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บทคดัย่อ 

 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุน และผลตอบแทนจาก 

การปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้งและแบบหว่านข้าวตม รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
โดยกลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี้คอืเกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง ที่ท าการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งและแบบหว่านขา้วตม อย่างละ 92 ราย 
รวมทัง้จ านวน 184 ราย  ซึ่งผูศ้กึษามกีารใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการสมัภาษณ์แบบ 
มโีครงสรา้ง 

จากการศกึษาการปลูกขา้วของเกษตรกรทัง้ 2 ประเภทของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอ
วเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ในปี 2560 พบวา่ การปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้มยีอดขายสุทธิ
ต่อไร่เฉลี่ย เท่ากบั 4,506.90 บาท ต้นทุนการผลติต่อไร่เฉลี่ย เท่ากบั 2,108.99 บาท ค่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารต่อไร่เฉลีย่ เท่ากบั 111.77 บาท ค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่เฉลีย่ เท่ากบั 
17.66บาท อัตราก าไรข ัน้ต้นเฉลี่ย 52.15 % อัตราก าไรสุทธิเฉลี่ย 49.26 % และอัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ฉลี่ย 73.74 % และส าหรบัการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมมยีอดขาย
สุทธิต่อไร่เฉลี่ย เท่ากับ 4,638.44 บาท ต้นทุนการผลิตต่อไร่เฉลี่ย เท่ากับ 2,570.38 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อไร่เฉลี่ย เท่ากบั 147.76 บาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อไร่
เฉลี่ย เท่ากบั 34.27บาท อตัราก าไรข ัน้ต้นเฉลี่ย 42.93 % อตัราก าไรสุทธเิฉลี่ย 38.87 % และ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์เฉลี่ย 56.72 % และผลการวเิคราะห์ Man-Whitney U Test 
พบว่าต้นทุนการผลติต่อไร่ อตัราก าไรขัน้ตน้ต่อไร่ อตัราก าไรสุทธติ่อไร่ และอตัราผลตอบแทน
จากสนิทรพัยต์่อไร่ของการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแห้งและแบบหว่านขา้วตมมคีวามแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อไร่ของการหว่านข้าวตมมากกว่า 



จ 

 

การหว่านข้าวแห้ง อตัราก าไรข ัน้ต้นต่อไร่ อตัราก าไรสุทธิต่อไร่ และอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์ต่อไร่ของการหว่านข้าวแห้งมากกว่าการหว่านข้าวตม ส าหรบัยอดขายสุทธิต่อไร่ 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ และค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถติ (p>0.05) นอกจากนี้ยงัพบว่าปัญหาในการปลูกขา้วทัง้สองประเภทมปัีญหา
ไม่ต่างกนัคอื ปัญหาดา้นราคาขา้วตกต ่า การขาดแคลนน ้า และดา้นโรคแมลง 
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สุดท้ายนี้ ผู้ศกึษาขอขอบพระคุณ นายสนอง พ่วงดี เกษตรอ าเภอวเิศษชยัชาญที่ให้
ข้อมูลด้านเกษตรกรการปลูกข้าวและจ านวนเกษตรที่ท าการปลูกข้าวในต าบลตลาดใหม่ 
ขอขอบคุณ นายสนัชยั เครอืใย ผูใ้หญ่บา้นต าบลตลาดใหม่ ทีเ่อือ้อ านวยความสะดวกในการตดิต่อ 
สื่อสารกบัเกษตรกร ขอบคุณคุณวชริาภรณ์ วไิลวรรณ คุณสุนิสา สุขะปานนท์ และคุณลิขติ  
ทองนาท ที่ได้มสี่วนร่วมในการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา ตรวจทานขอ้มูลและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ตลอดจนการวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
ขา้วและวถิชีวีตีขิองคนไทยนัน้ผกูพนักนัมานานอย่างแนบแน่นนบัแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั  

เพราะขา้วไม่เพยีงแต่เป็นอาหารหลกัแต่ยงัเป็นรากฐานของวฒันธรรม เป็นชวีติ จติวญิญาณ 
เป็นศกัดิศ์รีและความภูมิใจ รวมถึงเป็นสินค้าส่งออกและมีอิทธิพลอย่างมากต่อวธิีชวีติของ
เกษตรกรทีส่ามารถสรา้งรายไดจ้ากผลผลติในการท านาขา้ว ในปัจจุบนัมเีครื่องมอืเครื่องจกัรกล
ช่วยในการท านาซึ่งมคีวามแตกต่างจากสมยัโบราณที่ใชว้วัหรอืควายในการไถนา คนไทยและ
คนในเอเชียนัน้มุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคและสร้างเป็นอาชีพหลักสามารถเลี้ยงดู
ครอบครวัได ้ ปัจจุบนัการปลูกขา้วเปลีย่นไปจากเดมิจากการแลกเปลีย่นเป็นการคา้ขายมากขึน้ 
ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่มากขึน้ เพื่อให้ได้ผลผลติที่เรว็ที่สุดและมากที่สุด (ส านักงานการเกษตร
จงัหวดัอ่างทอง, 2560)  

ภาคการเกษตรกรรมมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เนื่องจากการปลูกขา้วเป็นอาชพีหลกัของ
คนไทยท าใหม้สีนิคา้ทางเกษตรและผลผลติทางเกษตร และยงัเป็นสนิคา้ทางเศรษฐกจิทางการเกษตร
ที่ส่งออกสู่ตลาดโลกที่ส าคญัของประเทศไทยและเป็นที่รูจ้กัในตลาดโลกอกีด้วย โดยในแต่ละปี 
มีปริมาณการส่งออกข้าวโลกเป็นจ านวนมาก (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2561) ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ปรมิาณการส่งออกขา้วในตลาดโลก 

(หน่วย: ลา้นตนั) 

ประเทศ 
ปริมาณการส่งออกข้าวในตลาดโลก 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อนิเดยี 11.05 10.20 10.00 
ไทย 9.78 9.50 9.70 
เวยีดนาม 6.61 5.10 5.80 
ปากสีถาน 4.00 4.30 4.20 
สหรฐัอเมรกิา 3.36 3.53 3.55 
เมยีนมาร ์ 1.74 1.10 1.40 
กมัพชูา 1.15 0.90 1.00 
ปริมาณส่งออกของโลก 42.63 39.69 40.78 

ทีม่า : สมาคมผูส้่งออกขา้วไทย, 2561 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวออกไปยังประเทศต่างๆ โลก
ระหว่างปี 2558 ถงึปี 2560 ซึ่งเป็นล าดบัที่ 2 เป็นรองจากประเทศอนิเดยี โดยมปีรมิาณ 9.78, 
9.50, 9.70 ล้านตนั ตามล าดบั นอกจากนัน้ประเทศไทยยงัได้ส่งขา้วหอมมะลอิอกไปตลาดโลก 
สูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งในปี 2560 มปีรมิาณการส่งขา้วหอมมะลอิยู่ที ่2.06 แสนตนั ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการขา้วไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะขา้วหอมมะล ิกถ็อืไดว้า่ไทยเป็นผูน้ าในการส่ง
ขา้วออกตลาดโลก (สมาคมผูส้่งออกขา้วไทย, 2561) 

ปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิโลกทัง้ราคาน ้ามนั ปุ๋ ย ข้าว ปัจจยัเสี่ยงจาก 
ภัยธรรมชาติ โรคพืชต่างๆ ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ผลผลิตและรายได้
ขึน้อยู่กบัปรมิาณน ้า ปุ๋ ย ที่ใส่ และราคาขา้วที่ไม่แน่นอนและเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้
ด้านเทคนิคต่างๆ เช่น การฟ้ืนฟูปรบัปรุงคุณภาพดนิ การเลอืกเมลด็พนัธุ์ขา้ว การลดขัน้ตอน
การผลติ การเกบ็รกัษาผลผลติ และความตอ้งการของตลาดใหเ้หมาะสม ปัจจุบนัเกษตรกรยงัคง
ใชว้ธิกีารท านาแบบเดมิๆ ทีส่บืทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละครวัเรอืน ท าใหผ้ลผลติมปีรมิาณน้อย
และส่งผลท าใหร้ายไดน้้อยกวา่ตน้ทุน ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการลงทุนในการเพราะปลูกในแต่ละ
ครัง้เพิ่มสูงขึน้ ท าให้ได้ผลก าไรตอบแทนน้อยลง และปัญหาหลกัที่มผีลกระทบในวงกว้างใน
ปัจจุบนัอกีหนึ่งประการกค็อืเกษตรกรไม่มอี านาจในการต่อรองราคาผลผลติของตวัเอง ท าให้ 
ผลผลติของเกษตรกรมรีาคาที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่แล้วมรีาคาต ่ามาก ไม่คุ้มต้นทุนในการผลติ 
(ส านกังานการเกษตรจงัหวดัอ่างทอง, 2559) 

 

อ่างทองเป็นจงัหวดัเลก็ๆ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีภ่าคกลางเหมาะกบัการท านามากทีสุ่ดเนื่องจาก
มลีกัษณะภูมปิระเทศโดยทัว่ไปเป็นทีร่าบลุ่มคลา้ยอ่างไม่มภูีเขาดนิเป็นดนิเหนียวปนทรายพื้นที่
ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกขา้ว ท าไร่ ท าสวน และมแีม่น ้าสายส าคญัไหลผา่น 2 สาย คอื แม่น ้า
เจ้าพระยาและแม่น ้าน้อยเหมาะแก่การท าการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการเพาะปลูกขา้วซึ่งมคีวามผูกพนัอย่างแนบแน่นเพราะขา้วไม่เพยีงแต่เป็นอาหาร
หลกัแต่ยงัเป็นรากฐานของวฒันธรรมเป็นชวีติจติวญิญาณเป็นศกัดิศ์รแีละความภูมใิจรวมถงึเป็น
สนิคา้ส่งออกและมอีทิธพิลอย่างมากต่อวธิชีวีติของเกษตรกร ทีส่ามารถ สรา้งรายไดจ้ากผลผลติ
ในการท านาขา้วและยงัเป็นสนิคา้ทางเศรษฐกจิทางการเกษตรสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกอกีด้วย 
(กรมเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2559) ดงัแสดงในตารางที ่2  
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ตารางที ่2 ปรมิาณส่งขา้วออกไปต่างประเทศของจงัหวดัอ่างทอง  ปี 2560  
(หน่วย: ตนั) 

เดือน ปริมาณส่งข้าวออกไปต่างประเทศของจงัหวดัอ่างทอง 
มกราคม 61.160 
กุมภาพนัธ์ 61.160 
มนีาคม 64.180 
เมษายน 54.240 
พฤษภาคม 60.460 
มถุินายน 69.190 
กรกฎาคม 61.190 
สงิหาคม 61.190 
กนัยายน 61.190 
ตุลาคม 68.150 

พฤศจกิายน 61.190 
ธนัวาคม 61.190 
รวมปี 744.49 

ทีม่า : ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอ่างทอง, (2560) 
 

จากตารางที ่2 พบวา่  จงัหวดัอ่างทองมปีรมิาณการส่งออกขา้วโลกเดอืนมถิุนายนอยู่ที่ 
69.190 ตนั รองลงมาคอืเดอืนตุลาคมมกีารส่งขา้วอยู่ที ่68.150 ตนั รองลงมาคอืเดอืนมนีาคมมี
การส่งขา้วอยู่ที่ 64.180 ตนั ล าดบัถดัมาคอืเดอืนกรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน พฤศจกิายน 
และธนัวาคมมกีารส่งขา้วอยู่ที่ 61.190 ซึ่งมปีรมิาณการส่งออกขา้วทีเ่ท่ากนั รองลงมาคอืเดอืน
มกราคมและกุมภาพนัธ์มีการส่งข้าวอยู่ที่ 61.160ตัน ซึ่งมีปริมาณการส่งออกข้าวที่เท่ากนั 
รองลงมาคอืเดอืนพฤษภาคมมปีรมิาณการส่งออกอยู่ที ่60.460 ตนั และล าดบัสุดท้ายคอืเดอืน
เมษายนมปีรมิาณการส่งออกน้อยที่สุด เท่ากบั 54.240 ตนั สรุปได้ว่าปี 2560 จงัหวดัอ่างทอง           
มปีรมิาณการส่งขา้วออกสู่ตลาดโลกทัง้ปีอยู่ที ่744.49 ตนั คดิเป็น รอ้ยละ 7.44 
 จงัหวดัอ่างทองมพีนัธุ์ขา้วที่นิยมปลูกในพืน้ที่ ได้แก่ สุพรรณบุรี1 ปทุมธานี1 ชยันาท1  
และสุพรรณบุร ี2 กระจายอยู่ตามพื้นที่ชลประทาน และส่วนนาในที่ลุ่มนิยมปลูกขา้วไวต่อช่วง
แสงเพยีงเลก็น้อย เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปลูกขา้วไดปี้ละ 2 ครัง้ คอืนาปรงั (นาหวา่นขา้วตม
หรอืนาด า) และนาปี (หวา่นขา้วแหง้) มขี ัน้ตอนกระบวนการท าทีแ่ตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นต้นทุน
การผลติค่าใชจ้่ายการผลติ รวมไปถงึแรงงานในการผลติเพาะปลูกนาขา้ว (ส านกังานการเกษตร
จงัหวดัอ่างทอง, 2559) ซึ่งในจงัหวดัอ่างมเีขตพืน้ทีก่ารปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ 

1. อ าเภอเมอืงอ่างทอง แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 14 ต าบล 81 หมู่บา้น 
2. อ าเภอไชโย แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 9 ต าบล 51 หมู่บา้น 
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3. อ าเภอโพธิท์อง แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 15 ต าบล 110 หมู่บา้น 
4. อ าเภอแสวงหา แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 7 ต าบล 61 หมู่บา้น 
5. อ าเภอวเิศษชยัชาญ แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 15 ต าบล 126 หมู่บา้น 
6. อ าเภอสามโก ้แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 5 ต าบล 37 หมู่บา้น 
7. อ าเภอป่าโมก แบ่งพืน้ทีก่ารปกตรองออกเป็น 8 ต าบล 47 หมู่บา้น 
ดงัแสดงในภาพที ่1 

 
 

ภาพที ่1 พืน้ทีก่ารปกครองของจงัหวดัอ่างทอง 
ทีม่า : ส านกังานการเกษตรจงัหวดัอ่างทอง, (2559) 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ อ าเภอวเิศษชยัชาญเป็นอ าเภอทีม่จี านวนหมู่บา้นมากที่สุด 
แบ่งเขตพืน้ทีก่ารปกครอง 15 ต าบล ซึ่งในการคน้ควา้อสิระครัง้นี้ มกีารน าพืน้ทีต่ าบลตลาดใหม่ 
ของอ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มาท าการศกึษาเนื่องจากเป็นต าบลที่มีเกษตรกรที่ 
ท าการปลูกขา้วเยอะที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัต าบลอื่น โดยต าบลตลาดใหม่มจี านวนเกษตรกร
ทัง้หมด 341 ครวัเรอืน และผูศ้กึษาสามารถลงพื้นที่เขา้ถงึเกษตรกรเพื่อรวบรวมขอ้มูลได้จริง 
โดยน ามาวเิคราะหต์น้ทุนและผลตอบแทน รวมถงึประเดน็ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข้
ปัญหาดา้นต่างๆ 

นายวโิรจน์ สะอาดศร ีตวัแทนเกษตรกรของต าบลตลาดใหม่ ไดก้ล่าววา่ชว่งใกลเ้กบ็เกี่ยว
ของฤดูกาลที่ผ่านมาชาวนาเผชญิกบัภยัแล้งภาวะขาดแคลนน ้าในการเกษตรท าให้ต้นขา้วเกดิ
การเสยีหายเป็นจ านวนมากเกดิภาวะขาดทุนเนื่องจากขา้วไม่ไดคุ้ณภาพท าใหร้าคาขา้วตกต ่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ประกอบกบัต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติยงัคงสูง เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง น ้ามนัเชือ้เพลงิและ
ค่าแรงจ้างแรงงานที่มรีาคาสูงขึน้ ดงัจะเหน็ได้ว่าเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ปุ๋ ยขนาดบรรจุ 50 กโิลกรมั 
ราคาประมานตนัละ 6,000-10,000 บาท ขึน้อยู่กบัราคาเงนิสดหรอืเงนิเชื่อและขึน้อยู่ชนิดของ
ปุ๋ ย ส่วนราคาขา้วเปลอืกอยู่ทีต่นัละ 4,000-6,000 บาท แล้วแต่ชนิดของขา้ว มาถงึฤดูการผลติ
ปัจจุบนั ราคาปุ๋ ยอยู่ที่ตนัละ 14,000-20,000 บาท ส่วนราคาขา้วเปลอืกในฤดูกาลปัจจุบนัเมื่อไม่มี
การรบัจ าน าราคาอยู่ทีต่นัละ 5,500-6,500 บาท ซึ่งหากเกษตรกรไดร้บัองคค์วามรู้ทางการเกษตร
ในการลดตน้ทุน ค่าใชจ้่าย และหาวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัสภาพผนืดนิของจงัหวดัอา่งทอง จะส่งผลดี
และลดปัญหาต่างๆ ใหแ้ก่เกษตรกรไดอ้ย่างยัง่ยนื (ส านกัประชาสมัพนัธจ์งัหวดัอ่างทอง, 2559) 

เกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มกีารหา
วิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมกบัลักษณะพื้นดินและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่โดยอาศยั
ประสบการณ์ของเกษตรกรและองคค์วามรูม้าประกอบกนั แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัคงใชว้ธิกีาร
ท านาวิธีเดิมๆ ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละครวัเรือน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เพาะปลูกในแต่ละครัง้เพิม่สูงขึน้ ส่งผลต่อเกษตรกรมผีลผลติและรายไดน้้อยลง โดยเกษตรกรใน
เขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง นิยมท านาปลูกขา้ว 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ การท านาแบบหวา่นขา้วแหง้กบัการท านาแบบหวา่นขา้วตม ซึ่งมขี ัน้ตอนและวธิกีารปลูก
ขา้วที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเตรยีมดนิ การหว่านเมลด็พนัธุ์ขา้ว การดูแลรกัษา  
ซึ่งอาจจะส่งผลใหต้้นทุนและค่าใชจ้่าย รวมไปถงึผลตอบแทนในการปลูกขา้วแต่ละแบบไม่เท่ากนั 
(ส านกังานเศรษฐกจิทางการเกษตร, 2559) นอกจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ พบวา่การศกึษาในอดตีมี
แค่ท าการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบหว่านและปักด า แต่ยงัไม่มี 
การเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้กบัหวา่นขา้วตม และยงั
ไม่ทราบรายละเอยีดที่แน่ชดัว่าการท านาแบบใดทีม่ตีน้ทุนต ่ากว่ากนั หรอืใหผ้ลตอบแทนทีด่กีว่ากนั 
ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้กบัหว่านขา้วตมของเกษตรกร 
เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการปลูกขา้วทัง้สองวธิวี่ามตีน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน
ปลูกขา้วอย่างไร และวธิกีารปลูกขา้วแบบใดทีม่ตีน้ทุนการผลติทีต่ ่ากวา่ และใหผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่า 
โดยท าการศกึษารวมถงึปัจจยัการผลติดา้น แรงงาน วตัถุดบิ ทีด่นิ ทุน และค่าใชจ้่ายในการผลติ
วา่เหมาะสมหรอืไม่ และน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้ ไปเป็นแนวทางต่อการปรบัใชใ้นการปลูกขา้ว
ใหไ้ดผ้ลผลติและรายไดเ้พิม่มากขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบขอ้มูลตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนจากการปลูกขา้วแบบ
หว่านขา้วแห้งกบัหว่านขา้วตมของเกษตรกรในเขตพืน้ที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง 
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2. เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกขา้ว แบบหวา่นขา้วแหง้กบัหวา่นขา้วตม
ของเกษตรกร ในเขตพืน้ทีต่ าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหาการวจิยั 
1.1 เป็นการศกึษาการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแห้งกบัแบบหวา่นขา้วตม ปรมิาณ

เมลด็พนัธุ์ที่ใชข้ ัน้ตอนการเตรยีมดนิ การบ ารุงและดูแลรกัษาต่อฤดูกาล ปรมิาณที่ผลติได้และ
ค่าใชจ้่ายในการเกบ็เกีย่ว เครื่องมอืเกษตรทีใ่ช ้ภาระหนี้สนิเพื่อการเกษตร แหล่งเงนิทุน ปัญหา
และอุปสรรคในการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้กบัแบบหวา่นขา้วตม 

1.2 การเปรยีบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแหง้
กบัแบบหวา่นขา้วตมของเกษตรกรในเขตพืน้ทีต่ าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้นี้  คือ เกษตรกรที่ท าการปลูกข้าว  

ในต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 341 ราย โดยเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
ที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ มกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวธิคี านวณจากสูตร Taro Yamane  
ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ไดเ้ป็นจ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 184 ราย 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาการศกึษา 
โดยมรีะยะเวลาเกบ็รวบรวมขอ้มูลตัง้แต่เดอืน กุมภาพนัธ์  ถงึ มนีาคม 2561 โดย

ใชข้อ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขา้วในปี 2560 ทัง้แบบหวา่นขา้วแหง้กบัแบบ
หวา่นขา้วตม 
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการศกึษานี้ แสดงในภาพที ่2 
 

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคดิ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั 
 

1. เกษตรกรสามารถน าผลการศกึษาที่ได้ไปพิจารณาในการตดัสินใจเลือกวิธีการ  
ปลูกขา้วทีเ่หมาะสม ใหม้ตีน้ทุนต ่าและผลตอบแทนทีสู่งขึน้ต่อไป 

การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน 

การปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้ง 
1. ตน้ทนุการผลติ 
     - วตัถุดบิทางตรง 
     - แรงงานทางตรง 
     - คา่ใชจ้่ายการผลติ 
2. สนิทรพัย์รวม 
3. ยอดขายสทุธ ิ
4. คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
5. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์aa 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
1. ยอดขายสทุธติ่อไร ่
2. ตน้ทนุการผลติต่อไร ่
3. คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร ่
4. คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 
5. อตัราก าไรขัน้ตน้ 
6. อตัราก าไรสทุธ ิ
7. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ การปลูกข้าวแบบหว่านข้าวตม 

1. ตน้ทนุการผลติ 
     - วตัถุดบิทางตรง 
     - แรงงานทางตรง 
     - คา่ใชจ้่ายการผลติ 
2. สนิทรพัย์รวม 
3. ยอดขายสทุธ ิ
4. คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
5. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 
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2. เกษตรกรและผูส้นใจสามารถน าผลการศกึษาไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคจากการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้กบัแบบหวา่นขา้วตม ในเขตพืน้ทีต่ าบลตลาดใหม่ 
อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

3. ผูส้นใจสามารถน าผลการศกึษาไปใชใ้นการท างานวจิยัต่อยอดได้ โดยอาจศกึษา
การเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลตอบแทนการท านา ท าไร่ ในพืน้ทีอ่ ื่น 



    

บทท่ี 2 
        แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การเปรยีบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว แบบหว่านขา้วแห้งกบัแบบ

หว่านขา้วตมของเกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง  
ผูศ้กึษาไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มูลการท านาแต่ละประเภท 
2. แนวคดิเกีย่วกบัตน้ทุนการผลติ 
3. แนวคดิเกีย่วผลตอบแทนและการวเิคราะหผ์ลตอบแทน 
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ข้อมูลการท านาแต่ละประเภท 
 

ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัการท านา 
เกษตรกรในเขตพืน้ที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองนิยมการปลูก

ขา้วแบบหว่าน โดยการหว่านเมลด็ลงไปในนาทีเ่ตรยีมพื้นที่ไวแ้ล้วโดยตรง เนื่องจากประหยดั
แรงงานและเวลาเป็นอย่างมาก ซึ่งเกษตรกรต าบลตลาดใหม่ มีวธิีการปลูกขา้วแบบหว่าน 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 

ประเภทท่ี 1 แบบหวา่นขา้วแหง้ 
ประเภทท่ี 2 แบบหวา่นขา้วตม                                                                                           
 
ซึ่งแต่ละประเภท มวีธิกีาร กระบวนการท านา ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
1. การเตรียมดินของการท านา ทัง้ 2 ประเภท 

การเตรยีมดนิส าหรบัการท านา ตอ้งค านึงถงึสภาพแวดลอ้มของแต่ละพืน้ที ่เชน่ น ้า 
ภูมอิากาศ ลกัษณะพื้นที่ ตลอดจนแบบวธิกีารท านา และเครื่องมอืการเตรยีมดนิที่แตกต่างกนั
ตามลกัษณะของนาแต่ละประเภท 

การเตรยีมดนิแบ่งไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน 
1.1. การไถดะ และไถแปร 

การไถดะ คอื การไถพลกิหน้าดนิครัง้แรกเพื่อก าจดัวชัพชื และตากดนิใหแ้หง้ 
การไถแปร คอื การไถครัง้ที่สองโดยไถขวางแนวไถดะ เพื่อย่อยดนิและคลุกเคล้าฟาง วชัพืช 
ฯลฯ ลงไปในดนิ ดงัแสดงในภาพที ่3 
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ภาพที ่3 การไถดะ 
ทีม่า : ส านกังานวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, (2560) 
 

1.2. การคราดหรอืใชลู้กทุบ คอืการก าจดัวชัพชืตลอดจนการท าใหด้นิแตกตวั และ
เป็นเทอืกพร้อมที่จะหว่านได้ ข ัน้ตอนนี้เป็นข ัน้ตอนที่ท าต่อจากขัน้ตอนที่ 1 และขงัน ้าไวร้ะยะ
หนึ่งเพื่อใหม้สีภาพดนิทีเ่หมาะสม ดงัแสดงในภาพที ่4 
 

 
 
ภาพที ่4  การคราดหรอืใชลู้กทุบ 
ทีม่า : ส านกังานวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, (2560) 
 

ข้อควรระวงัในการเตรียมดิน 
1. ควรปล่อยให้ดินนามีโอกาสแห้งสนิท เป็นระยะเวลานานพอสมควร และถ้า

สามารถไถพลกิดนิล่างขึน้มาตากใหแ้หง้ไดก้จ็ะดยีิง่ข ึน้ ถ้าดนิเปียกน ้าตดิต่อกนัโดยไม่มโีอกาส
แห้ง จะเกดิการสะสมของสารพษิ เช่นแก๊สไข่เน่า (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์ และกรดอนิทรยี ์เป็นตน้ 
ซึ่งถา้สารเหล่านี้มปีรมิาณมากกจ็ะเป็นอนัตรายต่อรากขา้วได้ 
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2. ควรมกีารหมกัฟาง หญ้ารวมทัง้อนิทรยีวตัถุเพื่อใหส้ลายตวัสมบูรณ์ ประมาณ 2 
สปัดาห ์หลงัการไถเตรยีมดนิ เพื่อให ้ดนิปรบัตวัอยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของ
ขา้ว และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารทีจ่ าเป็นออกมาใหแ้ก่ตน้ขา้ว 

3. ดินกรดจดัหรือดินเปรี้ยวจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต ่า (PH ต ่ากว่า4.0) 
ควรขงัน ้าไวอ้ย่างน้อย 1 เดอืน ก่อนปักด าขา้ว เพื่อให้ปฏกิริยิาต่างๆ ตลอดจนความเป็นกรด
ของดนิลดลงสู่สภาวะปกต ิและค่อนขา้งเป็นกลางเสยีก่อน ดนิกลุ่มนี้ถา้มกีารขงัน ้าตลอดปี หรอื
มกีารท านาปีละ 2 ครัง้ กจ็ะเป็นการลดสภาวะความเป็นกรดของดนิ และการเกดิสารพษิลงได้ 
ซึ่งจะท าใหผ้ลผลติของขา้วสูงขึน้ 
 

2. การเตรียมเมลด็พนัธุข้์าว 
ประเภทท่ี 1  แบบหวา่นขา้วแหง้ 
- เป็นขัน้ตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อน าหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลง

โดยตรง โดยไม่ต้องเพาะเมลด็ให้งอกก่อน ใชอ้ตัราเมลด็พนัธุ์ ประมาณ 80-90 กโิลกรมัต่อไร่ 
แล้วคราดกลบเมลด็พนัธุ์ให้จมดนิพอประมาณ อย่าให้จมมาก เพราะจะท าให้เมลด็งอกชา้และ
โคนกลา้อยู่ลกึท าใหถ้อนยาก ดงัแสดงในภาพที ่5 

 

 
 
ภาพที ่5  การเตรยีมเมลด็พนัธุข์า้ว 
ทีม่า : ส านกังานวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, (2560) 
 

ประเภทท่ี 2  แบบหวา่นขา้วตม 
- ตรวจความบรสิุทธิข์องเมลด็พนัธุ์ พจิารณาว่ามเีมลด็ขา้วพนัธุ์อื่นหรอืเมลด็วชัพชื

ปนหรอืไม่ ไม่มโีรคหรอืแมลงท าลาย รูปร่างเมลด็มคีวามสม ่าเสมอ ถา้พบวา่มเีมลด็ขา้วพนัธุอ์ ื่น
หรอืเมลด็วชัพชืปน หรอืมโีรค แมลงท าลายกไ็ม่ควรน ามาใชท้ าพนัธุ์ 
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- การทดสอบความงอก โดยการน าเมลด็ขา้ว จ านวน 100 เมลด็ มาเพาะเพื่อดูเปอรเ์ซ็นต์ 
ความงอก อาจท า 3-4 ซ ้า เพื่อความแน่นอน เมื่อรูว้า่เมลด็งอกกีเ่ปอรเ์ซน็ตจ์ะไดก้ะปรมิาณพนัธุ์
ขา้วทีใ่ชไ้ดถู้กตอ้ง 

- คดัเมลด็พนัธุใ์หไ้ดเ้มลด็ทีแ่ขง็แรง มนี ้าหนกัเมลด็ดทีีเ่รยีกวา่ขา้วเตม็เมลด็ จะไดต้น้
ขา้วทีเ่จรญิเตบิโตแขง็แรง ดงัแสดงในภาพที่ 6 
 

 
 
ภาพที ่6 การเตรยีมเมลด็พนัธุไ์ปแชน่ ้า 
ทีม่า : ส านกังานวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, (2560) 
 

3. การหว่านของการท านา ทัง้ 2 ประเภท 
ควรหวา่นเมลด็ขา้วเปลอืกใหก้ระจายและสม ่าเสมอทัว่ทัง้แปลง ขา้วจะไดร้บัธาตุอาหาร 

แสงแดด และเจรญิเตบิโตสม ่าเสมอกนั ท าใหไ้ดผ้ลผลติสูง ดงัแสดงในภาพที ่7 โดยเดนิหวา่นใน
ร่องแคบๆ ทีท่ าไว ้เมลด็พนัธุท์ีใ่ชห้วา่นแต่ละแปลงย่อย ควรแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดงัแสดงในภาพที่ 
8 ตามขนาดและจ านวนแปลงย่อย เพื่อเมลด็ขา้วทีห่วา่นลงไปจะไดส้ม ่าเสมอทัว่ทัง้แปลง ในนา
ทีเ่ป็นดนิทรายมตีะกอนน้อยหลงัจากท าเทอืกแลว้ควรหวา่นทนัท ีกกัน ้าไวห้นึ่งคนืแลว้จงึระบาย
ออก จะท าใหข้า้วงอกและจบัดนิดยีิง่ข ึน้ 
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ภาพที ่7  การกระจายของเมลด็ 
ทีม่า : ส านกังานวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, (2560) 
 

 
 

ภาพที ่8  การหวา่น 
ทีม่า : ส านกังานวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, (2560) 
 

4. การดแูลรกัษาในการท านา ทัง้ 2 ประเภท 
4.1. พนัธุ์ข้าว การใช้พนัธุ์ข้าวนาปีซึ่งมีล าต้นสูง ควรจะท าการหว่านข้าวให้ล่า  

ให้อายุขา้วจากหวา่นถงึออกดอกประมาณ 70-80 วนั เนื่องจากความยาวแสงจะลดลง จะท าให้
ตน้ขา้วเตีย้ลง เนื่องจากถูกจ ากดัเวลาในการเจรญิเตบิโตทางตน้และทางใบ ท าใหต้น้ขา้วแขง็ขึน้
และไม่ลม้ง่าย ส าหรบัขา้วทีไ่ม่ไวแสงหรอืขา้วนาปรงัไม่มปัีญหา เพยีงแต่กะระยะใหเ้กบ็เกีย่วใน
ระยะฝนทิง้ชว่ง หรอืหมดฝน หรอืหลกีเลีย่งไม่ใหข้า้วบางพนัธุ ์ เชน่ ปทุมธานี 1 ออกดอกในฤดู
หนาวเป็นตน้ 
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4.2. ระดบัน ้า การจะผลผลติขา้วใหไ้ดผ้ลผลติสูงการควบคุมระดบัน ้าเป็นสิง่ส าคญั 
โดยเฉพาะตัง้แต่เริม่หว่านจนขา้วแตกกอ ระดบัน ้าไม่ควรเกนิ 5 เซนติเมตร เมื่อข้าวแตกกอ
เต็มที่ ระดบัน ้าอาจเพิม่สูงขึน้ได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องสูบน ้าบ่อยๆ แต่ไม่ควรเกนิ 10 เซนตเิมตร 
เพราะถา้ระดบัน ้าสูงจะท าให้ตน้ขา้วทีแ่ตกกอเตม็ทีแ่ลว้ เพิม่ความสูงของตน้ และความยาวของ
ใบ โดยไม่ไดป้ระโยชน์อะไร เป็นเหตุใหต้น้ขา้วลม้ เกดิการท าลายของโรคและแมลงไดง้่าย 

4.3. การใส่ปุ๋ ย ตอ้งใส่ปุ๋ ยใหถู้กตอ้งตามระยะเวลาทีข่า้วตอ้งการ จ านวนทีพ่อเหมาะ 
จงึจะใหผ้ลคุม้ค่า 

4.4. การควบคุมวชัพืช วชัพืชเป็นปัญหาใหญ่ในการท านาหว่าน ้าตม การปรบั
ระดบัพื้นทีใ่ห้ราบเรยีบสม ่าเสมอและการควบคุมระดบัน ้าจะชว่ยลดประชากรวชัพชืไดส้่วนหนึ่ง 
ถา้ยงัมวีชัพชืในปรมิาณสูงจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี 

4.5. การป้องกนัก าจดัโรค แมลง และสตัวศ์ตัรูขา้ว ปฏบิตัเิหมอืนการท านาด า 
 
จากผูศ้กึษาได้มกีารสมัภาษณ์เกษตรกรเบื้องต้นเกี่ยวกบัข ัน้ตอน วธิกีารท านา ทัง้ 2 

ประเภท จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างทางด้านค่าจ้างแรงงานผู้ท าการเตรียมดิน ไถดิน                 
การเตรยีมเมลด็พนัธุ ์ และการดูแลรกัษาในการใส่ปุ๋ ย ใส่ยา ดงัตารางที ่1 

ตารางเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งการท านาทัง้ 2 ประเภท มดีงันี้ 
1. ขัน้ตอนเตรยีมดนิในการท าแปลงนา 
2. ขัน้ตอนการเตรยีมเมลด็พนัธุข์า้วเปลอืก 
3. ขัน้ตอนการน าเมลด็พนัธุไ์ปหวา่น 
4. ขัน้ตอนการดูแลนาขา้วหลงัหวา่นเมลด็พนัธุข์า้วจนเกบ็เกีย่วขา้ว 

 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งการท านาทัง้ 2 ประเภท 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการท านาทัง้ 2 ประเภท 
แบบหว่านข้าวแห้ง แบบหว่านข้าวตม 

1. ขัน้ตอนเตรยีมดนิในการท าแปลงนา 
- ไถดะ ไถแปร 

1. ขัน้ตอนเตรยีมดนิในการท าแปลงนา 
- ไถ่ดะ 1 ครัง้ ลึกประมาณ 15-20 ซม.
(สูญ น ้าเขา้นาพอชืน่ไว ้1 วนั) 

- ไถ่แปล (เพิ่มปริมาณน ้ าให้สูงจาก
พื้นดิน 15-20 ซม.) หรือไถ่คาด หรือ
ไถเลน 2 แนว ตดิกนัใหพ้ืน้นาเรยีบ 
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ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งการท านาทัง้ 2 ประเภท (ต่อ) 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการท านาทัง้ 2 ประเภท 

2. ขัน้ตอนการเตรยีมเมลด็พนัธุข์า้วเปลอืก 
- น าเมลด็พนัธุข์า้วเปลอืกไปหวา่นลงใน
แปลงดนิทีเ่ตรยีมไวไ้ด้เลย โดยไม่ตอ้ง
น าเมลด็ขา้วเปลอืกไปแชน่ ้าใหง้อก 

2. ขัน้ตอนการเตรยีมเมลด็พนัธุข์า้วเปลอืก 
- น าเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกใส่กระสอบ
ป่านแชน่ ้า 1 คนื และยกออกจากน ้ามา
ตัง้ไวใ้นทีร่่มชืน้ เปิดปากถุงรดน ้า เชา้-
เยน็ เป็นเวลา 3-4 วนัจนงอก 

3. ขัน้ตอนการน าเมลด็พนัธุไ์ปหวา่น 
- หว่านเมลด็พนัธุ์ขา้วที่เตรยีมไวแ้ลว้จงึ
ไถคราด ไถกรบ เมลด็พนัธุข์า้วอกีครัง้ 

3. ขัน้ตอนการน าเมลด็พนัธุไ์ปหวา่น 
- น าเมล็ดข้าวเปลือกที่งอกไปหว่านใน
แปลงนาไว ้1 คนื เพื่อใหเ้มลด็ฝังตวัใน
ดนิ แลว้จงึปล่อยน ้าออกจากนาใหห้มด
ภายใน 1-2 วนั 

4. ขัน้ตอนการดูแลนาขา้วหลงัหว่านเมลด็
พนัธุข์า้วจนเกบ็เกีย่วขา้ว 
- หลงัจากนัน้ ประมาน 1-2 วนั ฉีดยาคุม้ 
- หญ้า 
- พอตน้ขา้วโตขึน้ ครบ 15 วนั สูบน ้าใส่ 
- ประมาณ  20 วนั ใส่ปุ๋ ย 
- ฉีดยาฆา่แมลง 
- ประมาณ 115-120 วนั ขา้วตัง้ทอ้งแลว้ 
- ค่อยเกบ็เกีย่ว 

4. ขัน้ตอนการดูแลนาขา้วหลงัหว่านเมลด็
พนัธุข์า้วจนเกบ็เกีย่วขา้ว 
- หลงัจากนัน้ ประมาน 5 วนัฉีดยาคุมหญ้า 
- ประมาณ 10 วนัใส่ปุ๋ ย 
- ประมาน 45-50 วนั ใส่ปุ๋ ยอกีครัง้ 
- ขา้วตัง้ทอ้งฉีดโฮโมน 
- ประมาน 115-120 ข้าวตัง้ท้องแล้ว
ค่อยเกบ็ 

- เกีย่ว 
 
แนวคิดเก่ียวกบัต้นทุนการผลิต 
 

ตน้ทุน (Cost)  ความหมายวา่ เงนิสดหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสดซึ่งตอ้งเสยีไปเพื่อแลกเปลี่ยน
กบัสนิคา้หรอืบรกิารโดยคาดหวงัวา่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อกจิการในปัจจุบนัหรอือนาคต เชน่ 
ต้นทุนของวตัถุดบิและแรงงานที่เกดิขึน้เพื่อผลติสนิค้าหรอืใหบ้รกิาร (Holmgren et al., 2009) 
อา้งถงึใน มนวกิา ผดุงสทิธิ ์(2556, หน้า 9-10) ตน้ทุนจะถูกวดัมูลค่าเป็นจ านวนเงนิที่ตอ้งจ่ายไป
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิคา้หรอืบรกิาร ค่าแรงงานในการผลติและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นตน้ โดยอาจจะเป็น
ตน้ทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต โดยทัว่ไปแล้วนกับญัชอีาจจดัประเภทตน้ทุนทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั
ไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั ซึ่งเรยีกวา่ กลุ่มตน้ทุน (Cost Pools) โดยตน้ทุนแต่ละรายการสามารถจดักลุ่ม
ไดห้ลายแนวทาง ตามวตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้
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เบญจมาศ อภิสทิธิภ์ญิโญ (2555, หน้า 12-17) กล่าวว่าต้นทุนสามารถจ าแนกไดห้ลาย
ลกัษณะตามวตัถุประสงค์ที่ต้องการน าไปใช ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัเกณฑ์น าไปใชเ้พื่อการจดัประเภท
ตน้ทุน เชน่ การจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลติภณัฑ ์การจ าแนกตน้ทุนตามความส าคญั
และลกัษณะของต้นทุนการผลิต การจ าแนกต้นทุนตามความสมัพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม  
การจ าแนกตน้ทุนตามความสมัพนัธก์บัหน่วยตน้ทุน การจ าแนกตน้ทุนตามหน้าทีง่านในสายการผลติ 
การจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในกจิการ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในการศกึษานี้  ผู้ศกึษาได้ม ี
การจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย 

1. วตัถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วตัถุดิบหลัก หรือวตัถุดิบซึ่งเป็น
ส่วนประกอบส าคญัในการผลติสนิค้า และสามารถคดิค านวณเขา้เป็นมูลค่าของสนิค้าโดยตรง 
ไดโ้ดยง่าย 

2. ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor)) หมายถงึ ค่าแรงต่างๆ ที่จ่ายใหแ้ก่คนงานหรอื
ลูกจา้งทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการผลติสนิคา้โดยตรง รวมไปถงึค่าแรงนัน้จะตอ้งสามารถคดิค านวณ
เขา้เป็นมูลค่าของสนิคา้ไดโ้ดยง่าย 

3. ค่าใชจ้่ายการผลติ (Manufacturing Overhead) หมายถงึ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้
ในการผลติสนิคา้ นอกจากวตัถุดบิทางตรงและค่าแรงทางตรง 
 

ต้นทุนการปลูกข้าว 

คนไทยส่วนใหญ่นิยมการปลูกขา้วแบบหว่าน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่      
แบบหว่านขา้วแห้งและแบบหว่านขา้วตม  ซึ่งแต่ละประเภทกม็คี่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่ านา 
ค่าไถเตรยีมดนิและค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ เป็นต้น ส าหรบัการเตรยีมแปลงนา เพื่อหวา่นเมลด็พนัธุ์
ขา้ว จะมคี่าใชจ้่ายในการจา้งแรงงานการถอน ค่าแรงหว่านขา้ว พ่นสารเคมกี าจดัวชัพชื หว่าน
ปุ๋ ย ตามจ านวนครัง้ทีใ่ชจ้รงิ ค่าแรงงานเกบ็เกีย่วขา้วทัง้ คนและเครื่องจกัร ค่าปุ๋ ย ค่าสารเคมทีี่ใช ้
ค่าสูบน ้ารวมเป็นตน้ทุนการผลติ (ส าหรบัพฒันาผลติภณัฑข์า้วกรมการขา้ว, 2557) ในการจ าแนก
ต้นทุนสามารถจ าแนกได้หลายประเภทแต่ละประเภทจะแตกต่างกนั ตามวตัถุประสงค์ของ  
การน าไปใช้ในกระบวนการวางแผนและตดัสินใจ ซึ่งการศกึษาค้นคว้าอิสระครัง้นี้ผู้ศกึษาได้
จ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ เนื่องจากมสี่วนประกอบทางด้านต้นทุนที่ใชใ้น
การผลติสนิคา้หรอืผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด ประกอบไปดว้ย ดงันี้   

1.1. วตัถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วตัถุดิบที่เป็นส่วนประกอบที่
ส าคญัของสนิค้าส าเรจ็รูปสามารถวดัจ านวนได้ง่าย และสงัเกตเหน็ได้ชดัว่าเป็นส่วนประกอบ
ของสนิคา้ โดยวตัถุดบิทางตรงในการปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท ได้แก่ เมลด็พนัธุ์ขา้ว ยาฆ่าแมลง  
ยาโรคขา้ว ค่าสารเคม ีปุ๋ ยเคม ีค่าสารชวีภาพ และปุ๋ ยอนิทรีย์ 

1.2. แรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถงึ ค่าจ้างแรงงานหรอืผลตอบแทนที่
จ่ายให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่กระบวนการผลิต โดยตลอดกระบวนการของการท านา  

https://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.1 %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9
https://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.3 %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9
https://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.4 %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9
https://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.5 %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8
https://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.6 %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8
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ซึ่งการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้ง ได้แก่ ค่าจ้างไถนา ค่าจ้างหว่าน ค่าจ้างฉีดฆ่าหญ้า ค่าจ้าง
ใส่ปุ๋ ยขา้วแห้ง ค่าจ้างเกบ็เกี่ยวขา้วแห้ง ค่าจ้างถอน ค่าจ้างฉีดยาฆ่าแลง และค่าจ้างฉีดยาโรค
ข้าว ในส่วนของการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวตม ได้แก่ ค่าจ้างไถปัน่ดิน ค่าจ้างเตรียมเมล็ด 
ค่าจ้างฉีดยาคุม ค่าจ้างใส่ปุ๋ ยขา้วตม ค่าจ้างเกบ็เกีย่วขา้วตม ค่าจ้างถอน ค่าจ้างฉีดยาฆา่แมลง 
และค่าจา้งฉีดยาโรคขา้ว 

1.3. ค่าใชจ้่ายการผลติ (Manufacturing Overhead) หมายถงึ ต้นทุนที่เกดิขึน้ใน
การผลติทัง้หมดยกเวน้วตัถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรง โดยต้นทุนเหล่านัน้ได้ถูกน ามาใช้
เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.3.1. วตัถุดบิทางออ้ม เชน่ ค่าเชา่นา  ค่าน ้ามนัเครื่อง ค่าน ้ามนัวดิน ้า 
1.3.2. แรงงานทางออ้ม เชน่ ค่าซ่อมเครื่องมอื ค่าซ่อมเครื่องสูบน ้า 
1.3.3. ค่าใชจ้่ายการผลติ เชน่ ค่าภาษทีีด่นิ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เครื่องจกัร 

 
แนวคิดเก่ียวกบัผลตอบแทนและการวิเคราะหผ์ลตอบแทน 
 

ผลตอบแทน หมายถงึ ดอกผลที่ได้รบัจากการน าทรพัยากรที่มใีชไ้ปในการลงทุน เพื่อ
สรา้งผลผลติในการเพาะปลูกขา้ว และไดร้บัผลตอบแทนกลบัมา อาจจะไดร้บัมาในรูปของตวัเงนิ
หรอืปัจจยัอื่นทีไ่ม่ใชต่วัเงนิกต็าม 

รายได ้หมายถงึ ผลตอบแทนทีก่จิการไดร้บัจากการขายสนิคา้หรอืบรกิารตามปกตขิอง
กจิการรวมทัง้ ผลตอบแทนอื่นๆ ทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานตามปกต ิรายไดแ้บ่งออกเป็น  2 
ประเภท ดงันี้ 

1. รายได้จากการขาย (Sale revenue) หมายถงึ รายได้ที่เกดิจากการขายสนิคา้หรอื
บรกิารอนัเป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานตามปกต ิเชน่ กจิการซื้อขายสนิคา้ เป็นตน้ และรายได้
ของกจิการขายสนิคา้ คอื รายไดจ้ากการขายสนิคา้ในส่วนกจิการให้บรกิาร เชน่ ซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
รายไดข้องงกจิการคอืรายไดค้่าซ่อม เป็นตน้ 

2. รายไดอ้ื่น (Other incomes) หมายถงึ รายไดท้ีม่ไิดเ้กดิจากการด าเนินงานตามปกติ
ของกจิการซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ใช ้รายได้จากการขายสนิค้าหรอืบรกิารนัน่เอง เช่น ดอกเบี้ยรบั 
รายได้จากการขายสนิทรพัย์ ประเภทที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ เป็นต้น (กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ , 
2560) 
 

เฉลิมขวญั ครุฑบุญยงค์ (2556) ได้มีการสรุปการค านวณอตัราส่วนทางการเงนิเพื่อ
วเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุน  ดงันี้ 
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1. อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 
อตัราส่วนนี้จะแสดงให้เหน็ว่า ธุรกจิมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานด้านการขาย 

การจดัซื้อสนิคา้มาเพื่อขายเป็นอย่างไร หรอืการจดัเตรยีมวตัถุดบิเพื่อการผลติมปีระสทิธิภาพ
เพยีงใด โดยสามารถค านวณไดด้งันี้ 

 

 
 

2. อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 
เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงใหเ้หน็ผลก าไรสุทธหิลงัจากหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ แลว้วา่มจี านวน

เท่าใด เมื่อเทยีบกบัยอดขายสุทธ ิอตัราส่วนนี้จะแสดงใหเ้หน็วา่ธุรกจิบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ
เพยีงใดและธุรกจิสามารถด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดเ้พยีงใด สามรถค านวณไดด้ัง้นี้ 
 

 
 

การค านวณก าไรสทุธิ 
รายไดจ้ากการขาย     XX 
(หกั) ตน้ทุนขาย    (XX) 
ก าไรขัน้ตน้      XX 
(หกั) ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  (XX) 
ก าไรสุทธ ิ      XX 

 
3. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(Return on Assets หรอื ROA) 

เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของการน าเงนิมาลงทุนในสนิทรพัย์ว่า
ก่อใหเ้กดิผลก าไรมากน้อยเพยีงใด หากอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวมมมีูลค่าสูง เมื่อเทยีบ
กบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวมเฉลีย่ของอุตสาหกรรม แสดงวา่กจิการเกดิประสทิธภิาพ
ในการใชส้นิทรพัยส์ูง 

 

 
 

อตัราก าไรขัน้ต้น  =   ก าไรขัน้ต้นขายสุทธิ   ×  100 

อตัราก าไรสุทธ ิ        =   ก าไรสุทธิขายสุทธิ   ×  100 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์    =   ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ
สนิทรพัยร์วมเฉลี่ย

  ×  100 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

จุฑาทิพย์ สองเมอืง (2551) ได้ท าการศกึษาการเปรยีบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกขา้วอนิทรยี์และขา้วใชส้ารเคมขีองเกษตรกรในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลตอบแทนและเปรยีบเทยีบจุดคุม้ทนั ในการปลูก
ขา้วอนิทรยีแ์ละใชส้ารเคม ี ผลการศกึษาพบวา่ ต้นทุนการปลูกอนิทรยีเ์ฉลีย่ต่อไร่ 3,718.10 บาท 
รายได้เฉลี่ยต่อไร่ 8,350.20 บาท ก าไรสุทธเิฉลี่ยต่อไร่ 4,631.90 บาท ต้นทุนในการปลูกขา้ว 
โดยใชส้ารเคม ีเฉลีย่ต่อไร่ 4,534.08 บาท รายไดเ้ฉลีย่ต่อไร่ 9,710.52 บาท ก าไรสุทธเิฉลีย่ต่อไร่ 
5,176.44 บาท ผลผลติ ณ จุดคุม้ทุน 133.56 กโิลกรมัต่อไร่ ราคา ณ จุดคุม้ทุนเฉลีย่ 5.09 บาท 
ต่อกโิลกรมั 

นวลจนัทร ์หวานแท ้(2553) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทนุ
ปลูกขา้วแบบใชเ้ครื่องปักด าและแบบหว่านน ้าตมในจงัหวดัปทุมธานี โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อ
เปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลตอบแทนจาการลงทุนปลูกขา้ว กรณวีธิกีารปลูกขา้วแบบใชเ้ครื่องปักด า
และแบบหว่านน ้าตม ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัปทุมธานี และศกึษารูปแบบการผลติ การตลาดปัจจยั
การผลติทีใ่ชแ้ละผลผลติทีไ่ดร้บั ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการลงทุนปลูกขา้ว แบบใชเ้ครื่อง
ปักด า และแบบหวา่นน ้าตม ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี และศกึษาปัญหาต่างๆ ในการปลูกขา้ว
ในรูปแบบวธิกีารปลูกที่แตกต่างกนัทัง้สองลกัษณะ ในเขตพื้นที่จงัหวดัปทุมธานี ผลการศกึษา
พบว่า ต้นทุนและผลตอบแทนจ าแนกตามวธิกีารปลูกมผีลดงันี้การลงทุนปลูกขา้วแบบใชเ้ครื่อง
ปักด า รายไดเ้ฉลีย่ต่อไร่ 9,261.24 บาท ตน้ทุนรวม 4,973.44 บาท ผลก าไรสุทธ ิ4,287.80 บาท 
และผลตอบแทนจาการลงทุนคดิเป็นร้อยละ 52.84  ในส่วนการลงทุนปลูกขา้วแบบหวา่นน ้าตม 
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อไร่ 8,073.31 บาท ตน้ทุนรวม 4,438.52 บาท ผลก าไรสุทธ ิ3,634.79 บาท และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 52.57 สรุปไดว้า่ ตน้ทุนการปลูกขา้วแบบใชเ้ครื่องปักด า 
สูงกว่าการปลูกขา้วแบบหว่านน ้าตม รวมถงึ รายได้เฉลี่ย ต่อไร่ผลก าไรสุทธ ิและผลตอบแทน  
สูงกวา่ 

อรสิรา คงรอด (2553) ไดศ้กึษาตน้ทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกพรกิพนัธุย์อดสนเขม็ 
80 โดยมวีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษาเกีย่วกบัตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนจากการปลูกพรกิพนัธุ์
ยอดสนเขม็ 80 ผลการศกึษาพบวา่ตน้ทุนรวมตลอดระยะเวลา 12 เดอืน เฉลีย่ไร่ละ 220,844 บาท 
รายไดจ้ากการเริม่ขายตัง้แต่เดอืนที ่5 ถงึเดอืนที ่12 ของการเพาะปลูกเฉลี่ย 610,584 บาทต่อไร่ 
ก าไรสุทธเิฉลีย่ 587,740 บาทต่อไร่ เฉลีย่รายรบัต่อเดอืน 48,978.33 บาท 

ธนภร โชคศริวิชัร (2554) ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลติ
ผกัปลอดสารพิษกบัการผลิตผกัโดยใช้สารเคม ี: กรณีศกึษา ต าบลบึงพระ จงัหวดัพิษณุโลก 
โดยมวีตัถุประสงค ์ เพื่อเปรยีบเทยีบตน้ทุนและรายไดจ้ากการผลติผกัปลอดสารพษิกบัการผลิต
โดยใชส้ารเคม ีและเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการผลติผกัปลอดสารพษิกบัการผลติโดยใช้
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สารเคม ีผลการศกึษาพบว่าต้นทุนของการปลูกผกัปลอดสารพษิอยู่ที่ 51,242.41 บาท รายได้
จากการขายต่อไร่ ต่อปี 479,250.00 บาท อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 17.63 อตัราผลตอบแทน
จากสนิทรพัย ์17.76 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 17.76 ตน้ทุนการปลูกแบบใชส้ารเคม ี
8,724.03 บาท รายไดจ้ากการขายต่อไร่ ต่อปี 180,000.00 บาท อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
16.09 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเท่ากันที่ 
16.09 

ปานทิพย์ แสงสง (2555) ได้ศกึษาการวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกขา้วของเกษตรกร เขตพื้นที่จงัหวดันครสวรรค์ โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพื้นที่จงัหวดันครสวรรค์ และวเิคราะห์
โครงสร้างต้นทุนการปลูกขา้วของเกษตรกรเขตพื้นที่จงัหวดันครสวรรค์ ผลการศกึษาพบว่า 
ต้นทุนเฉลี่ยในการปลูกข้าวต่อไร่ 5,038.65 บาท เป็นค่าวตัถุดิบ 515.64 บาท ค่าแรงงาน 
1,002.85 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นในการผลิต 3,520.16 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 
8,875.42 บาทต่อไร่ และมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 128.98 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ
เฉลีย่ต่อไร่ 3,707.79 บาท 

วาทนิี จนัทรช์ว่งโชต ิ(2557) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
ข้าวหอมมะลิ 105 แบบหว่านกบัแบบหว่านปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั
สุรนิทร ์โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนจาการปลูกขา้วหอมมะล ิ105 
แบบหว่านกบัแบบหว่านปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรนิทร์ และวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบต้นทุน รายได้และผลตอบแทนจากการปลูกขา้วหอมมะล ิ105 แบบหว่านกบัแบบ
หวา่นปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรนิทร ์และศกึษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
จากการปลูกขา้วหอมมะล ิ105 แบบหว่านกบัแบบหวา่นปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสุรนิทร์ ผลการศกึษาพบว่า การปลูกขา้วหอมมะลิ 105 แบบหว่านมตี้นทุนผลติต่อไร่ 
2,984.58 บาท ประกอบดว้ยวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใชจ้่ายในการผลติ 740.60,772.14 
และ 1,471.84 บาท ตามล าดบั และค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร 424.89 บาท ยอดขายสทุธ ิ
7,337.02 บาท ก าไรขัน้ต้น 4,352.44 บาท ก าไรสุทธ ิ3,927.55 บาท อตัราก าไรขัน้ต้น 59.32% 
อตัราก าไรสุทธ ิ55.53 % และผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 4.49% ส าหรบัการปลูกขา้วหอมมะล ิ
105 แบบหว่านและปักด า มีต้นทุนผลิตต่อไร่ 3,084.84 บาท ประกอบด้วยวตัถุดิบทางตรง 
ค่าแรงทางตรง และค่าใชจ้่ายในการผลติ 523.42, 1,137.51 และ1,423.91 บาท ตามล าดบั และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 601.73 บาท ยอดขายสุทธิ 7,864.88 บาท ก าไรข ัน้ต้น 
4,780.04 บาท ก าไรสุทธ ิ4,178.31 บาท อตัราก าไรข ัน้ต้น 60.78% อตัราก าไรสุทธ ิ53.12% 
และผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์4.80% สรุปไดว้า่ ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้วหอมมะล ิ
105 แบบหวา่นและปักด าสูงกวา่แบบหวา่น นอกจากนี้ยงัพบวา่ปัญหาในการปลูกขา้วทัง้สองแบบ
มปัีญหาไม่ต่างกนั คอื ปัญหาดา้นการขาดแคลนน ้า ดา้นโรคและศตัรูพชืและปัญหาดา้นแรงงาน 
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พงษ์ศริิภพ ทองดีรวสิุรเกตุ (2559) ได้ศกึษาการวเิคราะห์เชงิเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในจงัหวดักาญจนบุรีโดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษากระบวนการเพาะปลูกขา้ว และเพื่อเปรียบเทยีบต้นทุนการผลติและ
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการปลูกขา้ว โดยการใชส้ารเคม ีชวีภาพ และการใชส้ารเคมผีสมชวีภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า กระการเพาะปลูกข้าวของ
เกษตรกรในจงัหวดักาญจนบุร ีเริม่จากการเตรยีมดนิหรอืแปลงทีใ่ชใ้นการเพาะปลูก จากนัน้กจ็ะ
ท าการหว่านขา้ว ดูแลบ ารุงรกัษาจนถงึการเก็บเกี่ยวผลผลติ แปรรูปและจดัจ าหน่าย ส าหรบั
ด้านต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ แยกเป็นรายกรณีดงันี้  การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี 
ต้นทุนการผลิต เท่ากบั 3,337.82 บาท รายได้รวม เท่ากบั 5,851.15 บาท ก าไรสุทธ ิเท่ากบั 
2,513.33 บาท ผลผลติ เท่ากบั 803.73 กโิลกรมั ราคาขาย เท่ากบั 7.28 บาท อตัราผลตอบแทน
ต่อก าไรสุทธ ิเท่ากบั 42.95% ROA เท่ากบั 5.88% และ ROI เท่ากบั 5.46% ระดบัจุดคุ้มทุนที่
ปรมิาณผลผลติ เท่ากบั 108.93 กโิลกรมัและราคาขาย เท่ากบั 4.15 บาท  การเพาะปลูกขา้ว
แบบใชส้ารชวีภาพ ต้นทุนการผลติ เท่ากบั 2,120.11 บาท รายได้รวม เท่ากบั 8,699.53 บาท 
ก าไรสุทธ ิเท่ากบั 6,579.42 บาท ผลผลติ เท่ากบั 746.10 กโิลกรมั ราคาขาย เท่ากบั 11.66 บาท 
อตัราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธ ิเท่ากบั 75.63% ROA เท่ากบั 32.7% และ ROI เท่ากบั 29.60% 
ระดบัจุดคุ้มทุนทีป่รมิาณผลผลติ เท่ากบั 20.87 กโิลกรมั และราคาขาย เท่ากบั 2.84 บาท และ
การเพาะปลูกขา้วแบบใชส้ารเคมผีสมสารชวีภาพ ตน้ทุนการผลติ เท่ากบั 3,367.58 บาท รายได้
รวม เท่ากบั 10,648.92 บาท ก าไรสุทธ ิเท่ากบั 7,281.34 บาท ผลผลติ เท่ากบั 918.01 กโิลกรมั 
ราคาขาย เท่ากบั 11.60 บาท อตัราผลตอบแทนต่อก าไรสุทธิ เท่ากบั 68.38% ROA เท่ากบั 
11.71% และ ROI เท่ากบั 11.11% ระดบัจุดคุ้มทุนที่ปริมาณผลผลิต เท่ากบั 83.50 กิโลกรมั 
และราคาขาย เท่ากบั 3.67 บาท สรุปได้ว่า การเพาะปลูกขา้วแบบใชส้ารเคมผีสมสารชวีภาพมี
ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกทีสู่งทีสุ่ด เนื่องจากผลผลติไดจ้ านวนมากและตน้ทุนการผลติที่ใช้
สดัส่วนทีต่ ่ากวา่ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั ส าหรบัปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ไดแ้ก่ ค่าปุ๋ ยเคม ี
ค่ายาก าจดัวชัพชื แมลงและฮอร์โมนต่างๆ มรีาคาทีสู่ง และความไม่แน่นอนของราคาในการจดั
จ าหน่ายผลผลติทีม่คีวามผนัผวนตามล าดบั 



    

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาค้นควา้อสิระในเรื่องการเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว 

แบบหว่านข้าวแห้งกับแบบหว่านข้าวตมของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่  
อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองในครัง้นี้ ผูศ้กึษาจะด าเนินการศกึษาในรูปแบบการวจิยั 
เชงิส ารวจ (Survey Research)  โดยมีข ัน้ตอนดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะหข์อ้มูล 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  

ประชากร (Population) 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ คอื เกษตรกรทีท่ าการปลูกขา้ว ในต าบล

ตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ซึ่งผูศ้กึษาได้มกีารสมัภาษณ์ นายสนอง พ่วงด ี
นายกเกษตรอ าเภอวเิศษชยัชาญ ทางโทรศพัท์เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 เพื่อสอบถามจ านวน
เกษตรกรที่อยู่ใน ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จงึทราบว่าในปัจจุบนั          
มจี านวนเกษตรกร ทัง้สิน้ 341 ราย 
 

กลุ่มตวัอย่าง (Sample) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ได้แก่  เกษตรกรในเขตต าบลตลาดใหม่   

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 184 ราย ซึ่งผูศ้กึษาได้มกีารก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยวธิคี านวณจากสูตร Taro Yamane ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อนที ่0.05 ซึ่งค านวณได้
ดงันี้ 

  n = 2Ne1
N


 

= 2341(0.05)1
341
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= 184 

เมื่อ N คอื จ านวนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในเขตพืน้ทีต่ าบลตลาดใหญ่ ทัง้หมด  341  ราย 
 e คอื ความคลาดเคลื่อน ซึ่งผูศ้กึษาก าหนดใหม้คีวามคลาดเคลื่อนที ่0.05 
 n คอื ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 
ดงันัน้ ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ มจี านวน  184 ราย โดยแยกออกเป็น

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้ จ านวน 92 ราย และเกษตรกรผูป้ลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตม 
จ านวน 92 ราย ซึ่งผูศ้กึษามกีารใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงในการศกึษาครัง้นี้ 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ คอื แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ โดยก่อนที่ผูศ้กึษา
จะพัฒนาแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้มีการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 1 คน ในเบื้องต้น                    
เพื่อทราบรายละเอยีดเกี่ยวกบัข ัน้ตอน และวธิกีารท านาแบบหว่านขา้วแห้งและหว่านข้าวตม        
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง นิยม
การท านา 2 ประเภท โดยทัง้ 2 ประเภท มกีระบวนการท าทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึมคีวามแตกต่าง
ในด้านต้นทุน แรงงาน และค่าใช้จ่าย จากนัน้ผู้ศกึษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ใน
เบือ้งตน้ มาพฒันาแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะมุ่งเน้นการเกบ็ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ทนุ
และผลตอบแทนจากการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งกบัแบบหว่านขา้วตม แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร และขัน้ตอนการเตรยีมแปรงดนิ และ
ปรมิาณเมลด็พนัธุท์ีใ่ช ้

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการบ ารุงและดูแลรกัษาต่อฤดูกาลจากการปลูกขา้วแบบหว่าน
ขา้วแหง้กบัแบบหวา่นขา้วตม 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปริมาณผลผลิต รายได้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว และ
เครื่องมอืทีใ่ชจ้ากการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้กบัแบบหวา่นขา้วตม 

ผูศ้กึษาไดแ้สดงแบบสมัภาษณ์อยู่ในภาคผนวก 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 
การศกึษาคน้ควา้อสิระในครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ

หาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ในช่วงเดอืน กุมภาพนัธ ์ถงึ มนีาคม 2561 โดยใช้
วธิกีารสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structure Interview) โดยการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัต่อตวั
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โดยผูศ้กึษาเป็นผูก้รอกค าตอบที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ลงในแบบสอบถามท าใหผู้ศ้กึษาสามารถ
ซกัถามเกษตรกรในกรณทีีม่คีวามไม่ชดัเจนเกดิขึน้ ในระหวา่งการสมัภาษณ์ 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 

น าแบบสอบถามที่รวบรวมจากการสมัภาษณ์ มาบนัทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
ประมวลผลและน าขอ้มูลมาวเิคราะห ์ดงันี้ 

1. การค านวณอตัราส่วนการเงนิต่างๆ เช่น ยอดขายสุทธติ่อไร่ ต้นทุนการผลติต่อไร่ 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ อตัราก าไรข ัน้ต้น อตัราก าไรสุทธ ิ
และผลตอบแทนจาการลงทุนในสนิทรพัย ์(ROA) ซึ่งมรีายละเอยีดการค านวณดงันี้  

1.1. ยอดขายสทุธติ่อไร่ 

 
 

1.2. ตน้ทุนการผลติต่อไร่ ประกอบไปดว้ย 
วตัถุดบิทางตรง ได้แก่ เมลด็พนัธุ์ขา้ว ยาฆ่าแมลง  ยาโรคขา้ว ค่าสารเคมี 

ปุ๋ ยเคม ีค่าสารชวีภาพ และปุ๋ ยอนิทรีย์ 
ค่าแรงงานทางตรง ได้แก่ ค่าจ้างไถนา ค่าจ้างหว่าน ค่าจ้างฉีดฆ่าหญ้า  

ค่าจา้งใส่ปุ๋ ยขา้วแหง้ ค่าจา้งเกบ็เกีย่วขา้วแห้ง ค่าจา้งไถปัน่ดนิ ค่าจา้งเตรยีมเมลด็ ค่าจา้งฉีดยาคุม 
ค่าจา้งใส่ปุ๋ ยขา้วตม ค่าจา้งเกบ็เกีย่วขา้วตม ค่าจา้งถอน ค่าจา้งฉีดยาฆา่แมลง และค่าจา้งฉีดยา
โรคขา้ว 

ค่าใชจ้่ายการผลติ ได้แก่ ค่าเช่านา  ค่าน ้ามนัเครื่อง ค่าน ้ามนัวดิน ้า ค่าซ่อม
เครื่องมอื ค่าซ่อมเครื่องสูบน ้า และค่าภาษทีีด่นิ 

 

 
 

1.3. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ ประกอบไปดว้ย คา่ขนส่งออก 

 
 
 

ยอดขายสุทธต่ิอไร่     =      
ขายสุทธิ

จ านวนไร่
 

 

ต้นทุนการผลติต่อไร่ =     วตัถุดบิทางตรงใชไ้ป + ค่าแรงทางตรง +ค่าใชจ้่ายการผลติ
จ านวนไร่  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่     =    
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร

 จ านวนไร่
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1.4. ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ประกอบไปดว้ย ค่าดอกเบีย้เงนิกู้ 

 
        

1.5. อตัราก าไรขัน้ตน้ 

 
 

   1.6. อตัราก าไรสุทธ ิ

 
 

1.7. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) 

 
 
 

โดยสนิทรพัยร์วมเฉลี่ยประกอบดว้ย ที่ดนิ รถไถเครื่องยนต์ รถอแีต๋น เครื่องสูบน ้า 
เครื่องพ่นยา จอบ เสยีม และพลัว่ สามารถน ามาค านวณไดด้งันี้ 

 

 
 
2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราส่วนทางการเงนิทัง้หมด ระหวา่งการท านาทัง้ 2 ประเภท 

2.1. การวเิคราะห์สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) ผู้ศกึษา 
มกีารน าขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงนิทีค่ านวณไดข้า้งต้น มาวเิคราะหค์่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( inferential Statistical Analysis) ผู้ศึกษา 
ท าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราส่วนทางการเงนิดงัภาพกรอบแนวคดิโดยใชว้ธิกีารทางสถติิ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ       =    
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ

 จ านวนไร่
 

อตัราก าไรขัน้ต้น   =   ก าไรขัน้ต้นขายสุทธิ   ×  100 

อตัราก าไรสุทธ ิ =   ก าไรสุทธิขายสุทธิ   ×  100 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์     =   ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ
สนิทรพัยร์วมเฉลี่ย

  ×  100 

สนิทรพัยร์วมเฉลีย่    =  สนิทรพัยต์น้งวด+สนิทรพัยป์ลายงวด
2
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Independent t-test เป็นสถติทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่เป็นอสิระ
จากกนั ข้อมูลที่รวบรวมได้อยู่ในระดบัอนัตรภาคหรืออตัราส่วนใช้สถิติการทดสอบค่า t โดย 
ผู้ศกึษาจะทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นของ Independent t-test ก่อนโดยมขีอ้สมมติฐานทัง้หมด  
4 ขอ้ ดงันี้ 

1. การทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกตหิรอืไม่    
2. ตวัแปรตามมกีารวดัค่าอย่างน้อยเป็นอตัราภาคชัน้ (Interval data)  
3. การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มทีไ่ม่แตกต่างกนั  
4. การทดสอบค่าตวัแปรแต่ละตวัอย่างวา่เป็นอสิระต่อกนั 
 
หากไม่ผ่านผูศ้กึษาจะใชก้ารทดสอบสถติแิบบไม่มีพารามเิตอร ์(Nonparametric Test) 

ซึ่งไดแ้ก่ Mann Whitney Test (จรญั จนัทลกัขณา, 2549)  



    

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การเปรยีบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งกับแบบ
หว่านขา้วตมของเกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง  
ผูศ้กึษาได้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท คอื 
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้ง จ านวน 92 ราย และ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วแบบหวา่นข้าวตม 
จ านวน 92 ราย รวมเกษตรกรผูป้ลูกขา้วทัง้หมดเป็น 184 ราย ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาได้
น าเสนอขอ้มูลการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ส่วน คอื 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัเกษตรกร 
2. การค านวณอตัราส่วนทางการเงนิและการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา  
3. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน  
4. ปัญหาและอุปสรรคของการปลูกขา้ว 

 
ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัเกษตรกร 
 

ผูศ้กึษาไดม้กีารเขา้ไปสมัภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท คอื
แบบหว่านขา้วแห้งกบัแบบหว่านขา้วตม ซึ่งประกอบไปด้วย อายุ และระดบัการศกึษา โดยมี
รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่4 
 
ตารางที ่4  จ านวนและรอ้ยละของเกษตรกรที่ปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแหง้กบัแบบหวา่นขา้วตม 

จ าแนกตามอายุ 

ช่วงอาย ุ
ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

21-30 8 4.3 5 5.4 3 3.3 

31-40 23 12.5 13 14.1 10 10.9 
41-50 42 22.8 16 17.4 26 28.3 

51-60 49 26.6 27 29.3 22 23.9 
60 ปีขึน้ไป 62 33.7 31 33.7 31 33.7 

รวม 184 100.0 92 100.0 92 100 
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 จากตารางที่ 4 พบว่าเมื่อพิจารณาเกษตรกรทัง้หมด เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย
ในชว่ง 60 ปีขึน้ไป โดยมจี านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.7 จะเหน็ไดว้า่ ชว่งอายุของเกษตรกร
ที่ปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท ส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 60 ขึน้ไป มจี านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 33.7 
และยงัพบวา่เกษตรทัง้หมดที่มชี่วงอายุน้อยทีสุ่ดอยู่ทีช่่วงอายุ 21-30 ปี มจี านวน 8 คน คดิเป็น
ร้อยละ 4.3  จะเห็นได้ว่า การปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งมีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
และการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวตมมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 เมื่อสังเกตจะพบว่า
เกษตรกรทัง้หมดส่วนใหญ่มชีว่งอายุ 60 ปีขึน้ไป และ ชว่งอายุ 21-30 ปี ทีค่ลา้ยคลงึกนั  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระดบัการศกึษาของเกษตรกรทัง้หมด ปี 2560 สามารถ
น าเสนอรายละเอยีดดงัตารางที ่5 
 
ตารางที ่5  จ านวนและรอ้ยละของเกษตรกรที่ปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแหง้กบัแบบหว่านขา้วตม

จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 
จากตารางที่ 5 เมื่อพจิารณาจากจ านวนเกษตรทัง้หมด ของปี 2560 พบว่า เกษตรกร

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9  
จะสงัเกตเหน็ได้ว่า ช่วงระดบัการศกึษาของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการปลูกขา้วแบบหว่านขา้ว
แห้งหรอืแบบหว่านขา้มตม กม็ลีกัษณะช่วงระดบัการศกึษาที่เหมอืนกนั คอืการปลูกขา้วแบบ
หวา่นขา้วแหง้ม ีจ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63 และการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตมม ีจ านวน 
54 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 58.7    
 
 
 

ช่วงระดบัการศึกษา 
ทัง้หมด(n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง(n=92) แบบหว่านข้าวตม(n=92) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ต ่ากว่าประถม 2 1.1 1 1.1 1 1.1 
ประถมศกึษา 112 60.9 58 63.0 54 58.7 
มธัยมศกึษา 45 24.5 20 21.7 25 27.2 
ปวช./ปวส. 4 2.2 2 2.2 2 2.2 
ปรญิญาตร ี 19 10.3 10 10.9 9 9.8 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 2 1.1 1 1.1 1 1.1 
รวม 184 100.0 92 100 92 100 
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การค านวณอตัราส่วนทางการเงินและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (The Calculation 
of Financial Ratio and Descriptive Statistical Analysis) 
  

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทัง้หมด จ านวน 184 ราย  พบว่าเกษตรกร                      
มีปริมาณผลผลิต ยอดขาย ต้นทุนวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และสนิทรพัยเ์ฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั ผูศ้กึษา
จงึได้น าขอ้มูลดงักล่าว มาวเิคราะห์สถติพิรรณนา ในรูปของค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉลี่ย และ  
ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน ก่อนจะน าไปค านวณอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ยอดขายสุทธติ่อไร่ ต้นทุนการผลติต่อไร่ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ ค่าใชจ้่ายทาง
การเงินต่อไร่ อตัราก าไรข ัน้ต้น อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (ROA) 
พร้อมวเิคราะห์สถิติเชงิพรรณนาของอตัราส่วนทางการเงินเหล่านัน้ด้วย โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

1. ปรมิาณผลผลติต่อไร่  
จากการที่ผูศ้กึษาได้ลงสมัภาษณ์เกษตรผูป้ลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท พบว่ามปีรมิาณ

ผลผลติทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากการปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท มกีารดูแลรกัษา และปรมิาณน ้าที่ใช้
ต่างกนั ท าใหผ้ลผลติไม่แน่นอน สามารถน าเสนอขอ้มูลไดด้งัตารางที ่6 
 
ตารางที ่6  ค่าสถิติเชงิพรรณนาของปริมาณผลผลิตของการปลูกขา้วแบบหว่านข้าวแห้งและ

แบบหวา่นขา้วตม 
(หน่วย: กโิลกรมัต่อไร่) 

  
จากตารางที ่6 เมื่อพจิารณาจะพบวา่เกษตรกรทีป่ลูกขา้วทัง้หมด ปี 2560 มปีรมิาณ

ผลผลิตที่มีค่าสูงสุด 137.50 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าต ่าสุด 38.89 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าเฉลี่ย 72.47 
กโิลกรมัต่อไร่ และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 16.74 กโิลกรมัต่อไร่ ส าหรบัเกษตรกรที่ท านาแบบ
หวา่นขา้วแหง้ มคี่าสูงสุด 137.50 กโิลกรมัต่อไร่ ค่าต ่าสุด 46.67 กโิลกรมัต่อไร่ ค่าเฉลีย่ 73.31
กโิลกรมัต่อไร่ และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 16.65 กโิลกรมัต่อไร่ และส าหรบัเกษตรกรที่ท านา
แบบหว่านข้าวตม มีค่าสูงสุด 110.00 กิโลกรมัต่อไร่ ค่าต ่าสุด 38.89 กิโลกรมัต่อไร่ ค่าเฉลี่ย 

ปริมาณผลผลิต ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง(n=92) แบบหว่านข้าวตม(n=92) 

ค่าเฉลีย่ 72.47 73.31 71.64 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.74 16.65 16.87 

ค่าต ่าสุด 38.89 46.67 38.89 

ค่าสงูสุด 137.50 137.50 110.00 



30 

 

71.64 กิโลกรมัต่อไร่ และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 16.87 กิโลกรมัต่อไร่ ซึ่งจะสงัเกตเห็นว่า
ปรมิาณผลผลติของแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม ไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่พบวา่มี
ปรมิาณผลผลติค่าต ่าสุด สูงสุด ที่แตกต่างกนั สาเหตุเกดิจากปรมิาณเมลด็พนัธุท์ีใ่ชห้วา่นต่อไร่ 
รวมไปถึงการดูแล บ ารุงรกัษาต้นข้าว นอกจากนัน้ปัจจยัที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ส าคญั 
อกีอย่างหนึ่งคอืน ้า ถ้ามกีารใชป้รมิาณน ้าทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ กส็่งผลให้ไดป้รมิาณผลผลติ
ทีเ่ยอะขึน้ และผลผลติมสีภาพสมบูรณ์ 
 

2. ยอดขายสุทธ ิ
จากการที่ผู้ศึกษาได้ลงสัมภาษณ์เกษตรทัง้หมดในปี 2560 พบว่าเกษตรกรมี

ยอดขายสุทธไิม่ค่อยดเีท่าทีค่วร สบืเนื่องจากปัญหาราคาขา้วจากภาครฐั และผลผลติทีไ่ม่ค่อยมี
คุณภาพจากการขาดแคลนน ้า และโรคแมลง ส่งผลให้ขายได้ราคาไม่ดี ซึ่งผู้ศกึษาได้มีการ
น าเสนอในรูปแบบค่าสถติเิชงิพรรณนา ดงัตารางที ่7  
 
ตารางที ่7  ค่าสถติเิชงิพรรณนาของยอดขายสุทธขิองการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแหง้และแบบ

หวา่นขา้วตม 
 (หน่วย: บาทต่อไร่) 

   
จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณายอดขายสุทธิของเกษตรกรทัง้หมดในปี 2560 จะพบว่า  

มยีอดขายสุทธสิูงสุด เท่ากบั 6,700 บาท ยอดขายสุทธติ ่าสุด 2,644.74 บาท ยอดขายสุทธเิฉลีย่ 
4,572.67 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน เท่ากบั 964.60 บาท ส าหรบัเกษตรกรทีท่ านาแบบ
หวา่นขา้วแหง้ มยีอดขายสุทธสิูงสุด เท่ากบั 6,000 บาท ยอดขายสุทธติ ่าสุด เท่ากบั 3,000.00 บาท 
ยอดขายสุทธิเฉลี่ย เท่ากบั 4,506.90 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากบั 888.58บาท  
และส าหรับเกษตรกรที่ท านาแบบหว่านข้าวตม มียอดขายสุทธิสูงสุด เท่ากับ 6,700 บาท 
ยอดขายสุทธิต ่าสุด เท่ากบั 2,644.74 บาท ยอดขายสุทธิเฉลี่ย เท่ากบั 4,638.44 บาท และ 
ส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน เท่ากบั 1,035.77 บาท เมื่อสงัเกตจะพบวา่ยอดขายของแบบหวา่นขา้ว
แห้งและแบบหว่านขา้วตมต่างกนัไม่มากนัก พบว่าการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งมีปริมาณ
มากกว่าแบบหว่านขา้วตม แต่เกษตรกรที่ท าการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมขายได้ราคาทีสู่งกวา่ 

ยอดขายสทุธิ ทัง้หมด(n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง(n=92) แบบหว่านข้าวตม(n=92) 

ค่าเฉลีย่ 4,572.67 4,506.90 4,638.44 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 964.60 888.58 1,035.77 

ค่าต ่าสุด 2,644.74 3,000.00 2,644.74 

ค่าสงูสุด 6,700.00 6,000.00 6,700.00 
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เนื่องจากการดูแลและบ ารุงต้นขา้วทีแ่ตกต่างกนั ท าให้ได้ผลผลติที่ต่างกนั นอกจากนี้ยงัพบวา่
การปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท มคี่าต ่าสุด สูงสุด แตกต่างกนั เนื่องจากการปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท
ให้ปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกนั และขึ้นอยู่กบัสภาพของเมล็ดข้าวที่น าไปขาย ถ้าเมล็ดขา้ว               
ทีน่ าไปขายมคีวามขาวใสและอวบทัง้เมด็ มคีวามสมบูรณ์กจ็ะขายไดร้าคาดแีละไดร้าคามากกวา่     
 

3. ต้นทุนวตัถุดบิทางตรง (Direct Material Costs) วตัถุดบิทางตรงที่ประกอบไปดว้ย 
เมลด็พนัธุ์ขา้ว ยาฆ่าแมลง ยาโรคขา้ว สารเคม ีสารชวีภาพ ปุ๋ ยอนิทรีย ์และปุ๋ ยเคม ีผูศ้กึษาได้
ก าหนดให้เป็นวตัถุดิบทางตรง เนื่องจากเป็นวตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการปลูกข้าว และมีมูลค่า
ค่อนขา้งสูง สามารถคดิเป็นต้นทุนต่อขา้ว 1 กระสอบได้โดยง่ายและชดัเจน รายละเอยีดของ
วตัถุดบิทางตรง มดีงัตารางที่ 8  
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ตารางที ่8  ค่าสถติเิชงิพรรณนาของตน้ทุนวตัถุดบิทางตรงของการท านา ทัง้ 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม 
(หน่วย:บาทต่อไร่) 

ต้นทุนวตัถดิุบ
ทางตรง 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 

เมลด็พนัธุข์า้ว 281.33 75.26 100.00 700.00 239.40 43.51 150.00 360.00 323.26 77.08 100.00 700.00 
ยาฆา่แมลง 123.50 80.29 0.00 437.50 132.33 74.00 0.00 400.00 114.66 85.63 0.00 437.50 
ยาโรคขา้ว 77.40 93.25 0.00 400.00 82.34 94.25 0.00 400.00 72.47 92.49 0.00 400.00 
สารเคม ี 215.08 124.06 0.00 600.00 210.89 125.40 0.00 500.00 219.27 123.24 0.00 600.00 
ปุ๋ ยเคม ี 509.84 326.96 50.00 1,875.00 318.60 182.03 50.00 1,200.00 701.07 328.49 100.00 1,875.00 
รวมต้นทุน
วตัถดิุบทางตรง 

1,207.15 480.50 391.42 3,379.90 983.57 353.01 391.42 1,944.44 1,430.73 488.46 459.00 3,379.90 
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จากตารางที่ 8 เมื่อพจิารณาเกษตรกรทัง้หมด พบว่ามตี้นทุนวตัถุดบิทางตรงต่อไร่ 
ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนเมล็ดพนัธุ์ข้าวมีค่าสูงสุด 700 บาท ค่าต ่าสุด 100 บาท ค่าเฉลี่ย 
281.33 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 75.26 บาท ตน้ทุนยาฆา่แมลงมคี่าสูงสุด 437.50 บาท 
ค่าต ่าสุด 0 บาท ค่าเฉลี่ย 123.50 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 80.29 บาท ต้นทุนยาโรค
ข้าวมีค่าสูงสุด 400 บาท ค่าต ่าสุด 0 บาท ค่าเฉลี่ย 77.40 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 
93.25 บาท  ต้นทุนสารเคมมีคี่าสูงสุด 600 บาท ค่าต ่าสุด 0 บาท ค่าเฉลี่ย 215.08 บาท และ
ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 124.06 บาท ต้นทุนปุ๋ ยเคมมีคี่าสูงสุด 1,875 บาท  ค่าต ่าสุด 50 บาท 
ค่าเฉลี่ย 509.84บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 326.96 บาท เมื่อสงัเกตค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ของวตัถุดบิทางตรงของการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม พบวา่มคี่าทีต่่างกนั
มาก เนื่องจากการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตมจะมกีารใชว้ตัถุดบิทางตรงทีค่่อนขา้งมากพอสมควร
ไม่วา่จะเป็นเมลด็พนัธุข์า้วทีใ่ชห้วา่นกม็ปีรมิาณทีม่ากกวา่แบบหวา่นขา้วแหง้ การใส่ปุ๋ ยบ ารุงตน้ขา้ว 
2 ครัง้ในการปลูกขา้ว 1 ไร่ ซึ่งต่างจากการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งทมีกีารใส่ปุ๋ ยเพยีงครัง้
เดยีวในการปลูกขา้ว 1 ไร่ และยงัพบว่ามเีกษตรกรบางรายไม่มกีารใช ้ยาฆ่าแมลง ยาโรคขา้ว 
สารเคม ีและปุ๋ ยเคม ี

พบว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบหว่านขา้วแห้ง มีต้นทุนเมล็ดพนัธุ์ขา้วมีค่าสูงสุด 
360 บาท ค่าต ่าสุด 150 บาท ค่าเฉลี่ย 239.40 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 43.51 บาท  
ต้นทุนยาฆ่าแมลงมคี่าสูงสุด 400 บาท ค่าต ่าสุด 0 บาท ค่าเฉลี่ย 132.33 บาท และส่วนเบน
เบีย่งมาตรฐาน 74 บาท ตน้ทุนยาโรคขา้วมคี่าสูงสุด 400 บาท ค่าต ่าสุด 0 บาท ค่าเฉลีย่ 82.34 
บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 94.25  บาท  ต้นทุนสารเคมมีคี่าสูงสุด 500 บาท ค่าต ่าสุด 0 
บาท ค่าเฉลี่ย 210.89 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 125.40 บาท ต้นทุนปุ๋ ยเคมมีคี่าสูงสุด 
1,200 บาท ค่าต ่าสุด 50 บาท ค่าเฉลีย่ 318.60 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 182.03 บาท 

พบวา่เกษตรกรทีป่ลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตม มตีน้ทุนเมลด็พนัธุข์า้วมคี่าสูงสุด 700 
บาท ค่าต ่าสุด 100 บาท ค่าเฉลีย่ 323.26 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 77.08 บาท ตน้ทุน
ยาฆ่าแมลงมคี่าสูงสุด 437.50 บาท ค่าต ่าสุด 0 บาท ค่าเฉลี่ย 114.66 บาท และส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 85.63 บาท ต้นทุนยาโรคขา้วมคี่าสูงสุด 400 บาท ค่าต ่าสุด 0 บาท ค่าเฉลี่ย 72.47
บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 92.49 บาท ต้นทุนสารเคมมีคี่าสูงสุด 600 บาท ค่าต ่าสุด 0 
บาท ค่าเฉลี่ย 219.27 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 123.24 บาท ต้นทุนปุ๋ ยเคมมีคี่าสูงสุด 
1,875 บาท ค่าต ่าสุด 100 บาท ค่าเฉลีย่ 701.07 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 328.49 บาท
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4. ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Costs)  
จากการสมัภาษณ์ผูศ้กึษา พบว่าค่าแรงงานทางตรงที่ใชใ้นการท านาประกอบไปด้วย ค่าจ้างไถ ค่าจ้างหว่าน ค่าจ้างฉีดยา ค่าจ้างใส่ปุ๋ ย 

ค่าจา้งการถอน ค่าจา้งฉีดยา ค่าจา้งฉีดโรคขา้ว และค่าจา้งเกบ็เกีย่ว ซึ่งเป็นค่าแรงงานทีใ่ชผ้ลติขา้วโดยตรง โดยค่าแรงงานจะมคี่าสูงสุด ต ่าสุด ค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัตารางที ่9 
 
ตารางที ่9  ค่าสถติเิชงิพรรณนาของค่าแรงงานทางตรงของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม 

(หน่วย: บาทต่อไร่) 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

ค่าจา้งไถนา 101.49 102.50 0.00 250.00 202.99 17.32 100.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าจา้งหว่าน 25.14 25.54 0.00 100.00 50.27 5.85 25.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าจา้งฉีดฆ่าหญา้ 24.62 25.51 0.00 100.00 49.24 9.14 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าจา้งใส่ปุ๋ ยขา้ว
แหง้ 

22.69 25.44 0.00 100.00 44.84 16.80 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าจา้งเกบ็เกีย่ว
ขา้วแหง้ 

270.68 424.47 0.00 5,000.00 522.34 475.50 225.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าจา้งไถปัน่ดนิ 104.70 104.59 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.23 17.52 200.00 250.00 
ค่าจา้งเตรยีม
เมลด็ 

25.00 25.07 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 

ค่าจา้งฉีดยาคุม 25.54 27.16 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.09 12.79 0.00 100.00 



35  
 

 

ตารางที ่9  ค่าสถติเิชงิพรรณนาของค่าแรงงานทางตรงของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม (ต่อ) 
(หน่วย: บาทต่อไร่) 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

ค่าจา้งใส่ปุ๋ ยขา้ว
ตม 

47.55 49.94 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.11 21.04 0.00 100.00 

ค่าจา้งเกบ็เกีย่ว
ขา้วตม 

227.15 238.82 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.29 101.86 0.00 560.00 

ค่าจา้งถอน 5.57 18.83 0.00 125.00 5.43 17.31 0.00 100.00 5.71 20.33 0.00 125.00 
ค่าจา้งฉีดยาฆ่า
แมลง 

41.74 19.22 0.00 100.00 44.35 17.29 0.00 100.00 39.13 20.74 0.00 50.00 

ค่าจา้งฉีดยาโรค
ขา้ว 

25.68 25.53 0.00 100.00 26.90 24.93 0.00 50.00 24.46 26.20 0.00 100.00 

รวมค่าแรงงาน
ทางตรง 

947.55 344.44 450.00 5,405.00 948.53 478.80 450.00 5,405.00 946.58 96.60 625.00 1,250.00 
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จากตารางที่ 9 พบว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวทัง้หมด มีค่าแรงงานทางตรงต่อไร่
ประกอบไปด้วย ค่าจ้างไถนาสูงสุดอยู่ที่ 250 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 101.49 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 102.50 บาท ค่าจา้งหวา่น มคี่าแรงงานสูงสุด
อยู่ที่ 100 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากับ 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.14 บาท และส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 25.54 บาท ค่าจ้างฉีดยาฆ่าหญ้า มคี่าแรงงานสูงสุดอยู่ที ่100 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 
0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 24.62 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 25.51 บาท ค่าจา้งใส่ปุ๋ ยขา้วแหง้ 
มีค่าแรงงานสูงสุดอยู่ที่ 100 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 22.69 บาท และ 
ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 25.44 บาท ค่าจ้างเกบ็เกี่ยวขา้วแห้ง มคี่าแรงงานสูงสุด 5,000 บาท  
ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 270.68 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 424.47 บาท 
ค่าจ้างไถปัน่ดนิ มีค่าแรงงานสูงสุดอยู่ที่ 250 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 
104.70 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 104.59 บาท ค่าจ้างเตรยีมเมลด็ มคี่าแรงงานสูงสุด
อยู่ที่  50 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 25 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 
25.07 บาท ค่าจา้งฉีดยาคุม มคี่าแรงงานสูงสุดอยู่ที ่100 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 25.54 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 27.16 บาท ค่าจ้างใส่ปุ๋ ยขา้วตม มคี่าแรงงาน
สูงสุดอยู่ที่ 100 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 47.55  บาท และส่วนเบนเบีย่ง
มาตรฐาน 49.94 บาท ค่าจ้างเก็บเกี่ยวข้าวตม มีค่าแรงงานสูงสุดอยู่ที่ 560 บาท ค่าต ่าสุด 
เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 227.15 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 238.82 บาท ค่าจา้ง
ถอน มคี่าแรงงานสูงสุดอยู่ที ่125 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 5.57 บาท และ
ส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 18.83 บาท ค่าจา้งฉีดยาฆา่แมลง มคี่าแรงงานสูงสุดอยู่ที ่100 บาท ค่า
ต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 41.74  บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 19.22 บาท 
ค่าจา้งฉีดยาโรคขา้ว มคี่าแรงงานสูงสุดอยู่ที ่100 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 
25.68 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 25.53 บาท   

นอกจากนี้ผูศ้กึษาพบวา่ เกษตรกรทีป่ลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหว่านขา้วตม 
พบวา่การปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้ไม่มคี่าใชจ้่ายในการจา้งไถปัน่ดนิ ค่าจา้งเตรยีมเมลด็ และ
ค่าจ้างฉีดยาคุม เนื่องจากการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งไม่มกีระบวนการขัน้ตอนที่ซับซ้อน
เหมอืนแบบหวา่นขา้วตม ซึ่งมเีพยีงแค่การไถแปลงดนิทีเ่ตรยีมไว ้และสามารถน าเมลด็พนัธุ์ขา้ว
มาหวา่นไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งน าไปแชน่ ้าและตากค้างคนื และไม่มกีารฉีดโฮโมนขา้วในการเร่งต้นข้าว
ใหม้ปีระสทิธภิาพในผลผลติ และเมื่อสงัเกตเกษตรกรทีท่ าการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตม พบวา่ 
ไม่มกีารค่าจ้างไถนา ค่าจ้างฉีดฆ่าหญ้า เหมอืนแบบหว่านขา้วแห้ง เนื่องจากการปลูกขา้วแบบ
หว่านขา้วตม มขี ัน้ตอนกระบวนการที่มากกว่าแบบหวา่นขา้วแหง้ โดยจะตอ้งไถดนิในแปลงนา
ทีเ่ตรยีมไวเ้มื่อไถดนิแลว้กม็กีารปัน่ดนิต่อ ในส่วนของการเตรยีมเมลด็พนัธุ์ ตอ้งน ้าเมลด็ขา้วเปลอืก
ไปแช่น ้า 1 คนื และน าขึน้จากน ้ามาพกัทิ้งไว ้2 คนื จนเมลด็ขา้วเปลอืกงอกจงึน าไปหว่าน และ
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ไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้าเนื่องจากการปัน่ดินมีการปัน่เอารากหญ้าขึ้นมาบนดิน เกษตรกรก็มี 
การเกบ็ออกจงึไม่ค่อยประสบปัญญานี้เท่าไร 
 

5. ค่าใชจ้่ายการผลติ (Manufacturing Overhead)  
จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในปี 2560 พบวา่ ค่าใชจ้่ายการผลติประกอบ

ไปด้วย ค่าเช่านา ค่าน ้ามนัวดิน ้า ค่าซ่อมแซมเครื่องมอื ค่าน ้ามนัเครื่อง ค่าซ่อมเครื่องสูบน ้า           
และค่าภาษีที่ดิน ซึ่งผู้ศึกษามีการน าเสนอค่าสถิติเชิงพรรณนาของค่าใช้จ่ายการผลิตเป็น                      
ค่าค่าสูงสุด ต ่าสุด ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัตารางที ่10
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ตารางที ่10 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของค่าใชจ้่ายการผลติของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม 
(หน่วย: บาทต่อไร่) 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ต า่สดุ 

ค่าสงูสดุ 

ค่าเช่านา 10.36 29.22 0.00 116.67 11.83 30.98 0.00 116.67 8.88 27.44 0.00 100.00 
ค่าน ้ามนัวดิน ้า 131.41 108.68 0.00 400.00 132.51 105.32 0.00 400.00 130.32 112.51 0.00 400.00 
ค่าซ่อมเครื่องมอื 6.68 50.01 0.00 428.57 0.26 1.74 0.00 13.51 13.10 70.31 0.00 428.57 
ค่าน ้ามนัเครื่อง 27.41 68.03 0.00 416.67 23.89 52.24 0.00 200.00 30.93 80.95 0.00 416.67 
ค่าซ่อมเครื่องสบูน ้า 4.13 21.65 0.00 166.67 3.41 19.16 0.00 166.67 4.84 23.97 0.00 142.86 
ค่าภาษทีี่ดนิ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 
รวมค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

184.98 148.81 5.00 862.14 176.89 116.41 5.00 605.00 193.07 175.64 5.00 862.14 
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จากตารางที่ 10 เมื่อพจิารณาเกษตรกรทัง้หมด พบว่าเกษตรมคี่าใชจ้่ายการผลิต
ประกอบไปดว้ย ค่าเชา่นามคี่าสูงสดุอยูท่ี ่116.67 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 
10.36 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 29.22 บาท ค่าน ้ามนัวดิน ้ามคี่าสูงสุดอยู่ที่ 400 บาท 
ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 131.41 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 108.68 
บาท ค่าซ่อมเครื่องมอื มคี่าสูงสุดอยู่ที่ 428.57 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 
6.68 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 50.01 บาท ค่าน ้ามนัเครื่อง มีค่าสูงสุดอยู่ที่  416.67 
บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 27.41 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 68.03 
บาท ค่าซ่อมเครื่องสูบน ้า มคี่าสูงสุดอยู่ที ่166.67 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 
4.13 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 21.65 บาท ค่าภาษีที่ดิน มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 5 บาท  
ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 5 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 5 บาท 

เมื่อพจิารณา พบวา่เกษตรกรทีก่ารปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแห้ง มคี่าใชจ้่ายการผลิต
รวมเฉลี่ย เท่ากบั 176.89 และการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวตมมีค่าใช้จ่ายการผลิตรวมเฉลี่ย 
เท่ากบั 193.07 ซึ่งมคี่าใชจ้่ายการผลติไม่ต่างกนัมาก เมื่อสงัเกตจะพบว่ายงัมเีกษตรบางรายที่
ยงัปลูกขา้วโดยการเชา่นาอยู่เหมอืนกนั รวมถงึเกษตรกรทัง้หมดมคี่าใชจ้่ายในด้านภาษทีดีนิไร่
ละ 5 บาท 

 
6. ตน้ทุนการผลติ (Manufacturing Costs) 

ผูศ้กึษาได้น าต้นทุนวตัถุดบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายการผลติมา
ค านวณตน้ทุนการผลติ โดยใชสู้ตร ดงันี้  

 

 
 

จากนัน้ ผูศ้กึษาได้วเิคราะห์ค่าสถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าสูงสุด ต ่าสุด  ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัตารางที ่11  

 
 

 

ต้นทุนการผลติ = วตัถุดบิทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ้่ายการผลติ 
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ตารางที ่11 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของตน้ทุนการผลติของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม 
(หน่วย: บาทต่อไร่) 

 
จากตารางที ่11 เมื่อพจิารณาเกษตรกรทัง้หมด ปี 2560 พบวา่ มตีน้ทุนการผลติสูงสุดอยู่ที ่6,843.34 บาท ต ่าสุด เท่ากบั 1,159 บาท ตน้ทุน

การผลติเฉลีย่อยู่ที ่2,339.69 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน เท่ากบั 655.45 บาท ส าหรบัเกษตรกรทีท่ านาแบบหวา่นขา้วแหง้ มตีน้ทุนการผลติสูงสุด
อยู่ที ่6,843.34 บาท ต ่าสุด เท่ากบั 1,265 บาท มตีน้ทุนการผลติเฉลีย่อยู่ที ่2,108.99 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน เท่ากบั 655.18 บาท และส าหรบั
เกษตรกรทีท่ านาแบบหวา่นขา้วตมมตีน้ทนุการผลติสูงสุดอยูท่ี ่4,672.40 บาท ต ่าสุด เท่ากบั 1,159 บาท มตีน้ทุนการผลติเฉลีย่อยู่ที ่2,570.38 บาท และ
ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากบั 571.90 บาท เมื่อพจิารณาเกษตรทัง้หมด พบว่าเกษตรกรที่ท าการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมมกีารใชเ้มลด็พนัธุ์ขา้ว
มากกวา่การปลูกขา้วแห้งอยู่ 1 เท่า รวมถงึ ยาฆา่แมลง ยาโรคขา้ว สารเคม ีและปุ๋ ยเคม ีกม็ปีรมิาณการใชม้ากว่าเช่นกนั ท าใหก้ารจา้งแรงงานในการดูแล
นาขา้วสูงขึน้อกี 1 เท่า เชน่กนั ซึ่งมคีวามแตกต่างจากการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้ ทีม่กีารใชป้รมิาณเมลด็พนัธุ ์และยาฆา่แมลง ยาโรคขา้ว สารเคม ี
และปุ๋ ยเคม ีในจ านวนไม่สูงเท่ากบัแบบหวา่นขา้วตม 

 
 
 
 

ต้นทุน
การผลิต 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

ต้นทุน
การผลติ 

2,339.69 655.45 1,159.00 6,843.34 2,108.99 655.18 1,265.00 6,843.34 2,570.38 571.90 1,159.00 4,672.40 
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7. ก าไรขัน้ตน้ 
ผูศ้กึษาไดม้กีารค านวณก าไรขัน้ตน้ ซึ่งไดม้าจากสูตรการค านวณดงันี้ 
 

 

 
*เนื่องจากผูศ้กึษาไม่มขีอ้มูลดา้นสนิคา้คงเหลอืตน้งวดและปลายงวด ผูศ้กึษาจงึใชต้น้ทุนการผลติแทนตน้ทุนขายในการค านวณก าไรขัน้ตน้  
เมื่อค านวณแล้วหลงัจากนัน้ผูศ้กึษาได้น ามาวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าสูงสุด ต ่าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ดงัตารางที ่12 
 

ตารางที ่12 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของก าไรขัน้ตน้ของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม 
 

(หน่วย: บาทต่อไร่)   

 
จากตารางที ่12 เมื่อพจิารณาเกษตรกรทัง้หมด ปี 2560 พบว่า มกี าไรข ัน้ต้นสูงสุดอยู่ที่ 4,445 บาท ค่าต ่าสุดอยู่ทีข่าดทุนข ัน้ตน้ 2,843.34 

บาท มกี าไรข ัน้ต้นเฉลี่ยอยู่ที ่2,232.98 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 964.73 บาท ส าหรบัเกษตรกรที่ท านาแบบหว่านขา้วแห้ง มกี าไรข ัน้ตน้สูงสุด
อยู่ที่ 4,445.00 บาท ค่าต ่าสุดอยู่ทีข่าดทุนข ัน้ตน้ 2,843.34 บาท มกี าไรข ัน้ต้นเฉลีย่อยู่ที ่2,397.91 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 960.37 บาท และ

ก าไร
ขัน้ต้น 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 

ก าไรขัน้ต้น 2,232.98 964.73 -2,843.34 4,445.00 2,397.91 960.37 -2,843.34 4,445.00 2,068.06 945.69 -734.90 4,137.11 

ก าไรขัน้ต้น = ยอดขายสุทธ ิ– ต้นทุนขาย* 
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ส าหรบัเกษตรกรที่ท านาแบบหว่านขา้วตม มกี าไรข ัน้ต้นสูงสุดอยู่ที่ 4,137.11 บาท ค่าต ่าสุดอยู่ที่ขาดทุนข ัน้ต้น 734.90 บาท มกี าไรข ัน้ต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 
2,068.06 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 945.69 บาท 
 

8. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (Sale and Administration Expensive) 
จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในปี 2560 พบวา่ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร คอื ค่าขนส่งออก โดยผูศ้กึษาไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมา

วเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงัตารางที ่13 
 
ตารางที ่13 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม 

(หน่วย: บาทต่อไร่) 

ค่าใช้จ่ายใน
การขาย

และบริหาร 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

ค่าขนส่งออก 129.76 114.94 0.00 500.00 111.77 102.27 0.00 500.00 147.77 124.31 0.00 500.00 
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จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาเกษตรกรทัง้หมด พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ประกอบไปด้วย ค่าขนส่งออก มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 500 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากับ 0 บาท  
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 129.76 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 114.94 บาท ส าหรบัเกษตรทีป่ลูกขา้ว
แบบหว่านข้าวแห้ง พบว่า มีค่าขนส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 500 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากับ 0 บาท  
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 111.77 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 102.27 บาท และเกษตรที่ปลูกขา้ว
แบบหวา่นขา้วตม พบวา่ มคี่าขนส่งออกสูงสุดอยู่ที ่500 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 147.77 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 124.31 บาท เมื่อพจิารณาพบวา่เกษตรทีป่ลูกขา้ว
แบบหว่านขา้วแห้งและแบบหว่านขา้วตมนัน้มเีกษตรบางรายที่ไม่มคี่าใชจ้่ายในการขนส่งขา้ว
ออก 

 
9. ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2560 พบว่ามีค่าใช้จ่ายทางการเงิน                 
คือ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โดยผู้ศึกษาได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดงัตารางที ่14
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ตารางที ่14 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของค่าใชจ้่ายทางการเงนิของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม 
(หน่วย: บาทต่อไร่) 

 
จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาเกษตรกรทัง้หมด พบว่ามีค่าใช้จ่ายทางการเงนิ คือ ค่าดอกเบี้ยเงนิกู้ มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 700 บาท ค่าต ่าสุด 

เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 25.96 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 93.63 บาท ส าหรบัเกษตรที่ปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้ง พบว่า มคี่าดอกเบีย้
เงนิกู้ สูงสุดอยู่ที่ 400 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 66.14 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 17.66 บาท และเกษตรที่ปลูกขา้วแบบ
หวา่นขา้วตม พบวา่ มคี่าดอกเบีย้เงนิกู ้สูงสุดอยู่ที ่700 บาท ค่าต ่าสุด เท่ากบั 0 บาท ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 34.27 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 114.52 
บาท เมื่อพจิารณาพบวา่เกษตรทีป่ลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตมนัน้มเีกษตรบางรายทีไ่ม่มคี่าใชจ้่ายดอกเบีย้เงนิกู้ 

 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน 

 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

ค่าดอกเบี้ย
เงนิกู ้

                        
25.96  

 

                        
93.63  

 
0.00 

                      
700.00  

 

                     
17.66  

 

                     
66.14  

 

                   
0.00 

 

                   
400.00  

 

                        
34.27  

 

                      
114.52  

 
0.00 

                      
700.00  
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10. ก าไรสุทธ ิ
หลงัจากนัน้ผูศ้กึษาไดม้กีารค านวณก าไรสุทธ ิซึ่งไดม้าจากสูตรการค านวณดงันี้ 
 

 
 
โดยผูศ้กึษาไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะหห์าค่าสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด ต ่าสุด  ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัตารางที ่15  

 
ตารางที ่15 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของก าไรสุทธขิองการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม       

(หน่วย: บาทต่อไร่) 

 
จากตารางที ่15 เมื่อพจิารณาเกษตรกรทัง้หมด ปี 2560 พบว่า มกี าไรสุทธสิูงสุดอยู่ที ่4,445 บาท ค่าต ่าสุดอยู่ที ่-2,843.34 บาท ก าไรสุทธิ

เฉลี่ยอยู่ที่ 2,077.25 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 978.85 บาท ส าหรบัเกษตรกรที่ท านาแบบหว่านขา้วแห้ง มกี าไรข ัน้ต้นสูงสุดอยู่ที่ 4,445 บาท  
ค่าต ่าสุดอยู่ที ่-2,843.34 บาท มกี าไรสุทธเิฉลี่ยอยู่ที ่2,268.48 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 947.61 บาท และส าหรบัเกษตรกรทีท่ านาแบบหวา่น
ขา้วตม มกี าไรสุทธสิูงสุดอยู่ที ่4,018.69 บาท ค่าต ่าสุดอยู่ที ่-1,672.40 บาท มกี าไรข ัน้ตน้เฉลีย่อยูท่ี ่1,886.03 บาท และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน 977.20 บาท

ก าไรสทุธิ 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

ก าไรสุทธ ิ 2,077.25 978.85 -  2,843.34 4,445.00 2,268.48 947.61 - 2,843.34 4,445.00 1,886.03 977.20 - 1,672.40 4,018.69 

ก าไรสุทธ ิ= ก าไรขัน้ต้น – ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร – ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
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11. สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 
ผูศ้กึษาไดม้กีารสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกขา้วทัง้หมด ในปี 2560 พบว่า สนิทรพัย์ 

ประกอบด้วย ที่ดนิ รถไถเครื่องยนต์ รถอแีต๋น เครื่องสูบน ้า เครื่องพ่นยา จอบ เสยีม และพลัว่ 
เป็นสินทรัพย์ที่เกษตรกรใช้เป็นหลัก ซึ่งผู้ศึกษาได้มีการค านวณสินทรัพย์รวมเฉลี่ยของ
เกษตรกรแต่ละราย โดยค านวณสูตรดงันี้ 

 
 

 
 
โดยมกีารค านวณสนิทรพัยข์องแต่ละรายเกษตร และผูศ้กึษาไดน้ ามาแสดงค่าสูงสุด 

ค่าต ่าสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบนเบีย่งมาตรฐาน ดงัตารางที่ 16 
 

ตารางที ่16 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่น
ขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม 

(หน่วย: บาทต่อไร่) 

**31 ธนัวาคม 2560** 
 
จากตารางที ่16 เมื่อพจิารณาเกษตรกรทัง้หมด พบวา่มสีนิทรพัยร์วมเฉลีย่สูงสุดอยู่ที่ 

6,003,448.02 บาท ค่าต ่าสุดอยู่ที ่57.17 บาท ซึ่งมคี่าเฉลีย่ 1,167,425.86 บาทและส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 1,142,975.69 บาท  

สินทรพัยร์วมเฉล่ีย 
ทัง้หมด (n=184) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 1,167,425.86 1,142,975.69 57.17 6,003,448.02 

 

สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ = 
สนิทรพัยต์้นงวด+สนิทรพัยป์ลายงวด

2
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ตารางที ่16 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ของการท านา 2 ประเภท คอืแบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม (ต่อ) 
 

(หน่วย: บาทต่อไร่) 

  

**31 ธนัวาคม 2560** 
 

จากตารางที ่16 เมื่อพจิารณาเกษตรกรทีท่ีป่ลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้ พบวา่ มสีนิทรพัยร์วมเฉลีย่สูงสุดอยู่ที ่6,003,448.02 บาท ค่าต ่าสุด
อยู่ที่ 109.93 บาท ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 1,116,690.76 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 1,203,516.88 บาท ส าหรบัเกษตรกรที่ที่ปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตม 
พบว่า มีสินทรพัย์รวมเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 5,005,032.89 บาท ค่าต ่าสุดอยู่ที่ 57.17 บาท ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1,218,160.97 บาท และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 
1,083,275.26 บาท  

จากขอ้มูลทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูศ้กึษาไดม้กีารน าขอ้มูลมาค านวณอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ดงันี้ ยอดขายสุทธติ่อไร่  ต้นทุนการผลติเฉลีย่
ต่อไร่ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่ อตัราก าไรข ัน้ต้น อตัราก าไรสุทธ ิและอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) 
หลงัจากนัน้ไดน้ ามาวเิคราะหส์ถติ ิเชงิพรรณนาของอตัราส่วนทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดแสดงในตารางที ่17  
 
 
 
 
 

แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

1,116,690.76 1,203,516.88 109.93 6,003,448.02 1,218,160.97 1,083,275.26 57.17 5,005,032.89 
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ตารางที ่17 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนทางการเงนิทีใ่ชใ้นการศกึษา 

อตัราส่วนทางการเงิน 

ทัง้หมด (n=184) แบบหว่านข้าวแห้ง (n=92) แบบหว่านข้าวตม (n=92) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 

ยอดขายสุทธต่ิอไร่ 
(บาท) 

4,572.67 964.60 2,644.74 6,700.00 4,506.90 888.58 3,000.00 6,000.00 4,638.44 1,035.77 2,644.74 6,700.00 

ต้นทุนการผลติต่อไร่ 
(บาท) 

2,339.69 655.45 1,159.00 6,843.34 2,108.99 655.18 1,265.00 6,843.34 2,570.38 571.90 1,159.00 4,672.40 

ค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารต่อไร่ (บาท) 

129.77 114.94 0.00 500.00 111.77 102.27 0.00 500.00 147.76 124.31 0.00 500.00 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ
ต่อไร่ (บาท) 

25.96 93.63 0.00 700.00 17.66 66.14 0.00 400.00 34.27 114.52 0.00 700.00 

อตัราก าไรขัน้ต้น  
(รอ้ยละ) 

47.54 15.94 -71.08 76.04 52.15 16.16 -71.08 76.04 42.93 14.40 -18.66 70.28 

อตัราก าไรสุทธ ิ 
(รอ้ยละ) 

44.06 17.19 -71.08 74.08 49.26 16.31 -71.08 74.08 38.87 16.55 -42.47 69.00 

อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย(์ROA)  
(รอ้ยละ) 

65.23 382.84 -0.46 3,568.51 73.74 365.35 -0.46 2,148.19 56.72 401.39 -0.21 3,568.51 
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จากตารางที ่17 พบวา่ ยอดขายสุทธติ่อไร่ สูงสุดเท่ากบั 6,700 บาท ซึ่งมาจากยอดขาย
สุทธติ่อไร่ สูงสุดของการท านาแบบหว่านขา้วตม และมยีอดขายสุทธติ่อไร่ต ่าสุดอยู่ที ่2,644.74 
บาท ซึ่งมาจากยอดขายสุทธติ่อไร่ต ่าสุดของการท านาแบบหว่านขา้วตม และมยีอดขายสุทธติ่อไร่ 
เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4,572.67 บาท และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า เท่ากับ 964.60 บาท  
จะสงัเกตเหน็ไดว้่า เกษตรกรที่ปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตมมียอดขายสุทธติ่อไร่เฉลี่ยแลว้สูงกวา่
แบบหวา่นขา้วแหง้ 

ต้นทุนการผลติต่อไร่มคี่า สูงสุดเท่ากบั 6,843.34 บาท ซึ่งมาจากต้นทุนการผลติต่อไร่
สูงสุดของการท านาแบบหว่านขา้วแหง้ และต้นทุนการผลติต่อไร่มคี่าต ่าสุดเท่ากบั 1,159 บาท  
ซึ่งมาจากตน้ทุนการผลติต่อไร่ต ่าสุดของการท านาแบบหวา่นขา้วตม และมตีน้ทุนการผลติต่อไร่
เฉลี่ย( X ) เท่ากับ 2,339.69 บาท และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า เท่ากับ 655.45 บาท  
จะเหน็ได้ว่า เกษตรกรที่ปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมมตี้นทุนการผลติโดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่าแบบ
หวา่นขา้วแหง้  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่มคี่า สูงสุดเท่ากบั 500 บาท ซึ่งมาจากค่าใชจ้่ายใน
การขายและบรหิารต่อไร่สูงสุดของการท านาทัง้ 2 ประเภท และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
ต่อไร่มคี่าต ่าสุดเท่ากบั 0 บาท ซึ่งมาจากทัง้การหวา่นขา้วแหง้และหวา่นขา้วตม นัน้หมายความ
ว่ามเีกษตรทัง้หว่านขา้วแห้งและหว่านขา้วตมทีไ่ม่มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเลย และมี
ค่าเฉลีย่ต่อไร่ ( X ) เท่ากบั 129.77 บาท และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมคี่า เท่ากบั 114.94 บาท 
จะเหน็ได้ว่า เกษตรกรที่ปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่โดย
เฉลีย่แลว้สูงกวา่แบบหวา่นขา้วแหง้  

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิมคี่า สูงสุดเท่ากบั 700 บาท ซึ่งมาจากค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่
สูงสุดของการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตม และค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่มคี่าต ่าสุดเท่ากบั 0 บาท 
ซึ่งมาจากทัง้การหว่านขา้วแห้งและหว่านขา้วตม นัน้หมายความว่ามเีกษตรทัง้หว่านขา้วแหง้
และหว่านขา้วตมที่ไม่มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิเลย และมคี่าเฉลี่ยต่อไร่ ( X ) เท่ากบั 25.96 บาท 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า เท่ากบั 93.63 บาท จะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบ
หวา่นขา้วตมมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่โดยเฉลีย่แลว้สูงกวา่แบบหวา่นขา้วแหง้  

อตัราก าไรข ัน้ต้น มคี่าสูงสุดเท่ากบั 76.04 % ซึ่งมาจากอตัราก าไรข ัน้ต้นสูงสุดของการ
ท านาแบบหว่านข้าวแห้ง และอตัราก าไรข ัน้ต้น มีค่าต ่าสุดเท่ากบั -71.08 % ซึ่งมาจากอตัรา
ก าไรข ัน้ต้นต ่าสุดของการท านาแบบหว่านขา้วแห้ง และมอีตัราก าไรข ัน้ต้นเฉลี่ย ( X ) เท่ากบั 
47.54% และในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่า เท่ากบั 15.94% จะเหน็ไดว้่า เกษตรกรทีป่ลูกขา้ว
แบบหวา่นขา้วแหง้ม ีอตัราก าไรขัน้ตน้โดยเฉลีย่แลว้สูงกวา่แบบหวา่นขา้วตม 

อตัราก าไรสุทธ ิมคี่าสูงสุดเท่ากบั 74.08% ซึ่งมาจากอตัราก าไรสุทธสิูงสุดของการท านา
แบบหว่านขา้วแหง้ อตัราก าไรสุทธมิคี่าต ่าสุดเท่ากบั -71.08% ซึ่งมาจากอตัราก าไรสุทธติ ่าสุด
ของการท านาแบบหว่านข้าวแห้ง และมีอัตราก าไรสุทธิเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 44.06% และ 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่า เท่ากบั 17.19% เมื่อสงัเกตเหน็ จะพบว่า อตัราก าไรสุทธติ ่าสุด  
นัน้อาจหมายถงึวา่ เกดิผลขาดทุนสุทธ ิซึ่งอาจเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายการผลติ ค่าใชจ้่ายการใน
ขายและบรหิารมกีารควบคุมทีไ่ม่ด ีอาจจะเกดิค่าใชจ้่ายรัว่ไหลในขัน้ตอนการผลติ กอ็าจท าใหม้ี
ผลต่อก าไรสุทธ ิจะเหน็ไดว้่าเกษตรกรทีป่ลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งมีอตัราก าไรสุทธโิดยเฉลีย่
แลว้สูงกวา่แบบหวา่นขา้วตม 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) มคี่าสูงสุดเท่ากบั 3,568.51% ซึ่งมาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดของการท านาแบบหวา่นขา้วตม และอตัราผลตอบแทนจากมคี่า
ต ่าสุดเท่ากบั -0.46% ซึ่งมาจากอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยต์ ่าสุดของการท านาแบบหวา่น
ขา้วแห้ง และมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เฉลี่ย ( X ) เท่ากบั 65.23% และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคี่า เท่ากบั 382.84% เมื่อสงัเกตจะเหน็ไดว้่า ค่าใชจ้่ายของการปลูกขา้วแบบหวา่น
ขา้วตมสูงกว่าขา้วแห้ง ส่งผลท าให้ก าไรของการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมน้อยกท็ าให้ค่าของ
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) น้อยเช่นกนั ซึ่งจะเหน็ได้ว่า เกษตรกรที่ปลูกขา้วแบบหวา่น
ขา้วแหง้มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) โดยเฉลีย่แลว้สูงกวา่แบบหวา่นขา้วตม 

จากขอ้มูลทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูศ้กึษาได้มกีารน าค่าเฉลี่ย ยอดขายสุทธิ ต้นทุนการผลติ 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าใชจ้่ายทางการเงนิ มาแสดงขอ้มูลเป็นงบก าไรขาดทุน 
โดยมรีายละเอยีดแสดงในตารางที ่18  
 
ตารางที ่18  ค่าเฉลี่ยของยอดขายสุทธ ิต้นทุนการผลติ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และ

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ในงบก าไรขาดทุน 
 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

(หน่วย: บาทต่อไร่) 
 

* ผูศ้กึษามกีารใชต้้นทุนการผลติแทนต้นทุนขาย เน่ืองจากไม่มขีอ้มลูสนิค้าคงเหลอืต้นงวดและปลายงวด 

ประเภทการปลกูข้าว แบบหว่านข้าวแห้ง แบบหว่านข้าวตม ทัง้หมด 
ยอดขายสุทธ ิ  4,506.90   4,638.44  4,572.67 
    (หกั)ต้นทุนขาย*  2,108.99   2,570.38  2,339.69 
ก าไรขัน้ต้น  2,397.91   2,068.06   2,232.98 
    (หกั)ค่าใชจ้่ายในการ  
    ขายและบรหิาร 

111.77   147.76   129.77   

    (หกั)ค่าใชจ้่ายทาง  
    การเงนิ 

17.66 129.43 34.27 182.03 25.96 155.73 

ก าไรสุทธ ิ   2,268.48  1,886.03  2,077.25 
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การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (inferential Statistical Analysis)   
 

ผูศ้กึษาจะมกีารเปรยีบเทยีบอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ของการท านา 2 ประเภท แบบ
หว่านขา้วแหง้และแบบหว่านขา้วตม โดยใช้ Independent t-test ในการทดสอบ ซึ่งวธิดีงักล่าว 
มขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ 4 ขอ้ดว้ยกนั ดงันี้ (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2551)   

1. การทดสอบการกระจายขอ้มูลของอตัราส่วนทางการเงนิวา่มกีารกระจายขอ้มูลแบบ
ปกตหิรอืไม่ โดยใช ้Kolmogorov-Smirnov test (KS-test)  ซึ่งมสีมมตฐิาน ดงันี้ 

 H0: มกีารแจกแจงแบบปกต ิ
 H1: มกีารแจกแจงไม่ปกต ิ
ผูศ้กึษาไดม้กีารหาค่า  Kolmogorov-Smirnov test ซึ่งไดผ้ลดงัตารางที ่19 
 

ตารางที ่19 ค่าทดสอบการกระจายขอ้มูลของอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ 

* ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า การกระจายตวัอตัราส่วนทางการเงนิมกีารกระจายข้อมูล
แบบไม่ปกต ิไดแ้ก่ ยอดขายสุทธติ่อไร่ ตน้ทุนการผลติต่อไร่ ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร
ต่อไร่ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่ อตัราก าไรข ัน้ต้น อตัราก าไรสุทธ ิและอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์มคี่าระดบันยัส าคญัน้อยกวา่ 0.01 ดงันัน้ จงึไม่ยอมรบัการทดสอบสมมตฐิานของ H0  

 
 
 
 

Kolmogorov-Smirnov 

อตัราส่วนทางการเงิน Statistic df Sig. 
ยอดขายสทุธติ่อไร่  0.086 184 0.002* 

ตน้ทุนเฉลีย่ตอ่ไร ่ 0.080 184 0.006* 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร ่ 0.159 184 0.000* 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิตอ่ไร ่ 0.517 184 0.000* 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 0.124 184 0.000* 
อตัราก าไรสุทธ ิ 0.117 184 0.000* 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) 0.499 184 0.000* 
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2. ตวัแปรตามมกีารวดัค่าอย่างน้อยเป็นอตัราภาคชัน้ (Interval data)  
เมื่อพจิารณา พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมกีารวดัค่าเป็นมาตรการวดัแบบอตัราส่วน (ratio  

data) เป็นการก าหนดตัวเลขให้กบัลกัษณะของข้อมูลเดียวกบัมาตรการวดัแบบอนัตรภาค  
แต่มาตรการวดัระดบันี้จะมคี่า 0 ทีแ่ทจ้รงิ 

 
3. การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึ่งมสีมมตฐิาน ดงันี้ 

 H0: ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
 H1: ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
ผู้ ศึก ษ า ไ ด้ มี ก า รหาค่ า   Levene's Test for Equality of Variances ซึ่ ง ไ ด้ ผล                  

ดงัตารางที ่20 
 
ตารางที ่20 ค่าทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มทีไ่ม่แตกต่างกนั 

* ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.05 
 
จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาค่า sig p value พบว่า ค่าความแปรปรวนของ

อตัราส่วนทางการเงนิ ได้แก่ ยอดขายสุทธติ่อไร่ ต้นทุนการผลติต่อไร่ ค่าใชจ้่ายในการขายและ
การบริหารต่อไร่ อตัราก าไรข ัน้ต้น อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์มคี่า
ระดบันยัส าคญั มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ไม่มนียัส าคญั จงึยอมรบัสมมตฐิานของ H0: ความปรวนแปร
ทัง้สองกลุ่มมคี่าเท่ากนั โดยมีค่าใช้จ่ายทางการเงนิต่อไร่มคี่าระดบันัยส าคญั น้อยกว่า 0.05 
แสดงวา่ มนียัส าคญั จงึยอมรบัสมมตฐิานของ H1: ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 

 
 
 

อตัราส่วนทางการเงิน Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ยอดขายสทุธติ่อไร่  2.791 0.097 
ตน้ทุนเฉลีย่ตอ่ไร ่ 0.668 0.415 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร ่ 0.527 0.469 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิตอ่ไร ่ 5.896 0.016* 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 2.453 0.119 
อตัราก าไรสุทธ ิ 3.315 0.070 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) 0.316 0.575 
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4. การทดสอบค่าตวัแปรแต่ละตวัอย่างวา่เป็นอสิระต่อกนั  
เมื่อพจิารณา พบว่าผูศ้กึษาได้มกีารสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว รายที่ 1 แยก

ต่างหากจากการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว รายที่ 2 ดงันัน้ค าตอบของเกษตรกร รายที่ 1  
จงึไม่ส่งผลต่อค าตอบของเกษตรกร รายที ่2 จงึสรุปไดว้า่ค่าตวัแปรของแต่ละตวัอย่างเป็นอสิระ
ต่อกนั 

จากการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้จ านวน 4 ขอ้ พบวา่ขอ้มูลไม่ผา่นขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ของการทดสอบการกระจายขอ้มูลของอตัราส่วนทางการเงนิว่ามกีารกระจายขอ้มูลแบบปกติ
หรอืไม่ ท าให้ผูศ้กึษาจงึต้องเปลี่ยนมาใชส้ถติทิี่ไม่มคี่าพารามเิตอร์ (Nonparametric test) แทน 
นัน้คอื Mann-Whitney โดยมผีลวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่21 
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ตารางที ่21  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ จากการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้กบัหวา่นขา้วตม ในปี 2560 

 

* ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 

ทัง้หมด 
ยอดขายสทุธิ

ต่อไร ่
ต้นทุนการ
ผลิตต่อไร ่

ค่าใช้จ่ายใน
การขายและ
บริหารต่อไร ่

 
ค่าใช้จ่าย   
ทางการเงิน 

ต่อไร ่

อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

อตัรา 
ก าไรสทุธิ 

อตัรา
ผลตอบแทน
จากสินทรพัย ์

Mann-Whitney U 3,955.5000 2,080.500 3,604.000 4,083.000 2,411.000 2,353.500 3,175.000 

Z -0.766 -5.956 -1.761 -0.821 -5.041 -5.200 -2.926 

Asymp.Sig. (2-tailed) 0.444 0.000* 0.078 0.412 0.000* 0.000* 0.003* 
ค่าเฉลีย่ (    )                     
(แบบหวา่นขา้วแหง้) 

4,506.90 2,108.99 111.77 17.66 52.15 49.26 73.74 

ค่าเฉลีย่ (    )                      
(แบบหวา่นขา้วตม) 

4,638.44 2,570.38 147.76 34.27 42.93 38.87 56.72 
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จากตาราที ่21 ผลการวเิคราะหพ์บวา่ Man-Whitney  U Test ส าหรบัยอดขายสุทธติ่อไร่ 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ และค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่ เทยีบกนัระหวา่งการปลูก
ข้าวแบบหว่านข้าวแห้งกบัหว่านข้าวตมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิต (p>0.05)  
แต่เมื่อพจิารณาต้นทุนการผลติต่อไร่ อตัราก าไรข ัน้ต้น อตัราก าไรสุทธ ิและอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA) ของการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้งและแบบหว่านข้าวตมพบว่า  
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p>0.01) โดยต้นทุนการผลติต่อไร่ของแบบหวา่น
ขา้วตมทีม่ตีน้ทุนการผลติต่อไร่เฉลีย่เท่ากบั 2,570.38 ซึ่งมากกวา่แบบหวา่นขา้วแหง้ทีม่ตี้นทุน
การผลติต่อไร่เฉลี่ยอยู่ที ่2,108.99 บาท เนื่องจากการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมมวีตัถุดบิทีใ่ช้
ในการปลูกขา้วในปรมิาณที่มาก และค่าแรงงานที่ต้องดูแลรกัษาที่สูงกว่าเป็น 2 เท่า จงึท าให้
ต้นทุนของการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมสูงกว่าขา้วแห้ง ส่วนของอตัราก าไรข ัน้ต้นของแบบ
หวา่นขา้วแหง้เฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 52.15 ซึ่งมากกวา่แบบหวา่นขา้วตม อยู่ทีร่อ้ยละ 42.93 อตัรา
ก าไรสุทธขิองแบบหวา่นขา้วตมเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 38.87 ซึ่งน้อยกวา่แบบหวา่นขา้วแหง้ อยู่ที่
ร้อยละ 49.26 นัน้หมายถงึการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมเกดิผลขาดทุนสุทธ ิซึ่งเป็นผลมาจาก
ค่าใชจ้่ายการผลติทีสู่งกวา่การปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้ และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
ของแบบหวา่นขา้วแห้งเฉลี่ยเท่ากบั 73.74 เท่า ซึ่งมากกว่าแบบหวา่นขา้วตม อยู่ที่ 56.72 เท่า
เนื่องจากการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งมคี่าใช้จ่ายการผลิตที่น้อยกว่า และมีก าไรมากกว่า 
การปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตม ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) สูง 
  
ปัญหาและอปุสรรคในการปลูกข้าว 
 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทัง้ 2 ประเภท พบว่าปัญหาและอุปสรรคใน 
การปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้งและแบบหว่านข้าวตม มีปัญหาหลักๆ  อยู่ด้วยกัน 3 ข้อ 
ประกอบด้วย ราคาขา้วตกต ่า ภาวะขาดแคลนน ้า โรคและแมลงต่างๆ ซึ่งผูศ้กึษามกีารสรุปผล 
ดงันี้ 

1. เกษตรกรสวนใหญ่มปัีญหาจากผลตอบแทนราคาขา้วตกต ่าจากภาครฐั ซึ่งในการปลูก
ขา้วมกีารใชต้น้ทุนการผลติทีสู่ง และเกษตรไม่มอี านาจไปต่อรองราคาจากโรงสแีละพ่อคา้คนกลาง
ได้ ท าให้เกษตรกรส่วนมากขาดทุนจาการปลูกขา้วเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากยอดขายน้อยกว่า
ตน้ทุนการผลติ 

2. เกษตรกรที่ท าการปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท ในปี 2560 มกีารขาดแคลนน ้าเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ท าใหน้ ้าในคลองหรอืแม่น ้าทีเ่คยใชใ้นการปลูกขา้วนัน้มนี ้ามี
ปรมิาณทีน้่อย ส่งผลใหผ้ลผลติมจี านวนน้อย ขายไดร้าคาไม่ดมีากนกั 
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3. เกษตรกรส่วนใหญ่พบปัญหาเกี่ยวกบัโรคและแมลงรบกวน เชน่ เพลีย้กระโดดสนี ้ าตาล 
หนอนกนิใบ ขา้วไหมค้อรวง เป็นตน้ ซึ่งเป็นสิง่ทีเ่กษตรกรหลกีเหลีย่งไม่ได ้จงึท าใหเ้กษตรตอ้ง
ใชย้าฆา่แมลงชว่ยในการปลูกขา้วเพื่อไม่ใหร้บกวนตน้ขา้ว 



    

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว  

แบบหว่านข้าวแห้งกับแบบหว่านข้าวตมของเกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่   
อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง” เป็นวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างซึ่งเป็นเกษตรกรรวมทัง้สิน้จ านวน 184 ราย สามารถสรุปผลการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
 
สรปุผลการศึกษา 

 
ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 
ส าหรบัขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรในการเพาะปลูกขา้วในจงัหวดัอ่างทอง ปี 2560 พบวา่

เกษตรกรส่วนใหญ่มอีายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 33.7 โดยเกษตรกรที่ปลูก
ขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้ และแบบหวา่นขา้วตมส่วนใหญ่มอีายุ 60 ปีขึน้ไป ซึ่งมลีกัษณะชว่งอายุ
ที่คล้ายคลงึกนั เมื่อพจิารณาระดบัการศกึษา พบว่าเกษตรกรทัง้หมดส่วนใหญ่มกีารศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษา จ านวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 60.9 โดยเกษตรกรที่ปลูกขา้วแบบหว่าน
ขา้วแห้งส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา จ านวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 63.0 และ
เกษตรกรที่ปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา จ านวน 54 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.7  
 

การค านวณอตัราส่วนทางการเงินและการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา 
จากการสมัภาษณ์ พบว่า เกษตรกรม ีปริมาณผลผลิต ยอดขายสุทธิ ต้นทุนการผลติ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมไปถึงสินทรพัย์รวมเฉลี่ย โดยมี
รายละเอยีด ดงัตารางที ่22 
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ตารางที ่22 สรุปผลการวเิคราะห์ ปรมิาณผลผลติ ยอดขายสุทธ ิต้นทุนการผลติ ค่าใชจ้่ายใน
การขายและบรหิาร ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ในปี  2560 

 
จากตาราที่ 22  ผลการวเิคราะห์พบว่า เกษตรที่ปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งและแบบ

หว่านขา้วตม มปีรมิาณผลผลติ และค่าแรงงานทางตรงทีใ่กลเ้คยีงกนั นอกจากนี้ พบว่าต้นทุน
การผลติ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ของการปลูกขา้วแบบหวา่น
ขา้วตมสูงกวา่การปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้  

จากนัน้ผู้ศึกษาได้ค านวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ได้แก่ ยอดขายสุทธิต่อไร่  
ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อไร่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อไร่  
อตัราก าไรขัน้ตน้ อตัราก าไรสุทธ ิและอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) โดยมรีายละเอยีด 
ดงัตารางที ่23 
 
ตารางที ่23 สรุปผลการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ประกอบด้วย ยอดขายสุทธติ่อไร่ 

ตน้ทุนกรผลติต่อไร่ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่ 
อตัราก าไรข ัน้ตน้ อตัราก าไรสุทธ ิและอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) ในปี 
2560 
อตัราส่วนทางการเงิน แบบหว่านข้าวแห้ง แบบหว่านข้าวตม 

ยอดขายสุทธต่ิอไร่ (บาทต่อไร่) 4,506.90 4,638.44 
ต้นทุนการผลติต่อไร่ (บาทต่อไร่) 2,108.99 2,570.38 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ (บาทต่อไร่) 111.77 147.76 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่ (บาทต่อไร่) 17.66 34.27 
อตัราก าไรขัน้ต้น (รอ้ยละ) 52.15 42.93 
อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 49.71 39.74 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 73.74 59.58 

รายการ แบบหว่านข้าวแห้ง แบบหว่านข้าวตม 
ปรมิาณผลผลติ (กโิลกรมัต่อไร่) 73.31 71.64 
ยอดขายสุทธ ิ(บาทต่อไร่) 4,506.90 4,638.44 
ต้นทุนวตัถุดบิทางตรง (บาทต่อไร่) 983.57 1,430.73 
ค่าแรงงานทางตรง (บาทต่อไร่) 948.53 946.58 
ค่าใชจ้่ายการผลติ (บาทต่อไร่) 176.89 193.07 
ต้นทุนการผลติ (บาทต่อไร่) 2,108.99 2,570.38 
ก าไรขัน้ต้น (บาทต่อไร่) 2,397.91 2,068.06 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (บาทต่อไร่) 111.77 147.76 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (บาทต่อไร่) 17.66 34.27 
ก าไรสุทธ ิ(บาทต่อไร่) 2,286.13 1,920.30 
สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ (บาทต่อไร่) 1,116,690.76 1,218,160.97 
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จากตาราที ่23 ผลการวเิคราะหพ์บวา่ เกษตรกรปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท มยีอดขายสุทธิ
ต่อไร่ ไม่แตกต่างกนัมาก เนื่องจากราคาขา้วทีน่ าไปขายนัน้อาจมกีารรบัซื้อในราคาทีใ่กลเ้คยีงกนั 
ซึ่งต่างจาการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวตมที่มี ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิารต่อไร่ และค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่ สูงกวา่การปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้ เนื่องจากมี
กระบวนการการผลติทีเ่ยอะกวา่และมกีารใชว้ตัถุดบิทีสู่งกวา่ดว้ยเชน่กนั 

  
การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน 
ผู้ศกึษามีการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ของการท านา  2 ประเภท คอื 

แบบหวา่นขา้วแหง้และแบบหวา่นขา้วตม ซึ่งจะใชก้ารทดสอบ Independent t-test แต่เนื่องจาก
มขีอ้สมมตฐิานทัง้หมด 4 ขอ้ เมื่อผูศ้กึษาไดท้ าการทดสอบ Independent t-test แลว้พบวา่ 

1. การทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกตหิรอืไม่   ไม่ผา่น 
2. ตวัแปรตามมกีารวดัค่าอย่างน้อยเป็นอตัราภาคชัน้ (Interval data) ผา่น 
3. การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มทีไ่ม่แตกต่างกนั      ผา่น 
4. การทดสอบค่าตวัแปรแต่ละตวัอย่างวา่เป็นอสิระต่อกนั  ผา่น 

 
จากขอ้สมมตฐิาน ขา้งตน้ พบวา่ การทดสอบการกระจายขอ้มูลของอตัราส่วนทางการเงนิ

มีการแจกแจงไม่ปกติ จึงท าให้ผู้ศกึษาเปลี่ยนมาใช้การวเิคราะห์สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์ 
(Nonparametric test) แทน นัน้คอื Mann-Whitney โดยสรุป ดงัตารางที ่24 
 
ตารางที ่24 สรุปผลการวเิคราะหส์ถติทิีไ่ม่ใชพ้ารามเิตอร ์(Nonparametric test) 

อตัราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษา 
ยอดขายสทุธติ่อไร่  
ตน้ทุนการผลติต่อไร ่  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร ่  
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิตอ่ไร ่  
อตัราก าไรขัน้ตน้  
อตัราก าไรสุทธ ิ  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA)  
   คอื มนียัส าคญัทางสถติ ิ
  คอื ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
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จากตารางที ่24 ผูศ้กึษาพบวา่ การปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภทมตีน้ทุนการผลติต่อไร่ อตัรา
ก าไรข ัน้ต้น อตัราก าไรสุทธ ิและอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) แตกต่างกนัระหว่าง 
การปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้งและแบบหว่านขา้วตมอย่างมีนัยส าคญั นอกจากนี้ยงัพบว่า 
ยอดขายสุทธติ่อไร่ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อไร่ และค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อไร่ ไม่มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 

 
ปัญหาและอปุสรรคของการปลูกข้าว 

  จากการสมัภาษณ์เกษตรกร ผูศ้กึษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรทัง้หมดใน
เขตพื้นที่ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวดัอ่างทอง มีปัญหาด้านโรคและแมลง  
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ท าการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแห้งจะมีพวกแมลงเพลี้ยกระโดด และ
หนอนกนิใบมารบกวนต้นขา้ว แต่ส าหรบัเกษตรกรที่ท าการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วตมจะเจอ
ปัญหาเรื่องของแมลงเพลี้ยกระโดด และโรคข้าวไหม้คอรวงก่อนเก็บเกี่ยวเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากนี้ เกษตรกรที่ปลูกขา้วทัง้ 2 ประเภท พบปัญหาหลกัเหมอืนกนั ได้แก่ ราคาขา้วตกต ่า
จากภาครฐั และภาวะขาดแคลนน ้า  ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัทางการเกษตรของการปลูกขา้ว สรุปได้
วา่การท านาแบบหวา่นขา้วแหง้หรอืแบบหวา่นขา้วตม กป็ระสบปัญหาไม่ต่างกนั 
 
อภิปรายผล  
 

จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วแบบหว่านข้าวแห้งกบั
แบบหวา่นขา้วตมของเกษตรกรในเขตพืน้ที ่ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
พบวา่การปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วตม มตีน้ทุนการผลติ ทีม่ากกวา่ การปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแห้ง 
เนื่องจากแบบหว่านข้าวตม มีการใช้วตัถุดิบในปริมาณมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพนัธุ์ข้าว  
ยาฆา่แมลง ปุ๋ ยเคม ีเป็นตน้ รวมไปถงึค่าจา้งแรงงานในการดูแลรกัษาสูงขึน้เป็น 2 เท่า จงึส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวตมมากกว่าแบบหว่านข้าวแห้ง ซึ่งสามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
  ส าหรบัตน้ทุนการผลติ พบวา่ เกษตรกรทีท่ าการปลูกขา้วแบบหวา่นตม มตีน้ทุนการผลติ
ที่สูงกว่าการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้ง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วาทินี จันทร์ช่วงโชติ 
(2557)  ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วหอมมะล ิ105 แบบหว่าน
กบัแบบหว่านปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรนิทร์ พบว่า การลงทุนปลูกขา้ว
แบบหว่านและปักด ามีต้นทุนในการท านาที่สูงกว่าการท านาแบบหว่านแห้ง เนื่ องจาก  
มกีระบวนการผลติ การดูแลรกัษา และระยะเวลาในการท านาทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งการปลูกขา้วแบบ
หว่านและปักด ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับแบบหว่านข้าวตม ซึ่งมีวิธีการเตรียมแปลงดิน  
การเตรยีมเมลด็พนัธุ ์รวมถงึการหวา่นเมลด็พนัธุ ์ไปกระทัง้การเกบ็เกีย่วทีม่วีธิเีหมอืนกนั 
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อตัราผลตอบแทนจาการสนิทรพัย ์(ROA)  พบวา่ เกษตรกรทีป่ลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแห้ง
ในปี 2560 มอีตัราผลตอบแทนจาการสนิทรพัยข์องการปลูกขา้วแบบหว่านขา้วแหง้ เท่ากบัรอ้ยละ 
73.74% และอัตราผลตอบแทนจาการสินทรัพย์ของการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวตม เท่ากบั 
59.58% ซึ่งอยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่สูงมากนกั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุขใจ ตอนปัญญา (2554) 
ที่ท าการศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้ว ของเกษตรกรหมู่ 5 ต าบลหวัดง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร พบว่าการลงทุนปลูกขา้วแบบหว่านน ้าตมได้อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์อ้ยละ 34.80% ซึ่งมมีูลค่าสูงเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของสนิทรพัยท์ีน่ ามาลงทุน เนื่องจาก
แต่ละพื้นที่มีการปลูกข้าวที่มลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป มีกระบวนการผลติ รวมถึงการดูแล  
ซึ่งบางจงัหวดัอาจมกีารเช่านาเพื่อปลูกข้าวเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ในขณะที่เกษตรกร 
จังอ่างทองมีการใช้ที่นาของตนเองในการปลูกข้าว ที่นาจึงถือเป็นสินสินทรัพย์ที่ต้องน ามา
ค านวณในการลงทุน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
 

จากการศึกษาครัง้นี้  พบว่า ต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าวมีจ านวนต้นทุนที่สูง 
โดยเฉพาะ ค่าเมล็ดพนัธุ์ ค่าปุ๋ ยเคมี ค่าจ้าง และแรงงานเตรียมดิน และค่าจ้างเก็บเกี่ยวขา้ว 
ผูศ้กึษาจงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. สหกรณ์การเกษตรหรอืเกษตรอ าเภอควรสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปลูกขา้วแบบหว่าน
ขา้วตมมากกว่าการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้ เนื่องจากการหว่านขา้วตมมยีอดขายที่สูงกวา่
แบบหวา่นขา้วแหง้ 

2. เกษตรอ าเภอควรชีแ้นะแนวทางในการเลอืกใชเ้มลด็เมลด็พนัธุ์ทีม่คีุณภาพ ต้นทุน
ต่อหน่วยจะสูง แต่จะสามารถลดปริมาณการใช้เมล็ดพนัธุ์ และท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
รวมถงึพนัธุข์า้วทีน่ ามาปลูกใหเ้หมากบัพืน้ที่ 

3. เกษตรอ าเภอควรมกีารจดัประชมุให้กบัเกษตรกรทีป่ลูกขา้วเพื่อเสนอแนวทางที่ท า
ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตในการปลูกขา้วได้โดยลดปริมาณการใช้วตัถุดิบและ
ปุ๋ ยเคมลีงได้ หรอืหนัมาใชว้ตัถุดบิทางจ าพวกพชืที่มรีาคาไม่สูงมากนักแทน เช่น ปลูกถัว่พร้า
แลว้ไถกลบเป็นปุ๋ ยพชืสด การลดปรมิาณเมลด็พนัธุก์ารหวา่นต่อไร่ เป็นตน้ 

4. น ้าเป็นส่วนหนึ่งปัจจยัหลกัของการเกษตรทีร่ฐับาลควรใหค้วามส าคญั โดยส านกังาน
ชลประทานอ่างทองเป็นหน่วยงานทีดู่แลบรหิารจดัการน ้าควรมกีารกกัเกบ็น ้าไวใ้หเ้กษตรกรท า
การเพาะปลูกในชว่งฝนไม่ตกตามฤดูกาล เพื่อใหม้นี ้าเพยีงพอส าหรบัการปลูกขา้ว  

5. ด้านราคาจ าหน่ายของปุ๋ ยเคมแีละยาบ ารุงรกัษาต่างๆ เช่น ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง  
ยาฆา่วชัพชื ทางกระทรวงพาณชิยค์วรมมีาตรการในการควบคุมเรื่องการก าหนดราคาจ าหน่าย
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ของพ่อคา้คนกลางต่างๆ โดยมกีารส่งเสรมิใหก้รมการคา้ภายใน ใหม้มีาตรการในการตรวจตรา
ราคาสนิคา้ประเภทดงักล่าวเป็นพเิศษ และมบีทลงโทษแต่ผูท้ีผ่า่ฝืน 

6. สหกรณ์การเกษตรควรส่งเสรมิสนับสนุนให้เกษตรกรมกีารจดัท าบญัช ีจดบนัทกึ
รายจ่ายท าใหท้ราบถงึตน้ทุน และสามารถน ามาวางแผนปรบัลดตน้ทุนทีไ่ม่จ าเป็น   
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  
 

ผูส้นใจอาจจะน าผลการศกึษาไปศกึษาต่อยอดในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
1. แนวทางการลดต้นทุนในการปลูกขา้วแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น วตัถุดบิทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ้่ายการผลติ เพื่อเพิม่ผลก าไรใหสู้งขึน้ในทีน่าของเกษตรกร 
2. แนวทางการเพิม่ผลผลติของการปลูกขา้วแต่ละประเภท รวมถงึการพจิารณารอบ

ระยะเวลาในแต่ละกระบวนการแต่ละประเภทของการปลูกขา้ว เพื่อดูแนวโน้มของต้นทุนใน
อนาคต รวมถงึการปรบัปรุงหน้าดนิใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์เพื่อพรอ้มท าการเพาะปลูก  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

แบบสมัภาษณ์ 
 
แบบสมัภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาบญัชี 
เรื่อง“การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว แบบหว่านข้าวแห้งกบั
หว่านข้าวตมของเกษตรกรในเขตพื้นท่ีต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อ่างทอง” 
 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ใน   ตามความเป็นจริง 
ท่านมีการปลูกข้าวแบบใด   แบบหวา่นขา้วแหง้  แบบหวา่นขา้วตม 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป ขัน้ตอนการเตรียมดิน ปริมาณเมลด็พนัธุท่ี์ใช้  
เกษตรกรชือ่นาย/นาง/นางสาว ………………....…… นามสกุล ………………………………... 

1.1 อายุ                   

 ต ่ากวา่ 20 ปี  21-30 ปี  31-40 ปี 

 41-50 ปี  51-60 ปี  61 ปีขึน้ไป 
 

1.2 ระดบัการศกึษา 

 ต ่ากวา่ประถมศกึษา  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษา 

 ปวช/ปวส.  ปรญิญาตร ี  สูงกวา่ปรญิญาตร ี
 

1.3 เหตุทีป่ลูกขา้วดว้ยวธิ ี      หวา่นขา้วแหง้                 หวา่นขา้วตม      

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.4 ลกัษณะผนืนาทีท่ าการเพาะปลูก 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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1.5 พืน้ทีป่ลูกขา้ว 
 1.5.1. นาหวา่นขา้วแหง้ จ านวน…….ไร่…….ตาราวา    

 ทีน่าตนเอง    ทีน่าเชา่ ค่าเชา่…….บาทต่อไร่ตอ่ปี 
 

 1.5.2. นาหวา่นขา้วตม   จ านวน…….ไร่…….ตาราวา          
 ทีน่าตนเอง    ทีน่าเชา่ ค่าเชา่…….บาทต่อไร่ตอ่ปี 

 
 1.6 จ านวนครัง้ในการปลูกขา้วต่อปี             หวา่นขา้วแหง้              หวา่นขา้วตม               

 ครัง้ที ่1  2560/2560  เดอืน….…..ถงึ เดอืน…….. พืน้ที…่….ไร่ …….ตาราวา       

 ครัง้ที ่2  2560/2560  เดอืน…… ..ถงึ เดอืน…….. พืน้ที…่….ไร่ ……ตาราวา    

 
1.7 ปรมิาณเมลด็พนัธุท์ีใ่ชห้วา่น………. กโิลกรมั/ไร่  
 
1.8 ปรมิาณเมลด็พนัธุท์ีใ่ชห้วา่นทัง้สิน้จ านวน……. กโิลกรมัต่อปี 
 
1.9 ราคาเมลด็กโิลกรมัละ………. บาท      รวมราคาเมลด็พนัธุ์………. บาทต่อปี 
 
1.10 ค่าขนส่งเมลด็พนัธุ…์……. บาทต่อปี 
 
1.11 ขัน้ตอนการเตรยีมพืน้ทีน่าหวา่นขา้วแหง้ 

- ค่าจา้งไถและปัน่ดนิ    
 จา้ง…..บาทต่อวนั  ใชเ้วลา….วนัต่อปี  ไม่จา้ง  ใชส้มาชกิ…..คน  ใชเ้วลา….วนั 

- ค่าแรงหวา่นเมลด็พนัธุ ์               
 จา้ง…..บาทต่อวนั  ใชเ้วลา….วนัต่อปี  ไม่จา้ง  ใชส้มาชกิ…..คน  ใชเ้วลา….วนั 

- ค่าฉีดยาพน่ยา/ยาคุม/ยาฆา่แมลง     
 จา้ง….บาทต่อวนั  ใชเ้วลา….วนัต่อปี  ไม่จา้ง  ใชส้มาชกิ…..คน  ใชเ้วลา….วนั 

- ค่าใชจ้่ายการเตรยีมแปลงอื่นๆ (โปรดระบุจ านวน……………บาท)    

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

………………………………………………………………………………………………… 
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1.12 ขัน้ตอนการเตรยีมพืน้ทีน่าหวา่นขา้วตม 

- ค่าใชจ้่ายไถ/ปัน่ดนิและสูบน ้าเขา้นา    

 จา้ง.....บาทต่อวนั  ใชเ้วลา….วนัต่อปี  ไม่จา้ง  ใชส้มาชกิ…..คน  ใชเ้วลา….วนั 

- ค่าแรงเตรมีเมลด็พนัธุข์า้วและหวา่นเมลด็พนัธุ ์             

 จา้ง….บาทต่อวนั  ใชเ้วลา….วนัต่อปี  ไม่จา้ง  ใชส้มาชกิ….คน  ใชเ้วลา....วนั 

- ค่าแรงฉีดยาคมุ    

 จา้ง….บาทต่อวนั  ใชเ้วลา… .วนัต่อปี  ไม่จา้ง  ใชส้มาชกิ….คน  ใชเ้วลา….วนั 

- ค่าแรงใส่ปุ๋ ย    

 จา้ง….บาทต่อวนั  ใชเ้วลา….วนัต่อปี  ไม่จา้ง  ใชส้มาชกิ….คน  ใชเ้วลา…วนั 

- ค่าใชจ้่ายการเตรยีมแปลงอื่นๆ (โปรดระบุจ านวน……………บาท) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนท่ี 2 การบ ารงุและดแูลรกัษาปลูกข้าว  
2.1 ค่าใชจ้่ายการป้องกนัและควบคมุวชัพชื    

การถอน 
 ค่าจา้งคนงาน...............บาทต่อวนั 

จา้ง…………….กีว่นั 

 ไม่จา้งคนงาน  ใชส้มาชกิ...........คน 

ใชเ้วลา.....วนั 

การใชย้า 

 ค่ายา............บาทต่อปี 
 
 

 ค่าจา้งคนงาน.............บาทต่อวนั 

จา้ง…………….กีว่นั 

 ไม่จา้งคนงาน  ใชส้มาชกิ...........คน 

ใชเ้วลา.....วนั 

วธิ.ี............ 
 ค่าจา้งคนงาน...............บาทต่อวนั 

จา้ง…………….กีว่นั 

 ไม่จา้งคนงาน  ใชส้มาชกิ...........คน 

ใชเ้วลา.....วนั 
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2.2 ค่าใชจ้่ายเพื่อก าจดัโรคขา้ว 

การใชย้า 

 ค่ายา............บาทต่อปี  
  

  
 ค่าจา้งคนงาน.............บาทต่อวนั 

จา้ง…………….กีว่นั 

 ไม่จา้งคนงาน  ใชส้มาชกิ...........คน 

ใชเ้วลา.....วนั 

วธิ.ี............. 
 ค่าจา้งคนงาน...............บาทต่อวนั 

จา้ง…………….กีว่นั 

 ไม่จา้งคนงาน  ใชส้มาชกิ...........คน 

ใชเ้วลา.....วนั 

 
2.3. สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพชื (โรคพชื, วชัพชื, แมลงและศตัรู) 

ค่าสารเคม ี .........................บาทต่อปี 
ค่าสารชวีภาพ  ........................บาทต่อปี 
 

2.4 ค่าใชจ้่ายการใส่ปุ๋ ย 

ประเภท 
ปุ๋ ย 

จ านวนใช้ 
(กก.ต่อปี) 

ราคา 
ปุ๋ ยรวม 

(บาทต่อปี) 

ค่าขนส่ง 
(บาทต่อปี) 

กรณีจ้างงาน กรณีไม่จ้าง 

ค่าจา้งใส่ปุ๋ ย 
(บาทต่อปี) 

จ านวน 
สมาชกิ 
ชว่ยใส่ปุ๋ ย 
(คนต่อปี) 

จ านวน 
วนัทีใ่ชใ้ส่ปุ๋ ย  
(วนัต่อปี) 

อนิทรยี ์       
เคม ี       
อื่นๆ.........       
 
ส่วนท่ี 3 ปริมาณท่ีผลิตได้ รายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายในการเกบ็เก่ียว และเครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการเกษตร   
3.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการเกบ็เกี่ยว และผลผลิตและรายได้จากการขายนาปี 

(แบบหวา่นขา้วแหง้)  
 กรณจีา้ง ค่าจา้งเกบ็เกีย่ว.......................บาทต่อวนั      

 กรณไีม่จา้ง น ้ามนัทีใ่ชเ้กบ็เกีย่วขา้ว............ลติรต่อปี จ านวน...................บาท 

 ใชส้มาชกิ......คน  ใชเ้วลา........วนั     
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3.2. ปรมิาณผลผลติและรายไดจ้ากการขายนาปี (แบบหวา่นขา้วแหง้) 
ต่อฤดกูาล  ปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรมัต่อปี) 
จ านวนท่ีขาย 
(กิโลกรมัต่อปี)  

เกบ็เป็น 
เมลด็พนัธุ ์

(กิโลกรมัต่อปี)  

เกบ็ไว้บริโภค 
(กิโลกรมัต่อปี)  

จ่ายช าระหน้ี 
(กิโลกรมัต่อปี)  

ปรมิาณ/จ านวน
(กก.ต่อปี)  

          

ราคาทีข่าย(บาท)ต่อกโิลกรมั      

รวมรายไดจ้ากการขายเป็นเงนิ               
(บาทต่อปี)  

  

 
ค่าใชจ้่ายทีห่กัจากการขายเป็น ค่า................................จ านวน ......................บาทต่อปี 

 ค่า................................จ านวน ......................บาทต่อปี 

ค่าใชจ้่ายขนสง่ในการขาย........................................บาทต่อปี 

ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา........................................บาทต่อปี 

 
3.3. ค่าใชจ้่ายในการขายและผลผลติและรายได้จากการขายนาปี (แบบหวา่นขา้วตม) 

 กรณจีา้ง ค่าจา้งเกบ็เกีย่ว.......................บาทต่อวนั 

 กรณไีม่จา้ง น ้ามนัทีใ่ชเ้กบ็เกีย่วขา้ว............ลติรต่อปี จ านวน...................บาท 

 ใชส้มาชกิ......คน  ใชเ้วลา........วนั 

3.4. ปรมิาณผลผลติและรายไดจ้ากการขายนาปี (แบบหวา่นขา้วตม) 

ต่อฤดกูาล  ปริมาณผลผลิต  
(กิโลกรมัต่อปี)  

จ านวนท่ีขาย 
(กิโลกรมัต่อปี)  

เกบ็เป็น 
เมลด็พนัธุ ์

(กิโลกรมัต่อปี)  

เกบ็ไว้บริโภค 
(กิโลกรมัต่อปี)  

จ่ายช าระหน้ี 
(กิโลกรมัต่อปี)  

ปรมิาณ/จ านวน
(กก.ต่อปี)  

          

ราคาทีข่าย(บาท)ต่อกโิลกรมั      

รวมรายไดจ้ากการขายเป็นเงนิ               
(บาทต่อปี)  
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ค่าใชจ้่ายทีห่กัจากการขายเป็น ค่า................................จ านวน ......................บาทต่อปี 

 ค่า................................จ านวน ......................บาทต่อปี 

ค่าใชจ้่ายขนสง่ในการขาย........................................บาทต่อปี 

ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา........................................บาทต่อปี 

 
3.5. เครื่องมอืทางการเกษตร 

เครื่องมือ จ านวน ราคาซ้ือมา ใช้งานมาแล้วกี่ปี จะใช้งานได้อีกก่ีปี 
รถไถเครื่องยนต ์         
รถไถเดนิตาม         
รถอแีต๋น         
เครื่องสูบน ้า         
เครื่องพน่ยา          
เครื่องมอืเกีย่วขา้ว 
……………………………  

        

เครื่องมอืหวา่นขา้ว 
……………………………  

        

เครื่องสขีา้ว          
ยุง้ฉางเกบ็ขา้ว          
เสยีม          
จอบ          
อื่นๆ................................          
 
3.6. ค่าใชจ้่ายการผลติอื่นๆ  
 3.6.1. ค่าซ่อมแซมเครื่องมอื.....................      จ านวนเงนิรวม............................บาท  

          3.6.2. ค่าน ้ามนัทีใ่ชไ้ป………….………...      จ านวนเงนิรวม............................บาท  

 3.6.3. ค่าซ่อมเครือ่งสูบน ้า…....................      จ านวนเงนิรวม............................บาท  

 3.6.4. ค่าภาษทีีด่นิ..................................       จ านวนเงนิรวม............................บาท  

 3.6.5. อื่นๆ..............................................       จ านวนเงนิรวม...........................บาท 
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3.7. ค่าใชจ้่ายในการขายและหรหิาร 
   3.7.1. ค่าขนส่งออก.................................       จ านวนเงนิรวม...........................บาท  

  3.7.2. อื่นๆ..............................................       จ านวนเงนิรวม...........................บาท  

 
3.8. ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
   3.8.1 ค่าดอกเบีย้เงนิกู.้...........................       จ านวนเงนิรวม...........................บาท  
 
3.9. แหล่งเงนิทุน      

 เงนิทุนส่วนตวั    ธกส             

 ธนาคารอื่น……………..   สหกรณ์               

 กองทนุ…………………   หมู่บา้น           

 ญาตพิีน้่อง     นายทนุ 

 อื่นๆ..................   

 หมายเหตุ. แหล่งเงนิทุน จ านวน…………………………….บาทต่อปี  

 
3.10. ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกขา้วแบบหวา่นขา้วแหง้/แบบหวา่นขา้วตม  
ปัญหาและอปุสรรคด้าน ลกัษณะปัญหา การแก้ไขเบือ้งต้น 

ทุน     

ทีด่นิ     

แรงงาน      

อุปกรณ์เครื่องมอืทีใ่ช ้     

น ้า     

โรคแมลงและศตัรูพชื      

อื่นๆ...................................    

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาใหข้อ้มูลอย่างดยีิง่ 



 

 

ประวติัผู้ศึกษา 
 

นางสาวนพวรรณ สุขะปานนท ์เกดิเมื่อวนัที ่12 เดอืนตุลาคม ปี 2535 จงัหวดักรุงเทพฯ
ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและการบริหาร สาขาการบัญชี  
จากมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อปีการศกึษา 2558 และได้เข้ารบัศกึษาต่อในระดบั
ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559 
ประสบการณ์ในการท างาน ปี 2558 - ปัจจุบัน บริษัทริชโปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
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