลี่ยไรํละ 3,579.25 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนตํอก าไรสุทธิ เทํากับ 
50.65% และ 49.36% ตามล าดับ 2) ผลจากการฝึกหัดทักษะในการท าบัญชีต๎นทุนการผลิตข๎าว สํวน
ใหญํฝึกกรอกบัญชีได๎อยํางเข๎าใจท าได๎ถูกต๎อง มีสํวนน๎อยที่เป็นผู๎สูงอายุจะอํานหนังสือไมํได๎แตํรู๎จัก
ตัวเลข 

สุขใจ  ตอนปัญญา (2554) ได๎ศึกษาเรื่องต๎นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข๎าวของ
เกษตรกร หมูํ 5 ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ต๎นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข๎าว และการวิเคราะห์โครงสร๎างต๎นทุนและผลตอบแทนในการ
ลงทุนปลูกข๎าว การศึกษาครั้งนี้ใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยการออกแบบสอบถามเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพปลูกข๎าว เก็บข๎อมูลชํวงเวลาการเพาะปลูกเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 ผลการศึกษาพบวํา 
ต๎นทุนรวมเฉลี่ย 5,083.27 บาทตํอไรํ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 614.00 บาทตํอไรํ อัตราก าไรสุทธิตํอต๎นทุน 
12.08% อัตราก าไรสุทธิตํอยอดขาย 10.40% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 9.16% อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 34.80% และมีจุดคุ๎มทุนอยูํที่ระดับ550กิโลกรัมตํอไรํ โดยต๎นทุนการ
เพาะปลูกข๎าวประกอบด๎วย 3 ประเภท ได๎แกํ คําวัตถุดิบ 13% คําแรงงาน 24% และคําใช๎จํายในการ
ผลิต 63% 

ปรางค์  ภาคพานิช (2555) ได๎ศึกษาเรื่องต๎นทุนและผลตอบแทนการท านาปรังของเกษตรกรใน
เขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงต๎นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
ข๎าวนาปรัง โดยใช๎เครื่องมือแบบสอบถามกับเกษตรกรผู๎ท านาปรังในพ้ืนที่ดังกลําว จ านวน 100 ราย พบ
จากการศึกษาพบวํา ต๎นทุนจากการท านาปรังประกอบด๎วย วัตถุดิบทางตรง คําแรงงานและคําใช๎จํายใน
การผลิต แยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-10 ไรํ มีต๎นทุนรวมตํอไรํเฉลี่ย เทํากับ 5,027.35 บาท ประกอบด๎วย
วัตถุดิบทางตรง เทํากับ 500 บาท คําแรงงาน เทํากับ 1,500 บาท และคําใช๎จํายในการผลิต เทํากับ 
3,027.35 บาท และผลตอบแทนตํอไรํ มีก าไรสุทธิเทํากับ 8,956.65 บาทคิดเป็น 10.25 บาทตํอ
กิโลกรัม แสดงอัตราสํวนก าไรตํอต๎นทุน ตํอยอดขาย ตํอการลงทุน และตํอสํวนของเจ๎ าของ เทํากับ 
27.45, 25.96, 56.61 และ 56.06 ตามล าดับขนาดพ้ืนที่ 11 -20 ไรํ มีต๎นทุนรวมตํอไรํเฉลี่ย เทํากับ 
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5,108.37 บาท ประกอบด๎วยวัตถุดิบทางตรง เทํากับ 500 บาท คําแรงงาน เทํากับ 1,200 บาท และ
คําใช๎จํายในการผลิต เทํากับ 3,408.37 บาท และผลตอบแทนตํอไรํ มีก าไรสุทธิเทํากับ 9,291.63 บาท
คิดเป็น 10.32 บาทตํอกิโลกรัม แสดงอัตราสํวนก าไรตํอต๎นทุน ตํอยอดขาย ตํอการลงทุน และตํอสํวน
ของเจ๎าของ เทํากับ 28.03, 26.16, 18.14 และ 17.89 ตามล าดับขนาดพ้ืนที่ 21 ไรํขึ้นไป ต๎นทุนรวมตํอ
ไรํเฉลี่ย เทํากับ 5,374.45 บาท ประกอบด๎วยวัตถุดิบทางตรง เทํากับ 500 บาท คําแรงงาน เทํากับ 
1,200 บาท และคําใช๎จํายในการผลิต เทํากับ 3,674.45 บาท และผลตอบแทนตํอไรํ มีก าไรสุทธิเทํากับ 
8,177.55 บาทคิดเป็น 9.65 บาทตํอกิโลกรัม แสดงอัตราสํวนก าไรตํอต๎นทุน ตํอยอดขาย ตํอการลงทุน 
และตํอสํวนของเจ๎าของ เทํากับ 23.45,24.46, 24.31 และ 25.20 ตามล าดับส าหรับปัญหาและอุปสรรค
จากการท านาปรัง ได๎แกํ สภาพดินฟูาอากาศไมํเอ้ืออ านวย คําแรงงานท านาปรังสูง สารเคมีปูองกันและ
ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง 

อะนน  สืบเสน (2556) ได๎ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต๎นทุนและผลตบแทนการปลูกข๎าวนาปี
และข๎าวนาปรังของเกษตรกร ในเขตต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว จังหวัดยโสธร ในการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข๎อมูลที่ใช๎ในการเปรียบเทียบต๎นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข๎าวนาปี
ข๎าวนาปรังและแปลงตัวอยํางที่มีก าไรสูงสุดของเกษตรกร การเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสัมภาษณ์จาก
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู๎ปลูกข๎าวที่มีการเพาะปลูกทั้งข๎าวนาปีและข๎าวนาปรัง ปี 2554/2555 จ านวน 
216 แปลง ผลจากการศึกษาพบวํา การปลูกข๎าวนาปีมีราคาขายเฉลี่ย 14.49 บาทตํอกิโลกรัม ข๎อมูล
เฉลี่ยตํอไรํประกอบด๎วย จ านวนผลผลิต 463.78 กิโลกรัม รายได๎ทั้งหมด 6,720.17 บาท ต๎นทุนผันแปร 
3,590.94 บาท ต๎นทุนคงท่ี 364.35 บาท ก าไรสุทธิ 2,764.88 บาท ปริมาณการผลิตคุ๎มทุน 54 กิโลกรัม
และราคาขายที่คุ๎มทุน 8.53 บาทตํอกิโลกรัม การปลูกข๎าวนาปรังมีราคาขายเฉลี่ย 11.22 บาทตํอ
กิโลกรัม ข๎อมูลเฉลี่ยตํอไรํประกอบด๎วย จ านวนผลผลิต 741.85 กิโลกรัม รายได๎ทั้งหมด 8,323.56 บาท 
ต๎นทุนผันแปร 3,591.14 บาท ต๎นทุนคงที่ 394.41 บาท ก าไรสุทธิ 4,338.01 บาท ปริมาณการผลิตคุ๎ม
ทุน 61.83 กิโลกรัม และราคาขายที่คุ๎มทุน 5.37 บาทตํอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบข๎าวนาปีและข๎าวนา
ปรังพบวําการจ าหนํายข๎าวนาปีได๎ราคาที่สูงกวําข๎าวนาปรัง 3.27 บาทตํอกิโลกรัม จ านวนผลผลิตข๎าวนา
ปรังได๎รับสูงกวําข๎าวนาปี 278.07 กิโลกรัม ในขณะที่ข๎าวนาปรังจะมีก าไรสุทธิสูงกวําข๎าวนาปี 1,573.12 
บาทข๎อแตกตํางที่ส าคัญในด๎านของก าไรสูงสุดคือราคาจ าหนํายข๎าวนาปีกิโลกรัมละ 20 บาท สูงกวํา
ราคาขายเฉลี่ย 5.51 บาท เนื่องจากใช๎แรงงานคนท าให๎ข๎าวมีคุณภาพดี สํวนข๎าวนาปรังมีต๎นทุนรวมตํอ
ไรํ 2,825.08 บาท ซึ่งต่ ากวําต๎นทุนรวมเฉลี่ย 1,160.47 บาท โดยต๎นทุนที่สามารถลดได๎คือต๎นทุนคํา
ปุ๋ยเคมี 618.28 บาทตํอไรํ เนื่องจากมีบางแปลงใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูก สํวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปลูกข๎าว เชํน ศัตรูพืช วัชพืชและปุ๋ยเคมีราคาแพง ตามล าดับ  

Kawaguchi (1983) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกข๎าวอินทรีย์นั้น จ าเป็นต๎องใสํปุ๋ยอินทรีย์แทน
การใสํปุ๋ยเคมี ซึ่งการที่เกษตรกรใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ในการเตรียมดินเพ่ือปลูกข๎าวจะท าให๎เพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุและแรํธาตุอาหารตํางๆ ในดินรวมทั้งการเพ่ิมผลผลิตที่ได๎รับที่มากขึ้นด๎วย  

Inoko (1984) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองในการใสํปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ไปในดินที่มีไว๎
ส าหรับการปลูกข๎าว ผลท าให๎ดินมีอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้น กายภาพและชีวภาพของดินได๎รับการปรับปรุงซึ่ง
เห็นผลได๎อยํางชัดเจนในดินที่มีสภาพแวดล๎อมไมํเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต๎นข๎าว แตํอยํางไรก็
ตามการใสํอินทรียวัตถุที่ได๎จากพืชและสัตว์ลงไปในดินกํอนการปลูกข๎าวที่มีน้ าขังจะถูกยํอยสลายด๎วย
กระบวนการทางเคมีซึ่งมีทั้งโทษและประโยชน์ตํอการปลูกข๎าว 
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Pishgar-Komleh (2012) ได๎ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พลังงานและเศรษฐกิจของการผลิตข๎าว
ภายใต๎ระดับฟาร์มที่แตกตํางกันในจังหวัดกุยลานประเทศอิหรํานการศึกษาครั้งนี้ได๎จัดท าขึ้นบนความ
ต๎องการพลังงานและความสัมพันธ์ของวัตถุดิบและผลผลิตของการผลิตข๎าวในจังหวัดกุยลานในประเทศ
อิหรําน โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ์ที่เก็บรวบรวมจากชาวนาจ านวน 105 คนผลของการวิจัยพบวําการผลิต
ข๎าวใช๎พลังงานรวมทั้งหมด 6,293.28 เมกะจูลตํอไรํ ซึ่งใช๎พลังงาน เทํากับ 46% ปุ๋ยเคมี เทํากับ 36% 
เมล็ดพันธุ์เทํากับ 8% และยาฆําแมลงเทํากับ 6% ตามล าดับ พลังงานตรง พลังงานทางอ๎อม พลังงาน
ทดแทนได๎และพลังงานทดแทนไมํได๎ คิดเป็นร๎อยละ 49%, 51%, 11% และ 89% ตามล าดับซึ่งการใช๎
รูปแบบข๎อมูลทางเศรษฐกิจในการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ (econometric)ได๎ถูกพัฒนาโดยใช๎ใน
ฟังก์ชันของการผลิตและผลลัพธ์แสดงให๎เห็นวําวัตถุดิบด๎านการน าเข๎าเชื้อเพลิงและเครื่องจักรสํงผล
อยํางเป็นนัยส าคัญตํอจ านวนผลผลิตผลของการวิเคราะห์อยํางละเอียดของวัตถุดิบด๎านพลังงานแสดงให๎
เห็นวํามูลคําของพลังงานนั้นสูงสุด (0.93) เครื่องจักร (0.23) ยาฆําแมลง (0.17) และเมล็ดพันธุ์ (0.15) 
จากการวิเคราะห์ท าให๎ทราบถึงต๎นทุนรวมของการผลิตคือ504.96$ตํอไรํ ผลตอบแทนขั้นต๎นและ
ผลตอบแทนสุทธิคือ262.72$ตํอไรํ และ150.40$ตํอไรํ ตามล าดับและอัตราสํวนระหวํางผลประโยชน์ตํอ
ต๎นทุนที่ได๎รับ เทํากับ1.29โดยสํวนใหญํฟาร์มขนาดใหญํมากกวํา 6 ไรํขึ้นไป จะมีการบริหารจัดการที่
ดีกวําและได๎รับความส าเร็จมากกวําในด๎านการใช๎พลังงานและสมรรถภาพทางเศรษฐศาสตร์ 

Raufu (2014) ได๎ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทน ในรัฐควาราไนจีเรีย ภายใต๎
เทคโนโลยี Sawah เป็นผลมาจากการเติบโตของประชากรและความต๎องการที่สูงเพ่ิมขึ้น ข๎าวเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ต๎องให๎ความสนใจสูงในการผลิตด๎วยเทคโนโลยี Sawah ซึ่งจะชํวยให๎การปรับปรุงด๎านการ
สํงออกของประเทศไนจีเรีย ในด๎านการผลิตข๎าวและจึงจะสํงผลให๎ผลตอบแทนทางการเงินสูงในการ
จ าหนําย ซึ่งก าไรรวมถึงความพร๎อมของที่ดิน ความพร๎อมของเครื่องจักร การใสํปุ๋ยที่เหมาะสม ความรู๎
ทางด๎านเทคนิค ขนาดพ้ืนที่และการบริหารจัดการน้ าชลประทาน โดยการสัมภาษณ์กับเกษตรกรผู๎ปลูก
ข๎าวในโครงการ จ านวน 80 ราย พบวํา สํวนใหญํของผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีประสบการณ์
จากการผลิตข๎าวด๎วยเทคโนโลยีและมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา การผลิตข๎าวภายใต๎ระบบ Sawah 
เป็นผลก าไรที่เกิดจากคําใช๎จํายและผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ พบวํา โครงสร๎างประกอบด๎วยต๎นทุน
ในสัดสํวน 0.924 และอัตราก าไรขั้นต๎นในสัดสํวน 0.149 ซึ่งแสดงให๎เห็นวําทุกครั้งที่ใช๎จําย 0.149 จะมี
ผลตอบแทนที่ 1.00 จากการวิเคราะห์ในด๎านประสบการณ์การเพาะปลูก คําใช๎จํายคงที่ ขนาดฟาร์ม 
คําแรงงานและปุ๋ยเคมี มีความส าคัญตํอการก าหนดการสํงออกข๎าวภายใต๎การผลิต Sawah ที่ระดับ 1% 
ในขณะที่อายุของเกษตรกร มีความส าคัญตํอการสํงออกท่ีระดับ 5% ผู๎ศึกษาจึงขอแนะน าให๎ตระหนักถึง
เทคโนโลยีผํานสื่อการฝึกอบรม สัมมนา โดยการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในระดับตํางๆ  

Ohen (2015) ได๎ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนพ้ืนที่การปลูกข๎าวขนาดเล็ก 
ในเมืองริเวอร์ครอส ประเทศไนจีเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกรส าหรับพ้ืนที่ปลูกข๎าวขนาดเล็ก ต๎นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตและตรวจสอบปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตํอการปลูกข๎าวในพ้ืนที่ขนาดเล็ก โดยใช๎เครื่องมือแบบสอบถามในการ
เก็บข๎อมูลจากเกษตรกร จ านวน 120 ราย ผลการศึกษาพบวํา การปลูกข๎าวในพ้ืนที่ขนาดเล็กจะมีผล
ก าไรขึ้นอยูํกับอายุ การศึกษาของเกษตรกร โดยคําเมล็ดพันธุ์ข๎าวเป็นปัจจัยส าคัญที่สํงผลกระทบตํอการ
ผลิตข๎าว ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรจากการเพาะปลูกข๎าวในพ้ืนที่ขนาดเล็ก  พบวํา ขาด
แหลํงเงินทุนที่ส าคัญ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231014003227#bib22
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ตารางท่ี 7 วรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับการวิจัย 
 

ชื่อผู๎แตํง ปี ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา 
ศักดิ์สิทธิ์ 2534 การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนการ

ปลูกข๎าวโพดฝักอํอน จังหวัดก าแพงเพชร 
สัดสํวนต๎นทุนการผลิตระหวํางต๎นทุนคงที่และต๎นทุนผันแปร เทํากับ 16.45% กับ 83.55% 
อัตราผลตอบแทนตํอก าไรสุทธิ เทํากับ 19.72% และ ROI เทํากับ 26.12% 

กาญจนาภรณ์ 2535 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตข๎าวนาปี 
ในอ าเภอเสาไห๎ จังหวัดสระบุรี 

ปัจจัยการผลิต ได๎แกํ มูลคําของปุ๋ยเคมีและแรงงานคน เพ่ือให๎ได๎ก าไรสูงสุด การปลูกข๎าวทั้ง 2 
ชนิด สามารถใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข๎าวได๎อีก การผลิตข๎าวขาวดอกมะลิ 105 มี
ต๎นทุนการผลิตตํอไรํ เทํากับ 1,270.25 บาท สูงกวําการผลิตข๎าวเจ๏กเชย มีต๎นทุนการผลิตตํอไรํ 
เทํากับ 1,234.66 บาท ส าหรับก าไรสุทธิ ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 เทํากับ 719.84 บาท และ
ข๎าวเจ๏กเชย เทํากับ 490.33 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนตํอก าไรสุทธิ เทํากับ 36.17% และ 
28.43% 

พงษ์สวัสดิ์ 2547 การวิ เคราะห์ เปรียบเทียบต๎นทุนและ
ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข๎าวเจ๎า
พันธุ์หอมมะลิและข๎าวเหนียวพันธุ์ กข 6 : 
กรณีศึกษาของเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 

ขนาดพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมี ปริมาณการใช๎ยาปราบศัตรูพืช และการใช๎
แรงงานคนในการเพาะปลูก โดยผลตอบแทนตํอขนาดการผลิตของข๎าวเจ๎าหอมมะลิ เทํากับ 
1.021 และข๎าวเหนียว กข 6 เทํากับ 1.017  
ด๎านต๎นทุนและผลตอบแทนจากการเพาะปลูก ข๎าวหอมมะลิมีราคาขายในตลาดสูงกวําข๎าว
เหนียว กข 6 กิโลกรัมละ 1.12 บาท ต๎นทุนการเพาะปลูกข๎าวหอมมะลิสูงกวําข๎าวเหนียว กข 6 
ไรํละ 218.18 บาท เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวหอมมะลิจะได๎รับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกสูงกวํา
เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวเหนียว กข 6 แตํก็ยังสํงผลให๎การเพาะปลูกข๎าวทั้ง 2 ชนิด ขาดทุนสุทธิ
จากการเพาะปลูก ข๎าวหอมมะลิ ขาดทุนสุทธิ  364.50 บาทตํอไรํ และข๎าวเหนียว กข 6 
ขาดทุนสุทธิ 724.53 บาทตํอไรํ 

รังสรรค์ 2547 การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข๎าวของสมาชิก
ศูนย์สํ ง เสริมและผลิตพันธุ์ข๎ าวชุมชน 
อ าเภอห๎วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

เกษตรกรสํวนใหญํใช๎ปุ๋ยหมักชีวภาพประเภทอัดเม็ด รองลงมาใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทผงและปุ๋ย
อินทรีย์น้ า จะใสํปุ๋ยในชํวงเตรียมดินกํอนการปลูกข๎าวประมาณ 4-7วัน ปัญหาที่พบด๎านเงินทุน
เป็นระดับมาก รองลงมาคือการขาดเครื่องผลิตและวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
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ตารางท่ี 7 วรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับการวิจัย (ตํอ) 
 

ชื่อผู๎แตํง ปี ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา 
รัชนี 2547 การเปรียบเทียบต๎นทุนและผลตอบแทน

จากการปลูกข๎าวอินทรีย์และข๎าวสารเคมี
ของเกษตรกรในอ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร 

การผลิตข๎าวอินทรีย์เฉลี่ยตํอไรํ มีต๎นทุนทั้งหมด เทํากับ 2,737.15 บาท (92.98%) รายได๎
ทั้งหมด เทํากับ 2,943.75 บาท ก าไรสุทธิ เทํากับ 206.60 บาท (7.02%) จุดคุ๎มทุน เทํากับ 
252.86 กิโลกรัม ราคาท่ีคุ๎มทุน 9.04 บาทตํอกิโลกรัม  
การผลิตข๎าวใช๎สารเคมี มีต๎นทุนทั้งหมด เทํากับ 2,820.63 บาท (80.89%) รายได๎ทั้งหมด 
เทํากับ 3,487.05 บาท ก าไรสุทธิ เทํากับ 666.42 บาท (19.11%) จุดคุ๎มทุน เทํากับ 228.97 
กิโลกรัม ราคาท่ีคุม๎ทุน 7.72 บาทตํอกิโลกรัม  
การผลิตข๎าวโดยใช๎สารเคมีได๎รับผลตอบแทนที่ดีกวําการผลิตข๎าวอินทรีย์ 

สุกัญญา 2548 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช๎
ปุ๋ยในการปลูกข๎าวของเกษตรกร หมูํที่ 2 
บ๎านกระเสียว ต าบลก าปัง อ าเภอโดนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจัยทางสังคม เป็นตัวแปรที่สํงผลตํอการใช๎ปุ๋ยในการปลูกข๎าว คือ การเป็นสมาชิกกลุํมปุ๋ย
ชีวภาพ การเป็นสมาชิกกองทุนหมูํบ๎านและการได๎รับความรู๎จากการเข๎ารับการอบรมเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ สํวนปัจจัยที่ไมํมีความสัมพันธ์กับการใช๎ปุ๋ยในการปลูกข๎าวคือ ปัจจัยสํวนบุคคล 
ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

อัญญลักษณ์   2552 ต๎นทุนและผลตอบแทนการท าสวน
กระท๎อนของเกษตรในต าบลห๎วยสัก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ต๎นทุนและคําใช๎จํายการท าสวนกระท๎อนของเกษตรกรในต าบลห๎วยสัก ต๎นทุนการท าสวน
กระท๎อนเมื่อแยกตามขนาดพ้ืนที่ไรํที่แตกตํางกันจะท าให๎ต๎นทุนการผลิตที่แตกตํางกัน พ้ืนที่
ขนาดเล็กจะมีต๎นทุนที่สูงกวําพ้ืนที่ขนาดใหญํ ผลตอบแทนที่ได๎รับจากการท าสวนกระท๎อนของ
เกษตรกรในต าบลห๎วยสัก พบวําพ้ืนที่ที่ให๎ผลผลิตสูงสุด คือ พ้ืนที่ที่มีขนาดใหญํโดยมีอัตราสํวน
ก าไรตํอยอดขาย เทํากับ 3.44% 
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ตารางท่ี 7 วรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับการวิจัย (ตํอ) 
 

ชื่อผู๎แตํง ปี ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา 
วันธะนา 2553 การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนเชิง

เปรียบเทียบของการปลูกข๎าวโดยใช๎
สารเคมีและสารชีวภาพของเกษตรกรผู๎
ปลูกข๎าว ต าบลไรํอ๎อย อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยใช๎ข๎อมูลปีการเพาะปลูก 
2552/2553 

เกษตรกรที่ปลูกข๎าวโดยใช๎สารเคมี มีต๎นทุนรวมเฉลี่ยทั้งหมด เทํากับ 7,450 บาทตํอไรํ ผลผลิต
ตํอไรํ เทํากับ 700 กิโลกรัมตํอไรํ ขายได๎กิโลกรัมละ 8.40 บาท รายรับเทํากับ 5,460 บาทตํอ
ไรํ ดังนั้นจะขาดทุน เทํากับ 1,990 บาทตํอไรํ 
เกษตรกรที่ปลูกข๎าวโดยใช๎สารชีวภาพ มีต๎นทุนรวมเฉลี่ยทั้งหมด เทํากับ 4,600 บาทตํอไรํ 
ผลผลิตเทํากับ 600 กิโลกรัมตํอไรํ ขายได๎กิโลกรัมละ 10.00 บาท รายรับเทํากับ 6,000 บาท
ตํอไรํ ดังนั้น จะมีก าไรสุทธิเทํากับ 1,400 บาทตํอไรํ  
คิดเป็นอัตราสํวนผลตอบแทนตํอก าไรสุทธิ เทํากับ -36.45% และ 23.33%  
การขาดทุนมาจากสาเหตุการใช๎แรงงานมากเกินไป 

นีรนาท 2554 การพัฒนาบัญชีต๎นทุนการผลิตข๎าวเพ่ือ
วิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรที่มีที่
นาเป็นของตนเอง ต าบลบ๎านวังยาว 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

(1) ต๎นทุนรวมที่เป็นนาปักด าเฉลี่ยไรํละ 3,671.65 บาท นาหวํานเฉลี่ยไรํละ 3,242.74 บาท 
(2) รายได๎จาการปลูกข๎าวที่เป็นนาหวําน เฉลี่ยไรํละ 6,571.25 และนาปักด าเฉลี่ยไรํละ 
7,250.90 บาท  
(3) ผลตอบแทนที่อยูํในรูปของก าไร การปลูกข๎าวที่เป็นนาหวําน เฉลี่ยไรํละ 3,328.50 บาท 
และนาปักด าเฉลี่ยไรํละ 3,579.25 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนตํอก าไรสุทธิ เทํากับ 
50.65% และ 49.36% ตามล าดับ 

สุขใจ 2554 ต๎นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูก
ข๎าวของเกษตรกร หมูํ  5 ต าบลหัวดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

ต๎นทุนรวมเฉลี่ย 5,083.27 บาทตํอไรํ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 614.00 บาทตํอไรํ อัตราก าไรสุทธิตํอ
ต๎นทุน 12.08% อัตราก าไรสุทธิตํอยอดขาย 10.40% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 
9.16% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 34.80% และมีจุดคุ๎มทุนอยูํที่ระดับ 550 
กิโลกรัมตํอไรํ ต๎นทุนการเพาะปลูกข๎าว 3 ประเภท ได๎แกํ คําวัตถุดิบ 13% คําแรงงาน 24% 
และคําใช๎จํายในการผลิต 63% 
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ตารางท่ี 7 วรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับการวิจัย (ตํอ) 
 

ชื่อผู๎แตํง ปี ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา 
ปรางค์ 2555 ต๎นทุนและผลตอบแทนการท านาปรังของ

เกษตรกรในเขตอ า เภอพาน จั งหวัด
เชียงราย 

ต๎นทุนจากการท านาปรังประกอบด๎วย วัตถุดิบทางตรง คําแรงงานและคําใช๎จํายในการผลิต 
แยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-10 ไรํ มีต๎นทุนรวมตํอไรํเฉลี่ย เทํากับ 5,027.35 บาท ผลตอบแทนตํอไรํ 
มีก าไรสุทธิเทํากับ 8,956.65 บาทคิดเป็น 10.25 บาทตํอกิโลกรัม แสดงอัตราสํวนก าไรตํอ
ยอดขาย และตํอการลงทุน  เทํากับ 25.96 และ 56.61 ตามล าดับ ขนาดพ้ืนที่ 11-20 ไรํ มี
ต๎นทุนรวมตํอไรํเฉลี่ย เทํากับ 5,108.37 บาท ผลตอบแทนตํอไรํ มีก าไรสุทธิเทํากับ 9,291.63 
บาทคิดเป็น 10.32 บาทตํอกิโลกรัม แสดงอัตราสํวนก าไรตํอยอดขาย และตํอการลงทุน เทํากับ 
26.16 และ 18.14ตามล าดับ ขนาดพ้ืนที่ 21 ไรํขึ้นไป ต๎นทุนรวมตํอไรํเฉลี่ย เทํากับ 5,374.45 
บาท ผลตอบแทนตํอไรํ มีก าไรสุทธิเทํากับ 8,177.55 บาทคิดเป็น 9.65 บาทตํอกิโลกรัม แสดง
อัตราสํวนก าไรตํอยอดขาย และตํอการลงทุน เทํากับ 24.46 และ 24.31 ตามล าดับ  ปัญหา
ได๎แกํ สภาพดินฟูาอากาศไมํเอ้ืออ านวย คําแรงงานสูง สารเคมีปูองกันและปุ๋ยเคมีมีราคาสูง 

อะนนท์ 2556 การศึกษาเปรียบเทียบต๎นทุนและผลตบ
แทนการปลูกข๎าวนาปีและข๎าวนาปรังของ
เกษตรกร ในเขตต าบลสงเปือย อ าเภอค า
เขื่อนแก๎ว จังหวัดยโสธร 

ข๎าวนาปีมีราคาขายเฉลี่ย 14.49 บาทตํอกิโลกรัม ข๎อมูลเฉลี่ยตํอไรํประกอบด๎วย จ านวน
ผลผลิต 463.78 กิโลกรัม รายได๎ทั้งหมด 6,720.17 บาท ต๎นทุนผันแปร 3,590.94 บาท
(53.44%) ต๎นทุนคงที่ 364.35 บาท (5.42%) ก าไรสุทธิ 2,764.88 บาท (41.14%) ปริมาณ
การผลิตคุ๎มทุน 54 กิโลกรัมและราคาขายที่คุ๎มทุน 8.53 บาทตํอกิโลกรัม ข๎าวนาปรังมีราคา
ขายเฉลี่ย 11.22 บาทตํอกิโลกรัม ข๎อมูลเฉลี่ยตํอไรํประกอบด๎วย จ านวนผลผลิต 741.85 
กิโลกรัม รายได๎ทั้งหมด 8,323.56 บาท ต๎นทุนผันแปร 3,591.14 บาท (43.15%) ต๎นทุนคงที่ 
394.41 บาท (4.74%) ก าไรสุทธิ 4,338.01 บาท (52.12%) ปริมาณการผลิตคุ๎มทุน 61.83 
กิโลกรัม และราคาขายที่คุ๎มทุน 5.37 บาทตํอกิโลกรัม การจ าหนํายข๎าวนาปีได๎ราคาที่สูงกวํา
เนื่องจากใช๎แรงงานคนท าให๎ข๎าวมีคุณภาพดี สํวนข๎าวนาปรังบางรายลดคําปุ๋ยเคมีเนื่องจากใช๎
ปุ๋ยอินทรีย์ ปัญหาที่พบ คือ ศัตรูพืช วัชพืชและปุ๋ยเคมีราคาแพง ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 7 วรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับการวิจัย (ตํอ) 
 

ชื่อผู๎แตํง ปี ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา 
Kawaguchi 1983 การปลูกข๎าวอินทรีย์ การปลูกข๎าวอินทรีย์นั้นจ าเป็นต๎องใสํปุ๋ยอินทรีย์แทนการใสํปุ๋ยเคมี การที่เกษตรกรใช๎ปุ๋ย

อินทรีย์ในการเตรียมดินจะท าให๎เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและแรํธาตุ ท าให๎ผลผลิตไดม๎ากขึ้น 
Inoko 1984 คุณสมบัติของดินในเพาะปลูกข๎าว ได๎ศึกษาเก่ียวกับการทดลองในการใสํปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ไปในดินที่มีไว๎ส าหรับการปลูกข๎าว 

ผลท าให๎ดินมีอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้น กายภาพและชีวภาพของดินได๎รับการปรับปรุงซึ่งเห็นผลได๎
อยํางชัดเจนในดินที่มีสภาพแวดล๎อมไมํเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต๎นข๎าว 

Pishgar 2012 การวิเคราะห์พลังงานและเศรษฐกิจของ
การผลิตข๎าวภายใต๎ระดับฟาร์มที่แตกตําง
กันในจังหวัดกุยลานประเทศอิหรําน 

การผลิตข๎าวใช๎พลังงานรวมทั้งหมด 6,293.28 เมกะจูลตํอไรํ ซึ่งใช๎พลังงาน เทํากับ 46% 
ปุ๋ยเคมี เทํากับ 36% เมล็ดพันธุ์เทํากับ 8% และยาฆําแมลงเทํากับ 6% ตามล าดับ ผลการ
วิเคราะห์วัตถุดิบด๎านพลังงานแสดงให๎เห็นวํามูลคําของพลังงานนั้นสูงสุด  (0.93) เครื่องจักร 
(0.23) ยาฆําแมลง (0.17) และเมล็ดพันธุ์ (0.15) ต๎นทุนรวมของการผลิต คือ 504.96$ตํอไรํ 
ผลตอบแทนขั้นต๎นและผลตอบแทนสุทธิคือ 262.72$ตํอไรํ และ 150.40$ตํอไรํ ตามล าดับและ
อัตราสํวนระหวํางผลประโยชน์ตํอต๎นทุนที่ได๎รับ เทํากับ 1.29 โดยสํวนใหญํฟาร์มขนาดใหญํ
มากกวํา 6 ไรํข้ึนไป จะมีการบริหารจัดการที่ดีกวําและได๎รับความส าเร็จมากกวํา 

Raufu 2014 การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทน ใน
รัฐควาราไนจี เรีย  ภายใต๎ เทคโนโลยี 
Sawah 

โครงสร๎างประกอบด๎วยต๎นทุนในสัดสํวน 0.924 และอัตราก าไรขั้นต๎นในสัดสํวน 0.149 ซึ่ง
แสดงให๎เห็นวําทุกครั้งที่ใช๎จําย 0.149 จะมีผลตอบแทนที่ 1.00 จากการวิเคราะห์ในด๎าน
ประสบการณ์การเพาะปลูก คําใช๎จํายคงที่ ขนาดฟาร์ม คําแรงงานและปุ๋ยเคมี มีความส าคัญ
ตํอระดับการก าหนดการสํงออกข๎าวภายใต๎การผลิต Sawah ที่ระดับ 1% ในขณะที่อายุของ
เกษตรกร มีความส าคัญตํอการสํงออกที่ระดับ 5% จึงขอแนะน าให๎ตระหนักถึงเทคโนโลยีผําน
สื่อการฝึกอบรม สัมมนา โดยการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในระดับตํางๆ  

Ohen 2015 การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนพ้ืนที่
การปลูกข๎าวขนาดเล็ก ในเมืองริเวอร์
ครอส ประเทศไนจีเรีย 

การปลูกข๎าวในพ้ืนที่ขนาดเล็กจะมีผลก าไรขึ้นอยูํกับอายุ การศึกษาของเกษตรกร โดยคําเมล็ด
พันธุ์ข๎าวเป็นปัจจัยส าคัญที่สํงผลกระทบตํอการผลิตข๎าว ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรจากการเพาะปลูกข๎าวในพ้ืนที่ขนาดเล็ก พบวํา ขาดแหลํงเงินทุนที่ส าคัญ 
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8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นที่จะท าการศึกษาโดย

ได๎น าสาระส าคญัมาก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยไว๎ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

9. สรุป 
ในบทนี้อธิบายถึง ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ ขั้นตอน กระบวนการเพาะปลูกข๎าว วิธีการจัดจ าหนําย 

การจ าแนกชนิดของพันธุ์ข๎าว แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับต๎นทุนการผลิต ผลตอบแทน การวิเคราะห์
จุดคุ๎มทุน Best Practice วรรณกรรมปริทัศน์และกรอบแนวคิดในการวิจัย ในบทที่ 3 ถัดไป จะกลําวถึง 
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด๎วย แหลํงที่มาของข๎อมูล การก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล  

 
 

 

ต๎นทุนจากการใช๎สารเคมี 

ต๎นทุนจากการใช๎สารชีวภาพ 

ต๎นทุนจาก 

การใช๎ทั้งสารเคมีผสมกับสารชีวภาพ 

ความแตกตําง 
ด๎านต๎นทุนและ
ผลตอบแทน 

ที่ได๎รับจากการ
เพาะปลูกข๎าว 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการ
ปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี” การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) ในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาซึ่งอาศัยทฤษฎี Cost-Benefit 
Analysis : CBA โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตจาก 3 กรณี คือ ต้นทุนการผลิตแบบใช้สารเคมี 
ต้นทุนการผลิตทีใ่ช้สารชีวภาพ และต้นทุนการผลิตที่ใช้ผสมทั้งสารเคมีกับสารชีวภาพ ในการเพาะปลูกข้าว 
กับผลตอบแทนที่ได้รับเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร  
ขอบเขตกลุ่มประชากร ได้แก่ พ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรังและพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปี จ านวน 

654,977 ไร่ ส าหรับปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ทางหน่วยงานราชการเก็บสถิติไว้ 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกข้าวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  13 
อ าเภอ ประกอบด้วยพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 233,815 ไร่ และพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปี จ านวน 
421,162ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรังและพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปี

ส าหรับปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2557 โดยผู้วิจัยใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Tar Yamane 
(1967) ผู้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% เมื่อค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ านวนเท่ากับ 399.76ไร่ ทางผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ราย เพ่ือความสะดวก
ต่อการเก็บข้อมูลและผลงานวิจัยที่ได้รับ 

ขอบเขตกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเพ่ือให้ครอบคลุมกับกลุ่มตัวอย่างมาก
ที่สุด โดยก าหนดกรอบของครัวเรือนจะต้องท าการเพาะปลูกได้ไม่เกิน 3 ไร่ต่อครัวเรือน 
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ตารางท่ี 8  เนื้อท่ีเพาะปลูกแยกรายอ าเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2557 

รายจังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 
นาปรัง นาปี รวม สัดส่วน (%) 

เมืองกาญจนบุรี 6,820 8,914 15,734    2.40  
ท่าม่วง 42,170 56,747 98,917    15.10  
ท่ามะกา 66,306 68,626 134,932    20.60  
ไทรโยค 92 1,083 1,175      0.18  
บ่อพลอย 2,647 20,245 22,892      3.50  
พนมทวน 80,255 99,416 179,671    27.43  
เลาขวัญ 1,855 61,692 63,547      9.70  
หนองปรือ 1,250 3,565 4,815      0.74  
ด่านมะขามเตี้ย 7,783 11,428 19,211      2.93  
ห้วยกระเจา 24,457 77,065 101,522    15.50  
ทองผาภูมิ 180 5,577 5,757      0.88  
ศรีสวัสดิ์ - 1,818 1,818      0.28  
สังขละบุรี - 4,986 4,986      0.76  

รวม 233,815 421,162 654,977   100.00  

ที่มา:  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ธันวาคม 2558) 

ตารางท่ี 9  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามสัดส่วนเนื้อที่เพาะปลูกแยกรายอ าเภอ จังหวัดกาญจนบุรี 

รายจังหวัด รวมเนื้อท่ีของกลุ่มตัวอย่าง สัดส่วนเนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) (%) 

เมืองกาญจนบุรี 10 2.40 
ท่าม่วง 60 15.10 
ท่ามะกา 82 20.60 
ไทรโยค 1 0.18 
บ่อพลอย 14 3.50 
พนมทวน 110 27.43 
เลาขวัญ 39 9.70 
หนองปรือ 3 0.74 
ด่านมะขามเตี้ย 12 2.93 
ห้วยกระเจา 62 15.50 
ทองผาภูมิ 4 0.88 
ศรีสวัสดิ์ 1 0.28 
สังขละบุรี 3 0.76 

รวม 400 100.00 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบส ารวจ คือ แบบที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์

จากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ณ สถานที่ที่นัดหมายระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้เก็บรวบรวมข้อมูล หรือการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร, 2552) 

ข้อดีของการใช้แบบส ารวจ คือ การสร้างแบบส ารวจท าได้ง่าย เสียเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
น้อย คุณภาพและความเชื่อถือของข้อมูลสูง เนื่องจากผู้เก็บรวบรวมข้อมูลสามารถอธิบายเรื่องที่ผู้ให้ข้อมูล
ไม่เข้าใจหรือมีปัญหาในการตอบแบบส ารวจได้ และได้รับข้อมูลที่ตอบกลับครบถ้วน 

ข้อเสียของการใช้แบบส ารวจ คือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลสูงและผู้ให้ข้อมูลขาดความ
เป็นอิสระในการตอบ 

2.1 ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยการสัมภาษณ์โดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท าให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงมาก
ที่สุด และลดปัญหาของการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจในค าถามบางประเด็น  

ประเภทค าถามในแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ค าถามปลายปิด คือ ประเภทก าหนด
ค าตอบให้เลือกตอบ (Check List) และการเลือกเติมข้อความในช่องว่าง และประเภทค าถามปลายเปิด 
เป็นประเภทค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในกรตอบ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ 
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพและอาชีพการเพาะปลูกข้าว 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังและนาปีโดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์
ต้นทุนการผลิตจาก 3 กรณี คือ ต้นทุนการผลิตแบบใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิตที่ใช้สารชีวภาพ และต้นทุน
การผลิตที่ใช้ผสมทั้งสารเคมีกับสารชีวภาพ ในการเพาะปลูก 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปรังและข้าวนาปี รวมถึงผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวจนถึงกระบวนการจัดจ าหน่าย 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวนาปรังและข้าวนาปี ประกอบด้วย
ปัญหาด้านการเพาะปลูก ปัญหาด้านต้นทุนในการเพาะปลูก และปัญหาด้านผลตอบแทนในการเพาะปลูก 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง 
2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
     2.2.1 การศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ แหล่งข้อมูล

ออนไลน์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐบาลในด้านข้อมูลต่างๆ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น เพ่ือให้ได้เนื้อหา
ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ครบถ้วนตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ในงานวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 

     2.2.2 จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยค าถามตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาและการก าหนด
รูปแบบของค าถาม โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการตั้งค าถาม
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ดังกล่าว 

     2.2.3 น าร่างแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แล้ว มาด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาในค าถาม ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลน ามาวิเคราะห์ผลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้น เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
3.2 ส่งร่างแบบสัมภาษณ์ให้กับผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบและให้ค าแนะน า (ภาคผนวก ก) หลังจาก

นั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้ได้แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับงานวิจัยเล่มนี้ 
(ภาคผนวก ข) 

3.3 น าเครื่องมือที่สมบูรณ์ ออกสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว  หลังจากนั้นน า
แบบสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ผลข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ จะน ามาท าการตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ

ข้อมูลที่ได้รับกลับมาในแต่ละชุด แต่ละหัวข้อ แล้วน ามาวิเคราะห์ตามแต่ละส่วนของแบบสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS for Windows 22.0 และโปรแกรม 
Microsoft Excel การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบกับค าบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และระยะเวลาการประกอบอาชีพการเพาะปลูกข้าว วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) โดยการแสดงผลในรูปของตารางและภาพประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังและนาปี โดยมุ่งเน้นข้อมูลทางต้นทุน
การผลิตจาก 3 กรณี คือ ต้นทุนการผลิตแบบใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิตที่ใช้สารชีวภาพ และต้นทุนการผลิต
ที่ใช้ผสมทั้งสารเคมีกับสารชีวภาพ ในการเพาะปลูก วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ของต้นทุนต่อไร่ โดยการแสดงผลในรูปของตารางและภาพประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ส าหรับการค านวณต้นทุนการผลิตต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ต้นทุนรวมต่อไร่ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินสดและไม่
เป็นตัวเงินสด จ าแนกเป็นสองชนิด ได้แก่ ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร แสดงสมการได้ดังนี้ 

 ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนผันแปร 
(2) ต้นทุนคงที่ต่อไร่ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน ค่าเสื่อมราคา

เครื่องมือเครื่องใช้ในการเพาะปลูก มีรายละเอียดดังนี้ 
    (2.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 
     จ านวนที่ดิน (ไร่) X  ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน 
 จ านวนที่ดินทั้งหมด (ไร่) 
     (2.2) ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
      จ านวนที่ดิน (ไร่)    X   ค่าภาษีบ ารุงท้องที ่
   จ านวนที่ดินทั้งหมด (ไร่) 
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    (2.3) ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและเครื่องใช้ในการเพาะปลูก โดยใช้วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา
แบบเส้นตรง (Straight-line) ใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

 ค่าเสื่อมราคา  =  ราคาทุนของสินทรัพย์ – มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
        อายุการใช้ประโยชน์ (ปี) 
(3) ต้นทุนผันแปรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าแรงงาน และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
    (3.1) ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูก 
    (3.2) ค่าแรงงาน ประกอบด้วย ค่าแรงงานคนงานทุกประเภท เริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน 

การเพาะปลูก จนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิต 
    (3.3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืนๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุ๋ย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 

ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกข้าว 
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปรังและข้าวนาปี รวมถึงผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวจนถึงกระบวนการจัดจ าหน่าย วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของ
ผลตอบแทนต่อไร่ โดยการแสดงผลในรูปของตารางและภาพประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ส าหรับการค านวณผลตอบแทนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) = ผลผลิตทั้งหมด / จ านวนพื้นที่เพาะปลูกข้าว 
(2) ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) = ราคาขายทั้งหมด / ผลผลิตทั้งหมด 
(3) รายได้ทั้งหมด (บาท) = ผลผลิตเฉลี่ย X ราคาขายเฉลี่ย 
(4) ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนรวม 
ส าหรับข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 น ามาวิเคราะห์ถึงจุดคุ้มทุน ได้ 2 ลักษณะ คือ ปริมาณการ

ผลิตที่คุ้มทุน และราคาขายที่คุ้มทุน โดยการเปรียบเทียบค่าระหว่างจุดคุ้มทุนของการเพาะปลูกข้าวนาปี
และการเพาะปลูกข้าวนาปรัง แยกส่วนของต้นทุนการเพาะปลูกทั้ง 3 วิธี คือ ต้นทุนการผลิตแบบสารเคมี 
ต้นทุนการผลิตแบบสารชีวภาพ และต้นทุนการผลิตแบบผสม โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

(1) ปริมาณการผลิตคุ้มทุนกิโลกรัมต่อไร่  =   ต้นทุนคงท่ีรวมทั้งหมด (บาท/ไร่) 
      ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) – ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 
(2) ราคาขายคุ้มทุนต่อกิโลกรัม  =     ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 
     จ านวนผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 
ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวนาปรังและข้าวนาปี ประกอบด้วย

ปัญหาด้านการเพาะปลูก ปัญหาด้านต้นทุนในการเพาะปลูก และปัญหาด้านผลตอบแทนในการเพาะปลูก  
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยการแสดงผลในรูปของตาราง
และภาพประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
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จากการศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน เรื่อง การ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร 
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ดังภาพที่ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22  กรอบแนวคิดกระบวนการด าเนินการวิจัย 
 
5. บทสรุป 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงวิธีการด าเนินการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ไปถึงกรอบวิธีการด าเนินงาน 
ส าหรับผลจากการศึกษาจะกล่าวถัดไปในบทที่ 4  
 

แบบสัมภาษณ์ 

เกษตรกร (กลุ่มตัวอย่าง) 

ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นทุติยภูมิ 

วิเคราะห์ผล 

ต้นทุนการผลิต 3 แบบ 

- สารเคมี 
- สารชีวภาพ 
- ผสม 

ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน 

ผลจากการศึกษา 

สรุป อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการ
ปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี” การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) ในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 410 ราย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าว 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าว 
4. จุดคุ้มทุนของการเพาะปลูกข้าว  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการเพาะปลูกข้าว  
6. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากเกษตรกร 

 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS for Windows 22.0 ในส่วนที่ 1 
ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบกับค าบรรยาย โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 10 - 17 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 222 54.15 
หญิง 188 45.85 
รวม 410 100.00 

 
ตารางที่ 10 เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามเพศ จ านวน 410 ราย พบว่า เพศชาย 

จ านวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.15 และเพศหญิง จ านวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.85 
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ตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 25 6.10 
31 – 40 ปี 44 10.73 
41 – 50 ปี 88 21.46 
51 – 60 ปี 120 29.27 
60 ปีขึ้นไป 133 32.34 

รวม 410 100 
 

ตารางที่ 11 เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจ าแนกตามอายุ จ านวน 410 ราย พบว่า อายุที่ต่ ากว่า 
30 ปี จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.10 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.73 
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.46 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 120 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 29.27 และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.34 
 
ตารางท่ี 12  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 61 14.88 
 ประถมศึกษา 223 54.39 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 56 13.66 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า 61 14.88 
 ปริญญาตรี 3 0.73 
 สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.24 
 ไม่ได้ศึกษา 5 1.22 

รวม 410 100 
 

ตารางที่ 12 เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามระดับการศึกษา จ านวน 410 ราย พบว่า 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.88 ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 223 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.39 ระดับการศึกษามัธยมตอนต้น จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 
13.66 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.88 ส าหรับ
การศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 รายและ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.73 และ 0.24 
ตามล าดับ และไม่ได้ศึกษา จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.22 
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ตารางท่ี 13  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
 โสด 27 6.59 
 หม้าย – หย่าร้าง 29 7.07 
 แต่งงาน – จดทะเบียนสมรส 279 68.05 
 แต่งงาน – ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 75 18.29 

รวม 410 100 
 

ตารางที่ 13 เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามสถานภาพ จ านวน 410 ราย พบว่า 
สถานภาพโสด จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.59 สถานภาพหม้าย – หย่าร้าง จ านวน 29 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 7.07 สถานภาพแต่งงานแบบมีทะเบียนสมรส จ านวน 279 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.05 และแต่งงาน
แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.29 
 
ตารางท่ี 14  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาของการเพาะปลูกข้าว 

ระยะเวลาการเพาะปลูก จ านวน (ราย) ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 10 ปี 85 20.73 
 11 – 20 ปี 139 33.90 
 21 – 30 ปี 98 23.90 
 31 – 40 ปี 68 16.59 
 41 ปีขึ้นไป 20 4.88 

รวม 410 100 
 

ตารางที่ 14 เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามระยะเวลาของการเพาะปลูกข้าว จ านวน 
410 ราย พบว่า มีระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.73 
ระยะเวลา 11 – 20 ปี จ านวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.90 ระยะเวลา  21 – 30 ปี จ านวน 98 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 23.90 ระยะเวลา 31 – 40 ปี จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.59 และการเพาะปลูกข้าว
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.88 

 
ตารางท่ี 15  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบการเพาะปลูกข้าว 

รูปแบบการเพาะปลูก จ านวน (ราย) ร้อยละ 
 ข้าวนาปี 38 9.27 
 ข้าวนาปรัง 372 90.73 

รวม 410 100 
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ตารางที่ 15 ลักษณะของการเพาะปลูกข้าว จ านวน 410 ราย พบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบ นาปี 
จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.27 และการเพาะปลูกข้าวแบบนาปรัง จ านวน 372 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
90.73 

 
รูปภาพที่ 23 สัดส่วนของพ้ืนที่การเพาะปลูก 

 

ตารางท่ี 16  จ านวนและร้อยละของพ้ืนที่ จ าแนกตามชนิดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว 

ประเภทต้นทุนการเพาะปลูก จ านวน (ไร่) ร้อยละ 
 สารเคมี 3,621 90 
 ชีวภาพ 136 3 
 สารเคมีผสมชีวภาพ 261 7 

รวม 4,018 100 
 

ตารางที่ 16 และรูปภาพที่ 23 ส าหรับรูปแบบของการเพาะปลูกข้าว จ านวน 4,018 ไร่ พบว่า การ
เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี จ านวน 3,621 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 การเพาะปลูกข้าวแบบใช้ชีวภาพ 
จ านวน 136 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 และการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ จ านวน 261 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 7 

90% 

3% 
7% สารเคมี 

ชีวภาพ 

ผสม 
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รูปภาพที่ 24 สัดส่วนของพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูก 

 

ตารางท่ี 17  จ านวนและร้อยละของพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูก 

พันธุ์ข้าว 
ในการเพาะปลูก 

สุพรรณบุรี ปทุมธานี มะลิ เหลืองอ่อน ไรซ์เบอรี่ รวม 

 สารเคมี 2455 819.50 99.50 247 - 3,621 
 ชีวภาพ 55 31 39 - 11 136 
 ผสม 114 84 58 2 3 261 

รวม 2,624 934.50 196.50 249 14 4,018 
 
ตารางที่ 17 และรูปภาพที่ 24 พันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 4,018 ไร่ พบว่า พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี จ านวน 2,624 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 
จ านวน 934.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23 พันธุ์ข้าวหอมมะลิ จ านวน 196.50 คิดเป็นร้อยละ 5 พันธุ์ข้าวเหลือง
อ่อน จ านวน 249 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6 และพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ จ านวน 14 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1โดยแยก
รูปแบบการเพาะปลูก ได้ดังนี้  

1. การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี ใช้พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี จ านวน 2,455 ไร่ พันธุ์ข้าวปทุมธานี 
จ านวน 819.50 ไร่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ จ านวน 99.50 ไร่ และพันธุ์ข้าวเหลืองอ่อน จ านวน 247 ไร่  

2. การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ ใช้พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี จ านวน 55 ไร่ พันธุ์ข้าวปทุมธานี จ านวน 
31 ไร่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ จ านวน 39 ไร่ และพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ จ านวน 11 ไร่  

3. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ ใช้พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี จ านวน 114 ไร่ พันธุ์ข้าว
ปทุมธานี จ านวน 934.50 ไร่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ จ านวน 58 ไร่ พันธุ์ข้าวเหลืองอ่อน จ านวน 249 ไร่และ
พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ จ านวน 14 ไร่  
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าว 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังและนาปี โดยมุ่งเน้นข้อมูลทางต้นทุนการผลิต
จาก 3 กรณี คือ ต้นทุนการผลิตแบบใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิตที่ใช้สารชีวภาพ และต้นทุนการผลิตที่ใช้ผสม
ทั้งสารเคมีกับสารชีวภาพในการเพาะปลูก ซึ่งได้รวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 
จ าแนกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ส าหรับการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ของต้นทุนต่อไร่ โดยการแสดงผลในรูปของตารางและภาพประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics)  

ต้นทุนการผลิตจากการเพาะปลูกข้าว จ าแนกเป็น ต้นทุนคงท่ีซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับที่ดินและค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ทางการเกษตร และต้นทุนผันแปร ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ 
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ส าหรับการค านวณต้นทุนการผลิตต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 
18 - 26 

 
ตารางท่ี 18 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน 

รายการ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับที่ดิน (บาท/ไร่) 

สารเคมี ชีวภาพ ผสม รวม 
- ค่าภาษีบ ารุงท้องที ่
- ค่าเช่าที่ดิน 

15,325.00 
754,400.00 

670.00 
2,000.00 

690.00 
143,000.00 

16,685.00 
899,400.00 

รวม 769,725.00 2,670.00 143,690.00 916,085.00 
จ านวนพื้นที่ 3,621.00 136.00 261.00 4,018.00 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน 212.57 19.63 550.54 228.00 
 
ตารางที่ 18 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่ดิน ประกอบด้วยค่าภาษีบ ารุงท้องที่และค่าเช่าที่ดิน ซึ่งแยก

วิธีการเพาะปลูก ได้ดังนี้ 
1. การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 15,325.00 บาท และค่าเช่าที่ดิน 

จ านวน 754,400.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่ดิน จ านวน 769,725 บาท คิดเป็นจ านวน 212.57 
บาทต่อไร่ 

2. การเพาะปลูกแบบใช้ชีวภาพ ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 670.00 บาท และค่าเช่าที่ดิน จ านวน 
2,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับท่ีดิน จ านวน 2,670.00 บาท คิดเป็นจ านวน 19.63 บาทต่อไร่ 

3. การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 690.00 บาท และค่าเช่า
ที่ดิน จ านวน 143,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่ดิน จ านวน 143,690.00 บาท คิดเป็นจ านวน 
550.54 บาทต่อไร่ 
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ตารางท่ี 19 การคิดมูลค่าและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรของการเพาะปลูกข้าว 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
มูลค่ารวม 

(บาท) 

อายุการ
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อม
ราคาต่อปี 

(บาท) 

ค่าเสื่อมราคาต่อ
ฤดูกาล 

(บาท/ครัวเรือน) 
ขนาดพ้ืนที่ ต่ ากว่า 10 ไร่ 
   - เครื่องสูบน้ า 
   - เครื่องหว่าน 
   - เครื่องพ่นยา 
   - เครื่องตัดหญ้า 
   - จอบ / เสียม 
   - อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถัง กระป๋อง   

 
4,000.00 
3,500.00 
5,000.00 
2,500.00 
500.00 
100.00 

 
8 
8 
8 
8 
5 
5 

 
500.00 
437.50 
625.00 
312.50 
100.00 
20.00 

 
166.67 
145.83 
208.33 
104.17 
33.33 
6.67 

รวม 15,600.00  1,995.00 665.00 
ขนาดพ้ืนที่ 11 – 20 ไร่ 
   - รถไถดิน 
   - เครื่องสูบน้ า 
   - เครื่องหว่าน 
   - เครื่องพ่นยา 
   - เครื่องตัดหญ้า 
   - จอบ / เสียม 
   - อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถัง กระป๋อง   

 
50,000.00 
8,000.00 
7,000.00 
6,000.00 
4,000.00 
1,000.00 
500.00 

 
8 
8 
8 
8 
8 
5 
5 

 
6,250.00 
1,000.00 
875.00 
750.00 
500.00 
200.00 
100.00 

 
2,083.33 
333.33 
291.67 
250.00 
166.67 
66.67 
33.33 

รวม 76,500.00  9,675.00 3,225.00 
ขนาดพ้ืนที่ 21 ไร่ ขึ้นไป 
   - รถไถดิน 
   - เครื่องสูบน้ า 
   - เครื่องหว่าน 
   - เครื่องพ่นยา 
   - เครื่องตัดหญ้า 
   - จอบ / เสียม 
   - อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถัง กระป๋อง   

 
100,000.00 
15,000.00 
12,000.00 
6,000.00 
5,000.00 
1,200.00 
600.00 

 
8 
8 
8 
8 
8 
5 
5 

 
12,500.00 
1,875.00 
1,500.00 
750.00 
625.00 
240.00 
120.00 

 
4,166.67 
625.00 
500.00 
250.00 
208.33 
80.00 
40.00 

รวม 139,800.00  17,610.00 5,870.00 
 
ตารางที่ 19 มูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยแยกเป็น 3 ประเภทได้ดังนี้  
1. ขนาดพ้ืนที่ ต่ ากว่า 10 ไร่ จะประกอบด้วย เครื่องสูบน้ า ราคา 4,000.00 บาท เครื่องหว่านข้าว 

/ ปุ๋ย ราคา 3,500.00 บาท เครื่องพ่นยา ราคา 5,000.00 บาท เครื่องตัดหญ้า ราคา 2,500.00 บาท จอบ/
เสียม ราคา 500.00 บาท และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถัง กระป๋อง ราคา 100.00 บาท เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตรที่ต้องมีต่อหนึ่งครัวเรือน ราคารวม 15,600 บาท  
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2. ขนาดพ้ืนที่ 11 - 20 ไร่ จะประกอบด้วย รถไถดิน ราคา 50,000.00 บาท เครื่องสูบน้ า ราคา 
8,000.00 บาท เครื่องหว่านข้าว / ปุ๋ย ราคา 7,000.00 บาท เครื่องพ่นยา ราคา 6,000.00 บาท เครื่องตัด
หญ้า ราคา 4,000.00 บาท จอบ/เสียม ราคา 1,000.00 บาท และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถัง กระป๋อง ราคา 
500.00 บาท เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ต้องมีต่อหนึ่งครัวเรือน ราคารวม 76,500 บาท  

3. ขนาดพ้ืนที่ 21 ไร่ขึ้นไป จะประกอบด้วย รถไถดิน ราคา 100,000.00 บาท เครื่ องสูบน้ า ราคา 
15,000.00 บาท เครื่องหว่านข้าว / ปุ๋ย ราคา 12,000.00 บาท เครื่องพ่นยา ราคา 6,000.00 บาท เครื่อง
ตัดหญ้า ราคา 5,000.00 บาท จอบ/เสียม ราคา 1,200.00 บาท และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถัง กระป๋อง ราคา 
600.00 บาท เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ต้องมีต่อหนึ่งครัวเรือน ราคารวม 139,800 บาท  

 
การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับอุปกรณ์ทางการเกษตร ได้มีการแบ่งการค านวณไว้ 2 เกณฑ์ คือ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไป ค านวณอายุการใช้งาน 5 ปี ส าหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ค านวณอายุการใช้งาน 8 ปี และท้ังสองกรณีค านวณตามฤดูกาลการเพาะปลูกด้วย ดังนี้ 

1. ขนาดพ้ืนที่ ต่ ากว่า 10 ไร่ ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรประเภท
เครื่องจักรกล ได้แก่ เครื่องสูบน้ า เครื่องหว่านข้าว/ปุ๋ย เครื่องพ่นยาและเครื่องตัดหญ้า ราคารวม 
15,000.00 บาท และเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไป ได้แก่ จอบ/เสียมและอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น 
ถัง กระป๋อง ราคารวม 600.00 บาท ส าหรับค่าเสื่อมราคารวม จ านวน 1,995.00 บาทต่อปี คิดเป็นค่าเสื่อม
ราคาต่อฤดูกาลเพาะปลูก จ านวน 665.00 บาท/ครัวเรือน 

2. ขนาดพ้ืนที่  11 - 20 ไร่ ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรประเภท
เครื่องจักรกล ได้แก่ รถไถดิน เครื่องสูบน้ า เครื่องหว่านข้าว/ปุ๋ย เครื่องพ่นยาและเครื่องตัดหญ้า ราคารวม 
75,000.00 บาท และเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไป ได้แก่ จอบ/เสียมและอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น 
ถัง กระป๋อง ราคารวม 1,500.00 บาท ส าหรับค่าเสื่อมราคารวม จ านวน 9,675.00 บาทต่อปี คิดเป็นค่า
เสื่อมราคาต่อฤดูกาลเพาะปลูก จ านวน 3,225.00 บาท/ครัวเรือน 

3. ขนาดพ้ืนที่ 21 ไร่ ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรประเภทเครื่องจักรกล 
ได้แก่ รถไถดิน เครื่องสูบน้ า เครื่องหว่านข้าว/ปุ๋ย เครื่องพ่นยาและเครื่องตัดหญ้า ราคารวม 138,000.00 
บาท และเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไป ได้แก่ จอบ/เสียมและอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถัง กระป๋อง 
ราคารวม 1,800.00 บาท ส าหรับค่าเสื่อมราคารวม จ านวน 17,610.00 บาทต่อปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาต่อ
ฤดูกาลเพาะปลูก จ านวน 5,870.00 บาท/ครัวเรือน 
 
ตารางท่ี 20 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรของการเพาะปลูกข้าว 

รายการ 
ค่าเสื่อมราคา (บาท/ไร่) 

สารเคมี ชีวภาพ ผสม 
ค่าเสื่อมราคารวม 658,115.00 23,075.00 46,340.00 

จ านวนพื้นที่ 3,621.00 136.00 261.00 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน 181.7495 169.6691 177.5478 
 
ตารางที่ 20 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรของการเพาะปลูกข้าวต่อฤดูกาล

เพาะปลูก ซึ่งแยกวิธีการเพาะปลูก ได้ดังนี้ 
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1. การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี คิดค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย 181.7495 บาทต่อไร่ 
2. การเพาะปลูกแบบใช้ชีวภาพ คิดค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย 169.6691 บาทต่อไร่  
3. การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ คิดค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย 177.5478 บาทต่อไร่ 

 
ตารางท่ี 21 ค่าวัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกข้าว 

รูปแบบของ 
การเพาะปลูก 

รวม จ านวนที่ใช้ ค่าวัตถุดิบ 
บาท/ไร่ กก. บาท กก./ไร่ บาท./กก. 

สารเคมี (3,621 ไร่) 
   - เมล็ดพันธุ์ข้าว 
   - ปุ๋ยเคม ี

 
96,979.00 
175,420.00 

 
1,541,330.50 
2,492,055.00 

 
26.7823 
48.4451 

 
15.8934 
14.2062 

 
425.66 
688.22 

ชีวภาพ (136 ไร่) 
   - เมล็ดพันธุ์ข้าว 
   - ปุ๋ยชีวภาพ 

 
3,294.00 
3,950.00 

 
44,940.00 
9,065.00 

 
24.2205 
29.0441 

 
13.6430 
2.2949 

 
330.44 
66.65 

สารเคมีผสมชีวภาพ 
(261 ไร่) 
   - เมล็ดพันธุ์ข้าว 
   - ปุ๋ยเคม ี
   - ปุ๋ยชีวภาพ 

 
 

6,545.50 
5,241.00 
5,845.00 

 
 

105,838.75 
76,316.00 
15,336.00 

 
 

25.0785 
20.0804 
22.3946 

 
 

16.1697 
14.5613 
2.6238 

 
 

405.51 
292.40 
58.76 

 
ตารางที่ 21 ค่าวัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกข้าว ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการ

เพาะปลูกและค่าปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งแยกวิธีการเพาะปลูก ได้ดังนี้ 
1. การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉลี่ยจ านวน 26.7823 

กิโลกรัมต่อไร่ ราคาโดยเฉลี่ย 15.8934 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉลี่ยจ านวน 
48.4451 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาโดยเฉลี่ย 14.2062 บาทต่อกิโลกรัม รวมค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกแบบ
ใช้สารเคมี จ านวน 1,113.88 บาทต่อไร่ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ จ านวน 425.66 บาทต่อไร่และค่าปุ๋ยเคมี 
จ านวน 688.22 บาทต่อไร่ 

2. การเพาะปลูกแบบชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉลี่ยจ านวน 24.2205 กิโลกรัม
ต่อไร่ ราคาโดยเฉลี่ย 13.6430 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉลี่ยจ านวน 
29.0441 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาโดยเฉลี่ย 2.2949 บาทต่อกิโลกรัม รวมค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกแบบ
ชีวภาพ จ านวน 397.09 บาทต่อไร่ ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ จ านวน 330.44 บาทต่อไร่ และค่าปุ๋ยชีวภาพ 
จ านวน 66.65 บาทต่อไร่ 

3. การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉลี่ยจ านวน 
25.0785 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาโดยเฉลี่ย 16.1697 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก โดย
เฉลี่ยจ านวน 20.0804 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาโดยเฉลี่ย 14.5613 บาทต่อกิโลกรัมและปุ๋ยชีวภาพ โดยเฉลี่ย
จ านวน 22.3946 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาโดยเฉลี่ย 2.6238 บาทต่อกิโลกรัม รวมค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการ
เพาะปลูกแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ จ านวน 756.67 บาทต่อไร่ ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ จ านวน 405.51 บาท
ต่อไร่ และค่าปุ๋ย จ านวน 351.16 บาทต่อไร่ 



59 
 

ตารางท่ี 22 ค่าแรงงานที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกข้าว 

รูปแบบของ 
การเพาะปลูก 

ราคารวม ค่าแรงงาน 
(บาท) (บาท/ไร่) 

สารเคมี (3,621 ไร่) 
   - ค่าหว่าน / ค่าด า 
   - ค่าใส่ปุ๋ย 
- ค่าฉีดยาบ ารุงรักษา 

 
221,385.00 
239,550.00 
317,895.00 

 
61.1391 
66.1557 
87.7920 

ชีวภาพ (136 ไร่) 
   - ค่าหว่าน / ค่าด า 
   - ค่าใส่ปุ๋ย 

 
9,975.00 
8,820.00 

 
73.3455 
64.8529 

สารเคมีผสมชีวภาพ (261 ไร่) 
   - ค่าหว่าน / ด า 
   - ค่าใส่ปุ๋ย 
- ค่าฉีดยาบ ารุงรักษา 

 
15,930.00 
26,000.00 
25,580.00 

 
61.0344 
99.6168 
98.0076 

 
ตารางที่ 22 ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าว ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงานหว่านเมล็ด

พันธุ์หรือค่าจ้างแรงงานด านา ค่าจ้างแรงงานในการใส่ปุ๋ยและค่าจ้างแรงงานในการฉีดยาบ ารุงรักษาต่าง ๆ 
ซึ่งแยกค่าแรงงานตามวิธีการเพาะปลูกข้าว ได้ดังนี้ 

1. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานหว่านข้าวหรือ
ค่าจ้างแรงงานด านา จ านวนเงินรวม 221,385 บาทคิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 61.1391 บาทต่อไร่ ค่าจ้างงาน
ในการใส่ปุ๋ยเคมี จ านวนเงินรวม 239,550 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 66.1557 บาทต่อไร่ และค่าจ้าง
แรงงานในการฉีดยาเพ่ือบ ารุงรักษา จ านวนเงินรวม 317,895.00 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 87.7920 
บาทต่อไร่ รวมค่าแรงงานที่ใช้ในการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี จ านวน 215.0868 บาทต่อไร่ 

2. การเพาะปลูกแบบชีวภาพ ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานหว่านข้าวหรือค่าจ้าง
แรงงานด านา จ านวนเงินรวม 9,997 บาทคิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 73.3455 บาทต่อไร่ และค่าจ้างงานในการ
ใส่ปุ๋ยชีวภาพ จ านวนเงินรวม 8,820 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 64.8529 บาทต่อไร่ รวมค่าแรงงานที่ใช้ใน
การเพาะปลูกแบบชีวภาพ จ านวน 138.1984 บาทต่อไร่ 

3. การเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานหว่านข้าว
หรือค่าจ้างแรงงานด านา จ านวนเงินรวม 15,930 บาทคิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 61.0344 บาทต่อไร่ ค่าจ้าง
งานในการใส่ปุ๋ย จ านวนเงินรวม 26,000 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 99.6168 บาทต่อไร่ และค่าจ้าง
แรงงานในการฉีดยาเพื่อบ ารุงรักษา จ านวนเงินรวม 25,580.00 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 98.0076 บาท
ต่อไร่ รวมค่าแรงงานที่ใช้ในการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ จ านวน 258.6588 บาทต่อไร่ 
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ตารางท่ี 23 ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูก 

รูปแบบของ 
การเพาะปลูก 

ราคารวม 
(บาท) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

ราคา ค่าใช้จ่ายการผลิต 
(บาท/ครั้ง) (บาท/ไร่) 

สารเคมี (3,621 ไร่) 
   - ค่าไถพรวนดิน 
   - ค่าบ ารุงรักษาในการเพาะปลูก 
   - ค่าสาธารณูปโภค 
   - ค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียว 
   - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบข้าว ฯลฯ 

 
2,218,230.00 

738,035.00 
600,475.00 

2,179,385.00 
110,080.00 

 

 
2 
2 
1 
1 
1 

 
306.3007 
101.9103 
165.8312 
601.8737 
30.4004 

 

 
612.6014 
203.8206 
165.8312 
601.8737 
30.4004 

 
รวม 5,846,205.00   1,614.5277 

ชีวภาพ (136 ไร่) 
   - ค่าไถพรวนดิน 
   - ค่าสาธารณูปโภค 
   - ค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียว 
   - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบข้าว ฯลฯ 

 
82,700.00 
17,540.00 
84,150.00 
5,400.00 

 

 
2 
1 
1 
1 

 
304.0450 
128.9705 
618.7500 
39.7058 

 
608.0900 
128.9705 
618.7500 
39.7058 

 
รวม 189,790.00   1,395.5163 

สารเคมีผสมชีวภาพ (261 ไร่) 
   - ค่าไถพรวนดิน 
   - ค่าบ ารุงรักษาในการเพาะปลูก 
   - ค่าสาธารณูปโภค 
   - ค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียว 
   - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบข้าว ฯลฯ 

 
157,000.00 
50,442.00 
30,514.00 

163,800.00 
22,150.00 

 
2 
2 
1 
1 
1 

 
300.7662 
96.6321 

116.9118 
627.5862 
84.8659 

 
601.5325 
193.2643 
116.9118 
627.5862 
84.8659 

รวม 423,906.00   1,624.1607 
 
ตารางที่ 23 ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เก่ียวข้องส าหรับการเพาะปลูกข้าว ซึ่งประกอบด้วย ค่าไถ่พรวน

ดิน ค่าบ ารุงรักษาและก าจัดวัชพืช ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบข้าว เป็นต้น แยก
รายละเอียดตามวิธีการเพาะปลูกข้าว ได้ดังนี้ 

1. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกที่ เกี่ยวข้อง
ต่อฤดูกาลการเพาะปลูก ได้แก่ ค่าไถพรวนดิน จ านวนเงินรวม 2,218,230 บาท จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 
306.3007 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 612.6014 บาทต่อไร่ ค่าบ ารุงรักษาในการเพาะปลูก เช่น การฉีดยา
ฮอร์โมน / ยาก าจัดวัชพืชและแมลง จ านวนเงินรวม 738,035 บาท จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 101.9103 บาท 
คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 203.8206 บาทต่อไร่ ค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงินรวม 600,475 บาท คิดเป็นราคา
โดยเฉลี่ย 165.8312 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จ านวนเงินรวม 2,179,385 บาท คิดเป็น
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ราคาโดยเฉลี่ย 601.8737 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบ
ข้าว จ านวนเงินรวม 110,080 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 30.4004 บาทต่อไร่ รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี จ านวน 1,614.5277บาทต่อไร่ 

2. การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกที่เกี่ยวข้องต่อ
ฤดูกาลการเพาะปลูก ได้แก่ ค่าไถพรวนดิน จ านวนเงินรวม 82,700 บาท จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 304.0450 
บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 608.0900 บาทต่อไร่ ค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงินรวม 17,540 บาท คิดเป็น
ราคาโดยเฉลี่ย 128.9705 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จ านวนเงินรวม 84,150 บาท คิด
เป็นราคาโดยเฉลี่ย 618.7500 บาทต่อไร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบ
ข้าว จ านวนเงินรวม 5,400 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 39.7058 บาทต่อไร่ รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกแบบชีวภาพจ านวน 1,395.5163 บาทต่อไร ่

3. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
ที่เกี่ยวข้องต่อฤดูกาลการเพาะปลูก ได้แก่ ค่าไถพรวนดิน จ านวนเงินรวม 157,000 บาท จ านวน 2 ครั้งๆ 
ละ 300.7662 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 601.5325 บาทต่อไร่ ค่าบ ารุงรักษาในการเพาะปลูก เช่น การ
ฉีดยาฮอร์โมน / ยาก าจัดวัชพืชและแมลง จ านวนเงินรวม 50,442.00 บาท จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 96.6321 
บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 193.2643 บาทต่อไร่ ค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงินรวม 30,514 บาท คิดเป็น
ราคาโดยเฉลี่ย 116.9118 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จ านวนเงินรวม 163,800 บาท คิด
เป็นราคาโดยเฉลี่ย 627.5862 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างขนข้าว ค่า
กระสอบข้าว จ านวนเงินรวม 22,150 บาท คิดเป็นราคาโดยเฉลี่ย 84.8659 บาทต่อไร่ รวมค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี จ านวน 1,624.1607 บาทต่อไร่ 
 

ส าหรับต้นทุนการผลิตจากการเพาะปลูกข้าวแบ่งออกเป็น 3 กรณี ประกอบด้วย การเพาะปลูกข้าว
แบบใช้สารเคมี การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ และการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ  

ซึ่งต้นทุนการผลิตรวม จะประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร และต้นทุนผันแปร ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ 
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ดังตารางที่ 24 – 26 
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ตารางท่ี 24 ต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี 

รายการ 
ต้นทุนการผลิต 

(บาท/ไร่) 
ร้อยละ 

ต้นทุนคงท่ี 
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน 
   - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์

394.32 
212.57 
181.75 

11.81 
6.37 
5.45 

ต้นทุนผันแปร 
   - วัตถุดิบ 
      - เมล็ดพันธุ์ 
      - ค่าปุ๋ยเคมี 
   - ค่าแรงงาน 
      - ค่าหว่าน / ค่าด านา 
      - ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย 
      - ค่าแรงงานในการดูแล 
   - ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
      - ค่าไถพรวนดิน 
      - ค่าบ ารุงรักษา 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ย เงินกู้ 
ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบ ฯลฯ 

2,943.50 
1,113.88 
425.66 
688.22 
215.09 
61.14 
66.16 
87.79 

1,614.53 
612.60 
203.82 
165.83 
601.87 
30.40 

88.19 
33.37 
12.75 
20.62 
6.45 
1.84 
1.98 
2.63 
48.37 
18.35 
6.11 
4.97 
18.03 
0.91 

รวม 3,337.82 100.00 
 

ตารางที่ 24 ต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีโดยเฉลี่ยราคา 3,337.82 
บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร ได้ดังนี้ 

1. ต้นทุนคงที่ โดยเฉลี่ยราคา 394.32 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.81  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ที่ดิน โดยเฉลี่ยราคา 212.57 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.37 และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตร โดยเฉลี่ยราคา 181.75 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.45   

2. ต้นทุนผันแปร โดยเฉลี่ยราคา 2,943.50 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.19 ได้แก่  
   2.1 ค่าวัตถุดิบ โดยเฉลี่ยราคา 1,113.88 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.37 ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ 

โดยเฉลี่ยราคา 425.66 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.75 และค่าปุ๋ยเคมี โดยเฉลี่ยราคา 688.22 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 20.62  

   2.2 ค่าแรงงาน โดยเฉลี่ย 215.09 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.45 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการ
หว่านและด านา โดยเฉลี่ยราคา 61.14 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.83 ค่าจ้างแรงงานในการใส่ปุ๋ยเคมี โดย
เฉลี่ยราคา 66.16 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.98 และค่าจ้างแรงงานในการบ ารุงรักษา โดยเฉลี่ยราคา 
87.79 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.63   
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  2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยเฉลี่ย 1,614.53 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.37 ได้แก่ ค่าไถพรวน
ดินโดยเฉลี่ยราคา 612.60 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ18.35 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา โดยเฉลี่ยราคา 
203.82 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ค่าสาธารณูปโภค โดยเฉลี่ยราคา 165.83 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
4.97 ค่าเก็บเก่ียวผลผลิต โดยเฉลี่ยราคา 601.87 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.03 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น 
ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบ โดยเฉลี่ยราคา 30.40 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.91  

 
ตารางท่ี 25 ต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ 

รายการ 
ต้นทุนการผลิต 

(บาท/ไร่) 
ร้อยละ 

ต้นทุนคงท่ี 
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน 
   - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์

189.30 
19.63 
169.67 

8.93 
0.93 
8.00 

ต้นทุนผันแปร 
   - วัตถุดิบ 
      - เมล็ดพันธุ์ 
      - ค่าปุ๋ยชีวภาพ 
   - ค่าแรงงาน 
      - ค่าหว่าน / ค่าด านา 
      - ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย 
   - ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
      - ค่าไถ่พรวนดิน 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบ ฯลฯ 

1,930.81 
397.09 
330.44 
66.65 
138.20 
73.35 
64.85 

1,395.52 
608.09 
128.97 
618.75 
39.71 

91.07 
18.73 
15.59 
3.14 
6.52 
3.46 
3.06 
65.82 
28.68 
6.08 
29.19 
1.87 

รวม 2,120.11 100.00 
 

ตารางที่ 25 ต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ โดยเฉลี่ยราคา 2,120.11 บาท
ต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร ได้ดังนี้ 

1. ต้นทุนคงที่ โดยเฉลี่ยราคา 189.30 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.93 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ที่ดิน โดยเฉลี่ยราคา 189.30 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.93 และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตร โดยเฉลี่ยราคา 169.67 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.00   

2. ต้นทุนผันแปร โดยเฉลี่ยราคา 1,930.81 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.07 ได้แก่  
   2.1 ค่าวัตถุดิบ โดยเฉลี่ยราคา 397.09 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.73 ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ 

โดยเฉลี่ยราคา 330.44 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.59 และค่าปุ๋ยชีวภาพ โดยเฉลี่ยราคา 66.65 บาทต่อ
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.14  



64 
 

   2.2 ค่าแรงงาน โดยเฉลี่ย 138.20 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.52 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการ
หว่านและด านา โดยเฉลี่ยราคา 73.35 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.46 และค่าจ้างแรงงานในการใส่ปุ๋ย โดย
เฉลี่ยราคา 64.85 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.06   

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยเฉลี่ย 1,395.52 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.82 ได้แก่ ค่าไถ
พรวนดิน โดยเฉลี่ยราคา 608.09 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.68 ค่าสาธารณูปโภค โดยเฉลี่ยราคา 
128.97 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.08 ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉลี่ยราคา 618.75 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 29.19 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบ โดยเฉลี่ยราคา 39.71 บาทต่อ
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.87  
 
ตารางท่ี 26 ต้นทุนการผลิตจากการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ 

รายการ 
ต้นทุนการผลิต 

(บาท/ไร่) 
ร้อยละ 

ต้นทุนคงท่ี 
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน 
   - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์

728.09 
550.54 
177.55 

21.62 
16.35 
5.27 

ต้นทุนผันแปร 
   - วัตถุดิบ 
      - เมล็ดพันธุ์ 
      - ค่าปุ๋ยเคมี 
      - ค่าปุ๋ยชีวภาพ 
   - ค่าแรงงาน 
      - ค่าหว่าน / ค่าด านา 
      - ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย 
      - ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย 
   - ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
      - ค่าไถ่พรวนดิน 
      - ค่าบ ารุงรักษาในการเพาะปลูก 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ย เงินกู้ 
ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบ ฯลฯ 

2,639.49 
756.67 
405.51 
292.40 
58.76 
258.66 
61.03 
99.62 
98.01 

1,624.16 
601.53 
193.26 
116.91 
627.59 
84.87 

78.38 
22.47 
12.04 
8.68 
1.75 
7.68 
1.81 
2.96 
2.91 
48.23 
17.86 
5.74 
3.47 
18.64 
2.52 

รวม 3,367.58 100.00 
 

ตารางที่ 26 ต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ โดยเฉลี่ยราคา 
3,367.58 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร ได้ดังนี้ 
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1. ต้นทุนคงที่ โดยเฉลี่ยราคา 728.09 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.62 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ที่ดิน โดยเฉลี่ยราคา 550.54 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.35 และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตร โดยเฉลี่ยราคา 177.55 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.27   

2. ต้นทุนผันแปร โดยเฉลี่ยราคา 2,639.49 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.38 ได้แก่  
   2.1 ค่าวัตถุดิบ โดยเฉลี่ยราคา 756.67 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.47 ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ 

โดยเฉลี่ยราคา 405.51 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.04 ค่าปุ๋ยเคมี โดยเฉลี่ยราคา 292.40 บาทต่อไร่ คิด
เป็นร้อยละ 8.68 และค่าปุ๋ยชีวภาพ โดยเฉลี่ยราคา 58.76 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.75  

   2.2 ค่าแรงงาน โดยเฉลี่ย 258.66 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.68 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการ
หว่านและด านา โดยเฉลี่ยราคา 61.03 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.81 ค่าจ้างแรงงานในการใส่ปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยชีวภาพ โดยเฉลี่ยราคา 99.62 และ 98.01 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.96 และ 2.91 ตามล าดับ   

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยเฉลี่ย 1,624.16 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.23 ได้แก่ ค่าไถ
พรวนดิน โดยเฉลี่ยราคา 601.53 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.86 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา โดยเฉลี่ย
ราคา 193.26 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.74 ค่าสาธารณูปโภค โดยเฉลี่ยราคา 116.91 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 3.47 ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉลี่ยราคา 627.59 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.64 และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบ โดยเฉลี่ยราคา 84.87 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.52  
 

ส าหรับการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตผสมของการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 
การเพาะปลูกข้าวที่ใช้สารเคมี การเพาะปลูกข้าวที่ใช้ชีวภาพ และการเพาะปลูกข้าวที่ใช้สารเคมีผสมชีวภาพ 
โดยการจ าแนกต้นทุนการผลิต ออกเป็น 2 ชนิด คือ ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) กับต้นทุนผันแปร (Variable 
cost) ตามตารางท่ี 27 และรูปภาพที่ 10 - 11 

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่ดินและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
และต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวและค่าปุ๋ยชนิดต่างๆ ค่าแรงงาน ได้แก่ 
ค่าจ้างแรงงานในการหว่านหรือด านา ค่าจ้างแรงงานในการใส่ปุ๋ย และค่าจ้างแรงงานในการดูแลบ ารุงรักษา 
และค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ ค่าไถพรวนดิน ค่าดูแลบ ารุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างขนข้าว ค่ากระสอบข้าว ฯลฯ 
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ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผันแปร ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายผลิต 
สารเคมี 394.32 2,943.50 1,113.88 215.09 1,614.53
ชีวภาพ 189.30 1,930.81 397.09 138.20 1,395.52
ผสม 728.09 2,639.49 756.67 258.66 1,624.16

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

 3,500.00

บา
ท 

ตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 

รายการ (บาท/ไร่) 
สารเคม ี ชีวภาพ ผสม รวม 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
ต้นทุนคงที่ 
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน 
   - ค่าเส่ือมราคาเครื่องมืออุปกรณ์ 

394.32 
212.57 
181.75 

11.81 
6.37 
5.45 

189.30 
19.63 

169.67 

8.93 
0.93 
8.00 

728.09 
550.54 
177.55 

21.62 
16.35 
5.27 

409.07 
228.00 
181.07 

12.18 
6.79 
5.39 

ต้นทุนผันแปร 
   - วัตถุดิบ 
      - เมล็ดพันธุ์ 
      - ค่าปุ๋ยเคมี 
      - ค่าปุ๋ยชีวภาพ 
   - ค่าแรงงาน 
      - ค่าหว่าน / ค่าด านา 
      - ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย 
      - ค่าแรงงานในการดูแล 
   - ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
      - ค่าไถ่พรวนดิน 
      - ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

2,943.50 
1,113.88 

425.66 
688.22 

- 
215.09 
61.14 
66.16 
87.79 

1,614.53 
612.60 
203.82 
165.83 
601.87 
30.40 

88.19 
33.37 
12.75 
20.62 

- 
6.45 
1.83 
1.98 
2.63 

48.37 
18.35 
6.11 
4.97 

18.03 
0.91 

1,930.81 
397.09 
330.44 

- 
66.65 

138.20 
73.35 
64.85 

- 
1,395.52 

608.09 
- 

128.97 
618.75 
39.71 

91.07 
18.73 
15.59 

- 
3.14 
6.52 
3.46 
3.06 

- 
65.82 
28.68 

- 
6.08 

29.19 
1.87 

2,639.49 
756.67 
405.51 
292.40 
58.76 

258.66 
61.03 
99.62 
98.01 

1,624.16 
601.53 
193.26 
116.91 
627.59 
84.87 

78.38 
22.47 
12.04 
8.68 
1.75 
7.68 
1.81 
2.96 
2.91 

48.23 
17.86 
5.74 
3.47 

18.64 
2.52 

2,950.07 
1,127.00 

421.13 
639.22 
66.65 

215.32 
61.55 
68.29 
85.48 

1,607.75 
611.73 
196.24 
161.41 
604.12 
34.25 

87.82 
33.55 
12.54 
19.03 
1.98 
6.41 
1.83 
2.03 
2.55 

47.86 
18.21 
5.84 
4.81 

17.98 
1.02 

รวมต้นทุนทั้งหมด 3,337.82 100.00 2,120.11 100.00 3,367.58 100.00 3,359.14 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตรวมของการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 
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ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผันแปร ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายผลิต 
สารเคม ี 11.81 88.19 33.37 6.45 48.37
ชีวภาพ 8.93 91.07 18.73 6.52 65.82
ผสม 21.62 78.38 22.47 7.68 48.23
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ภาพที่ 26 สัดส่วนการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตรวมของการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 
 
ภาพที่ 25 – 26 และตารางที่ 27 ต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า 

การเพาะปลูกข้าวแบบผสมจะมีต้นทุนการผลิตรวมที่สูงที่สุด รองลงมาคือการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี และ
การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีต้นทุนการผลิตรวมที่ต่ าที่สุด เท่ากับ 3,367.58 3,337.82 และ 2,120.11 
บาทต่อไร่ ตามล าดับ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ได้ดังนี้ 

1. ต้นทุนคงที่ ส าหรับการเพาะปลูกข้าวแบบผสมจะมีต้นทุนคงที่ที่สูงที่สุด รองลงมาคือการ
เพาะปลูกแบบใช้สารเคมี และการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีต้นทุนคงที่ที่ต่ าที่สุด เท่ากับ 728.09 394.32 
และ 189.30 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  

2. ต้นทุนผันแปร ส าหรับการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีจะมีต้นทุนผันแปรที่สูงที่สุด รองลงมา
คือการเพาะปลูกแบบผสม และการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีต้นทุนการผลิตรวมที่ต่ าที่สุด เท่ากับ 
2,943.50 2,639.49 และ 1,930.81 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ได้แก่  

   2.1 ค่าวัตถุดิบ ส าหรับการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีจะมีต้นทุนการผลิตรวมที่สูงที่สุด 
รองลงมาคือการเพาะปลูกแบบผสม และการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีต้นทุนการผลิตรวมที่ต่ าที่สุด 
ส าหรับการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ชีวภาพและผสม เท่ากับ 1,113.88 756.67 และ 397.09 บาทต่อ
ไร่ ตามล าดับ  

   2.2 ค่าแรงงาน ส าหรับการเพาะปลูกข้าวแบบผสมจะมีต้นทุนการผลิตรวมที่สูงที่สุด รองลงมา
คือการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี และการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีต้นทุนการผลิตรวมที่ต่ าที่สุด เท่ากับ 
258.66 215.09 และ 138.20 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ส าหรับการเพาะปลูกข้าวแบบผสมจะมีต้นทุนการผลิตรวมที่สูงที่สุด 
รองลงมาคือการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี และการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีต้นทุนการผลิตรวมที่ต่ าที่สุด 
เท่ากับ 1,624.16 1,614.53 และ 1,395.52 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตรวม ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย และแปลงตัวอย่างที่มีก าไรสูงสุดจากการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 
 

รายการ (บาท/ไร่) 
สารเคมี ชีวภาพ ผสม 

Min Mix 
 

(1) 
Sample 

(2) 
ผลต่าง 

(1) – (2) 
Min Mix 

 

(1) 
Sample 

(2) 
ผลต่าง 

(1) – (2) 
Min Mix 

 

(1) 
Sample 

(2) 
ผลต่าง 

(1) – (2) 
ต้นทุนคงที่ 
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน 
   - ค่าเส่ือมราคา 

88.13 
5.00 

83.13 

337.50 
5.00 

332.50 

394.32 
212.57 
181.75 

253.08 
5.00 

248.08 

141.24 
207.57 
-66.33 

138.00 
5.00 

133.00 

670.00 
5.00 

665.00 

189.30 
19.63 

169.67 

100.00 
5.00 

95.00 

89.30 
14.63 
74.67 

298.18 
5.00 

293.18 

435.95 
156.43 
279.52 

728.09 
550.54 
177.55 

1,248.08 
1,000.00 

248.08 

-519.99 
-449.46 
-70.53 

ต้นทุนผันแปร 
   - วัตถุดิบ 
      - เมล็ดพันธุ์ 
      - ค่าปุ๋ยเคมี 
      - ค่าปุ๋ยชีวภาพ 
   - ค่าแรงงาน 
      - ค่าหว่าน / ค่าด านา 
      - ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย 
      - ค่าแรงงานในการดูแล 
   - ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
      - ค่าไถ่พรวนดิน 
      - ค่าใช้จ่ายดูแลรักษา 
      - ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต 
      - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

1,851.00 
325.00 
150.00 
175.00 

- 
180.00 
60.00 
60.00 
60.00 

1,346.00 
600.00 
26.00 

120.00 
600.00 

. 

6,205.00 
4,075.00 

575.00 
3,500.00 

- 
180.00 
60.00 
60.00 
60.00 

1,950.00 
600.00 
250.00 
500.00 
600.00 

- 

2,943.50 
1,113.88 

425.66 
688.22 

- 
215.09 
61.14 
66.16 
87.79 

1,614.53 
612.60 
203.82 
165.83 
601.87 
30.40 

3,130.85 
1,453.85 

300.00 
1,153.85 

- 
180.00 
60.00 
60.00 
60.00 

1,470.00 
600.00 
120.00 
150.00 
600.00 

- 

-187.35 
-339.97 
125.66 

-465.63 
- 

39.09 
1.14 
6.16 

27.79 
144.53 
12.60 
83.82 
15.83 
1.87 

30.40 

1,530.00 
220.00 
200.00 

- 
20.00 

160.00 
80.00 
80.00 

- 
1,150.00 

600.00 
- 

100.00 
450.00 

- 

3,150.00 
1,700.00 

200.00 
- 

1,500.00 
100.00 
50.00 
50.00 

- 
1,350.00 

600.00 
- 

150.00 
600.00 

- 

1,930.81 
397.09 
330.44 

- 
66.65 

138.20 
73.35 
64.85 

- 
1,395.52 

608.09 
- 

128.97 
618.75 
39.71 

1,782.14 
337.14 
314.28 

- 
22.86 

155.00 
95.00 
60.00 

- 
1,290.00 

600.00 
- 

90.00 
600.00 

- 

148.67 
59.95 
16.16 

- 
43.79 

-16.80 
-21.65 

4.85 
- 

105.52 
8.09 

- 
38.97 
18.75 
39.71 

1,852.14 
324.14 
250.91 
45.00 
28.23 

250.00 
70.00 

120.00 
60.00 

1,278.00 
600.00 
153.00 
25.00 

500.00 
- 

3,859.81 
1,593.14 

525.00 
788.14 
280.00 
420.00 
60.00 

120.00 
240.00 

1,846.67 
600.00 
442.00 
128.00 
580.00 
96.67 

2,639.49 
756.67 
405.51 
292.40 
58.76 

258.66 
61.03 
99.62 
98.01 

1,624.16 
601.53 
193.26 
116.91 
627.59 
84.87 

1,683.71 
155.71 
93.75 
38.08 
23.89 

250.00 
70.00 

120.00 
60.00 

1,278.00 
600.00 
153.00 
25.00 

500.00 
- 

955.78 
600.96 
311.76 
254.32 
34.87 
8.66 
-8.97 

-20.38 
38.01 

346.16 
1.53 

40.26 
91.91 

127.59 
84.87 

รวมต้นทุนทั้งหมด 1,939.13 6,542.50 3,337.82 3,383.93 -46.11 1,668.00 3,820.00 2,120.11 1,882.14 237.97 2,150.32 4,295.76 3,367.58 2,931.79 435.79 
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ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ โดยการ
จ าแนกต้นทุนการผลิตรวมที่ต่ าที่สุด ต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุด ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย และต้นทุนการผลิตของ
แปลงที่ได้ก าไรมากท่ีสุด พบว่า  

1. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด เท่ากับ 1,939.13 บาทต่อไร่ ต้นทุน
การผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 6,542.50 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 3,337.82 บาทต่อไร่ และต้นทุน
การผลิตแปลงที่มีผลก าไรมากที่สุด เท่ากับ 3,383.93 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 
46.11 บาทต่อไร่  

2. การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ ต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด เท่ากับ 1,668.00 บาทต่อไร่ ต้นทุนการ
ผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 3,820.00 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 2,120.11 บาทต่อไร่ และต้นทุนการ
ผลิตแปลงที่มีผลก าไรมากท่ีสุด เท่ากับ 1,882.14 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 237.97 
บาทต่อไร่  

3. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ ต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด เท่ากับ 2,150.32 บาท 
ต่อไร่ ต้นทุนการผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 4,295.76 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 3, 367.58 บาท   
ต่อไร่ และตน้ทุนการผลิตแปลงที่มีผลก าไรมากที่สุด เท่ากับ 2,931.79 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย เท่ากับ 435.79 บาทต่อไร่  

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าว 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวได้รวมถึงผลผลิตที่เกิดจากเก็บเกี่ยวจนถึง
กระบวนการจัดจ าหน่าย ส าหรับการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของ
ผลตอบแทนต่อไร่ โดยการแสดงผลในรูปของตารางและรูปภาพประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 29 – 32 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 29 ผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 

ผลตอบแทน 
ผลตอบแทนจ านวนเงิน (บาท) 

รวม สารเคมี ชีวภาพ ผสม 
1. จ านวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 809.20 803.73 746.10 918.01 
2. ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อไร่) 7.73 7.28 11.66 11.60 
3. รายได้รวมทั้งหมด (บาทต่อไร่) 6,255.12 5,851.15 8,699.53 10,648.92 
4. ต้นทุนผันแปร (บาทต่อไร่) 2,889.47 2,943.50 1,930.81 2,639.49 
5. ก าไรส่วนเกิน (บาทต่อไร่) 3,365.65 2,907.65 6,768.72 8,009.43 
6. ต้นทุนคงท่ี (บาทต่อไร่) 409.07 394.32 189.30 728.09 
7. ก าไรสุทธิ (บาทต่อไร่) 2,956.58 2,513.33 6,579.42 7,281.34 

 

ตารางที่ 29 ผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีต่อฤดูกาล
เพาะปลูก สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
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1. จ านวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 809.20 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับการเพาะปลูก
ข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพให้ผลผลิตที่สูงที่สุด รองลงมาคือการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี และการ
เพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพให้ผลผลิตที่ต่ าที่สุด เท่ากับ 918.01 803.73 และ 746.10 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ 

2. ราคาขายโดยเฉลี่ยต่อไร่รวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 7.73 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับการเพาะปลูกข้าว
แบบชีวภาพมีราคาขายที่สูงที่สุด รองลงมาคือการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ และการ
เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีราคาขายที่ต่ าที่สุด เท่ากับ 11.66 11.60 และ 7.28 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามล าดับ 

3. รายได้รวมทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อไร่รวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 6,255.12 บาทต่อไร่ ส าหรับการ
เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีรายได้รวมทั้งหมดสูงที่สุด รองลงมาคือการเพาะปลูกข้าวแบบ
ชีวภาพ และการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีรายได้รวมทั้งหมดต่ าที่สุด เท่ากับ 10,648.92 8,699.53 
และ 5,851.15 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

4. ต้นทุนผันแปรโดยเฉลี่ยต่อไร่รวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 2,889.47 บาทต่อไร่ ส าหรับการเพาะปลูก
ข้าวแบบใช้สารเคมีมีต้นทุนผันแปรสูงที่สุด รองลงมาคือการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ และ
การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีต้นทุนผันแปรต่ าที่สุด เท่ากับ 2,943.50 2,639.49 และ 1,930.81 บาทต่อ
ไร่ ตามล าดับ 

5. ก าไรส่วนเกินโดยเฉลี่ยต่อไร่รวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 3,365.65 บาทต่อไร่ ส าหรับการเพาะปลูก
ข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีก าไรส่วนเกินสูงที่สุด รองลงมาคือการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ และการ
เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีก าไรส่วนเกินต่ าที่สุด เท่ากับ 8,009.43 6,768.72 และ 2,907.65 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ 

6. ต้นทุนคงที่โดยเฉลี่ยต่อไร่รวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 409.07 บาทต่อไร่ ส าหรับการเพาะปลูกข้าว
แบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีต้นทุนคงที่สูงที่สุด รองลงมาคือการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี และการ
เพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีต้นทุนคงที่ต่ าท่ีสุด เท่ากับ 728.09 394.32 และ 189.30 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

7. ก าไรสุทธิโดยเฉลี่ยต่อไร่รวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 2,956.58 บาทต่อไร่ ส าหรับการเพาะปลูกข้าว
แบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีก าไรสุทธิสูงที่สุด รองลงมาคือการเพาะปลูกข้ าวแบบชีวภาพ และการ
เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีก าไรสุทธิต่ าที่สุด เท่ากับ 7,281.34 6,579.42 และ 2,513.33 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 30 อัตราผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 

อัตราผลตอบแทน 
รูปแบบของการเพาะปลูกข้าว 

รวม สารเคมี ชีวภาพ ผสม 
1. ก าไรสุทธิ (บาท) 2,956.58 2,513.33 6,579.42 7,281.34 
2. รวมสินทรัพย์ (บาท) 42,078.05 42,712.60 20,111.11 62,161.11 
3. รวมเงินลงทุน (บาท) 45,376.59 46,050.42 22,231.22 65,528.69 
4. อัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ (%) 47.27 42.95 75.63 68.38 
5. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 7.03 5.88 32.72 11.71 
6. อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (%) 6.52 5.46 29.60 11.11 
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ตารางที่ 30 อัตราผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีต่อฤดูกาล
เพาะปลูก สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. รวมทั้งจังหวัด พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 47.27% อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับ 7.03% และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน เท่ากับ 6.52% 

2. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 47.27% อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5.88% และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน เท่ากับ 5.46% 

3. การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 75.63% อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 32.72% และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน เท่ากับ 29.60% 

4. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมี พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 
68.38% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 11.71% และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน เท่ากับ 
11.11% 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบผลตอบแทนต่ าสุด ผลตอบแทนเฉลี่ย และผลตอบแทนสูงสุดหรือแปลงตัวอย่างที่มีก าไรสูงสุดจากการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 
 

ผลตอบแทน 

เคมี ชีวภาพ ผสม 

Min 
 

(1) 

Mix / 
Sample 

(2) 

ผลต่าง 
(1) – (2) Min 

 

(1) 
Sample 

(2) 

ผลต่าง 
(1) – (2) Min 

 

(1) 

Mix / 
Sample 

(2) 

ผลต่าง 
(1) – (2) 

1. จ านวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 785.72 803.73 923.08 -119.35 450.00 746.10 900.00 -153.90 400.00 918.01 1,200.00 -281.99 
2. ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อไร่) 7.00 7.28 14.00 -6.72 10.00 11.66 12.00 -0.34 9.00 11.60 9.00 2.60 
3. รายได้รวมท้ังหมด (บาทต่อไร่) 5,500.00 5,851.15 12,923.12 -7,071.97 4,500.00 8,699.53 10,800.00 -2,100.47 3,600.00 10,648.92 10,800.00 -151.08 
4. ต้นทุนผันแปร (บาทต่อไร่) 3,117.86 2,943.50 3,103.85 -1,603.50 2,600.00 1,930.81 1,782.14 148.67 3,233.33 2,639.49 3,200.50 -561.01 
5. ก าไรส่วนเกิน (บาทต่อไร่) 2,382.14 2,907.65 9,819.27 -6,911.62 1,900.00 6,768.72 9,017.86 -2,249.14 366.67 8,009.43 7,599.50 409.93 
6. ต้นทุนคงที่ (บาทต่อไร่) 2,730.35 394.32 253.08 141.24 337.50 189.30 100.00 89.30 226.67 728.09 200.67 527.42 
7. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อไร่) -348.21 2,513.33 9,566.19 -7,052.86 1,562.50 6,579.42 8,917.86 -2,338.44 140.00 7,281.34 7,398.83 -117.49 

 

ตารางที่ 31 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีต่อฤดูกาลเพาะปลูก โดยการจ าแนกผลตอบแทนต่ าสุด 
ผลตอบแทนเฉลี่ย และผลสอบแทนสูงสุดหรือแปลงตัวอย่างที่มีก าไรสูงสุด ทั้ง 3 รูปแบบ สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 348.21 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 2,513.33 บาทต่อไร่ และแปลงที่มีผลก าไรมากที่สุด 
เท่ากับ 9,566.19 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าก าไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 7,052.86 บาทต่อไร่  

2. การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ ก าไรสุทธิต่ าที่สุด เท่ากับ 1,562.50 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 6,579.42 บาทต่อไร่ และแปลงที่มีผลก าไรมากที่สุด 
เท่ากับ 8,917.86 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าก าไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 2,338.44 บาทต่อไร่ 

3. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ ก าไรสุทธิต่ าที่สุด เท่ากับ 140.00 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 7,281.34 บาทต่อไร่ และแปลงที่มีผล
ก าไรมากท่ีสุด เท่ากับ 7,398.83 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าก าไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 117.49 บาทต่อไร่ 
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บริโภค 
9% 

ท าพันธุ์ 
7% 

โรงสี 
65% 

จ าหน่ายเอง 
19% 

บริโภค 
39% 

ท าพันธุ์ 
1% 

โรงส ี
35% 

จ าหน่ายเอง 
25% 

บริโภค 
6% 

ท าพันธ์ุ 
1% 

โรงสี 
77% 

พ่อค้าคนกลาง 
14% 

จ าหน่ายเอง 
2% 

บริโภค 
6% 

ท าพันธุ์ 
1% 

โรงสี 
78% 

พ่อค้าคนกลาง 
15% 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 27 สัดส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่าย      ภาพที่ 28 สัดส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
      การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี      การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 29 สัดส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่าย       ภาพที่ 30 สัดส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
        การเพาะปลูกข้าวแบบผสม      การเพาะปลูกข้าวทั้งจังหวัด 

 
รูปภาพที่ 27 – 30 ช่องทางการจัดจ าหน่ายของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัด

กาญจนบุรี เก็บผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6 เก็บไว้ท าเมล็ดพันธุ์ข้าว คิดเป็นร้อยละ 1  
จัดจ าหน่ายผ่านโรงสีข้าวภายใน คิดเป็นร้อยละ 77 จัดจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง คิดเป็นร้อยละ 14 และ
จัดจ าหน่ายด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 2 ของผลผลิตทั้งหมด โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้  

1. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี เก็บผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6 ท าเมล็ด
พันธุ์ข้าว คิดเป็นร้อยละ 1 จัดจ าหน่ายผ่านโรงสีข้าวภายใน คิดเป็นร้อยละ 78 และจัดจ าหน่ายผ่านพ่อค้า
คนกลาง คิดเป็นร้อยละ 15 ของผลผลิตทั้งหมด 

2. การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ เก็บผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 39 ท าเมล็ด
พันธุ์ข้าว คิดเป็นร้อยละ 1 จัดจ าหน่ายผ่านโรงสีข้าวภายใน คิดเป็นร้อยละ 35 และจัดจ าหน่ายด้วยตัวเอง 
คิดเป็นร้อยละ 25 ของผลผลิตทั้งหมด 

3. การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ เก็บผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
9 ท าเมล็ดพันธุ์ข้าว คิดเป็นร้อยละ 7 จัดจ าหน่ายผ่านโรงสีข้าวภายใน คิดเป็นร้อยละ 65 และจัดจ าหน่าย
ด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 19 ของผลผลิตทั้งหมด 
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ตารางท่ี 32  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความพึงพอใจในด้านราคา 

สถานภาพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
พึงพอใจ 37 9.02 
ไม่พึงพอใจ ราคาที่พึงพอใจอยู่ที่   
 10 – 12  บาท/กิโลกรัม 305 74.39 
 13 – 15  บาท/กิโลกรัม 68 16.59 

รวม 410 100 
 

ตารางที่ 32 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความพึงพอใจในด้านราคาการจัดจ าหน่าย จ านวน 410 
ราย พบว่า พึงพอใจ จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.02 และไม่พึงพอใจ จ านวน 373 ราย คิดเป็นร้อยละ 
90.98 ซึ่งราคาที่พึงพอใจอยู่ที่ประมาณ 10 – 12 บาทต่อกิโลกรัม จ านวน 305 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.39 
และราคา 13 – 15 บาทต่อกิโลกรัม จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.59 

 
4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการเพาะปลูกข้าว 
 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการเพาะปลูกข้าวทั้ง 3 รูปแบบ ของเกษตรกร ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบจะพิจารณาปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน และราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน ไว้ดัง
ตารางที่ 33 - 34 
 
ตารางท่ี 33 ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนของการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 

รายการ 
รูปแบบการเพาะปลูก (บาท) 

รวม สารเคมี ชีวภาพ ผสม 
ต้นทุนคงท่ี (บาทต่อไร่) 409.07 394.32 189.30 728.09 
ต้นทุนผันแปรรวม (บาทต่อไร่) 2,889.47 2,943.50 1,930.81 2,639.49 
จ านวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 809.20 803.73 746.10 918.01 
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม) 3.57 3.66 2.59 2.88 
ราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม) 7.73 7.28 11.66 11.60 
ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน (กิโลกรัมต่อไร่) 98.33 108.93 20.87 83.50 

 
ตารางที่ 33 ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ในจังหวัดกาญจนบุรี 

เท่ากับ 98.33 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ดังนี้ 
1. ส าหรับการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ชีวภาพ และผสม มีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน 

เท่ากับ 108.93 20.87 และ 83.50 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
2. การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน แสดงให้เห็นว่าการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพให้

ปริมาณผลผลิตที่คุ้มทุนน้อยที่สุด ในขณะที่การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีปริมาณผลผลิตที่คุ้มทุนสูง
ที่สุด 
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ตารางท่ี 34 ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุนของการเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 

รายการ 
รูปแบบการเพาะปลูก (บาท) 

รวม สารเคมี ชีวภาพ ผสม 
ต้นทุนการผลิตรวม (บาทต่อไร่) 3,298.54 3,337.82 2,120.11 3,367.58 
จ านวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 809.20 803.73 746.10 918.01 
ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน (บาทต่อกิโลกรัม) 4.08 4.15 2.84 3.67 

 
ตารางที่ 34 ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุนของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ในจังหวัดกาญจนบุรี 

เท่ากับ 4.08 บาทต่อกิโลกรัม ได้ดังนี้ 
1. ส าหรับการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ชีวภาพ และผสม มีราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 

4.15 2.84 และ 3.67 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
2. การเปรียบเทียบราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน แสดงให้เห็นว่าการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีราคา

ขายที่คุ้มทุนน้อยที่สุด ในขณะที่การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีราคาขายที่คุ้มทุนสูงที่สุด 
 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการเพาะปลูกข้าว 
จากการสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีที่เพาะปลูกข้าว ในรอบปีการ

เพาะปลูก 2558 ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบกับค าบรรยาย โดยแยกประเด็นไว้ 3 ประเภท ไว้ดัง
ตารางที่ 35 - 37 
 
ตารางท่ี 35  ปัญหาและอุปสรรคด้านการเพาะปลูก 

ด้านการเพาะปลูก 

รวม เคม ี ชีวภาพ ผสม 
จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อย
ละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

  พื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอ 80 13.72 70 14.08 5 8.20 5 20.00 
  ปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ / 
สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย 

235 40.31 223 44.87 9 14.75 3 12.00 

  แมลงศั ต รูพื ช รบกวน  / 
วัชพืชมาก 

228 39.11 191 38.43 22 36.07 15 60.00 

  ขาดแคลนแรงงาน/วัตถุดิบ 40 6.86 13 2.62 25 40.98 2 8.00 
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ตารางที่ 35 ปัญหาและอุปสรรคในด้านการเพาะปลูกของเกษตรกรในภาพรวม พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคด้านปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ / สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย มาเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 235 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 40.31 รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านแมลงศัตรูพืชรบกวน / วัชพืชมาก จ านวน 228 
ราย คิดเป็นร้อยละ 39.11 ปัญหาและอุปสรรคด้านพ้ืนที่เพาะปลูกไม่เพียงพอและขาดแคลนแรงงานน้อย
ที่สุด จ านวน 80 และ 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.72 และ 6.86 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อแยกตามวิธีการเพาะปลูก 
ดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี พบว่า ด้านปัญหา
และอุปสรรคที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ / สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย 
จ านวน 223 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.87 และรองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านแมลงศัตรูพืชรบกวน / 
วัชพืชมาก จ านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.43 และปัญหาและอุปสรรคด้านพ้ืนที่เพาะปลูกไม่เพียงพอ
และด้านขาดแคลนแรงงาน / วัตถุดิบ จ านวน 70 และ 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.08 และ 2.62 ตามล าดับ 

2. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ พบว่า ด้านปัญหาและ
อุปสรรคที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านการขาดแคลนแรงงาน / วัตถุดิบ กับด้านแมลงศัตรูพืชรบกวน / 
วัชพืชมา จ านวน 25 และ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.98 และ 36.07 ตามล าดับ รองลงมาคือปัญหาและ
อุปสรรคด้านปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ / สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.75 
และปัญหาและอุปสรรคด้านพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอน้อยที่สุด จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.20 

3. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ พบว่า 
ด้านปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านแมลงศัตรูพืชรบกวน / วัชพืชมา จ านวน 15 ราย คิด
เป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านพ้ืนที่เพาะปลูกไม่เพียงพอ ด้านปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ 
/ สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย ด้านการขาดแคลนแรงงาน / วัตถุดิบ จ านวน 5 3 และ 2 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 20 12 และ 8 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 36  ปัญหาและอุปสรรคด้านต้นทุนการเพาะปลูก 

ด้านต้นทุนการผลติ 
รวม เคม ี ชีวภาพ ผสม 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

  ค่าเมล็ดพันธ์ุราคาสูง 169 20.46 127 17.35 27 57.45 15 31.92 
  ค่าจ้างแรงงานสูง 118 14.29 96 13.11 20 42.55 2 4.25 
  ค่าปุ๋ยมีราคาสูง 279 33.78 263 35.93 - - 16 34.04 
  ค่ายาก าจัดวัชพืช/แมลง
ราคาสูง 

260 31.48 246 33.61 - - 14 29.79 

 
ตารางที่ 36 ปัญหาและอุปสรรคในด้านต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในภาพรวม พบว่า 

ปัญหาและอุปสรรคด้านค่าปุ๋ยเคมีและค่ายาก าจัดวัชพืชและแมลงมีราคาสูงเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 279 
และ 260 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.78 และ 31.48 รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านค่าเมล็ดพันธุ์และ
ค่าจ้างแรงงานสูง จ านวน 169 และ 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.46 และ 14.29 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อแยกตาม
วิธีการเพาะปลูก ดังนี้ 
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1. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี พบว่า ด้านปัญหา
และอุปสรรคที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านค่าปุ๋ยเคมีและค่ายาก าจัดวัชพืชและแมลงมีราคาสูง จ านวน 
263 และ 246 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.93 และ 33.61 รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านค่าเมล็ดพัน ธุ์
และค่าจ้างแรงงานสูง จ านวน 127 และ 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.35 และ 13.11 ตามล าดับ 

2. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ พบปัญหาและ
อุปสรรค 2 ด้าน คือ ด้านค่าเมล็ดพันธุ์ จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.45 และด้านค่าจ้างแรงงาน 
จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.55 

3. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ พบว่า 
ด้านปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านค่าปุ๋ยเคมี ด้านค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว และด้านค่ายา
ก าจัดวัชพืชและแมลงที่มีราคาสูง จ านวน 16 15 และ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.04 31.92 และ 29.79 
ตามล าดับ ปัญหาและอุปสรรคด้านค่าจ้างแรงงานมีราคาสูง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.25 

 
ตารางท่ี 37  ปัญหาและอุปสรรคด้านผลตอบแทน 

ด้านผลตอบแทน 
รวม เคม ี ชีวภาพ ผสม 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ความถี่) 

ร้อยละ 
(%) 

  ผลผลิตได้น้อย 206 29.10 171 26.97 25 51.02 10 40.00 
  ราคามีความผันผวน 247 34.88 215 33.91 20 40.82 12 48.00 
  ไม่มีอ านาจต่อรองราคา 153 21.61 150 23.66 2 4.08 1 4.00 
  ราคาขายไม่ได้ตามราคา
ประกันของรัฐบาล 

102 14.41 98 15.46 2 4.08 2 8.00 

 
ตารางที่ 37 ปัญหาและอุปสรรคในด้านผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรใน

ภาพรวม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านราคามีความผันผวนมาเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 247 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 34.88 รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านผลผลิตได้จ านวนน้อย จ านวน 206 ราย คิดเป็นร้อยละ 
29.10 และปัญหาและอุปสรรคด้านไม่มีอ านาจต่อรองราคากับราคาขายไม่ได้ตามราคาประกันของรัฐบาล 
จ านวน 153 และ 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.61 และ 14.41 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อแยกตามวิธีการเพาะปลูก 
ดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านราคามีความผันผวน จ านวน 215 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.91 
รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านผลผลิตได้จ านวนน้อย จ านวน 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.97 และ
ปัญหาและอุปสรรคด้านไม่มีอ านาจต่อรองราคากับราคาขายไม่ได้ตามราคาประกันของรัฐบาล จ านวน 150 
และ 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.66 และ 15.46 ตามล าดับ 
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2. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านผลผลิตได้จ านวนน้อย จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.02 
รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านราคามีความผันผวน จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.82 และปัญหา
และอุปสรรคด้านไม่มีอ านาจต่อรองราคากับราคาขายไม่ได้ตามราคาประกันของรัฐบาล จ านวน 2 ราย คิด
เป็นร้อยละ 4.08 เท่ากัน 

3. ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรของการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ พบว่า 
ด้านปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านราคามีความผันผวน จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48 รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคด้านผลผลิตได้จ านวนน้อย จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 และ
ปัญหาและอุปสรรคราคาขายไม่ได้ตามราคาประกันของรัฐบาลกับด้านไม่มีอ านาจต่อรองราคา จ านวน 2 
และ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 และ 4 ตามล าดับ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีที่ เพาะปลูกข้าว ในรอบปีการเพาะปลูก 
2558/2559 โดยได้สรุปจากข้อเสนอแนะต่างๆ  

6.1 ด้านราคา 
- รัฐบาลควรมีมาตรการในการประกันราคาข้าว ให้ราคาข้าวที่สูงกว่านี้ อยากให้มีการควบคุมราคา

ข้าวไม่ให้มีการผันผวน อยู่ในระดับ 10 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไป เกษตรกรจึงจะอยู่ได้ ก าไรที่ได้มาเพียงน้อย
นิดต้องน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้เกษตรกรทุกวันนี้เป็นหนี้มากขึ้น 

- การควบคุมราคาค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาก าจัดศัตรูพืช จากรัฐบาลที่มีมาตรการในการควบคุม
ไม่ให้มีความผันผวนและจ าหน่ายเกินกว่าราคาที่ก าหนด 

6.2 ด้านอื่นๆ 
- ควรจัดสรรเครื่องมือมาช่วยในการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ หรือครัวเรือน เช่น 

เครือ่งมือปักด า หรือเครื่องมืออ่ืนๆ เช่น รถไถ-เทือกนา 
- การจัดสรรน้ าในการท าการเกษตร 
- ผลผลิตที่ไปจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีข้าว จะต าหนิในด้านของความชื้นและความไม่

สมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าว และกดราคา 
- ส่วนใหญ่ชาวนามีปัญหาจากผลตอบแทนราคาข้าวที่ต่ า ต้นทุนการผลิตที่สูง ไม่มีอ านาจไปต่อรอง

ราคาจากโรงสีและพ่อค้าคนกลางได้ จากภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การท านาโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถ
เปลี่ยนไปท าการเกษตรอย่างอ่ืนได้ 

- อยากให้หันมาปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุน ลดสารเคมี ท าเพ่ือการบริโภคและเพ่ือ
จ าหน่ายที่ได้ราคามากกว่า และคนที่บริโภคจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง 

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ชาวนารู้จักการท านาปรัง รู้จักปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง พันธุ์ข้าวดัดแปลง ชาวนาก็
เริ่มท านาแบบขาดทุน ดูได้จากการถือครองที่ดิน ถ้าการท านาดีจริงท าไมที่ดินชาวนาไปอยู่กับโรงสี ชาวนา
หลงติดอยู่กับปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนพืช ยาฆ่าแมลง ต้องกู้หนี้ยืมสินมาซื้อหา แต่สุดท้ายไมได้ผลก็ไม่เห็นบริษัทยา 
หรือบริษัทปุ๋ย ที่ไหนมารับผิดชอบ กรมการค้าก็กลายเป็นเครื่องมือให้กับนายทุน โดยการวิจัยพันธุ์ข้าวที่
อ่อนแอ คือ ข้าวที่เอามาปลูกต้องใช้ปุ๋ยจ านวนมาก อ่อนแอต่อโรค ชาวนาต้องหายาต่ างๆ ปุ๋ยต่างๆ มาฉีด 
โดยไม่มีการควบคุมราคา ไม่มีการเสียภาษี ไม่มีการควบคุมการโฆษณา สุดท้ายชาวนาก็เหลือแต่ข้าวพันธุ์ที่
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ไม่สมบูรณ์ที่ผู้เพาะปลูกไม่นิยมบริโภค เพราะมันแข็งแต่ต้องปลูกเพาะมันให้ผลผลิตสูง โดยที่ชาวนาไม่เคย
มองถึงต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนและสุขภาพที่แย่ลง และสุดท้ายก็ถูกทอดทิ้งให้ตายไปกับหนี้สินที่ไม่มีวันหมด สุดท้าย 
บริษัทปุ๋ย มีอ านาจเหนือรัฐบาล แต่เส้นทางที่ข้าวไปหลังจากมือชาวนากลับสร้างผลก าไรอย่างดีให้กับคน
เบื้องหลัง 
 
7. บทสรุป 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงผลการวิจัย ส าหรับในบทที่ 5 ถัดไป จะกล่าวถึง สรุปผล ประกอบด้วย 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทน
ของการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี” ทั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนที่ได้รับจากการเพาะปลูกข้าว 

โดยการใช้สารเคมี การใช้สารชีวภาพ และการใช้สารเคมีผสมสารชีวภาพ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ในการเก็บข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถามในการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 410 ราย คิดเป็นจ านวน 
4,018 ไร่ สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส าหรับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในการเพาะปลูกข้าวในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ านวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.15 มีช่วงอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป จ านวน 133 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 32.34 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 223 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.39 สถานภาพ
ทางครอบครัวแต่งงานจดทะเบียนสมรส จ านวน 279 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.05 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท านา ระหว่าง 11 – 20 ปี จ านวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.90 การเพาะปลูกข้าวส่วนใหญ่
แบบข้าวนาปรัง จ านวน 372 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.73 วิธีการเพาะปลูกข้าวส่วนใหญ่ใช้สารเคมี 
จ านวน 3,621 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ชนิดข้าวที่ใช้ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นตระกูล
พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี จ านวน 2,624 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65 

ส าหรับกระบวนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่มีขั้นตอนที่
เหมือนกัน คือ เริ่มต้นจากการจัดเตรียมดินหรือแปลงที่ใช้ในการเพาะปลูก หลักจากนั้นก็จะท าการ
หว่านข้าวซึ่งเป็นวิธีส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ หลังจากนั้นก็ดูแลบ ารุงรักษาจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการ
เก็บเก่ียวผลผลิตต่อไป  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวต้นทุนจากการเพาะปลูก 
ต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ส าหรับต้นทุนผันแปร แยกได้เป็น 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าใช้จ่ายในการผลิต ดังนี้ 

     1.2.1 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี มีต้นทุนการ
ผลิตรวม จ านวน 3,337.82 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ จ านวน 394.32 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 11.81 และต้นทุนผันแปร จ านวน 2,943.50 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.19 ส าหรับต้นทุน
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ผันแปรแยกเป็นค่าวัตถุดิบ จ านวน 1,113.88 บาทต่อไร่ ค่าแรงงาน จ านวน 215.09 บาทต่อไร่ และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 1,614.53 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.37, 6.45 และ 48.37 
ตามล าดับ 

     1.2.2 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ มีต้นทุนการ
ผลิตรวม จ านวน 2,120.11 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ จ านวน 189.30 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 8.93 และต้นทุนผันแปร จ านวน 1,930.81 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.07 ส าหรับต้นทุน
ผันแปรแยกเป็นค่าวัตถุดิบ จ านวน 397.09 บาทต่อไร่ ค่าแรงงาน จ านวน 138.20 บาทต่อไร่ และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 1,395.52 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.73  , 6.52 และ 65.82 
ตามล าดับ 

     1.2.3 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวแบบสารใช้สารเคมีผสม
ชีวภาพ มีต้นทุนการผลิตรวม จ านวน 3,367.58 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ จ านวน 728.09 
บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.62 และต้นทุนผันแปร จ านวน 2,639.49 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
78.38 ส าหรับต้นทุนผันแปรแยกเป็นค่าวัตถุดิบ จ านวน 756.67 บาทต่อไร่ ค่าแรงงาน จ านวน 
258.66 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 1,624.16 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.47, 
7.68 และ 48.23 ตามล าดับ 

     1.2.4 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีแบบภาพรวมราย
จังหวัด พบว่า มีต้นทุนการผลิตรวม จ านวน 3,359.14 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ จ านวน 
409.07 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.18 และต้นทุนผันแปร จ านวน 2,950.07 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 87.82 ส าหรับต้นทุนผันแปรแยกเป็นค่าวัตถุดิบ จ านวน 1,127.00 บาทต่อไร่ ค่าแรงงาน 
จ านวน 215.32 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 1,607.75 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
33.55 , 6.41 และ 47.86 ตามล าดับ 

     1.2.5 การเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีต้นทุนสูงที่สุด จ านวน 3,367.58 บาทต่อไร่ รองลงมา
คือการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี จ านวน 3,337.82 บาทต่อไร่ และการเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ
มีต้นทุนต่ าทีสุ่ด จ านวน 2,120.11 บาทต่อไร่  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าว 
ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ประกอบด้วย จ านวนผลผลิตต่อไร่ 

ราคาที่จ าหน่ายได้ต่อกิโลกรัม รายได้รวมต่อไร่ และก าไรขาดทุนสุทธิต่อไร่ จากการเพาะปลูกข้าวหนึ่ง
ฤดูกาลเพาะปลูก ดังนี้ 

     1.3.1 ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี 
จ านวนผลผลิต เท่ากับ 803.73 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 7.28 บาทต่อกิโลกรัม รายได้
รวมทั้งหมด เท่ากับ 5,851.15 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 2,513.33 บาทต่อไร่ คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 42.95 % อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับ 5.88% 
และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 5.46% 

     1.3.2 ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ 
จ านวนผลผลิต เท่ากับ 746.10 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 11.66 บาทต่อกิโลกรัม รายได้
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รวมทั้งหมด เท่ากับ 8,699.53 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 6,579.42 บาทต่อไร่ คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 75.63 % อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับ 
32.72% และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 29.60% 

     1.3.3 ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี
ผสมชีวภาพ จ านวนผลผลิต เท่ากับ 918.01 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 11.60 บาทต่อ
กิโลกรัม รายได้รวมทั้งหมด เท่ากับ 10,648.92 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 7,281.34 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 68.38% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
เท่ากับ 11.71% และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROI) เทา่กับ 11.11% 

     1.3.4 ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวรวมทั้งจังหวัด 
จ านวนผลผลิต เท่ากับ 809.20 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 7.73 บาทต่อกิโลกรัม รายได้
รวมทั้งหมด เท่ากับ 6,255.12 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 2,956.58 บาทต่อไร่ คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากับ 47.27% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับ 7.03% 
และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 6.52% 

     1.3.5 การเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า  
ด้านจ านวนผลผลิตต่อไร่ พบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพให้

ผลผลิตที่มากท่ีสุด ในขณะที่การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีผลผลิตที่ต่ าท่ีสุด  
ด้านราคาขาย พบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีราคาขายที่สูงที่สุด ในขณะที่

การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีราคาขายที่ต่ าที่สุด 
ด้านรายได้รวม พบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีรายได้รวมที่

สูงที่สุด ในขณะที่การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีรายได้รวมที่ต่ าที่สุด 
ด้านก าไรสุทธิ พบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีก าไรสุทธิที่สูง

ที่สุด ในขณะที่การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีก าไรสุทธิที่ต่ าที่สุด 
ด้านอัตราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ พบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีอัตรา

ผลตอบแทนที่สูงสุด ซึ่งถือเป็นการดีที่การเพาะปลูกแบบชีวภาพวัดผลตอบแทนจากการด าเนินงาน
ทีม่ากที่สุด ในขณะที่การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ าที่สุด 

ด้านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน พบว่า การ
เพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพมีอัตราผลตอบแทนที่สูงสุด ซึ่งถือเป็นการดีที่การเพาะปลูกแบบชีวภาพวัด
ประสิทธิภาพจากการด าเนินงานที่มากที่สุด ในขณะที่การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีอัตรา
ผลตอบแทนที่ต่ าท่ีสุด 
 
2.  อภิปรายผล 

จากการศึกษาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการ
ปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

2.1 กระบวนการการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในการเพาะปลูกข้าวในจังหวัด

กาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบ
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อาชีพท านา ระหว่าง 11 – 20 ปี การเพาะปลูกข้าวส่วนใหญ่แบบข้าวนาปรัง วิธีการเพาะปลูกข้าว
ส่วนใหญ่ใช้สารเคมี ชนิดข้าวที่ใช้ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นตระกูลพันธุ์ข้าว
สุพรรณบุรี ส าหรับกระบวนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี เริ่มต้นจากการ
จัดเตรียมดินหรือแปลงที่ใช้ในการเพาะปลูก จากนั้นก็จะท าการหว่านข้าว หลังจากนั้นก็ดูแล
บ ารุงรักษาจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป สอดคล้องกับ Ohen (2015)      
ผู้ประกอบอาชีพท านาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาในระดับพ้ืนฐาน รวมถึงกระบวนการเพาะปลูก
ข้าวที่มีขั้นตอนในลักษณะเดียวกับการวิจัยของ อะนน สืบเสน (2546)  และสุกัญญา นนตานอก 
(2548) 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกข้าว โดยการใช้
สารเคมี การใช้สารชีวภาพ และการใช้สารเคมีผสมสารชีวภาพ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

ส าหรับต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรรวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 3,359.14 บาทต่อไร่ 
แยกเป็นต้นทุนการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี เท่ากับ 3,337.82 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพาะปลูก
ข้าวแบบสารชีวภาพ เท่ากับ 2,120.11 บาทต่อไร่ และต้นทุนการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสม
ชีวภาพ เท่ากับ 3,367.58 บาทต่อไร่ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงกว่าต้นทุน
คงที่ โดยสอดคล้องกับศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ (2554) กาญจนาภรณ์ เจียวท่าไม้ (2535) พงษ์สวัสดิ์ 
พันธารัตน์ (2547) วันธะนา สานุสิทธิ์ (2553) ปรางค์ ภาคพานิช (2555) และอะนน สืบเสน (2556) 
รวมถึงงานวิจัยจากต่างประเทศของ Inoko (1984) จากนักวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมามีผลวิจัยพบว่า
ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะมาจากต้นทุนผันแปรที่มีสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนคงที่ 

ส าหรับผลตอบแทนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรจากก าไรสุทธิ พบว่า รวมทั้งจังหวัด 
เท่ากับ 2,956.58 บาทต่อไร่ แยกเป็นก าไรสุทธิจากการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี เท่ากับ 
2,513.33 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิจากการเพาะปลูกข้าวแบบสารชีวภาพ เท่ากับ 6,579.42 บาทต่อไร่ 
และก าไรสุทธิจากการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ เท่ากับ 7,281.34 บาทต่อไร่ ซึ่งผล
จากการวิจัยสอดคล้องกับรัชนี รูปหล่อ (2547) ที่ให้ผลจากการวิจัยพบว่าการใช้ สารเคมีผสมกับ
ชีวภาพมีผลตอบแทนที่มากที่สุด ส าหรับผลตอบแทนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในรูปของ
ผลผลิต พบว่า รวมทั้งจังหวัด เท่ากับ 809.20 กิโลกรัมต่อไร่ จากการเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี 
เท่ากับ 803.73 กิโลกรัมต่อไร่ การเพาะปลูกข้าวแบบชีวภาพ เท่ากับ 746.10 กิโลกรัมต่อไร่ และการ
เพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพ เท่ากับ 918.01 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้พบว่าการเพาะปลูก
ข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีผลผลิตจากการเพาะปลูกที่สูงที่สุด เนื่องจากมีการปรับปรุงดินก่อน
การเพาะปลูก ซึ่งสอดคล้องกับ Kawaguchi (1983) และ Raufu (2014) ที่มีการกล่าวถึงการ
ปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูกเพ่ือช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มากข้ึน 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่า ต้นทุนผันแปรของการเพาะปลูกข้าวมีจ านวนต้นทุนที่สูง 
โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาบ ารุงรักษา และค่าเมล็ดพันธุ์ และจากการเก็บข้อมูลมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมคือ
เกษตรกรไม่มีการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายของครัวเรือนเพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง รวมถึง
ผลตอบแทนที่ได้รับจริง ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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1. การใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากราคาและต้นทุนที่ต่ ากว่าจากผลที่ได้
ศึกษามาแล้วนั้น แต่จากการศึกษาก็พบอีกว่าการหาแหล่งจ าหน่ายนั้นหาได้ยาก จึงแนะน าว่าอาจมี
การซื้อหรือเลี้ยงสัตว์เอง เช่น วัว ควาย และน าหญ้าที่เป็นวัชพืชในแปลงนามาให้สัตว์เลี้ยงกินช่วยลด
การฉีดยาฆ่าแมลงในการก าจัดวัชพืชที่เป็นปัญหาของเกษตรกร รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถั่ว 
ข้าวโพด ในช่วงเวลาที่พักแปลงนาแล้วท าการไถกลบเพื่อปรับปรุงดินในช่วงฤดูการเพาะปลูก 

2. ในด้านราคาจ าหน่ายของปุ๋ยเคมีและยาบ ารุงรักษาต่างๆ เช่น ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ย่าฆ่า
วัชพืช ควรมีมาตรการในการควบคุมเรื่องการก าหนดราคาจ าหน่ายของพ่อค้าคนกลางต่างๆ โดยมีการ
ส่งเสริมให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีมาตรการในการตรวจตราราคาสินค้าประเภท
ดังกล่าวเป็นพิเศษ และมีบทลงโทษแต่ผู้ที่ผ่าฟืน 

3. เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรควรมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพ่ือไว้ปลูกเองต่อในฤดูกาล
เพาะปลูกต่อไป เพ่ือลดปัญหาด้านต้นทุนจากการซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งจ าหน่ายภายนอก 

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีในครัวเรือน เพ่ือให้สะท้อนถึงผลการใช้จ่ายของ
ครัวเรือน เพ่ือสามารถน าไปปรับปรุงรายการในส่วนที่บกพร่องในฤดูการเพาะปลูกต่อไป รวมถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวในพ้ืนที่แปลงใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพข้าว และกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ และการพัฒนาให้
เป็นจุดเรียนรู้ การบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่
ประณีตและเหมาะสมกับพ้ืนที่สู่เกษตรกรในชุมชน (จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ, 2558) 

5. จัดเวทีการประชุมถึงกระบวนการตามหลัก Best Practice ของเกษตรกรตัวอย่างที่มี
กระบวนการในการเพาะปลูกข้าวของรอบฤดูกาลเพาะปลูกปีท่ีผ่านมาในด้านจ านวนผลผลิต ราคาขาย 
รายได้รวมและก าไรสุทธิที่ดีที่สุด เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวิธีที่ดีที่สุดในการเพาะปลูก
ข้าวให้กับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป คือ ศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลผลิต ศึกษาแนวทางการ
ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพ่ิมผลก าไร และศึกษากระบวนการบริหารจัดการระบบน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร
ในพ้ืนที่ รวมถึงการพิจารณากรอบระยะเวลาในแต่ละกระบวนการของแต่ละวิธีการเพาะปลูกข้าว 
และการพิจารณาในประเด็นการเพาะปลูกข้าวในระยะยาว (แปลงทดลอง) เพ่ือดูแนวโน้มของต้นทุน
ผันแปรในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ือพร้อมท าการเพาะปลูก 
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สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกจิ  (ศาลายา)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทร  02-4416079 ต่อ 2841   โทรสาร  02-4416077   E-Mail :  Acc.sly@hotmail.com 

 
24  มกราคม  2559 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  จันดี 

สิ่งที่แนบมาด้วย  แบบสอบถาม 

ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี    
คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าลังท าโครงการวิจัย เรื่อง  
“การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าวของกลุ่ม
เกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการเพาะปลูกข้าวและ
เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับจากการเพาะปลูกข้าว โดยการใช้สารเคมี    
การใช้สารชีวภาพ และการใช้สารเคมีผสมสารชีวภาพ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ซึ่งใช้ในการสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีการเพาะปลูกข้าว
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกบัผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัย ทางคณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

        (อาจารย์พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ) 
     อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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เรียน   คุณคณพศ  เฉื่อยฉ่ า  (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ) 
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แบบสอบถามในการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตกับผลตอบแทนของการเพาะปลูกข้าว 
ของกลุ่มเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 
ค าชี้แจง 

ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังแต่ละรายจะถือ
ว่าเป็นความลับ และข้อมูลที่ได้รับจะน าไปใช้เฉพาะส าหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจะ
อภิปรายผลเป็นภาพรวม จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและสถานภาพของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารต้นทุนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร 
และการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวของประเทศไทยด้วย ขอให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้
ข้อมูลตามความเป็นจริง 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วันที่สัมภาษณ์ .............................................. ชื่อเกษตรกร ....................................................................................... 

ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................. 

1.  เพศ  (   )  ชาย  (   )  หญิง 
 
2.  อายุ  (   )  ต่ ากว่า 30 ปี (   )  31 – 40 ปี  (   )  41 – 50 ปี   

(   )  51 – 60 ปี  (   )  60 ปีขึ้นไป 
 

3.  ระดับการศึกษาของท่าน  
(   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา  (   )  ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษาตอนต้น  
(   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / ปวส.  
(   )  ปริญญาตรี   (   )  สูงกว่าปริญญาตรี (   )  ไม่ได้ศึกษา 
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4.  สถานภาพ  (   )  โสด   (   )  หม้าย – หย่าร้าง 
(   )  แต่งงาน จดทะเบียนสมรส 
(   )  แต่งงาน อยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
 

5.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว 
 5.1  ท่านเริ่มท านา เมื่อ พ.ศ. ....................................................... รวมระยะเวลาถึงปัจจุบัน ............... ปี 
 5.2  ปัจจุบันท่านปลูกข้าวแบบใด  

 (   )  ข้าวนาปี  (   )  ข้าวนาปรัง  (   )  อื่นๆ ....................................................... 
 5.3  ท่านปลูกข้าว ปีละ .............................................. ครั้ง 
 5.4  ฤดูการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวครั้งละ ......................................... เดือน 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 

1.  ลักษณะการถือครองที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
(   )  ที่ดินของตนเอง    จ านวนที่ดิน ................... ไร่ ................... งาน ....................... ตารางวา  

 ภาษีท่ีดิน      ประจ าปีไร่ละ ......................................... บาท  รวม ..................................... บาท 
(   )  ที่ดินของครอบครัว/ญาติ  จ านวนที่ดิน ................... ไร่ ................... งาน ....................... ตารางวา  

   รวมค่าใช้จ่าย ...................................................................................................................................... บาท 
 (   )  ที่ดินเช่า    จ านวนที่ดิน .................... ไร่ .................. งาน ....................... ตารางวา  
  อัตราค่าเช่า    ประจ าปีไร่ละ .......................................... บาท  รวม ..................................... บาท 
 (   )  อื่นๆ ...................... จ านวนที่ดิน .................... ไร่ .................. งาน ....................... ตารางวา  
   รวมค่าใช้จ่าย ...................................................................................................................................... บาท 
 
2.  พันธุ์ข้าวที่ปลูก ……………………...………………… จ านวน ........... กิโลกรัม ราคา/กิโลกรัม .................... บาท 

(   )  ซื้อเมล็ดพันธุ์    (   )  เตรียมเมล็ดพันธุ์เอง 
 
3.  ลักษณะของการเพาะปลูก 

(   )  ท่านปลูกข้าวเอง    (   )  จ้างปลูก 
 
4.  แหล่งที่มาของเงินทุน 
 (   )  เงินทุนส่วนตัว 
 (   )  เงินทุนของครอบครัว 
 (   )  กู้ยืมจาก ........................................................................................... จ านวนเงิน .............................. บาท 

(ธ.ก.ส. / นายทุนเงินกู้ / ญาติพ่ีน้อง / กองทุนหมู่บ้าน / สหกรณ์การเกษตร / อื่น ๆ)  
- แหล่งเงินกู้จาก ............................................ จ านวนเงิน .................. บาท อัตราดอกเบี้ย ....... ต่อปี 
- แหล่งเงินกู้จาก ............................................ จ านวนเงิน .................. บาท อัตราดอกเบี้ย ....... ต่อปี 
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5.  เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ในการท านา 

ที ่ เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 
จ านวน 
(ชิ้น) 

ราคาทุน 
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

1. รถไถนา    

2. เครื่องสูบน้ า / ปั๊มน้ า / ท่อสูบน้ า    

3. เครื่องพ่นยา    

4.     

5.     

 
6.  ค่าไถพรวนดิน จ านวน ......................... ครั้ง รวมจ านวนเงิน ..................................................... บาท 
 (   )  กรณีจ้างเหมา จ านวนเงิน .......................................... บาท/ไร่ รวม ............................................. บาท 
 (   )  กรณีจ้างแรงงาน จ านวน .......... คน ค่าแรง ............ บาท/วัน รวม ........................................... บาท 
 (   )  อื่นๆ ................................................................................................................................................................  
 
7.  ค่าแรงงานในการเพาะปลูกข้าว 
 (   )  ค่าหว่านเมล็ดข้าว จ านวน ........... คน ค่าแรง ........... บาท/วัน รวม ......................................... บาท 
 (   )  ค่าด านา     จ านวน .......... คน ค่าแรง ........... บาท/วัน รวม ........................................ บาท 
 (   )  อื่นๆ.................................................................................................................................................................. 
 
8.  ค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ย 

(   )  ปุ๋ยเคมี สูตร ....................................... จ านวน ...... ครั้ง ครั้งละ ....... กก. ราคา/กก. ................ บาท 
(   )  ปุ๋ยชีวภาพ  

 - มูลสัตว์      จ านวน ............... ครั้ง ครั้งละ ........... กก. ราคา/กก. ................ บาท 
 - อ่ืนๆ.....................................  จ านวน ............... ครั้ง ครั้งละ ........... กก. ราคา/กก. ............... บาท 

 (   )  อื่นๆ.................................................................................................................................................................. 
 
9.  ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย 
 (   )  ด าเนินการเอง  
 (   )  จ้างแรงงาน   จ านวน .......... คน ค่าแรง ............ บาท/วัน รวม .......................................... บาท 
 (   )  อื่นๆ.................................................................................................................................................................. 
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10.  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
(   )  ยาฆ่าหญ้า สูตร .............................. จ านวน ...... ครั้ง ครั้งละ ....... ลิตร ราคา/ลิตร .............. บาท 
(   )  ยาฆ่าหนู / ปู / หอย  

สูตร ........................... จ านวน ...... ครั้ง ครั้งละ ....... ลิตร ราคา/ลิตร ................ บาท 
(   )  ยาฆ่าแมลง สูตร ............................ จ านวน ...... ครั้ง ครั้งละ ....... ลิตร ราคา/ลิตร .............. บาท 
(   )  อื่นๆ.............................................................................................................................................................. 
(   )  อื่นๆ.............................................................................................................................................................. 
(   )  อื่นๆ.............................................................................................................................................................. 

 
11. ค่าสาธารณูปโภค (กรณีด าเนินการเอง) 

 (   )  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
รถไถ   จ านวนเงิน ................ บาท  เครื่องตัดหญ้า  จ านวนเงิน ................ บาท 
เครื่องสูบน้ า  จ านวนเงิน ................ บาท รถขนข้าว จ านวนเงิน ................ บาท 
อ่ืนๆ ....................................................................... จ านวนเงิน .................................. บาท 
อ่ืนๆ ....................................................................... จ านวนเงิน .................................. บาท 
อ่ืนๆ ....................................................................... จ านวนเงิน .................................. บาท 

 (   )  ค่าไฟฟ้า จ านวนเงิน ........................... บาท 
 
12. ค่าจ้างเหมาสาธารณูปโภค (กรณีจ้างแรงงาน) 

 (   )  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า   จ านวนเงิน .................................... บาท/ไร่   รวม ................................... บาท 
 (   )  ค่าจ้างเหมาพ่นยา   จ านวนเงิน .................................... บาท/ไร่   รวม ................................... บาท 

  (   )  อื่นๆ................................................................................................................................................................ 
  (   )  อื่นๆ................................................................................................................................................................ 
 
13. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   (   )  ค่าแรงเก็บเกี่ยว  จ านวน .......... คน ค่าแรง ............ บาท/วัน รวม .......................................... บาท 

 (   )  ค่าจ้างเหมาเก็บเก่ียว   จ านวนเงิน ......................... บาท/ไร่   รวม .......................................... บาท 
  (   )  อื่นๆ................................................................................................................................................................ 
  (   )  อื่นๆ................................................................................................................................................................ 
 
14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกข้าว 
  (   )  ......................................................................................................................................................................... 
  (   )  ........................................................................................................................................................................ 
  (   )  ......................................................................................................................................................................... 
  (   )  ........................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 

 

1.  ผลผลิต / รายได้จากการจ าหน่ายข้าว 

รายได้จากการจ าหน่าย 
ปริมาณ 

(กิโลกรัม) 
ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 
รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 
ผลผลิตทั้งหมด    
หัก  เก็บไว้บริโภค 
      ท าเมล็ดพันธุ์ 
      อ่ืนๆ.................................... 

   

คงเหลือท่ีจ าหน่าย    
ช่องทางการจัดจ าหน่าย :-    
 จ าหน่ายด้วยตนเอง    
 พ่อค้าในจังหวัด    
 พ่อค้าต่างจังหวัด    
 โรงสีข้าวภายในจังหวัด    
 โรงสีข้าวต่างจังหวัด    
 สหกรณ์ / โครงการ / จ าน า    
 อ่ืนๆ ............................................................    

รวมทั้งสิ้น    
 
2.  ความพึงพอใจต่อราคาที่จ าหน่ายได้ 
 (   )  พึงพอใจ    (   )  ไม่พึงพอใจ  ......................................................................... 
 
3.  ราคาท่ีพึงพอใจที่ได้จากการจ าหน่าย   .........................................................................  บาท 
 
4.  ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนในการท านา รอบปีเพาะปลูก 2558 

(   )  ก าไรประมาณ     จ านวนเงิน ......................................... บาท  
(   )  เท่าทุน    จ านวนเงิน ......................................... บาท  
(   )  ขาดทุนประมาณ  จ านวนเงิน........................................... บาท 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 

 
1.  ด้านการเพาะปลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   )  พ้ืนที่เพาะปลูกไม่เพียงพอ 
(   )  ปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ / สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย 
(   )  แมลงศัตรูพืชรบกวน / วัชพืชมาก 
(   )  ขาดแคลนแรงงาน 
(   )  อ่ืนๆ ........................................................................................................................ 
 

2.  ด้านต้นทุนการผลิตในการเพาะปลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   )  ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวมีราคาสูง 
(   )  ค่าจ้างแรงงานสูง 
(   )  ค่าปุ๋ยมีราคาสูง 
(   )  ค่ายาปราบศัตรูพืช / ก าจัดแมลง มีราคาสูง 
(   )  อ่ืนๆ ........................................................................................................................ 
 

3.  ด้านผลตอบแทนในการเพาะปลูกข้าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   )  ผลผลิตได้น้อย 
(   )  ราคามีความผันผวน / ไม่แน่นอน 
(   )  ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา 
(   )  ราคาขายไม่ได้ตามราคาประกันของรัฐบาล 
(   )  อ่ืนๆ ........................................................................................................................ 
 

 
ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1.  ชื่อ - นามสกุล  นายพงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ 
 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
 
3.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-441-6000 
ต่อ 2841, 08-1199-9787  โทรสาร 02-441-6077 E-mail: Pongsirapop.Tho@rmutr.ac.th, 
Pongsirapop@gmail.com 
 
4.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ. 2555 
 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี พ.ศ. 2554 
 ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2550 
 
5.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
 สาขาวิชาการเงินและสาขาการจัดการบริหารธุรกิจ 
  
6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและ
ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัย ด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี 2558 จากส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอบางเลน โดยได้รับ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย ด้วยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2558 จากส านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล นางสาวณัฐปภัสร์  เทียนจันทร์ 
 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
 

3.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-889-4585-7 
ต่อ 2832, 08-7503-3059  โทรสาร 02-441-6077 E-mail: Napakiku2448@hotmail.com  

 
4.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  
5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

- การพัฒนารูปแบบของช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดย
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจ ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค และการขายสินค้าของธุรกิจ  
ขนาดย่อม  

- การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาการตลาดระหว่างประเทศ โดยใช้สื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์  

- การพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับน้ าตาลมะพร้าว โดยศึกษาองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล นายจิระศักดิ์  เรืองรังษี 
 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจ าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170      
โทร .  02 -441 -6000  ต่ อ  2240 ,  08 -6507 -8718   โทรสาร  02 -441 -6077  E-mail: 
jirasak.r@rmutr.ac.th 

 
4.  ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 
5.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
 การประเมินเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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