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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวพันธุ์  
กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
2) เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 
3 ขนาด คือ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ และขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 
61 ไร่ขึ้นไป และ 3) เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์  กข 31 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล             
บึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ด้านต้นทุนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหาร             
ส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปรากฏผลพบว่า เกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 1-30 ไร่ พบว่า มีต้นทุนคงท่ีเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,368.14 บาท และมีต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อ
ไร่เท่ากับ 3,217.24 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับ 4,585.38 บาทต่อไร่ เกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 
31-60 ไร่ พบว่า มีต้นทุนคงท่ีเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,308.82 บาท และมีต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
3,331.45 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับ 4,640.27 บาทต่อไร่ เกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
พบว่า มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,299.82 บาท และมีต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,567.54 บาท 
ต้นทุนรวมเท่ากับ 4,864.86 บาทต่อไร่  
 2) การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า  เกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก                
1-30 ไร่ มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,764.01 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมข้างต้นพบว่า
ได้ก าไรเท่ากับ 178.63 บาทต่อไร่ เกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่อไร่เท่ากับ 4,549.50 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมข้างต้นพบว่าขาดทุนเท่ากับ 90.77 บาท         
ต่อไร่ เกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,864.86 บาท 
ซึ่งเปรียบเทียบกบัต้นทุนรวมข้างต้นพบว่าขาดทุนเท่ากับ 2.50 บาทต่อไร่  
 3) ศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี มีมูลค่าขาดทุนสุทธิเท่ากับ 141,231.49 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 
เท่ากับ 0.88 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มูลค่า
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ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี มีมูลค่าขาดทุนสุทธิเท่ากับ 328,529.35 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน    
(B/C Ratio) เท่ากับ 0.85 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ และขนาดพื้นที่เพาะปลูก   61 
ไร่ขึ้นไป มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี มีมูลค่าขาดทุนสุทธิเท่ากับ
569,173.83 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.86 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได ้จากผล
การวิเคราะห์ทางการเงินของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ทั้ง 3 ขนาด ไม่มีความ
คุ้มค่าในการลงทุน 
 
ค ำส ำคัญ : ต้นทุนและผลตอบแทน การปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was 1) to study the cost and return on 
investment analysis of the rice farming RD31 in the area of Buengthonglang Subdistrict, 
Lam Luk Ka District, Pathum Thani province, 2) to compare the cost and return on 
investment analysis of the rice farming RD31 by farmers working three different farm 
sizes: size 1-30 rais of planting area, size 31-60 rais of planting area and size 61 or more 
rais of planting area, and 3) to study the value of investing in rice farming RD31. The 
population used in this research was all the farmers planting rice RD31 in 
Buengthonglang Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani province.  
 The findings showed that:  
 1) The study of the cost and return on investment analysis of the rice farming 
RD31 in the area of Buengthonglang Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 
province revealed that farmers with planting areas of 1-30 rais had an average fixed cost 
per rai of 1,368.14 baht, and an average variable cost per rai of 3,217.24 baht, for a 
total cost of 4,585.38 baht per rai. Farmers with planting areas of 31-60 rais had an 
average fixed cost of 1,308.82 baht per rai, and an average variable cost of 3,331.45 
baht per rai, for a total cost of 4,640.27 baht per rai. Farmers with planting areas of 61 
rais or more had an average fixed cost of 1,299.82 baht per rai, and an average variable 
cost of 3,567.54 baht per rai, for a total cost of 4,864.86 baht per rai. 
 2) When comparing the cost and return on investment, it was found that 
farmers with planting areas of 1-30 rais had an average yield of 4,764.01 baht per rai. 
When comparing this with the above total cost, there was a profit of 178.63 baht per 
rai. Farmers with planting areas of 31-60 rais had an average yield of 4,549.50 baht per 
rai. Comparing this with the above total cost showed that there was a loss of 90.77 
baht per rai. Farmers with planting areas of 61 rais or more had an average yield of 
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4,864.86 baht per rai. Comparing this with the total cost, the loss was found to be of 
2.50 baht per rai. 
 3) The study of the value of investment showed that farmers with planting 
areas of 1-30 rais had a net present value on investment (NPV) calculated over a 10 
year period showing a net loss of 141,231.49 baht, an internal rate of return (IRR) of 0 
percent, and a ratio of return to cost (B / C Ratio) of 0.88. The payback period (PB) 
could not be determined. Farmers with planting areas of 31-60 rais had a net present 
value on investment (NPV) resulting in a net of 328 ,529 . 3 5  baht over a 10 year, an 
internal rate of return (IRR) of 0 percent, and a ratio of return to cost (B / C Ratio) of 
0.85. Again the payback period (PB) could not be determined. Farmers with planting 
areas of 61 rais or more had a net present value on investment (NPV) showing a net 
loss, over a 10 year period, of 569 ,173 . 8 3  baht, an internal rate of return (IRR) of 0 
percent, and a ratio of return to cost (B / C Ratio) of 0.86. As in the other cases, the 
payback period (PB) could not be determined. The results of the financial analysis of 
the farmers planting rice Article 31, have shown that it is not worth investing in any of 
the three planting area sizes. 
 
Keywords: Cost and Return Investment, The Rice Farming RD 31 Variety 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก          
และเป็นอาชีพที่ส าคัญของประเทศ ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในอดีต มีลักษณะการผลิตที่มุ่งผลิต
เพ่ือตอบสนองความต้องการของครอบครัวเป็นหลัก หรือเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิม ต่อมาได้มีการ
พัฒนาการเกษตรที่มุ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเป็นการผลิตเพ่ือการค้า ท าให้เกษตรกรขยายการผลิต
ได้อย่างรวดเร็วโดยการน าเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบใหม่เข้ามาช่วยใช้ในการผลิต จนกระทั่งวิถี
การเกษตรของไทยได้เปลี่ยนจากการบริโภคในครัวเรือนเพียงอย่างเดียวสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และใน
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ยังประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและอาชีพเกษตรกรรมนี้เป็น
อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการทางด้านการเกษตร ซึ่งผลผลิตทางการ
เกษตร นอกจากใช้ในการบริโภคเป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมผลิตผลที่
เหลือจากการบริโภคภายในประเทศ ยังสามารถส่งออกเพ่ือการค้าอันเป็นที่มาของเงินตราต่างประเทศท่ี
น ามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจต่อไป (อุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนันต์, 2552) 
  ข้าวเป็นอีกหนึ่งพืชหลักที่มีความส าคัญเป็นอันดับต้นของประเทศไทย นอกจากข้าวที่เป็น
อาหารหลักแล้ว ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมากในปี 2555 ข้อมูล
ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย รวมทั้งสิ้น 6,954,511 ตันมูลค่า 147,082 ล้านบาท จากข้อมูลจะ
เห็นได้ว่าเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ในปริมาณที่มาก แต่เหตุใดเกษตรกรไทยจึงมีคุณภาพชีวิตที่
ต่ าลง ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีภาระหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น  สังเกตได้จากข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาค
ครัวเรือนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเร่งมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและ
ล่าสุดปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 78 ของ GDP ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ท าอาชีพปลูกข้าว
ในปัจจุบัน มีต้นทุนในการลงทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้รายรับสุทธิที่ได้รับลดน้อยลง หรือบางรายอาจไม่
เพียงพอกับต้นทุน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินให้กู้ยืมต่าง ๆ ส าหรับ
ต้นทุนในการลงทุนปลูกข้าวที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้น อาทิ ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ยเคมี  
ค่ายาปราบวัชพืชศัตรูพืช เป็นต้น ประกอบกับวิถีการปลูกข้าวของเกษตรกรที่ปัจจุบัน เปลี่ยนไปจาก
อดีตเดิม จากการที่เคยใช้แรงงานตนเอง หรือมีการช่วยเหลือกันในชุมชน ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร
หรือการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น (ปานทิพย์  แสนสง, 2555) 
  จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 493,137.00 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.70 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด เป็นที่ราบลุ่มที่เอ้ือแก่การเพาะปลูก จึงท าให้จังหวัด
ปทุมธานีมีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ทุกอ าเภอ พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดก็คือ ข้าว เป็นพืชที่ปลูกมาก
เป็นอันดับหนึ่ง มีพ้ืนที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตมากที่สุด โดยมีการเพาะปลูกข้าวนาปีและนาปรัง
ซึ่งพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้ง 7 อ าเภอของจังหวัดปทุมธานีจ านวน 327,731.50 ไร่ ในปี พ.ศ.2556 โดยอ าเภอ
ล าลูกกา มีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 88,174.75 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.90 
ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี รองลงมาคืออ าเภอลาดหลุมแก้ว จ านวน 72,552.25 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.10 ดังตารางที่ 1.1  
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ตำรำงท่ี 1.1 แสดงจ านวนพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2556 
 

ล ำดับที่ อ ำเภอ 
ข้ำวนำปี ข้ำวนำปรัง 

ไร ่ (%) ไร ่ (%) 
1 ล าลูกกา 88,174.75 26.90 88,034.75 26.90 
2 ลาดหลุมแก้ว 72,552.25 22.10 72,552.25 22.10 
3 หนองเสือ 65,194.00 19.90 65,194.00 19.90 
4 คลองหลวง 50,097.75 15.30 50,097.75 15.30 
5 สามโคก 23,285.75 7.10 23,285.75 7.10 
6 เมืองปทุมธานี 18,210.00 5.60 18,210.00 5.60 
7 ธัญบุรี 10.217.00 3.10 10,217.00 3.10 

รวม 327,731.50 100.00 327,591.50 100.00 
 
ที่มำ: ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (2556) 
 
  จากข้อมูลพื้นที่การปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2556 โดยแยกพ้ืนที่
การปลูกในแต่ละอ าเภอ จะเห็นได้ว่าอ าเภอล าลูกกา มีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี            
และข้อมูลพ้ืนที่การปลูกข้าวของอ าเภอล าลูกกา ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 84,201.00 ไร่ ลดลงจากปี 
พ.ศ. 2556 ซึ่งมีพ้ืนที่การปลูกข้าวจ านวน 88,174.75 ไร่ โดยพ้ืนที่การเพาะปลูกข้าวลดลงร้อยละ 4.50         
แต่ก็ยังคงมีพ้ืนที่การปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี อ าเภอล าลูกกาแบ่งการบริหารออกเป็นแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลมี 8 ต าบล และมีพ้ืนที่การปลูกข้าวในทุกต าบล โดยแบ่งพ้ืนที่การปลูกข้าว          
และพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในเขตพ้ืนที่ ตามตารางที่ 1.2 
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ตำรำงที่ 1.2 แสดงจ านวนพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกรอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 
 

ที ่ ต ำบล 
ข้ำวนำปี ข้ำวนำปรัง 

พันธุ์ข้ำวท่ีปลูก (%) 
ไร ่ (%) ไร ่ (%) 

1 บึงทองหลาง 20,026.00 23.80 20,026.00 23.80 1. กข 31 60 
2 ล าลูกกา 19,242.00 22.90 19,242.00 22.90 2. กข 41 20 
3 บึงคอไห 16,171.00 19.20 16,171.00 19.20 3. พิษณุโลก 2 15 
4 บึงค าพร้อย 10,965.00 13.00 10,965.00 13.00 4. สุพรรณบุรี 3 
5 พืชอุดม 8,115.00 9.60 8,115.00 9.60 5. อ่ืน ๆ 2 
6 ล าไทร 5,875.00 7.00 5,875.00 7.00   
7 ลาดสวาย 3,565.00 4.20 3,565.00 4.20   
8 คูคต 242.00 0.30 242.00 0.30   

รวม 84,201.00 100.00 84,201.00 100.00  100.00 
 
ที่มำ: ส านักงานเกษตรอ าเภอล าลูกกาจังหวัดปทุมธานี, 2557 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี           
มีจ านวนประชากร 8,563 คน จ านวน 1,635 ครัวเรือน และมี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ านวน              
627 ครัวเรือน เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง โดยอาศัยแหล่งน้ าท าการเพาะปลูก
จากคลองหกวาตั้งแต่คลอง 9 ไปจนถึงคลอง 11 ซึ่งเป็นคลองขุดขึ้นเพ่ือใช้กักเก็บน้ าท าการเกษตร
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จึงท าให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ทั้งปี และอยู่ในเขตชลประทานพ้ืนที่ดิน
เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การท านาท าสวนและปลูกพืชผักต่าง ๆ มีน้ าอุดมสมบูรณ์ตลอดปี เกษตรกร
ส่วนใหญ่ท านาตามประสบการณ์และความเคยชิน ไม่มีการวางแผนหรือคิดต้นทุนการปลูกข้าว
ล่วงหน้า การปลูกข้าวของเกษตรกรจึงมีความเสี่ยงสูง ทั้งความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
ขาดน้ าในฤดูแล้ง โรคใบไหม้ เมล็ดด่าง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา โรคข้าวที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช เช่น โรคใบสี
ส้มซึ่งเกิดจากจักจั่นสีเขียวเป็นพาหนะน าเชื้อ แมลงบั่วที่กินต้นข้าวท าให้ข้าวเสียเป็นหลอด ๆ และดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากปัจจุบันค่าจ้าง
แรงงานและค่าวัสดุในการท านาสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรต้องใช้เงินในการลงทุนเพ่ิมขึ้นทั้ง  ๆ ที่พ้ืนที่ใน
การปลูกข้าวยังคงเท่าเดิม ส่งผลให้เกษตรกรประสบกับปัญหาการขาดทุนก่อให้เกิดภาระหนี้สิน
ตามมา โดยที่เกษตรกรไม่รู้ว่าจะต้องลดต้นทุนหรือจัดการอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนการปลูกข้าวที่
สูงขึ้น 
  จากข้อมูลพ้ืนที่การเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตองค์การบริการส่วนต าบลบึงทองหลางมี
พ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวน 21,115.00 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 64.00 ของพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน  
33,000.00 ไร่ และมีพ้ืนที่การปลูกข้าวจ านวน  20,026.00 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 94.80 ของพ้ืนที่
ท าการเกษตรทั้งหมด โดยเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกข้าวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง            
มีจ านวน 627 ครัวเรือน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลางส่วนใหญ่
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ยึดอาชีพการปลูกข้าวเป็นหลักและการปลูกข้าวของเกษตรกรนิยมปลูกทั้งข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
โดยใช้วิธีการปลูกแบบท านาหว่านน้ าตมมีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชมีการใช้น้ าจากระบบ
ชลประทานของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตั้งแต่คลอง 9 ถึงคลอง 11 ที่ขุดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งท า
ให้เกษตรกรสามารถท านาได้ปีละ 2 ครั้ง ส่วนพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ์ข้าวเจ้า กข 31 หรือ
ปทุมธานี 80 ซ่ึงมีอัตราการปลูกในเขตพ้ืนที่ถึงร้อยละ 60.00 โดยมีคุณสมบัติต้านทานต่อโรคได้ดีดูแล
ง่ายอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและให้ผลผลิตต่อไร่สูง (ส านักงานส่งเสริมการเกษตรอ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557) 
  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุน
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์การ
ลงทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน เพ่ือ
ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งในด้านงบประมาณและด้านความรู้    
แก่เกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งหาแนวทางการลดต้นทุนและวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม และน าไปพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและใช้ต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง 
เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ และด ารงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวพันธุ์  กข 31 ของเกษตรกร
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ตามขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 3 ขนาด คือ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ และขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
  1.2.3 เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปร ดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ คือ ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร ทั้ง 3 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก คือ           
1) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 2) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ และ 3) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
  ตัวแปรตาม คือ ความแตกต่างของผลตอบแทนทางการเงิน 7 วิธี 
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     ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ 
กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31
ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี            
และการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้วิธีวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดย
ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูก
ข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร ได้แก่  
   1) การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash Flow) 
   2) การหาจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) 
   3) การหาอัตราก าไรต่อต้นทุน 
   4) การหาอัตราก าไรต่อยอดขาย 
   5) การหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
   6)  การหาผลตอบแทนต่อขนาด (Returns to Scale) 

ควำมแตกต่ำงของผลตอบแทนทำง
กำรเงิน 7 วิธี 

1. การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด
ของโครงการ (Cash Flow) 

2. การหาจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) 
3. การหาอัตราก าไรต่อต้นทุน 
4. การหาอัตราก าไรต่อยอดขายสุทธิ 
5. การหาอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 

(ROI) 
6. การหาผลตอบแทนต่อขนาด (Returns 

to Scale) 
7. การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ  

(Sensitivity Analysis) 

ต้นทุนการปลูกข้าว 
พันธุ์ กข 31 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 
1-30 ไร่ 

ต้นทุนการปลูกข้าว 
พันธุ์ กข 31 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 
61 ไร่ขึ้นไป 

ต้นทุนการปลูกข้าว 
พันธุ์ กข 31 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 
31-60 ไร่ 

 
รำยได้จำก
กำรขำย
ข้ำวพันธุ์ 
กข 31 
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   7) การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
  1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์กข 31            
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลางอ าเภอล าลูกกาจังหวัดปทุมธานีจ านวน 376 คน  
   2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีจ านวน 9 คน 
   3) วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเกษตรกรมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการปลูกข้าวไม่แตกต่างกัน 
โดยท าการเลือกตัวแทนของประชากรข้ึนมาจ านวนหนึ่งเพ่ือเป็นตัวอย่างในการส ารวจ (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2555) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกออกเป็น           
3 ขนาด คือ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ และขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 
61 ไร่ขึ้นไป และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอ    
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาตามขนาดพ้ืนที่ทั้ง 3 ขนาด            
และเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดละ 3 ราย รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาในครั้งนี้ทั้งหมด 9 ราย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีคุณสมบัติ คือ 1) มีความรู้ ความ
ช านาญ และมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 2) เกษตรกรที่มีการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายประจ าครัวเรือน 
   4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ คือการรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ โดยข้อมูลทุติยภูมิรวบรวมข้อมูลจากที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วในรูปแบบเอกสาร
ต่าง ๆ จากบทความ วิทยานิพนธ์ และสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อมูลปฐมภูมิ
ของการศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)             
จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ที่มีการบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจากกิจกรรมการปลูกข้าว 
โดยจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป 
เพราะเกษตรกรที่มีอาชีพท านา และปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
ทองหลางเป็นระยะเวลานาน จะมีพฤติกรรมในการผลิตและการใช้ต้นทุนการผลิตไม่แตกต่างกัน      
  1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
2559 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
  1.4.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าว
พันธุ์ กข 31 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
1.5 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
  1.5.1 ต้นทุน หมายถึง ต้นทุนทั้งสิ้นที่ใช้ในการปลูกข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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  1.5.2 ผลตอบแทน หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากการขายข้าวต่อปีของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  1.5.3 กระแสไหลเวียนเงินสด หมายถึง กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักจากการปลูกข้าว
นั่นคือ รายได้จากการขายข้าวหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 
  1.5.4 จุดคุ้มทุน หมายถึง ระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม 
เท่ากับต้นทุนรวม นั่นคือจุดที่ไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
  1.5.5 อัตราก าไรต่อต้นทุน หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างก าไรที่เกิดขึ้นหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนทั้งสิ้น 
  1.5.6 อัตราก าไรต่อยอดขาย หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างก าไรที่เกิดขึ้น
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายข้าว 
  1.5.7 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง วิธีการวัดผลตอบแทนที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ได้รับเปรียบเทียบกับเงินลงทุน 
  1.5.8 ผลตอบแทนต่อขนาด หมายถึง สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผลผลิตเมื่อ
เทียบกับสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของจ านวนปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ 
  1.5.9 ความไหวตัวของโครงการ หมายถึง การก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนและผลตอบแทนของการด าเนินงาน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีต้นทุน
รวมเปลี่ยนแปลง และกรณีผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง 
  1.5.10 การลงทุน หมายถึง การใช้จ่ายเพ่ือการผลิตข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่
และต้นทุนผันแปร 
  1.5.11 ความคุ้มค่า หมายถึง ผลที่ได้รับจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร
โดยผลที่ได้รับมีค่าสูงกว่าต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป 
  1.5.12 ต้นทุนคงที่ หมายถึง รายจ่ายที่ใช้ในการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของ
อุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถนา เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา อุปกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ 
และค่าภาษีท่ีดิน  
  1.5.13 ต้นทุนผันแปร หมายถึง รายจ่ายที่ใช้ในการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ค่าเช่าที่นา 
ค่าแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
  1.5.14 เกษตรกร หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  1.5.15 พันธุ์ กข 31 หรือปทุมธานี 80 หมายถึง พันธุ์ข้าวไม่ไวแสงที่ทางราชการพัฒนา        
สายพันธุ์และส่งเสริมให้ เกษตรกรเพาะปลูก และได้รับการรับรองสายพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2550              
โดยคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์กรมการข้าว  
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1.6.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถรับรู้และเข้าใจถึงปัจจัยการผลิตที่สามารถควบคุมได้  
และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปพิจารณาลดต้นทุนได้อย่างถูกต้อง 
  1.6.2 ท าให้เกษตรกรเห็นถึงความแตกต่างของต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการ 
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ และขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
  1.6.3 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ในฤดูกาลต่อไป 



บทที่ 2 
ทฤษฎีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้
รวบรวมเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับหัวข้อ ต่อไปนี้ 
  2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
  2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน 
  2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  2.4 ลักษณะพันธุ์ข้าว กข 31 
  2.5 สถานการณ์การค้าข้าวและแหล่งค้าข้าวของจังหวัดปทุมธานี 
  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
  2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับต้นทุน 
   แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยความหมายของต้นทุน
และการจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับกิจกรรม โดยนักวิชาการได้ท าการกล่าวถึงค าจ ากัด
ความดังกล่าวข้างต้นไว้ ดังนี้ 
   สุพาดา  สิริกุตตา (2550) ได้กล่าวถึงต้นทุนและการจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรม
ของต้นทุนไว้ ดังนี้ 
   ต้นทุน (Cost) หมายถึง จ านวนเงินหรือภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินในอนาคต
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ต้นทุนอาจเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
ต้นทุนนั้นอาจก่อให้เกิดประโยชน์ทันทีหรือก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลัง ถ้าก่อให้เกิดประโยชน์ทันที
ต้นทุนจะถือเป็นค่าใช้จ่าย ถ้าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นภายหลังต้นทุนจะถือเป็นสินทรัพย์  การจ าแนก
ต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุนได้แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
   ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนที่คงที่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับของปริมาณการผลิตหรือขาย 
   ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
ปริมาณการผลิตหรือขาย 
   เบญจมาศ  อภิสิทธิ์ภิญโญ (2550) ได้กล่าวถึง ต้นทุนและการจ าแนกต้นทุนตาม
ลักษณะพฤติกรรมของต้นทุนไว้ ดังนี้ 
   ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่กิจการต้องสูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้า
หรือบริการกลับมาโดยมูลค่าของทรัพยากรนั้นต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตราต้นทุนที่เกิดขึ้น
สามารถเลือกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ก็ได้ ถ้าต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นท าให้กิจการได้รับประโยชน์
หรือก่อให้เกิดรายได้เพียงรอบบัญชีปัจจุบันเท่านั้นถือเป็นค่าใช้จ่าย (Expenses) แต่ถ้าต้นทุนที่เกิดข้ึน
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นั้นท าให้กิจการได้รับประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้มากกว่ารอบปีบัญชีปัจจุบันถือเป็นสินทรัพย์ 
(Asset) บ่อยครั้งเรียกว่าการลงทุน 
   การจ าแนกต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมของต้นทุน 
   พฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior) หมายถึง การที่ต้นทุนจะมีปฏิกิริยาหรือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมการด าเนินงานของธุรกิจอย่างไร เช่น ระดับกิจกรรมที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง อาจท าให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกันหรืออาจไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
   ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆ ที่มีต้นทุนรวมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามระดับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปภายในช่วงที่มีความหมายโดยระดับกิจกรรมต้นทุน
คงที่รวมจะไม่ได้รับอิทธิพล จากการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงไปจากเดิมนั่นคือ
ต้นทุนรวมยังคงมีค่าคงที่ 
   ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆ ที่มีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม 
   สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2552) ได้กล่าวถึงต้นทุนและการจ าแนกต้นทุนตามลักษณะ
พฤติกรรมของต้นทุนไว้ ดังนี้ 
   ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการ
โดยมูลค่านั้นต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือการ
เพ่ิมขึ้นในหนี้สินต้นทุนที่เกิดข้ึนอาจให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้ว
กิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้วต้นทุนนั้นจะถือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงหมายถึง ต้นทุนที่
ได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้ว ในขณะนั้นและส าหรับต้นทุนที่กิจการสูญเสีย
ไปแต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกว่าสินทรัพย์ 
   การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรมบางครั้งเรียกว่าการ
จ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior) ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือเป็นการวิเคราะห์
จ านวนต้นทุนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือระดับของกิจกรรมที่เป็นตัวผลักดันให้เกิด
ต้นทุน (Cost Driver) การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุนนั้นสามารถจ าแนกต้นทุนได้               
2 ประเภท คือ ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) และต้นทุนผันแปร (Variable Costs) 
   ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ต้นทุนที่มีพฤติกรรมคงที่หรือต้นทุนรวมที่มิได้
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับการผลิต ในช่วงของการผลิตระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางลดลงถ้าปริมาณการผลิตเพิ่มมากข้ึน 
   ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต้นทุนที่จะมีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
ตามสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยจะ
คงท่ีเท่ากันทุก ๆ หน่วย 
   สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2552) กล่าวว่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) วัตถุดิบ (Materials) เป็นส่วนส าคัญของการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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    1.1) วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) เป็นวัตถุดิบหลักที่ส าคัญที่ใช้ในการ
ผลิตระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ไปในปริมาณและต้นทุนเท่าใด 
    1.2) วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials) วัตถุดิบหรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่
ใช้ในการผลิต 
   2) ค่าแรงงาน (Labor) ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ท า
หน้าที่ในการผลิตสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    2.1) ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) ถือเป็นส่วนส าคัญในการแปรรูปวัตถุดิบ
ให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปค่าแรงงานทางตรงจะอยู่ในรูปของค่าจ้างหรือแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงาน
หรือลูกจ้างที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูปโดยตรง ซึ่งโดยปกติจะมีจ านวนค่าแรงงานที่มี
จ านวนมาก เมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่ง ๆ 
    2.2) ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) ค่าแรงงานของบุคคลที่ท าหน้าที่
สนับสนุนการผลิตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต 
   3) ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการผลิตสินค้า นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงโดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ก็จะต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินการผลิตในโรงงานเท่านั้น  ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในส านักงาน 
   ล าไย  มากเจริญ (2551) ได้กล่าวถึงการจ าแนกต้นทุนตามส่วนของผลิตภัณฑ์ไว้ว่า
ส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่เหมือนกัน  ซึ่งประกอบไป
ด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต 
   1) วัตถุดิบ (Materials) คือ ส่วนประกอบส าคัญในการผลิตที่จะถูกเปลี่ยนสภาพ
กลายมาเป็นสินค้าส าเร็จรูป โดยทั่วไปต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตสินค้านั้นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 
    1.1) วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูป และสามารถระบุได้ว่ามีการน าไปใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่งในปริมาณเท่าใด และสามารถคิดเข้าไปในต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปได้โดยง่ายถ้าวัตถุดิบใด
ขาดคุณสมบัติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้จัดเป็นวัตถุดิบทางอ้อม 
    1.2) วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect materials) หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าแต่ใช้ในปริมาณที่ไม่มากและไม่ใช่วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าและเป็นการยากที่จะ
ทราบว่าใช้ปริมาณเท่าใดในการผลิต ท าให้การคิดต้นทุนให้ถูกต้องไม่คุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับธุรกิจ
บางแห่ง อาจเรียกวัตถุดิบทางอ้อมเหล่านี้เป็นรายการวัสดุสิ้นเปลืองหรือวัสดุโรงงาน  (Factory 
Supplies) ซึ่งจะถูกน ามาค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต 
   2) ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้าง (Wages) และเงินเดือน (Salaries) ที่จ่าย
ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของกิจการส าหรับค่าจ้างนั้นกิจการจะจ่ายเป็นรายชั่วโมง (Hourly) รายวัน
(Daily) หรือรายชิ้นที่ผลิตได้ (Piecework) ซึ่งค่าจ้างส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างชั่วคราว



12 

หรือพนักงานที่รับเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน ส่วนเงินเดือนเป็นผลตอบแทนที่จ่ายให้ประจ าทุกเดือน
กิจการที่ผลิตสินค้าต้องท าการแบ่งต้นทุนแรงงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    2.1) ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงงานหรือผลตอบแทนที่
จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปโดยตรง หรือเป็นค่าแรงงานที่ท าหน้าที่แปร
สภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป และเป็นค่าแรงงานหลักที่สามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของสินค้า
ส าเร็จรูปได้ง่าย 
    2.2) ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสินค้าโดยตรงและเป็นการยากหรือไม่คุ้มที่จะคิดค่าแรงงานเหล่านี้เข้าไปกับผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง เช่น เงินเดือนของคนงานท าความสะอาด เป็นต้น ค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้กิจการจะ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต 
   3) ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การผลิตสินค้าหรือบริการที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงเช่นวัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงงานทางอ้อม
ค่าใช้จ่ายการผลิตทางอ้อมนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายการผลิตอาจถูกเรียกแทนด้วยค าศัพท์อ่ืน  ๆ เช่น
ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ้ยการผลิต (Manufacturing Burden) และต้นทุนการ
ผลิตทางอ้อม (Indirect Cost) เป็นต้น ส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิตสามารถที่จะแบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ ่ๆ ได้แก่ 
    3.1) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม วัสดุใช้สิ้นเปลือง 
ค่าแรงงานทางอ้อม ส่วนใหญ่ค่าแรงงานทางอ้อมจะเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรหรือคงที่ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมต้นทุนการผลิตนั้น ๆ 
    3.2) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 
   ดวงมณี  โกมารทัต (2551) ไดส้รุปการจ าแนกต้นทุนไว้ ดังนี้ 
   1) วัตถุดิบ (Materials) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    1.1) วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) คือ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า
สามารถมีการค านวณได้ว่ามีการใช้วัตถุดิบไปเป็นจ านวนเท่าใด 
    1.2) วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect materials) คือ วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต
สินค้าแต่ใช้ในจ านวนไม่มากและยากที่จะค านวณได้ว่ามีการใช้วัตถุดิบดังกล่าวกับสินค้าไปจ านวน
เท่าใด 
   2) ค่าแรงงาน (Labor) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    2.1) ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) คือ ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
โดยตรงในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าและสามารถค านวณต้นทุนได้ง่าย 
    2.2) ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) คือ ค่าแรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้าโดยตรง 
   3) ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การผลิตสินค้าหรือบริการที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง 
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   ไพบูลย์  ผจงวงศ์ (2554) ได้ให้ความหมายของต้นทุน หมายถึง การใช้ทรัพยากร
ของกิจการเช่นการจ่ายเงินการสัญญาว่าจะจ่ายเงินสด การหมดไปของมูลค่าสินทรัพย์หรือการก่อหนี้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในรูปของสินค้าหรือบริการ 
   สรุปการจ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
  2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับผลการตอบแทน 
   แนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทนสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทน ดังนี้ 
   1) อัตราก าไรต่อต้นทุน โดยอัตราก าไรต่อต้นทุน หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบ
ระหว่างก าไรที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเทียบกับต้นทุนทั้งสิ้น (สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์, 
2553) 

อัตราก าไรต่อต้นทุน  =     
 ต้นทุนรวม

100 x ก าไรสุทธิ
 

 
    อัตราผลตอบแทนนั้นเป็นการตัดสินใจโดยประเมินถึงรายได้และผลก า ไรที่มี
ความสัมพันธ์กันกับระดับและแหล่งที่มาของเงินทุน โดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนเพ่ือการประเมินค่า
อัตราผลตอบแทน 
   2) อัตราก าไรสุทธิ (Profit Margin Ratio) การด าเนินงานของกิจการที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่เป็นก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นความสามารถ
ในการท าก าไรสุทธิจากรายได้หรือยอดขายทั้งหมด โดยจะวัดค่าในลักษณะที่ท าให้ทราบว่าก าไรสุทธิ
นั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ค านวณได้โดยการน าก าไรสุทธิ (Net Income) หารด้วยยอดขาย
สุทธิ (Net Sales) เขียนเป็นสูตรการค านวณได้ ดังนี้ 
 

อัตราก าไรสุทธิ =   
 ิยอดขายสุทธ

100 x ก าไรสุทธิ
 

  
   3) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม  (Return on Total Assets) การวัดค่า
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม เป็นการประเมินค่าโดยการสรุปว่าการด า เนินงานนั้นมี
ประสิทธิภาพอย่างไร ซึ่งสามารถค านวณหาได้โดยการน าก าไรสุทธิ (Net Income) หารด้วยสินทรัพย์
รวมโดยเฉลี่ย (Average Total Assets) เขียนเป็นสูตรการค านวณได้ ดังนี้ 
 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม   =   
 ยวมโดยเฉล่ีสินทรัพย์ร

ก าไรสุทธิ
 

 
   4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Equity) ค่าของอัตราส่วนนี้ 
ท าให้ทราบว่ากิจการมีความสามารถในการท าก าไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากเงินทุนของเจ้าของค่า
อัตราส่วนที่สูงกว่า แสดงถึงผลตอบแทนส่วนของเจ้าของอยู่ในระดับที่ดีกว่า ซึ่งสามารถค านวณหาได้
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โดยการน าก าไรสุทธิ (Net Income) หารด้วยส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) เขียนเป็นสูตรการ
ค านวณได้ดังนี้ (เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2550) 
 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  =    
าของส่วนของเจ้
 ก าไรสุทธิ

 

 
2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน 
  การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์ว่าต้นทุนและผลตอบแทนหรือต้นทุนและผลก าไร         
ที่ได้มีความคุ้มค่าหรือไม่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือไม่  การวิเคราะห์ทางการเงินยังช่วยนัก
ลงทุนในการตัดสินใจเบื้องต้น ในเรื่องการลงทุนและยังช่วยในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของการ
ลงทุนนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการลงทุนต่อไป หรือก าหนดแนวทางในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ 
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่น า ไปสู่ความเสี่ยงและวิเคราะห์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะส่งกระทบถึงองค์กรไปให้ผู้ประกอบการสามารถหานโยบายมารองรับได้ทันนอกจาก
จะใช้ประเมินฐานะทางการเงินขององค์กรในอดีตที่ผ่านมาแล้ว  ยังช่วยให้องค์กรสามารถประเมิน
ฐานะในอนาคตของธุรกิจนั้น ๆ อีกด้วย ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางการเงินสามารถน ามา
ประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงานและปัญหาอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว
ผู้ประกอบการจะน าข้อมูลทั้งหมดมาช่วยในการวางนโยบายในอนาคตและใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละฝ่ายนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อ่ืน ๆ ได้แก่ ประโยชน์ต่อ
เจ้าหนี้ในแง่ติดตามความสามารถในการจ่ายช าระหนี้รวมทั้งพิจารณาการปล่อยสินเชื่อส าหรับองค์กร
ที่มีการกู้ยืมและประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือดูความสามารถในการท าก าไรของบริษัทและประเมิน
ความสามารถของผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางการเงินก็ยังไม่ค านึงถึงการบิดเบือนของ
ข้อมูลเช่นเงินเฟ้อหรือฤดูกาลท าให้ราคาของสินค้าบริการเปลี่ยนแปลงไปและการเลือกนโยบายบัญชี
เช่นการเลือกจ านวนปีในการตัดค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวรต่างกันย่อมท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่างกันซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อก าไรสุทธิที่ต่างกันด้วยกล่าวคือผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียโอกาสไปในรูปของ
อัตราคิดลดมิติในการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการอาจท าได้โดยหลากหลายวิธี โดยรายงานฉบับ
นี้ได้เลือกวิธีวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ฤทธินันท์  คูตระกูล, 2553) 
  1) การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash Flow) 
  2) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน (Cost and Return on Investment 
Analysis) 
  3) การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis)  
  2.2.1 การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash Flow)  
   กระแสเงินสดรับ หมายถึง รายได้ต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นเงินสดจากการลงทุนในธุรกิจ 
   กระแสเงินสดจ่าย หมายถึง รายจ่ายที่เป็นเงินสดที่ธุรกิจใช้จ่ายไปเพื่อลงทุน 
   การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash Flow) เป็นการจัดท าเพ่ือ
คาดการณ์ประมาณการเงินสดรับและจ่ายของโครงการ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าธุรกิจมีเงินสดหมุนเวียนใน
การบริหารโครงการแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใดเพียงพอหรือไม่  จ านวนเงินหมุนเวียนที่เพียงพอ
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ต่อความต้องการด าเนินงานควรมีจ านวนเท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งกรณีที่ธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียน          
จะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้จากแหล่งใดการคาดการณ์หรือคาดคะเนงบการเงินต่าง  ๆ จะเป็นการ
วิเคราะห์กระแสเงินสดของโครงการอันประกอบด้วยกระแสรายรับกระแสรายจ่ายและกระแสเงินสด
สุทธิ (Net Cash Flow) (ฤทธินันท์  คูตระกูล, 2553)  
 
   กระแสเงินสดสุทธิ = กระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย 
   Net Cash Flow = Cash Inflow - Cash Outflow  
 
   กระแสเงินสดสุทธิ หมายถึง ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตลอดอายุโครงการ โดยจะการประมาณหลังจากท่ีได้จ่ายเงินลงทุนแรกไปแล้ว 
   วิธีการอ่านผล 
   การประเมินกระแสเงินสดสุทธิว่ากิจการมีก าไรหรือขาดทุนจากสูตรข้างต้นสามารถ
อ่านผลได้ ดังนี้ (ก้องเกียรติ  หมอนสะอาด, 2552)  
   หากกระแสเงินสดสุทธิ > 0 แสดงถึงเงินสดสุทธิของกิจการมีก าไร 
   หากกระแสเงินสดสุทธิ < 0 แสดงถึงเงินสดสุทธิของกิจการมีขาดทุน 
   ประโยชน์จากการเลือกวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากวิธีกระแสไหลเวียนเงิน
สดสามารถระบุประโยชน์เป็นข้อต่าง ๆ ได ้ดังนี้ (โปรซีต  เทรนเนอร,์ 2555)  
   1) ท าให้ทราบแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดกรณีใดบ้างงบกระแสเงินสดจะแสดง
ให้ทราบว่าบริษัทได้เงินมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น หรือจากการกู้ยืมและบริษัทน าเงินที่ได้ไปลงทุนใน
สินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรมากน้อยเพียงไร 
   2) เป็นการลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้รูปแบบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ทางการเงินที่ต่างกันในอดีตเนื่องจากงบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปมีอยู่ 3 รูปแบบ บางบริษัทแสดงใน
รูปแบบเงินทุนหมุนเวียนหรือรูปแบบเงินสด เมื่อต้องการเปรียบเทียบธุรกิจที่ประกอบกิจการที่
คล้ายคลึงกันจะท าให้เห็นภาพได้ไม่ชัดเจน และเปรียบเทียบกันได้ยากการใช้งบการะแสเงินสดจะท า
ให้สามารถเปรียบเทียบงบของแต่ละบริษัทได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น 
   3) ท าให้ธุรกิจสามารน าข้อมูลของงบในอดีตมาเป็นข้อมูลในการจัดท างบกระแสเงิน
สดในอนาคตเช่นบริษัทจะต้องประมาณการในอนาคตว่าบริษัทมีการเคลื่อนไหวของเงินสดอย่างไร
หากต้องปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ดังนั้นการจัดท ากระแสเงินสดในอนาคตก็ต้องมาจากข้อมูลที่บริษัท
ได้ปฏิบัติในอดีตเป็นพื้นฐาน 
   4) ท าให้งบที่แสดงออกมาสามารถแสดงถึงสภาพคล่องของบริษัทได้เงินสดถือได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างมากหากกิจการขาดเงินสดแล้วย่อมจะท าให้บุคคลภายนอกขาดความเชื่อถือในฐานะ
ทางการเงินของบริษัทได้ 
   5) วิธีการท าค านวณแบบ NPV ยังท าให้ทราบถึงจ านวนของผลที่ได้ออกมาเป็นค่า
ปัจจุบัน 
   ข้อจ ากัดการวิเคราะห์กระแสเงินสดสุทธิยังไม่ได้ค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการ
กู้ยืมและนอกจากนี้ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายการช าระหนี้เงินกู ้(โปรซีต  เทรนเนอร,์ 2555) 
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  2.2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน (Cost and Return on Investment 
Analysis) แนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทนสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทน ดังนี้ 
   1) จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) เป็นระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับ
หนึ่ง ที่ก่อให้เกิดรายได้รวม (Total Revenues) เท่ากับต้นทุนรวม (Total Cost) นั่นคือ จุดที่ไม่มีผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน จุดคุ้มทุนนี้จะมีประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจโดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการขยายหรือลดการด าเนินงาน (สุพาดา สิริกุตตา, 2550) 
    การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะวิเคราะห์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
    1.1) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทั้งจ านวนหน่วยและจ านวนเงิน  
    1.2) การวิเคราะห์ยอดขายเพ่ือให้ได้ก าไรตามเป้าหมาย (Target Profit) 
     ก าหนดให้  
     P = ราคาขายสินค้า (บาทต่อหน่วย) 
     Q = จ านวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย (หน่วย) 
     TR = รายได้รวม (ราคาขายต่อหน่วย (P) x จ านวนหน่วยขาย (Q) (บาท)) 
     V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
     VC = ต้นทุนผันแปรรวม (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (V) x จ านวนหน่วย 
(Q)) 
     F = ต้นทุนคงท่ีรวม (บาท) 
     TC = ต้นทุนรวม (TC) (ต้นทุนคงที่รวม (F) + ต้นทุนผันแปรรวม (VQ)) 
     การค านวณหาจ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุ้มทุน สามารถค านวณได้ ดังนี้ 
     ณ จุดคุ้มทุนไม่มีผลก าไรหรือขาดทุน : รายได้รวม  
     TR  =  ต้นทุนรวม (TC) 
     PQ  =  F + VQ 
     PQ – VQ =  F 
     Q (P-V)  =  F 
 

QP  =  
VP

F


 

 

จ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุ้มทุน     =  
 ินต่อหน่วยก าไรส่วนเก

 ่ต้นทุนคงที
 

 
   2) อัตราก าไรต่อต้นทุน โดยอัตราก าไรต่อต้นทุน หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบ
ระหว่างก าไรที่เกิดขึ้น หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเทียบกับต้นทุนทั้งสิ้น (สุจรรย์พินธ์  สุวรรณพันธ์, 
2553) 

   อัตราก าไรต่อต้นทุน  =     
 ต้นทุนรวม

100 x ก าไรสุทธิ
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    อัตราผลตอบแทนนั้นเป็นการตัดสินใจ โดยประเมินถึงรายได้และผลก าไรที่มี
ความสัมพันธ์กันกับระดับและแหล่งที่มาของเงินทุน โดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนเพ่ือการประเมินค่า
อัตราผลตอบแทน ดังนี้ 
    อัตราก าไรสุทธิ (Profit Margin Ratio) การด าเนินงานของกิจการที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่เป็นก าไรสุทธิซึ่งเป็นความสามารถ
ในการท าก าไรสุทธิจากรายได้หรือยอดขายทั้งหมดโดยจะวัดค่าในลักษณะที่ท าให้ทราบว่าก าไรสุทธิ
นั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายค านวณได้โดยการน าก าไรสุทธิ (Net Income) หารด้วยยอดขาย
สุทธิ (Net Sales) เขียนเป็นสูตรการค านวณได้ ดังนี้ 
 

อัตราก าไรสุทธิ =   
 ิยอดขายสุทธ

 ก าไรสุทธิ
 

 
   3) อัตราก าไรต่อยอดขายสุทธิ อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหา
ก าไรเมื่อเทียบกับยอดขาย โดยใช้สูตรค านวณหาอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อขายสุทธิ ดังนี้        
(เพชรี ขุมทรัพย์, 2554) 
 

    อัตราส่วนก าไรต่อยอดขายสุทธิ   =   
 ิยอดขายสุทธ

100 x ด าเนนิงานก าไรจากการ  

     
    อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไรเป็นอัตราส่วนที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพ  
ในการหารายได้ให้กับธุรกิจ ประกอบด้วยอัตราส่วนส าคัญ ดังนี้ 
    อัตราส่วนก าไรขั้นต้น เป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบก าไรขั้นต้นกับยอดขายเป็น
การประเมินถึงความสามารถขั้นต้นของธุรกิจว่ามีความสามารถท าก าไรเบื้องต้นมากน้อยเพียงใด            
สูตรที่ใช้ในการค านวณอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อขายสุทธิ มีดังนี้ (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, 
2554) 
 

    อัตราส่วนก าไรขั้นต้น    =   
ยอดขาย

100 x ก าไรสุทธิ
 

 
    อัตราส่วนก าไรสุทธิ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างยอดขายกับก าไรสุทธิ เพ่ือ
ประเมินผลก าไรที่หักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว 
   4) อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Investment: ROI) เป็นเกณฑ์ใน
การวัดการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญมาก เกณฑ์ในการวัดการปฏิบัติงานมีหลายอย่าง เช่น วัดจากการ
เปลี่ยนแปลงในยอดขาย เปลี่ยนแปลงในก าไร หรือวัดจากผลิตผลที่ได้ การวัดแต่ละอย่างมิได้เป็น
เกณฑ์วัดที่สมบูรณ์ ถ้ายอดขายเพ่ิมแสดงว่าการปฏิบัติงานท าได้ดี แต่การเพ่ิมขึ้นของยอดขายอาจเป็น
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ผลให้เสียค่าใช้จ่ายสูง เช่น เสียส่วนลดสูง หรือเกิดจาการลดราคา ดังนั้น เกณฑ์การวัดที่ดีควรวัดจาก
ก าไร ซึ่งเป็นปัญหาอีกว่าก าไรมากหรือน้อย เปรียบเทียบจากอะไรทางหนึ่งที่ท าให้เราทราบถึงภาวะใน
การหาก าไรของบริษัท ก็คือ การเปรียบเทียบก าไรที่หาได้กับขนาดของเงินที่ลงทุน ดังนั้น วิธีการวัด
การปฏิบัติงานของธุรกิจด้วยก าไรสุทธิต่อเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จึงเป็นวิธีที่ใช้ได้ดี
และใช้กันอย่างกว้างขวาง 
    อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบเลือกทางเลือก
ในการลงทุน หากทางเลือกต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน แต่มีระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน กรณี
เช่นนี้จะเลือกทางเลือกที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงที่สุด แต่ตามข้อเท็จจริงการลงทุนใน
สินทรัพย์แต่ละประเภท อัตราผลตอบแทนที่ได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในสินทรัพย์ลงทุน
ประเภทนั้น ๆ เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนจะต่ า เนื่องจากความเสี่ยงน้อยมาก
หรือกล่าวได้ว่าไม่มีความเสี่ยงเลย ผิดกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่มีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี ความเสี่ยงจะสูงและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
เพ่ือให้คุ้มกับความเสี่ยงจึงสูงด้วย ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจึงใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานว่าผลตอบแทนที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ สูตรในการค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน มีดังนี้ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2554) 
 

    อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน   =   
 ต้นทุน

100  x ต้นทุน - รายรับ
 

 
    เงินลงทุนในที่นี้มีได้หลายความหมาย การวัดผลตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย  
ในการวัด เป็นต้นว่าวัดผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาว (หนี้สิน
ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น) หรือผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
    สินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม เป็นวิธีวัดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานที่ดีที่สุดของธุรกิจ เป็นการวัดผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในธุรกิจ อย่างไรก็
ตามการวัดผลตอบแทนนี้ ผู้วิเคราะห์อาจให้ความสนใจหรือเน้นวัดเงินทุนเฉพาะส่วน หรือคาดคะเน
การด าเนินงาน ส าหรับสินทรัพย์รวมนั้นอาจมีสินทรัพย์บางส่วนที่มิได้ใช้ในการด าเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจ เช่น โรงงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ของคงเหลือที่
มากเกินความจ าเป็น เงินสดถือไว้มากกว่าเกินความจ าเป็น สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน และรายจ่ายรอการ
ตัดบัญชี ตามแนวคิดนี้ในการค านวณจะใช้สินทรัพย์ด าเนินงาน จะไม่รวมสินทรัพย์ตามที่กล่าว ทั้งนี้
โดยมีแนวคิดว่า ผู้บริหารไม่ควรต้องรับผิดชอบในการหาผลตอบแทนให้กับสินทรัพย์ส่วนที่มิได้
น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการหารรายได้โดยตรง แต่แนวคิดอีกลักษณะหนึ่งกลับเห็นว่าสินค้าที่ลงทุนมาก
เกินความจ าเป็น หรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากเกินความจ าเป็น ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้สินทรัพย์
นั้นขาดประสิทธิภาพ กรณีเช่นนี้ควรที่จะน าสินทรัพย์ดังกล่าวรวมอยู่ในสินทรัพย์ด าเนินงานด้วย 
อย่างไรก็ตามมีสินทรัพย์บางรายการที่มิใช่การลงทุนเพ่ือการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจนั้นโดยตรง 
แต่ลงทุนไว้เนื่องจากมีเงินมากเกินความจ าเป็น หรือเพ่ือต้องการควบคุมกิจการอ่ืน รายการเหล่านี้
ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาว อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ด าเนินงาน จึงมิควรรวมสินทรัพย์ดังกล่าว 
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   ในแง่ของการใช้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพ่ือการบริหารภายใน ควรประเมิน
การด าเนินงานด้วยสินทรัพย์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมด้วยเหตุผล ดังนี้ 
   1) สินทรัพย์เมื่อถูกใช้งานผ่านไป ยังคงใช้งานต่อไปได้ การคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละ
ปีเป็นเพียงการจัดสรรสินทรัพย์ ถอืเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือค านวณก าไรเท่านั้น 
   2) ถ้าสินทรัพย์ที่ใช้เป็นสินทรัพย์สุทธิ ในปีต่อ ๆ ไปสินทรัพย์สุทธิจะลดลง  
   ทั้ง ๆ ที่ก าไรต่อปียังคงเหมือนเดิม อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธินี้จะเพ่ิมขึ้น ๆ 
โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิม ซึ่งอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
   เงินลงทุนระยะยาว (หนี้สินระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น) อัตราผลตอบแทนจาก
เงินทุนระยะยาว ผู้ที่สนใจในอัตราผลตอบแทนนี้มีอยู่ 2 ฝ่าย ซึ่งต่างก็เป็นผู้ให้เงินทุนระยะยาว ได้แก่ 
เจ้าหนี้ระยะยาว และผู้ถือหุ้น 
   ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอัตราส่วนนี้ผู้ที่ใช้
ประโยชน์ก็คือผู้ถือหุ้น เป็นเครื่องวัดว่าผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนนี้เท่าไร 
   ก าไรที่น ามาใช้ค านวณควรเป็นก าไรจากการด าเนินงาน ก าไรก่อนภาษี หรือก าไร
สุทธิ ซึ่งจะใช้ก าไรตัวใดนั้นขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการค านวณหาซึ่งแบ่งเป็นกรณี ดังนี้ 
   1) ถ้าต้องการอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม หรือเงินลงทุนระยะยาว ก าไรที่
ใช้ควรเป็นก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ทั้งนี้มองในแง่ผลตอบแทนให้แก่เจ้าของเงินทุนคือ เจ้าหนี้       
ส่วนเงินปันผลถือเป็นผลตอบแทนที่ให้แก่ทุนส่วนของผู้ถือหุ้น 
   2) การค านวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ก าไรที่ใช้ค านวณจะต้อง
เป็นก าไรหลังหักดอกเบี้ยและหลังหักภาษีเงินได้ นอกจากนี้หากเป็นบริษัทที่มีหุ้นบุริมสิทธิ์ เงินปันผล
หุ้นบุริมสิทธิ์ จะต้องน าหักออกด้วย เพ่ือหาก าไรส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
   เป้าหมายในการใช้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน การปฏิบัติงานอย่างประหยัด 
เป็นเป้าหมายแรกของธุรกิจที่จะต้องถือปฏิบัติ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน          
จะเป็นตัวก าหนดความอยู่รอดทางการเงินของธุรกิจนั้น ๆ จึงเป็นตัวดึงดูดใจเจ้าของเงินทุนจากแหล่ง
ต่าง ๆ และให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของเงินทุนเหล่านั้นอย่างเพียงพอ อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน
จึงเป็นเครื่องวัดการด าเนินงานของธุรกิจและยังใช้ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุด 2 ประการ คือ 
   1) ใช้เป็นเครื่องมือชี้ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ก าไรที่
เพียงพอหรือมากกว่าค่าของทุนในเงินที่จ่ายลงทุนในธุรกิจหรือไม่ สิ่งส าคัญที่สุดขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่มี
อยู่ ความช านาญ ความซื่อสัตย์ แรงกระตุ้นจากฝ่ายบริหาร ดังนั้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนเป็นระยะเวลายาว เป็นสิ่งที่ผู้วิเคราะห์ต้องให้ความสนใจและให้ความส าคัญอย่างมากจะต้อง
ประมาณการณ์ถึงประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจนั้น และตัวที่ส าคัญก็คือ 
คุณภาพของฝ่ายบริหาร  
   2) ใช้เป็นเครื่องมือในการคาดคะเนก าไร หน้าที่ส าคัญประการที่สอง ของอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ก็คือ เป็นสื่อกลางในการคาดคะเนก าไร กรณีนี้จะใช้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างก าไรกับเงินลงทุนทั้ งในอดีตและปัจจุบันเพ่ือเป็นตัวเชื่อมโยงหาอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในอนาคตได้ ตามวิธีนี้นอกจากใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการคาดคะเน
ก าไรแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือทดสอบก าไรที่คาดคะเนได้จากวิธีอ่ืนอีกส่วนหนึ่ง 
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   ผลตอบแทนต่อขนาด (Returns to Scale) คือสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของจ านวน
ผลผลิตเมื่อเทียบกับสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของจ านวนปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ 
ผลได้ต่อขนาดเป็นสิ่งที่บอกให้ทราบว่า หากหน่วยผลิตหนึ่ง ๆ เพ่ิมการใช้ปัจจัยการผลิตทุกชนิดใน
สัดส่วนเดียวกันแล้ว ผลผลิตที่ได้จะเปลี่ยนไปอย่างไร ถ้าผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าขนาดของการ
เพ่ิมปัจจัยการผลิต เช่น ถ้าปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากกกว่าสองเท่า 
ก็เรียกว่า ผลได้ต่อขนาดเพ่ิมขึ้น (Increasing Returns to Scale) ถ้าผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้นเท่ากับ
สัดส่วนของการเพิ่มปัจจัยการผลิต เช่น ถ้าปัจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนสองเท่าแล้วท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นสอง
เท่าด้วย ก็เรียกว่า ผลได้ต่อขนาดคงที่ (Constant Returns to Scale) และหากผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้น
น้อยกว่าขนาดของการเพ่ิมปัจจัยการผลิต เช่น ถ้าปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นสองเท่า แต่ผลผลิตเพ่ิมขึ้นไม่
ถึงสองเท่า ก็เรียกว่า ผลได้ต่อขนาดลดลง (Decreasing Returns to Scale) เขียนเป็นสูตรการ
ค านวณได้ ดังนี้ 
 

ผลตอบแทนต่อขนาด     =     
 ลิตปจัจนัการผ

ผลผลิต  

 
  2.2.3 การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis)  
   การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือกล่าวคือวัดความทนของ
โครงการหากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกในอนาคตต่าง ๆ โดยตัวแปรที่ส าคัญที่ใช้วิเคราะห์
ความไหวตัวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนมี ดังต่อไปนี้ 
   1) ตัวแปรด้านต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นได้แก่การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณปัจจัย
การผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
   2) ตัวแปรได้รายได้หรือผลตอบแทนที่ลดลงได้แก่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณหรือ
สินค้าท่ีผลิตได้ 
   3) ตัวแปรด้านต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นและรายได้หรือผลตอบแทนที่ลดลงเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน 
   ซึ่งการวิเคราะห์เหล่านี้จะท าให้ทราบถึงผลกระทบต่อรายรับหรือต้นทุนอย่างไร 
(สุริยน เผือกสกนธ์, 2551)  
   ต้นทุนรวม = ค่าใช้จ่ายในการลงทุน + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
   ผลตอบแทนหรือรายได้รวม = ราคา × ปริมาณ 
   วิธีการอ่านผล 
   ผลการวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการจะท าให้ทราบถึงความสามารถได้การ
ด าเนินกิจการเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรายได้และอัตราคิดลดสามารถอ่านผลได้ ดังนี้ 
   ผลที่ ได้จากการค านวณต้นทุนรวม แสดงถึง มูลค่าของต้นทุนของโครงการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากต้นทุนเดิม 
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   ผลที่ได้จากการค านวณรายได้รวมหรือผลตอบแทนแสดงถึงรายได้ท่ีจะได้รับหลังจาก
ด าเนินโครงการ 
   ประโยชน์การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนสามารถจ าแนกเป็นข้อได้ ดังนี้ (โชติอนันต์  ไชยถา, 2552)  
   1) การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการท าให้ผู้ลงทุนหรือผู้ตัดสินใจทราบถึงตัวแปร 
ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงการและสามารถหาทางป้องกันหรือควบคุมให้ได้มากที่สุด 
   2) นอกจากนี้ยังสามารถตัดสินใจถึงผลตอบแทนที่จะได้รับว่ามีความคุ้มค่าต่อความ
เสี่ยงที่จะลงทุนหรือไม่ภายใต้ความเสี่ยงที่ต้องรับผิดชอบ 
   ข้อจ ากัดการวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการต้องใช้ทฤษฏีหลายอย่างประกอบ 
ซึ่งท าให้สามารถรับประกันถึงคุณภาพของข้อมูลที่จะได้รับแต่ก็เกิดความยุ่งยากในการน ามาวิเคราะห์
ผลรวมกันและในบางครั้งการวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการมักน าปัจจัยที่ไม่มีความส าคัญมา
วิเคราะห์รวมด้วยซึ่งอาจจะท าให้เกิดการคลาดเคลื่อนของผลที่จะได้รับ  
 
2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง (2557) 
  2.3.1 สภาพทั่วไป 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอล าลูกกา
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอล าลูกกาประมาณ 8.40 กม. เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตาราง
กิโลเมตร)  
   อาณาเขตทิศเหนือติดกับอ าเภอธัญบุรี 
   ทิศใต้ติดกับเขตสามวาตะวันออก 
   ทิศตะวันออกติดกับต าบลลาไทร-บึงคอไห 
   ทิศตะวันตกติดกับต าบลลาลูกกา 
   มีเนื้อที่ประมาณ 52.80 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 33,000 ไร่ 
   ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มอยู่ในเขตชลประทานพ้ืนที่ดินเป็นดินเหนียว
เหมาะแก่การท านาท าสวนและปลูกพืชผักต่าง ๆ มีน้ าอุดมสมบูรณ์ตลอดป ี
   เขตการปกครองมีจ านวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบ 22 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 1-22 
(จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน)  
   ประชากรจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนมีนาคม 2557 จ านวน
ทั้งสิ้น 10,417 คนแบ่งเป็นชาย 5,085 คน เป็นหญิง 5,332 คน จ านวนบ้านที่อาศัยอยู่ 3,613 
ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 197 คน/ตารางกิโลเมตร 
  2.3.2 ข้อมูลการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง 
   1) พ้ืนที่ท านาจ านวน 20,026.00 ไร่ จ านวน 627 ครัวเรือน 
   2) พ้ืนที่พืชไร่ (อ้อย) จ านวน 17.00 ไร่ จ านวน 3 ครัวเรือน 
   3) พ้ืนที่ปลูกไม้ผลจ านวน 166.50 ไร่ จ านวน 48 ครัวเรือน 
   4) พ้ืนที่ปลูกไม้ประดับจ านวน 50.20 ไร่ จ านวน 5 ครัวเรือน 
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   5) พ้ืนที่ปลูกผักใบจ านวน 16.25 ไร่ จ านวน 7 ครัวเรือน 
   6) พ้ืนที่เลี้ยงปลาดุกจ านวน 69.75 ไร่ จ านวน 22 ครัวเรือน 
   7) พ้ืนที่เลี้ยงปลานิลจ านวน 122 ไร่ จ านวน 4 ครัวเรือน 
   8) พ้ืนที่เลี้ยงปลาเบญจพรรณจ านวน 59.50 ไร่ จ านวน 18 ครัวเรือน 
   (ที่มา: กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง ข้อมูล ณ 
เดือนเมษายน 2557) 
  2.3.3 ข้อมูลการปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง 
   จากข้อมูลพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตองค์การบริการส่วนต าบลบึง
ทองหลางมีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวน 21,115.00 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.00 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
จ านวน 33,000 ไร่ และมีพ้ืนที่การท านาจ านวน 20,026.00 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 94.80 ของพ้ืนที่
ท าการเกษตรทั้งหมด โดยเกษตรกรที่มีอาชีพท านาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง           
มีจ านวน 627 ครัวเรือน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง 
ส่วนใหญ่ยึดอาชีพการท านาเป็นหลัก และการท านาของเกษตรกรนิยมปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากมี
อายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่านาปี โดยใช้วิธีการปลูกแบบท านาหว่าน มีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช  
มีการใช้น้ าจากระบบชลประทานของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตั้งแต่คลอง 9 ถึงคลอง 11 ที่ขุดขึ้นตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งท าให้เกษตรกรสามารถท านาได้ปีละ 2 ครั้ง ส่วนพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก ได้แก่             
พันธุ์ข้าวเจ้า กข 31 หรือปทุมธานี 80 ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานต่อโรคได้ดี ดูแลง่าย อายุการเก็บเกี่ยว
สั้น และให้ผลผลิตต่อไร่สูงโดยเกษตรกรที่มีอาชีพท านาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลางที่
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 มีจ านวน 376 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00 
 
2.4 ลักษณะพันธุ์ข้าว กข 31 หรือปทุมธานี 80 
  ลักษณะพันธุ์ข้าว กข 31 หรือปทุมธานี 80 มีดังนี้ (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 
2556) 
  ชื่อพันธุ์  กข 31 (ปทุมธานี 80) 
  ชนิด   ข้าวเจ้า 
  คู่ผสม   SPR85163-5-1-1-2/IR54017-131-1-3-2 
  ประวัติพันธุ์  
  จากการผสมพันธุ์ระหว่าง สายพันธุ์ SPR85163-5-1-1-2 กับสายพันธุ์ IR54017-131-1-3-2         
ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ. 2536 ปลูกคัดเลือกตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2539 ได้สายพันธุ์ 
SPR93049-PTT-30-4-1-2 ศึกษาพันธุ์ประเมินลักษณะประจ าพันธุ์และลักษณะทางการเกษตร
ทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่ส าคัญวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีที่
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี และระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
สุพรรณบุรีฉะเชิงเทรา คลองหลวง และราชบุรี และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร 8 จังหวัด
ในภาคกลาง จนถึง พ.ศ. 2549 
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  การรับรองพันธุ์ 
  คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข 31 (ปทุมธานี 80) 
เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 
  ลักษณะประจ าพันธุ์  
  เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยว 111 วันเมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตม และ 118 
วัน โดยวิธีปักด าทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบสีเขียวกาบใบสีเขียว ใบธงตั้ง คอรวงยาวรวงยาว 29.9 
เซนติเมตรเมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดไม่มีหางข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียวระยะพัก
ตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.6 x 2.0 
มิลลิเมตรเมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตรปริมาณอมิโลสสูง             
(27.3 – 29.8 %) 
  ผลผลิต   
  เฉลี่ย 745 กิโลกรัมต่อไร่ (ปักด า) 738 กิโลกรัมต่อไร่ (นาหว่านน้ าตม) 
  ลักษณะเด่น  
  คุณภาพเมล็ดทางกายภาพสม่ าเสมอกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดด            
หลังขาว ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลโรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ าตาล และโรคเมล็ด
ด่างทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตของพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต ์
  ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคไหม้  โรคใบหงิกและโรคใบสีส้ม 
  พ้ืนที่แนะน า นาชลประทานภาคกลาง 
 
2.5 สถานการณ์การค้าข้าวและแหล่งค้าข้าวของจังหวัดปทุมธานี 
  2.5.1 สถานการณ์การค้าข้าวในปัจจุบัน 
   การค้าข้าวในปัจจุบัน แถบภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ
ชาวนาผลิตข้าวเปลือกเจ้าได้ส่วนหนึ่งจะใช้บริโภคภายในครัวเรือนโดยทยอยแบ่งสีที่โรงสีขนาดเล็ก  
(ก าลังสี 1-12 ตันต่อ 24 ชั่วโมง) ส่วนที่เหลือจะขายให้แก่โรงสีขนาดกลาง (ก าลังสี 30-60 ตันต่อ            
24 ชั่วโมง) หรือพ่อค้าข้าวเปลือกหรือผ่านตลาดกลางข้าวเปลือก 
   ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่เป็นแหล่งชลประทานเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยว
ข้าวเปลือกสดจะมีพ่อค้าข้าวเปลือกหรือตัวแทนโรงสีมารับซื้อถึงที่บางรายจะน าข้าวเปลือกไปขาย
ให้แก่โรงสีใกล้เคียงโดยผลักภาระการลดความชื้นให้โรงสีหรือขายผ่านตลาดกลางดังนั้นการประเมิน
คุณภาพจึงต้องมีการตรวจสอบระดับความชื้นเมื่อพ่อค้าข้าวเปลือกหรือพ่อค้าคนกลางต้องการขาย
ข้าวเปลือกให้โรงสีจะน าตัวอย่างข้าวเปลือกไปให้โรงสีตรวจสอบคุณภาพและตีราคาล่วงหน้าหากราคา
เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายพ่อค้าคนกลางจึงจะบรรทุกข้าวเปลือกมาส่งให้โรงสีขนาดกลางในท้องถิ่น
เมื่อโรงสีท้องถิ่นสีเป็นข้าวสารแล้วข้าวส่วนหนึ่งจะกระจายสู่ผู้บริโภคในท้องถิ่นใกล้เคียงส่วนที่เหลือ   
จึงจะส่งผ่านหยง (นายหน้าหรือตัวแทนการติดต่อ) ไปยังกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมและกระจายข้าว
ไปยังผู้บริโภคในจังหวัดต่าง ๆ ที่ผลิตข้าวไม่พอบริโภคเช่นภาคใต้โรงสีขนาดกลางแถบชานเมือง
กรุงเทพฯจะขายข้าวสารให้พ่อค้าขายส่งพ่อค้าขายปลีกหรือขายตรงให้ผู้บริโภครายใหญ่  ๆ เช่น 
ร้านอาหารภัตตาคารส่วนการขายข้าวให้ผู้ส่งออกในปริมาณมากและการซื้อขายระหว่างโรงสีขนาดใหญ่ 
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(ก าลังสี 100 ตันต่อ 24 ชั่วโมง) กับพ่อค้าส่งออกที่กรุงเทพฯ จะผ่านหยง (นายหน้าหรือตัวแทนการ
ติดต่อ) 
   โรงสีขนาดใหญ่จากกระบวนการค้าข้าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือ
พ่อค้าข้าวเปลือกซึ่งท าหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อและรวบรวมข้าวจากชาวนาในปริมาณมากไป
ขายต่อยังโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ่พ่อค้าข้าวเปลือกมี 2 ประเภทคือพ่อค้าข้าวเปลือกในหมู่บ้าน
และพ่อค้าข้าวเปลือกนอกหมู่บ้านพ่อค้าข้าวเปลือกในหมู่บ้านเป็นพ่อค้ารายย่อยในหมู่บ้านที่มีเงินทุน
หรือชาวนาที่มีฐานะดีขับรถบรรทุกออกเร่ไปตามหมู่บ้านหรือท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือรับซื้อข้าวเปลือก
จากชาวนาและน าข้าวเปลือกที่ได้ไปขายโดยตรงให้โรงสีขนาดกลางที่สีข้าวขายให้ผู้บริโภคในท้องถิ่น
หรือน าไปขายที่ “ตลาดกลางข้าวเปลือก” (สถานที่ที่ชาวนาพ่อค้าข้าวเปลือกและโรงสีเจรจาตกลงซื้อ
ขายข้าว) โดยได้รับผลประโยชน์จากก าไรค่าขนส่งหรือการเก็งก าไรข้าวที่เก็บไว้ 
   ดังนั้นพ่อค้ากลุ่มนี้จึงมักมียุ้งฉางของตนเองส่วนพ่อค้าข้าวเปลือกนอกหมู่บ้านอาจ
เป็นพ่อค้ารับซื้อพืชผลทางเกษตรทั่วไปที่มีกิจการอยู่ใกล้แหล่งผลิตหรือจังหวัดไกล ๆ มักตระเวนรับ
ซื้อข้าวเปลือกจากจังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างที่มีผลผลิตข้าวเปลือกเหลือจากการ
ขายในปริมาณมากเช่นนครสวรรค์พิจิตรก าแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
(มกราคม-เมษายน) และข้าวนาปรัง (มิถุนายน-กันยายน) บางครั้งอาจรับซื้อนอกช่วงเวลาดังกล่าว
หากไปรับซื้อยังพ้ืนที่ไกล ๆ จะจ้างนายหน้าซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักและไว้วางใจของคน
ในท้องถิ่นท าหน้าที่ติดต่อซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพ่ือน ามารวบรวมเก็บไว้ในยุ้งฉางหรือโกดังเพ่ือเก็ง
ก าไรข้าวจึงมีค าเฉพาะเรียกพ่อค้าข้าวเปลือกประเภทนี้ว่า "ชาวยุ้ง" นอกจากขายข้าวเปลือกให้แก่
โรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่อยู่ในแถบเดียวกันหรือใกล้กรุงเทพฯ เช่น สุพรรณบุรี นครปฐม 
อยุธยา ปทุมธานี หรือน าไปขายที่ตลาดกลางแล้วพ่อค้ากลุ่มนี้ บางคนอาจปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร
หรือให้เกษตรกรกู้ปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูกโดยให้
ชาวนาใช้หนี้คืนโดยขายข้าวเปลือกให้แก่พ่อค้าตามเงินที่ตกลงไว้หลังจากฤดูการผลิต (มูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558) 
  2.5.2 รายชื่อผู้ค้าข้าวในจังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางที่ 2.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวปี พ.ศ. 2556 ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว 
 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว 
ประเภท

ผู้ประกอบการ
ค้าข้าว 

สถานที่ประกอบ 
พาณิชยกิจ 

เขตที่ตั้ง 

1. บ.พงษ์ลาภ จก. ส่งออก 3 ม.3 ต.บางคูวัด อ าเภอเมือง 
2. บ.ปทุมไรซ์มิลล์แอนด์ 

แกรนนารีจก. (มหาชน) 
ส่งออกและ
ขายส่ง 

88 ม.2 ต.บางกะดี อ าเภอเมือง 

3. บ.แพดดี้อินเตอร์เนชั่นแนล
เทรดดิ้ง จก. 

ส่งออก 90 ม.3 ต.บางคูวัด อ าเภอเมือง 

4. บมจ.มาบุญครองฟู๊ด โรงสี 99/8 ม.2 ต.บางกะดี อ าเภอเมือง 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว 
ประเภท

ผู้ประกอบการ 
ค้าข้าว 

สถานที่ประกอบ 
พาณิชยกิจ 

เขตที่ตั้ง 

5. โรงสีไฟภิญโญพานิช โรงสี 32/1 ม.2 ต.บ้านฉาง อ าเภอเมือง 
6. ร้านสหชัยค้าข้าว ขายส่ง 41 ม.2 ต.บางพูน อ าเภอเมือง 
7. บจก.อินโนฟู้ด(ไทยแลนด์) ขายส่ง 88 ม.2 ต.บางกะดี อ าเภอเมือง 
8. บจก.โตมีอินเตอร์เทรด ส่งออก 99 ม.1 ต.คลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง 
9. บจก.ซีแอนด์เอไรซ์มิล 

ส่งออก 
101/47-48 ม.20 
ต.คลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง 

10. สหกรณ์การเกษตรคลอง
หลวง 

โรงสี 
99/8 ม.2 ต.คลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง 

11. โรงสีเจริญพาณิชย์ โรงสี 4/5 ม.11 ต.คลอง 6 อ าเภอคลองหลวง 
12. บ.เจ้าพรหมค้าข้าว จก. ขายส่ง 32/19 ม.9 

 ต.คลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง 

13. เรือข้าว ขายส่ง 31 ม.9 ต.คลองหลวง อ าเภอคลองหลวง 
14. บจก.ซีแอนด์เอไรซ์มิล 

ขายส่ง 
101/47-48 ม.20 
ต.คลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง 

15. บจก.บลูสไปซ์ 
ขายส่ง 

75/109 ม.11 
ต.คลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง 

16. บจก.เดอะซันเทรดดิ้งแอนด์
ทราเวล 

ขายส่ง 
51/70 ม.7 
ต.คลองสอง 

อ าเภอคลองหลวง 

17. บจก.โตมีฟู้ดส์แอนด์โปรดักส์ ขายส่ง 44 ม.1 ต.คลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง 
18. หจก.กระชับมิตรมาร์เก็ตติ้ง ขายส่ง 11,13 ต.คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
19. บจก.โตมีมาร์เก็ตติ้ง ขายส่ง 99 ม.1 ต.คลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง 
20. ร้านอยุธยาค้าข้าว ขายส่ง 32/19 ม.9 ต.คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
21. หจก.ยศวัฒน์และอภินันท์

ค้าข้าว 
ขายส่ง 

89/373-378 ม.9 
ต.คลองสอง 

อ าเภอคลองหลวง 

22. บจก.ไทยสยามบุญพงษ์ 
ขายส่ง 

53/46-47 ม.13 
ต.คลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง 

23. ชัยบุญภัคค้าข้าว ขายส่ง 31 ม.9 ตลาดไท A001-
A004 ต.คลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง 

24. เจียมเจริญค้าข้าว ขายส่ง 31 ม.9 ตลาดไท A017-
A018 ต.คลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว 
ประเภท

ผู้ประกอบการ 
ค้าข้าว 

สถานที่ประกอบ 
พาณิชยกิจ 

เขตที่ตั้ง 

25. บ.เจ้าพรหมค้าข้าว จก. ขายส่ง 19/15 ม. 5 
ต.คลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง 

26. ขวัญกล้า ขายส่ง 3/20 ม.13 
ต.คลองสอง 

อ าเภอคลองหลวง 

27. บจก.ธัญญะพาณิชย์ค้าข้าว ขายส่ง 12/9 ม.6 ต.คลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง 
28. บ.ยูอาร์ซีเทรดดิ้ง จก. ส่งออก 22/1 ม.13 

ต.บึงค าพร้อย 
อ าเภอล าลูกกา 

29. บจก.เอเซียอินเตอร์เทรด
ไรซ์เอ็กซ์ปอร์ต 

ส่งออก 72/859 ม.6 ต.คูคต อ าเภอล าลูกกา 

30. บ.เกตษรถาวร จก. โรงสี 4 ม.1 ต.พืชอุดม อ าเภอล าลูกกา 
31. สหกรณ์การเกษตรล าลูกกา โรงสี 24/8 ม.5 ต.บึงคอไห อ าเภอล าลูกกา 
32. โรงสีเจริญไทย โรงสี 29 ม.3 ต.คูคต อ าเภอล าลูกกา 
33. ธนะชัยค้าข้าว ขายส่ง 355/192-193 ม.15  

ต.คูคต 
อ าเภอล าลูกกา 

34. พรชัยค้าข้าว ขายส่ง 354/131-132 ม.15  
ต.คูคต 

อ าเภอล าลูกกา 

35. บจก.เซ็นคาร์ ขายส่ง 70/3 ม.15 ต.คูคต อ าเภอล าลูกกา 
36. สี่มุมเมืองค้าข้าว ขายส่ง 355/252 ม.15 ต.คูคต อ าเภอล าลูกกา 
37. ท่าข้าว ต.ทวีสุข ขายส่ง 43/1 ม.1 ต.พืชอุดม อ าเภอล าลูกกา 
38. ท่าข้าวรุ่งเรืองไทรงาม ขายส่ง 13/2 ม.11 ต.ล าลุกกา อ าเภอล าลูกกา 
39. บจก.ปาล์มี่เอสเซ่นอินเตอร์

เนชั่นแนล 
ส่งออกและ
ขายส่ง 

96/3 ม.6 ต.บึงบา อ าเภอหนองเสือ 

40. ท่าข้าวสายทองวัฒนา ท่าข้าว 59/4 ม.6 ต.บึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ 
41. ลานข้าว 3 ป. ท่าข้าว 17/1 ม.4 ต.บึงบอน อ าเภอหนองเสือ 
42. บจก.โรงสีข้าวแสงประทีป 

1977 
โรงสี 42 ม.3 ต.หน้าไม้ อ าเภอลาดหลุม

แก้ว 
43. บ.ไทยวัฒนสินไรซ์มิลล์ โรงสี 49/2 ม.8 ต.หน้าไม ้ อ าเภอลาดหลุม

แก้ว 
44. หจก.โรงสีเอกปทุม โรงสี 52/1 ม.2 ต.หน้าไม ้ อ าเภอลาดหลุม

แก้ว 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว 
ประเภท

ผู้ประกอบการ 
ค้าข้าว 

สถานที่ประกอบ 
พาณิชยกิจ 

เขตที่ตั้ง 

45. หจก.โรงสีแสงทองวัฒนา โรงสี 72 ม.2 ต.หน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
46. โรงสีเจริญไทย 2 โรงสี 31 ม.5 ต.ลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
47. หจก.โรงสีฮ้อน าผลวัฒนา โรงสี 2/1 ม.4 ต.คลองควาย อ าเภอสามโคก 
48. บจก.เจแอนด์ดีไรซ์กรุ๊ป ขายส่ง 49/6-12 ม.4 

ต.เชียงรากใหญ่ 
อ าเภอสามโคก 

49. บ.เจ้าพรหมค้าข้าว จก. 
(สาขา 2) 

ขายส่ง 179/3 ม.4 ต.รังสิต อ าเภอธัญบุรี 

 
ที่มา: ส านักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี (2556) 
 
2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  กัญญนัทธ์  ตันติสุข (2551) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวแบบ
หว่านน้ าตมในพ้ืนที่แต่ละขนาดในต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกาจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่า ต้นทุนและผลตอบแทนจ าแนกตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยกว่า  50 ไร่             
มีต้นทุนรวมในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดูเป็นจ านวน 4,244.54 บาท มีก าไรสุทธิ 5,775.46 บาท 
มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 73.77 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกมี
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เท่ากับร้อยละ 27.99 พ้ืนที่เพาะปลูก 50-100 ไร่ มีต้นทุนรวมใน
การปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดูเป็นจ านวน 3,927.56 บาท มีก าไรสุทธิ 5,836.58 บาท มีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 107.28 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกมีอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เท่ากับร้อยละ 79.48 พ้ืนที่เพาะปลูก 100 ไร่ขึ้นไป มีต้นทุนรวมในการ
ปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดูเป็นจ านวน 3,574.21 บาทก าไรสุทธิ 6,268.65 บาท มีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 143.29 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกมีอัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง (IRR) เท่ากับร้อยละ 124.96 อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางด้านบัญชีและการเงินเช่นด้านการตลาดด้านเทคนิคการผลิตและด้าน
การจัดการเพ่ือช่วยให้การตัดสินใจและความประเมินความเป็นไปได้ของโครงการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  พัชรีพร วงศ์ใหญ่ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลา 
5 ปี ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่เท่านั้น ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนส่วนธุรกิจขนาดกลางไม่มี
ความน่าสนใจในการลงทุนและในช่วงระยะเวลา 10 ปี ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้ง 3 ขนาด             
มีความเหมาะสมในการลงทุนโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีความเหมาะสมในการลงทุนมากที่สุด  
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รองมาเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางมีความเหมาะสมในการลงทุนน้อย
ที่สุดเมื่อพิจารณาจากค่า NPV, B/C Ratio และ IRR ในส่วนของการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อ
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสามารถสรุปได้ว่าหากธุรกิจประสบกับการเปลี่ยนแปลงในกรณีรายรับเพ่ิมขึ้น
หรือต้นทุนลดลงธุรกิจจะสามารถปรับตัวได้ดีที่สุดในกรณีรายรับของกิจการเพ่ิมขึ้น  10 % เนื่องจาก
เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้ธุรกิจสามารถท าก าไรสูงสุด โดยเปรียบเทียบรองลงมาคือกรณีต้นทุนลดลง 
10 % รายรับเพ่ิมขึ้น 5 % และต้นทุนลดลง 5 % ตามล าดับในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ส่วน
ธุรกิจขนาดกลางเหตุการณ์รองมาคือต้นทุนลดลง 10 % ต้นทุนลดลง 5 % และรายรับเพ่ิมขึ้น 5 % 
ตามล าดับและหากธุรกิจประสบกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในกรณีรายรับลดลงหรือต้นทุนเพ่ิมขึ้น
ธุรกิจขนาดกลางจะไม่มีความน่าสนใจในการลงทุนส่วนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถปรับตัว
ได้ดีที่สุดในกรณีที่ธุรกิจมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น 5 % รองลงมาคือรายรับลดลง 5 % ต้นทุนเพ่ิมขึ้น 10 % 
และรายรับลดลง 10 % ตามล าดับ 

  อุกฤษฎ์  พงษ์วานิชอนันต์ (2552) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน
ต าบลดอนเจดีย์อ าเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีปีการเพาะปลูก 2550/2551 ผลการศึกษาข้อมูล
ด้านต้นทุนและรายได้จากการผลิตอ้อยรวมทั้งปีพบว่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยเฉลี่ ยต่อไร่ของ
เกษตรกรรายใหญ่มีต้นทุนผันแปรรวมเฉลี่ย 3,527 บาทต่อไร่ต้นทุนคงที่รวมเฉลี่ย 1,147 บาทต่อไร่
และต้นทุนรวมต่อไร่เฉลี่ย 4,674 บาทต่อไร่ต้นทุนการปลูกอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรรายเล็กมีต้นทุน
ผันแปรรวมเฉลี่ย 4,625 บาทต่อไร่ต้นทุนคงที่รวมเฉลี่ย 477 บาทต่อไร่และต้นทุนรวมต่อไร่เฉลี่ย 
5,003 บาทต่อไร่โดยเกษตรกรรายเล็กจะมีต้นทุนผันแปรรวมเฉลี่ยต่อไร่มากกว่าเกษตรกรรายใหญ่
เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าขนส่งมีอัตราสูงแต่เกษตรกรรายใหญ่จะมีต้นทุนคงที่มากกว่า
เกษตรกรรายเล็กเนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและเครื่องจักรในอัตราสูงกว่าเกษตรกรรายใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 6,203 บาทต่อไร่เกษตรกรรายเล็กมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 5,714 บาทต่อไร่ทั้งนี้จาก
การศึกษาผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรรายใหญ่มีก า ไรเฉลี่ยเท่ากับ 
1,529 บาทต่อไร่และเกษตรกรรายเล็ก มีก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 611 บาทต่อไร่ 
  จริยา  หมื่นแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่าง
ล าไยในฤดูกับนอกฤดูในอ าเภอป่าซางจังหวัดล าพูนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน         
และผลตอบแทนระหว่างล าไยในฤดูกับนอกฤดูในอ าเภอป่าซางจังหวัดล าพูนในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บ
ข้อมูลจากการออกแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผลิตล าไยเฉพาะต าบลท่าตุ้ม          
และต าบลน้ าดิบจ านวนรวม 299 รายที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-5 ไร่และ 6-10 ไร่ที่มีการผลิตล าไย 
3 กลุ่ม คือ ผลิตล าไยในฤดูอย่างเดียวผลิตล าไยทั้งในและนอกฤดูและผลิตล าไยนอกฤดูอย่างเดียวโดย
ก าหนดอายุโครงการ 15 ปีและประเมินผลตอบแทนด้วยอัตราขั้นต่ าร้อยละ 6.75 ต่อปีโดยอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยวิธีระยะเวลาคืนทุนมูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลการศึกษา
พบว่าในขนาดพ้ืนที่ 1-5 ไร่เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่ผลิตล าไยในฤดูอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 
13 ปี 4 เดือน 10 วันมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกรณี อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ  1.45          
และร้อยละ 6.75 เท่ากับ 9,089.89 บาทและ -14,004.15 บาทตามล าดับและมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 12 เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ผลิตล าไยทั้งในและนอกฤดูมีระยะเวลาคืนทุน
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เท่ากับ 14 ปี 7 เดือนมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.45            
และ 6.75 เท่ากบั 4,264.56 บาท และ 21,298.12 บาท ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเท่ากับร้อยละ 10 และเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่ผลิตล าไยนอกฤดูอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 9 ปี 6 เดือน 4 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.45           
และ 6.75 เท่ากับ 71,172.27 บาท และ 22,647.61 บาท ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนเท่ากับร้อยละ 26 

  วรารัตน์  สาคร (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินในการ
ปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลจาก
การศึกษาพบว่า การก าหนดต้นทุนรวมของการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ต่าง ๆ จะก าหนดเท่ากัน
เนื่องจากการปลูกข้าวโพดหวานแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเหมือนกันข้าวโพดหวานมีต้นทุนรวมเท่ากับ 
6,909.84 บาทโดยมีต้นทุนคงที่เท่ากับ 951.77 บาทและต้นทุนผันแปรเท่ากับ 5,958.07 บาทส่วน
ผลตอบแทนสุทธิของข้าวโพดหวานพันธุ์เอทีเอส-2 หรือชูการ์ 74 ให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่สูงที่สุด
ผลตอบแทนเท่ากับ 3,028.14 บาทต่อไร่รองลงมาคือพันธุ์เอทีเอส-5 ผลตอบแทนเท่ากับ 3,013.88 
บาทต่อไร่รองลงมาคือพันธุ์ไฮ-บริกซ์ 10 ผลตอบแทนเท่ากับ 2,742.32 บาทต่อไร่และพันธุ์ชูการ์ 73 
ผลตอบแทนเท่ากับ 2,555.76 บาทต่อไร่ 
  สุธี  เอ่ียมโอภาส (2553) ศึกษาถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน           
ท าสวนยางพาราในเขตต าบลเกาะขันธ์อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสอดคล้องกับ
รายงานการวิจัยหัวข้อการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการทานาปรังของเกษตรกรในเขตอ า เภอ
พานจังหวัดเชียงราย ในการใช้ทฤษฎีและแนวทางในการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุน         
และผลตอบแทนในพืชเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนั่นคือข้าวและยางพารา ดังนั้นจึงมีแนวทางในการวิจัยใน
ลักษณะเดียวกันซึ่งในการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนทาสวนยางพารา
ในเขตต าบลเกาะขันธ์อ าเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการศึกษาโดยการประมาณการต้นทุน
และผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ระยะเวลาได้แก่ช่วง 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี ซึ่งได้ก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) โดยอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี  (Minimum Retail Rate: MRR) โดยเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ที่ร้อยละ 7.33 % โดยที่การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนท า
สวนยางพาราในเขตต าบลเกาะขันธ์อ าเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอาศัยเครื่องมือในการ
ตัดสินใจลงทุนท าสวนยางพาราในเขตต าบลเกาะขันธ์อ าเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอาศัย
เครื่องมือในการตัดสินใจลงทุนได้แก่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Return: IRR) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C 
Ratio) รวมถึงการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
  ราตรี  ล้วนจิรพันธ์ (2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการ
ปลูกข้าวอินทรีย์และการปลูกข้าวใช้สารเคมีในอ าเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวอินทรีย์กับการปลูกข้าวใช้สารเคมีศึกษา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอ าเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีของปีการ
เพาะปลูก 1 รอบใน พ.ศ. 2552 การศึกษาได้สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวใช้สารเคมี
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ในอ าเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีกลุ่มละ 5 รายเพ่ือน ามาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
ของการเพาะปลูกและสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จ านวน 1 กลุ่มเพ่ือศึกษาด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรตัวอย่างกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด
เฉลี่ย 3,592.88 บาทต่อไร่ต่อปี รายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 6,985.20 บาทต่อไร่ต่อปี ก าไรสุทธิ 3,392.32 
บาทต่อไร่ต่อปี ส่วนกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกข้าวใช้สารเคมีมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 
3,609.83 บาทต่อไร่ต่อปี รายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 5,827.58 บาทต่อไร่ต่อปี ก าไรสุทธิ 2,217.75 บาทต่อ
ไร่ต่อปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการปลูกข้าวอินทรีย์มีต้นทุนที่ต่ ากว่าการปลูกข้าวใช้สารเคมีและมี
ผลตอบแทนที่มากกว่าการปลูกข้าวใช้สารเคมีด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม
เกษตรกรสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางคือช่องทางที่ 1 คือการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์จากผู้ผลิตไป
ถึงผู้บริโภคโดยตรงช่องทางที่ 2 คือการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์จากผู้ผลิตผ่านพ่อค้าปลีกซึ่งเป็น
ตัวกลางในการจ าหน่ายไปถึงผู้บริโภคและช่องทางที่ 3 คือการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์จากผู้ผลิตผ่าน
ทั้งพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกเป็นตัวกลางในการจ าหน่ายไปจนถึงผู้บริโภคนอกจากนี้พบว่ากลุ่ม
เกษตรกรสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์โดยผ่านช่องทางที่  1 มากกว่าช่องทางที่ 2 และ 3 คิดเป็น             
ร้อยละ 70 ของการซื้อผ่านช่องทางทั้งหมด 
  ธนุวัฒน์  ไชยพรม (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ
ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ขนาดเล็กของผู้เลี้ยงอิสระในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาวิจัยพบว่าฟาร์มเลี้ยง
สุกรแม่พันธุ์จ านวน 100-299 ตัวและ 300-499 ตัวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4.83 ปีและ 2.36 ปี
ตามล าดับมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 14.80 และ 35.77 ตามล าดับมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เท่ากับ 4,059,824.38 บาท และ 31,894,233.30 บาทตามล าดับ มีค่าดัชนีก าไรเท่ากับ 1.91 เท่า
และ 3.81 เท่า ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ  19 และ 41 
ตามล าดับ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 พบว่า การลงทุนเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ทั้งสองขนาดก าลังการผลิตให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนส าหรับฟาร์มสุกรแม่พันธุ์จ านวนตั้งแต่  300-499 ตัวน่าลงทุน
มากกว่าเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนเลี้ยงในฟาร์ม
ขนาดสุกรแม่พันธุ์จ านวนตั้งแต่ 100-299 ตัวและเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นสัดส่วนในการแบ่ง
เพ่ือเลี้ยงลูกสุกรเป็นสุกรขุนควรจะสูงกว่าการจ าหน่ายเป็นลูกสุกร นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรศึกษา           
และประเมินเกี่ยวกับเงินลงทุนให้เพียงพอเพ่ือไม่ให้เกิดภาระต้นทุนเงินทุนที่เพ่ิม 

  สุขใจ  ตอนปัญญา (2554) ได้ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของ
เกษตรกร หมู่  5 ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน           
และผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5 ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
การศึกษาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามเกษตรกร หมู่ 5 ต าบลหัวดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีขนาดพ้ืนที่การปลูก
ข้าว 10-30 ไร่ จ านวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เกษตรกรมีวิธีการ
จัดการเกี่ยวกับการปลูกข้าวไม่แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูล  ส าหรับช่วงเวลาการเพาะปลูกเดือน
มิถุนายน – กันยายน 2554 ผลการศึกษา พบว่ามีต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,083.27 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิ
เฉลี่ย 614.00 บาทต่อไร่ อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุน 12.08 % อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 10.40 % 
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 9.16 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 34.80 % 
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และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.55 ตัน ต้นทุนการปลูกข้าว ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่า
วัตถุดิบร้อยละ 13 ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ 14 และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 63 

  จันทรา  สุภาวสิทธิ์ (2554) ได้ท าการวิจัยการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนปลูกข้าวของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนปลูกข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย และศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 3-4 คน ท า
นา 6-10 ไร่ต่อปี ท านา 1 ครั้งต่อปี ประสบการณ์ปลูกข้าว 26 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินและ
ใช้ทุนของตนเอง ด้านต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมเท่ากับ 4,670.43 บาทต่อ
ไร่ เมื่อพิจารณาแต่ละกรณีพบว่า เกษตรกรที่ไม่มีรถไถแต่มีที่นาเป็นของตนเองมีต้นทุนรวมการปลูก
ข้าวต่ าที่สุดเท่ากับ 4,325.56 บาทต่อไร่ ส่วนด้านผลตอบแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรพบว่า ด้าน
ผลผลิตและรายได้รวมเฉลี่ยต่อไร่ สมาชิกเกษตรมีผลผลิตรวมเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 572.27 กิโลกรัม ท า
ให้มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 7,140.17 บาท เมื่อพิจารณาแต่ละกรณีพบว่า กรณีที่ 2 มีรถไถแต่
เช่าที่นามีผลผลิตและและรายได้รวมเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีผลผลิตรวมเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 582.83 
กิโลกรัม ด้านอัตราก าไรสุทธิพบว่า กรณีที่มีอัตราก าไรสูงสุทธิที่สุดคือ กรณีที่ 1 มีรถไถและมีที่นาเป็น
ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 36.60 ด้านอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ พบว่า กรณีที่ 5 ไม่มีรถไถและ
เช่าที่นา มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์สูงที่สุดร้อยละ 172.43 ด้านจุดคุ้มทุน พบว่า กรณี ที่มี
จุดคุ้มทุนอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ กรณีที่ 3 มีรถไถและเช่าที่นาบางส่วนเท่ากับ 53.03 กิโลกรัมต่อไร่ 
การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการลงทุนปลูกข้าวในแต่ละกรณี พบว่า กรณีที่ 1 มีรถไถและมีที่นา
เป็นของตนเองมีความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกข้าวสูงที่สุด โดยพิจารณาจากอัตราก าไรสุทธิสูงสุดร้อย
ละ 36.60 ปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ราคาปุ๋ยสูงขึ้น รองลงมาคือน้ ามันเชื้อเพลิงราคาแพง และ
ข้าวเปลือกราคาตกต่ า แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ควรมีการจัดตั้งกองทุนเงินกู้ยืมส าหรับ
การท านาโดยเฉพาะและให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่พบมากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ อยากให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต และใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ หัวเชื้อชีวภาพที่ท าขึ้นเอง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี อยากให้รัฐบาลประกันราคาข้าว
ให้เหมาะสมกับต้นทุนการปลูกข้าวในแต่ละปี และอยากให้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กลุ่มชาวนาใน
อัตราที่ถูกลง 
  จีรนันท์  เหลาพร และคนอ่ืน ๆ (2555) ได้ท าการวิจัยและศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนและระยะเวลาการคืนทุนการปลูกข้าวหอมมะลิและมันส าปะหลัง : จังหวัดอุดรธานี โดยการ
เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนและระยะเวลาการคืนทุนของการลงทุนปลูกข้าวหอมมะลิกับการลงทุนปลูกมัน
ส าปะหลัง โดยใช้ขนาดพ้ืนที่ในการปลูกพืชทั้งสองชนิด 10 ไร่เท่ากันของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิจัยพบว่า การค านวณหาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนของการปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งมีต้นทุน
การปลูก 253,200 บาทต้นทุนการดูแลรักษา 91,590 บาทและต้นทุนการเก็บเกี่ยว 80,600 บาท 
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ดังนั้นมีต้นทุนการด าเนินการรวม 425,390 บาท การผ่อนช าระเงินต้น 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ7 เท่ากับ 42.377.10 บาทโดยจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากตารางกระแสเงินสดพบว่ามี
จุดคุ้มทุนที่มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 27,491.86 กิโลกรัมเท่ากับ 27.49 ตัน (ปริมาณข้าวหอมมะลิ) รายรับ ณ 
จุดคุ้มทุน567,767.10 บาท และระยะเวลาคืนทุนใน  10 ปี จากการค านวณหาจุดคุ้มทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนของการปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งมีต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง 109,260 บาท ต้นทุน
การดูแลรักษามันส าปะหลัง 202,040 บาท และต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง 180,000 บาท 
ดังนั้นมีต้นทุนการด าเนินการรวม 491,300 บาท การผ่อนช าระเงินต้น 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7 เท่ากับ 42,377.10 บาทรายรับรวม 1,109,335.40 บาท และมีก าไรสุทธิในระยะเวลา 10 ป ี
475,658.27 บาทโดยซึ่งมีจุดคุ้มทุนที่  55,500 กิโลกรัม ซึ่ งเท่ากับ  55.5 ตันต่อ 10 ไร่ (หัวมัน
ส าปะหลัง) ระยะเวลาคืนทุนใน 1.9 ปี หรือ 1 ปี 9 เดือน 
  ธนสาร  อุทรักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์หาต้นทุน             
และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกอ้อย กรณีศึกษาบริษัท น้ าตาลเอราวัณ จ ากัด จังหวัดหนองบัวล าภู
จากการศึกษาการปลูกอ้อยของเกษตรกรรายที่ 1 จากการค านวณจุดคุ้มและระยะเวลาคืนทุนของการ
ปลูกอ้อย ซึ่งมีต้นทุนการด าเนินการรวม 3,874,400 บาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนการปลูกพืช 3,546,800 
บาท ต้นทุนการดูแลรักษาอ้อย 278,000 บาท ซึ่งต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย 49,600 บาท และช าระ
เงินกู้ 500,000 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ของเงินกู้ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) คิดเป็นเงินเท่ากับ 77,437.47 บาท ได้ผลลัพธ์ในตารางกระแสเงินสด ซึ่งมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 
5,669.70 ตัน (ปริมาณอ้อย) รายรับ ณ จุดคุ้มทุน 4,815,435 บาท และระยะเวลาคืนทุนใน 10 ป ี
จากการศึกษาการปลูกอ้อยของเกษตรกรรายที่ 2 จากการค านวณจุดคุ้มและระยะเวลาคืนทุนของการ
ปลูก ซึ่งมีต้นทุนการด าเนินการรวม 3,229,675 บาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนการปลูกพืช2,730,300 บาท 
ต้นทุนการดูแลรักษาอ้อย 436,000 บาท ซึ่งต้นทุนการเก็บเกี่ยว 63.375 บาท และช าระเงินกู้ 
700,000 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7 ของเงินกู้ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) คิดเป็นเงินเท่ากับ 153,617.51 บาท ได้ผลลัพธ์ในตารางกระแสเงินสดซึ่งมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 
4,384.33 ตัน (ปริมาณอ้อย) รายรับ ณ จุดคุ้มทุน 7,343,323.32 บาท และระยะเวลาคืนทุนใน 8.6 ป ี
จากการศึกษาการปลูกอ้อยของเกษตรกรรายที่ 3 จากการค านวณจุดคุ้มและระยะเวลาคืนทุนของการ
ปลูกซึ่งมีต้นทุนการด าเนินการรวม 3,665,320 บาทโดยแบ่งเป็นต้นทุนการปลูกพืช 3,062,120 บาท 
ต้นทุนการดูแลรักษาอ้อย 528,000 บาท ซึ่งต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย 75,200 บาท และช าระเงินกู้ 
550,000 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ของเงินกู้ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) คิดเป็นเงินเท่ากับ 102,840.80 บาท ได้ผลลัพธ์ในตารางกระแสเงินสด ซึ่งมีจุดคุ้มทุนอยู่
ที ่4,923.25 ตัน (ปริมาณอ้อย) รายรับ ณ จุดคุ้มทุน 7,343,323.32 บาทและระยะเวลาคืนทุนใน 6.7 ปี 
  ปานทิพย์  แสนสง (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูก
ข้าวของเกษตรกรเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุน               
และผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรเขตพ้ืนที่ จังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
เกษตรกรที่ท าอาชีพปลูกข้าวในเขต 15 อ าเภอในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 400 ราย ขนาดพ้ืนที ่ 
เก็บข้อมูลรวม 13,618 ไร่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลระหว่างเดือน
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มิถุนายน-กรกฎาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรเฉลี่ย 
5,038.65 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ (Materials) เฉลี่ย 515.64 บาทต่อไร่ ค่าแรงงาน 
(Labor) เฉลี่ย 1,002.85 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) เฉลี่ย 
3,520.16 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวเฉลี่ย 8,875.42 บาทต่อไร่ มีก าไรขั้นต้น
เฉลี่ย 3,836.77 บาทต่อไร่ และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเฉลี่ย  128.98 บาทต่อไร่         
จะคงเหลือเป็นก าไรสุทธิเฉลี่ย 3,707.79 บาทต่อไร่ และผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรพบว่าเป็นค่าวัตถุดิบร้อยละ 10.23 ค่าแรงงานร้อยละ 19.90 และค่าใช้จ่ายการ
ผลิตร้อยละ 69.87 
  ณริดา  ปันชัย (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการ
ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ รวมทั้งเพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการ
ทางการเงินของเกษตรกรข้าวอินทรีย์ และการวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivities 
Analysis) ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือการส่งออกในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ของเกษตรกร           
ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ การประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่           
โดยแบ่งแยกตามขนาดพ้ืนที่ในการผลิตคือพ้ืนที่ขนาดเล็ก (1-10ไร่) พ้ืนที่ขนาดกลาง (11-29ไร่)             
และขนาดใหญ่ (30 ไร่ขึ้นไป) ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรพ้ืนที่ปลูก
ขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุดคือ 16.37 บาท/กิโลกรัม รองลงมาคือพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีต้นทุนต่อ
หน่วย 17.90 บาท/กิโลกรัม และพ้ืนที่ขนาดกลางมีต้นทุนต่อหน่วย 19.01 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ 
โดยหากเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่การปลูกข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่
ขนาดเล็ก  1-10 ไร่  มีมูลค่ าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) เท่ ากับ  35,745.90 บาท และค่าอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) เท่ากับ 1.60 มากกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่
และขนาดกลางซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 31,957.16 บาท และ 21,519.88 บาท ค่า
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) เท่ากับ 1.55 และ 1.40 ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
ข้าวอินทรีย์เปรียบเทียบรายอ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อ าเภอแม่ริม มีต้นทุนในการปลูกข้าว
อินทรีย์ต่ าสุด คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยเท่ากับ 12.25 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาเป็นอ าเภอสันทรายมี
ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 12.69 บาทต่อกิโลกรัม อ าเภอแม่แตงมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 12.81 บาทต่อกิโลกรัม
โดยพ้ืนที่อ าเภอแม่ริมมีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) สูงสุดเท่ากับ 2.29 รองลงมาเป็น
พ้ืนที่อ าเภอสันทรายและอ าเภอแม่แตงมีค่าเท่ากับ  2.21 และ 2.14 ในด้านการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการในการลงทุนกรณีต้นทุนลดลงร้อยละ 10 และกรณีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทั้ง 2 กรณีพบว่า การลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรทั้ง 3 ขนาด
มีความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
  อะนน  สืบเสน (2556) ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก
ข้าวนาปีและข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง  
และแปลงตัวอย่างที่มีก าไรสูงสุดของเกษตรกรในเขตต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรังที่มีการเพาะปลูกทั้งข้าว
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นาปีและข้าวนาปรังปี 2554/2555 จ านวน 216 แปลง จากการศึกษาพบว่า การปลูกข้าวนาปีมีราคา
ขายเฉลี่ย 14.49 บาทต่อกิโลกรัม ข้อมูลเฉลี่ยต่อไร่ ประกอบด้วย จ านวนผลผลิต 463.78 กิโลกรัม 
รายได้ทั้งหมด 6,720.17 บาท ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด 2,945.04 บาท ก าไรส่วนเกินที่เป็นเงินสด 
3,775.13 บาท ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด 645.90 บาท ก าไรส่วนเกิน 3,129.23 บาท ต้นทุนคงที่ 
364.35 บาท ก าไรสุทธิ 2,764.88 บาท ปริมาณการผลิตคุ้มทุน 54 กิโลกรัม และราคาขายคุ้มทุน 
8.53 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวนาปรังมีราคาขายเฉลี่ย 11.22 บาทต่อกิโลกรัม ข้อมูลเฉลี่ย
ต่อไร่ ประกอบด้วย จ านวนผลผลิต 741.85 กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด 8,323.56 บาท ต้นทุนผันแปรที่
เป็นเงินสด 3,429.98 บาท ก าไรส่วนเกินที่เป็นเงินสด 4,893.58 บาท ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด 
161.16 บาท ก าไรส่วนเกิน 4,732.42 บาท ต้นทุนคงที่ 394.41 บาท ก าไรสุทธิ 4,338.01 บาท
ปริมาณการผลิตคุ้มทุน 61.83 กิโลกรัม และราคาขายคุ้มทุน 5.37 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบ
ข้าวนาปีและข้าวนาปรังพบว่าการจ าหน่ายข้าวนาปีได้ราคาสูงกว่าข้าวนาปรัง 3.27 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลเฉลี่ยต่อไร่ ประกอบด้วย จ านวนผลผลิตข้าวนาปรังได้รับสูงกว่าข้าวนาปี 278.07 กิโลกรัม ท า
ให้การปลูกข้าวนาปรังมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าข้าวนาปี 1,603.38 บาท เมื่อหักต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด
แล้วข้าวนาปรังจะได้รับก าไรส่วนเกินที่เป็นเงินสดสูงกว่าข้าวนาปี 1,118.44 บาท ส่วนก าไรส่วนเกิน
ข้าวนาปรังได้รับสูงกว่าข้าวนาปี 1,603.18 บาทหักต้นทุนคงที่ข้าวนาปรังจะมีก าไรสุทธิสูงกว่าข้าวนา
ปี 1,573.12 บาท ข้าวนาปรังมีปริมาณการผลิตคุ้มทุนสูงกว่าข้าวนาปี 7.83 กิโลกรัม และราคาขาย
คุ้มทุนข้าวนาปีสูงกว่าข้าวนาปรัง 3.16 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงตัวอย่างที่มี
ก าไรสูงสุดพบข้อแตกต่างที่ส าคัญคือราคาจ าหน่ายข้าวนาปีกิโลกรัมละ 20 บาทสูงกว่าราคาขายเฉลี่ย
5.51 บาท เนื่องจากใช้วิธีเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนท าให้ข้าวมีคุณภาพดีความชื้นน้อยและมีการตาก
ข้าวก่อนจ าหน่าย ส่วนข้าวนาปรัง พบว่า ต้นทุนรวมต่อไร่แปลงตัวอย่าง 2,825.08 บาทซึ่งต่ ากว่า
ต้นทุนรวมเฉลี่ย 1,160.47 บาท โดยต้นทุนส่วนใหญ่ที่สามารถลดได้นั้นเป็นต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีซึ่งต่ ากว่า
เกษตรกรรายอ่ืนเฉลี่ย 618.28 บาทต่อไร่ เนื่องจากแปลงตัวอย่างใช้วิธีไถปั่นฟางข้าวให้เป็นปุ๋ย
อินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากสัตว์ศัตรูพืชวัชพืชและปุ๋ยเคมีราคาแพงตามล าดับ 
  อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (2557) ได้ท าการวิจัยและศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกร 
และการวิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอหล่มสัก อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ อ าเภอ
หนองไผ่ อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโปร่ง และอ าเภอศรีเทพ จ านวน 70 ราย รายการประเมินต้นทุน- 
ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแบ่งแยกตามขนาดพ้ืนที่ในการผลิต คือ
พ้ืนที่ขนาดเล็ก (1-10 ไร่) พ้ืนที่ขนาดกลาง (11-29 ไร่) และพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (30 ไร่ขึ้นไป) พบว่า 
ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรพ้ืนที่ปลูกขนาดเล็ก มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุดคือ 16.37 บาท/
กิโลกรัม รองลงมาคือ พ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีต้นทุนต่อหน่วย 17.90 บาท/กิโลกรัม และพ้ืนที่ขนาดกลาง 
มีต้นทุนต่อหน่วย 19.01 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ โดยหากเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม 
จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ขนาดเล็ก 1-10 ไร่ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
35,745.90 บาท และค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) เท่ากับ 1.60 มากกว่าเกษตรกรที่
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ปลูกข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 31,957.16 
บาท และ 21,519.88 บาท ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) เท่ากับ 1.55 และ 1.40 
ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์เปรียบเทียบรายอ าเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
อ าเภอเขาค้อ มีต้นทุนในการปลูกข้าวอินทรีย์ต่ าสุด คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ย เท่ากับ 12.25 บาทต่อ
กิโลกรัม รอลงมาเป็นอ าเภอหนองไผ่ มีต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ 12.69 บาทต่อกิโลกรัม อ าเภอหล่มสัก            
มีต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ 12.81 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (B/C) สูงสุด เท่ากับ 2.29 รองลงมาเป็นพ้ืนที่อ าเภอหนองไผ่ และอ าเภอหล่มสัก มีค่าเท่ากับ 
2.21 และ 2.14 พบว่า การลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรทั้ง 3 ขนาด มีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ขนาดเล็ก 
  รัชนัย  ประสงค์ใด (2557) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ  105 และข้าว กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอก
มะลิ 105 และข้าว กข 6 ที่ด าเนินการโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยใช้ข้อมูลการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวในปีการผลิต 2556 ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครกรมการข้าวได้รวบรวมไว้แล้วจาก
เกษตรกรทั้งหมดจ านวน 73 รายที่เข้าร่วมโครงการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ  105         
มีเกษตรกรจ านวน 53 ราย และใช้พื้นที่เพาะปลูกเท่ากับ 726 ไร่ ส่วนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 
มีเกษตรกรจ านวน 20 ราย และใช้พ้ืนที่เพาะปลูกเท่ากับ 132 ไร่ ผลการค านวณดัชนีของโครงการที่
ก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7 และอายุโครงการ 15 ปี พบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอก
มะลิ 105 มีค่า NPV เท่ากับ 13,674,793.12 บาท ค่า IRR เท่ากับร้อยละ 17 และค่า BCR เท่ากับ 
1.30 ส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 มีค่า NPV เท่ากับ 500,471.64 บาท ค่า IRR เท่ากับร้อยละ 
13 และ ค่า BCR เท่ากับ1.06 ค่าดัชนีโครงการที่ค านวณได้ทั้งหมดนี้เป็นค่าที่น่าพอใจ และเป็นการ
ยืนยันว่าการลงทุนในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
  การศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์ กข 31             
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีจ านวน 376 คน 
(ส านักงานเกษตรอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 2557) 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์ กข 31          
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีจ านวน 9 คน ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) มีข้ันตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified Sampling) เนื่ องจาก
พิจารณาเห็นว่าเกษตรกรมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการปลูกข้าวไม่แตกต่างกัน โดยท าการเลือกตัวแทน
ของประชากรขึ้นมาจ านวนหนึ่งเพ่ือเป็นตัวอย่างในการส ารวจ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)            
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 
   1) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30  ไร่  
   2) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่  
   3) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป  
   ขั้นตอนที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
โดยสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาตาม
ขนาดพ้ืนที่ทั้ง 3 ขนาด และเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดละ 3 ราย 
รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ทั้งหมด 9 ราย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะต้อง           
มีคุณสมบัติ คือ 1) มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวไม่น้อยกว่า 10 ป ี            
และ 2) จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ที่มีการบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจากกิจกรรมการ
ปลูกข้าว โดยจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวเป็นระยะเวลา 10 ปี
ขึ้นไป เพราะเกษตรกรที่มีอาชีพท านา และปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
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ต าบลบึงทองหลางเป็นระยะเวลานาน จะมีพฤติกรรมในการผลิตและการใช้ต้นทุนการผลิตไม่แตกต่าง
กันซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บแบบสัมภาษณ์ ในช่วงเวลา 08.00-16.00 น. เป็นเวลา               
2 สัปดาห์ ดังตารางที่ 3.1 
 
ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 
 

ขนำดพื้นที่เพำะปลูก ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
1-30 ไร่ 197 3 
31-60 ไร่ 169 3 
61 ไร่ขึ้นไป 10 3 

รวม 376 9 
 

ที่มำ: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2555) 
 
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีจ านวน 9 คน            
ซึ่งเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบปากเปล่าซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะ
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เช่น เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา และข้อมูล
ด้านการผลิต ด้านต้นทุนการลงทุนปลูกข้าว และด้านผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าว 
  3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ ใช้ประกอบผลงานวิจัยเพ่ือให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้จากบทความ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย 
และสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือการสัมภาษณ์   
โดยเลือกใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งหาข้อเท็จจริง
และข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ 
และสรุปต่าง ๆ มีการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นคือ การสัมภาษณ์   
  3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะลงไปศึกษา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้าน ในลักษณะเจาะลึกใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เป็นหลัก 
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3.4 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์โดยมี 

ขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
  3.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ พิจารณาขอบเขตของเนื้อหาที่

ศึกษาวัตถุประสงค์ สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย  
  3.4.2 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  3.4.3 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการท านา ต้นทุนการลงทุนปลูกข้าว และผลตอบแทน

จากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานีโดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ปรางค์ ภาคพานิช (2555) และอะนน สืบเสน 
(2556) โดยปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาและขอบเขตการวิจัยที่ก าหนด 

  3.4.4 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจปรับปรุงแก้ไขให้ข้อ
ค าถามสอดคล้องมีรายละเอียดครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  3.4.5 น าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  3.5.1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 9 ชุด มีการ
ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นคือ การสัมภาษณ์ 
  3.5.2 เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบตามที่ก าหนดไว้แล้ว จึงด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1) ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์แต่ละชุด 
   2) น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดตัวแปรต่าง ๆ โดยการน ามาใช้ในการวิเคราะห์ทาง
การเงินทั้ง 7 วิธี 
 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  3.6.1 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน โดยต้นทุนจากการท านา ประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานการท านา และค่าใช้จ่ายการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1) ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Material) ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
    1.2) ต้นทุนค่าแรงงานการท านา (Direct Labor) ได้แก่ ค่าแรงการท านาที่
เกิดขึ้นตามขั้นตอนการปลูกข้าว 4 ขั้นตอน คือ ค่าแรงในการเตรียมดิน ค่าแรงในการปลูกข้าว ค่าแรง
ในการดูแลรักษา และค่าแรงในการเก็บเก่ียว 
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    1.3) ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ได้แก่ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี
ป้องกันก าจัดวัชพืช ค่าเช่า ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ
และอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายการผลิตอ่ืน ๆ 
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจะท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของ
เกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  3.6.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน  
   1) การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash Flow) เป็นการจัดท า
เพ่ือคาดการณ์ประมาณการเงินสดรับและจ่ายของโครงการ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าธุรกิจมีเงินสด
หมุนเวียนในการบริหารโครงการแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใดเพียงพอหรือไม่ จ านวนเงินหมุนเวียน
ที่เพียงพอต่อความต้องการด าเนินงานควรมีจ านวนเท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งกรณีที่ธุรกิจขาดเงินทุน
หมุนเวียนจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้จากแหล่งใด การคาดการณ์หรือคาดคะเนงบการเงินต่าง ๆ 
จะเป็นการวิเคราะห์กระแสเงินสดของโครงการอัน ประกอบด้วย กระแสรายรับ กระแสรายจ่าย            
และกระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) (ฤทธินันท์  คูตระกูล, 2553)  
 
    สูตร  กระแสเงินสดสุทธิ = กระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย 
    Net Cash Flow   = Cash Inflow - Cash Outflow  
 
   2) จุดคุ้มทุน (Break-even point) เป็นระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม (Total revenues) เท่ากับต้นทุนรวม (Total cost) นั่นคือ จุดที่ไม่มีผล
ก าไรหรือขาดทุน จากการด าเนินงานจุดคุ้มทุนนี้จะมีประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจโดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการขยายหรือลดการด าเนินงาน (สุพาดา สิริกุตตา, 2546) 
    การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะวิเคราะห์ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ทั้งจ านวนหน่วยและจ านวนเงิน (2) การวิเคราะห์ยอดขายเพ่ือให้ได้ก าไรตามเป้าหมาย  
    ก าหนดให้ 
    P = ราคาขายสินค้า (บาทต่อหน่วย) 
    Q = จ านวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย (หน่วย) 
    TR = รายได้รวม (ราคาขายต่อหน่วย (P) x จ านวนหน่วยขาย (Q) (บาท)) 
    V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 
    VC = ต้นทุนผันแปรรวม ( ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (V) x จ านวนหน่วย (Q)) 
    F = ต้นทุนคงท่ีรวม (บาท) 
    TC = ต้นทุนรวม (TC) (ต้นทุนคงท่ีรวม (F) + ต้นทุนผันแปรรวม (VQ)) 
    การค านวณหาจ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุ้มทุน สามารถค านวณได้ ดังนี้  
    ณ จุดคุ้มทุนไม่มีผลก าไรหรือขาดทุน : รายได้รวม  
    TR  =  ต้นทุนรวม (TC) 
    PQ  = F + VQ 
    PQ – VQ = F 
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    Q (P-V) = F 
 

QP  =  
VP

F


 

 

จ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุ้มทุน     =  
 ินต่อหน่วยก าไรส่วนเก

 ่ต้นทุนคงที
 

 
   3) อัตราก าไรต่อต้นทุน หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างก าไรที่เกิดขึ้น
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเทียบกับต้นทุนทั้งสิ้นที่ใช้ในการปลูกข้าว 
 

อัตราก าไรต่อต้นทุน  =     
 ต้นทุนรวม

100 x สุทธิก าไรขาดทุน
 

 
   4) อัตราก าไรต่อยอดขายสุทธิ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างก าไรสุทธิกับยอดขาย
ผลลัพธ์ที่ได้จะบอกให้ทราบว่าเกษตรกรบริหารงานมีประสิทธิภาพเพียงใด และสามารถด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายได้เพียงใด 
 

อัตราก าไรสุทธิ =   
 ิยอดขายสุทธ
100 x สุทธิก าไรขาดทุน

 

 
   5) อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Investment: ROI) เป็นการ
เปรียบเทียบก าไรที่หาได้กับขนาดของเงินที่ลงทุน ดังนั้นวิธีการวัดการปฏิบัติงานของธุรกิจด้วยก าไร
สุทธิต่อเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ จึงเป็นวิธีที่ใช้ได้ดีและใช้กันอย่างกว้างขวาง 
 

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) =   
 ต้นทุน

100  x ต้นทุน - รายรับ
 

 
   6) ผลตอบแทนต่อขนาด หมายถึง สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผลผลิตเมื่อ
เทียบกับสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของจ านวนปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ 
 

    ผลตอบแทนต่อขนาด (Returns to Scale)  =   
 ลิตปัจจยัการผ

ผลผลิต  

 
   7) การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือ กล่าวคือ วัดความทนของ
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โครงการหากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกในอนาคตต่าง ๆ โดยตัวแปรที่ส าคัญที่ใช้วิเคราะห์
ความไหวตัวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนมี ดังต่อไปนี้ 
    7.1) ตัวผันแปรด้านต้นทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณปัจจัย
การผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
    7.2) ตัวผันแปรด้านรายได้หรือผลตอบแทน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
หรือสินค้าที่ผลิตได้ 
    ซึ่งการวิเคราะห์เหล่านี้จะท าให้ทราบถึงผลกระทบต่อรายรับหรือต้นทุนอย่างไร 
(สุริยน  เผือกสกนธ์, 2551)  
 
    ต้นทุนรวม =  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
    ผลตอบแทนหรือรายได้รวม = ราคา × ปริมาณ 
 
  3.6.3 การวิเคราะห์แบบผสมผสาน (Mixed Method)  
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ 
กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
และน าเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์โดยใช้วิธีข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพ่ืออธิบายข้อมูล
ที่รวบรวมได้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุป             
เชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่าง ๆ  
   2) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์ กข 31     
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่รวบรวมได้จากการ
สัมภาษณ์และน าเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์โดยใช้วิธีข้อมูลเชิงพรรณนา  (Descriptive Method) เพ่ือ
อธิบายข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผู้วิจัยจะลงไปศึกษาเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ที่ต้องการศึกษาโดยละเอียด
ทุกด้านในลักษณะเจาะลึก ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นหลัก 

 
 



บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น าเสนอ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะหข์้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท านาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์          
กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการลงทุนปลูกข้าวของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

          (n = 9) 
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 9 100.00 
หญิง - 0.00 

อาย ุ
ต่ ากว่า 30 ปี - 0.00 
30-40 ปี 1 11.10 
40-50 ปี 4 44.50 
50 ปีขึ้นไป 4 44.40 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
          (n = 9) 

ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ 

โสด - 0.00 
สมรส 9 100.00 
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ - 0.00 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 6 66.70 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 33.30 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - 0.00 
อนุปริญญา/ปวส. - 0.00 

 
  จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีลักษณะ 
ดังนี้ 
  เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
  อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.50 รองลงมาคืออายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 และอายุ 30-40 ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
  สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
  ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา/
ประถมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.30 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท านาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท านาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์

          (n = 9) 
ข้อมูลเกี่ยวกับการท านา จ านวน (คน) ร้อยละ 

จ านวนที่ดินที่ใช้ในการท านาต่อไร่ 
1-30 ไร่ 3 33.30 
31-60 ไร่ 3 33.30 
61 ไร่ขึ้นไป 3 33.40 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
          (n = 9) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการท านา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

เจ้าของ 1 11.10 
เช่า - 0.00 
เช่าบางส่วน 8 88.90 

ประสบการณ์ปลูกข้าว 
11-20 ปี 8 88.90 
20 ปีขึ้นไป 1 11.10 

แหล่งเงินทุน 
เงินทุนส่วนตัว 1 11.10 
ธนาคาร/สหกรณ์ 8 88.90 
กองทุนหมู่บ้าน - 0.00 

วิธีการเพาะปลูก 
นาด า - 0.00 
นาหว่าน 9 100.00 

จ านวนแรงงานที่ใช้ในการปลูกข้าว 
1-50 คน 6 66.60 
51-100 คน 3 33.40 

การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
ได้รับ 9 100.00 
ไม่ได้รับ - 0.00 

การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องใด 
ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการท านา 9 100.00 
ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย - 0.00 
ด้านเงินทุน - 0.00 
ได้รับการแจกปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืช - 0.00 

การต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องใด 
ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการท านา - 0.00 
ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 22.20 
ด้านเงินทุน 2 22.20 
ได้รับการแจกปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืช 1 11.10 
การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 3 33.40 
เพ่ิมราคาประกันหรือการเพิ่มราคาการจ าน าข้าวเปลือก 1 11.10 
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  จากตารางที่ 4.2 พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการท านาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีลักษณะ ดังนี้ 
  จ านวนที่ดินที่ใช้ในการท านาต่อไร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท านา 1-30 ไร่ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.30 ท านา 31-60 ไร่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และท านา 61 ไร่ขึ้นไป 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40 
  ลักษณะการถือครองที่ดิน พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เช่าที่ดินบางส่วน จ านวน   
8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.90 และมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10  
  ประสบการณ์ปลูกข้าว พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปลูกข้าว              
11-20 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.90 และมีประสบการณ์ปลูกข้าว 20 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.10 
  แหล่งเงินทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ใช้ทั้งเงินทุนส่วนตัว จ านวน 1 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 11.10 และกู้เงินจากธนาคาร/สหกรณ์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.90  
  วิธีการเพาะปลูก พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ท านาหว่าน จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
  จ านวนแรงงานที่ใช้ในการปลูกข้าว พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในการ
ปลูกข้าว 1-50 คน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.60 และใช้แรงงานในการปลูกข้าว 51-100 คน 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40 
  การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องใด พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์           
ส่วนใหญ่ได้รับความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการท านา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  การต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องใด พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40 ต้องการให้ช่วยเหลือ           
ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านเงินทุน จ านวนเท่ากันด้านละ 2 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 22.20 และต้องการได้รับการแจกปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืช และเพ่ิมราคาประกันหรือการเพ่ิม
ราคาการจ าน าข้าวเปลือก จ านวนเท่ากันด้านละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10  
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์    
กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  1) ต้นทุนจากการท านา ประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานการท านา และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1) วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
   1.2) ค่าแรงงานการท านา (Direct Labor) ได้แก่ ค่าแรงการท านาที่เกิดขึ้นตามข้ันตอน
การปลูกข้าว 4 ขั้นตอน คือ ค่าแรงในการเตรียมดิน ค่าแรงในการปลูกข้าว ค่าแรงในการดูแลรักษา 
และค่าแรงในการเก็บเก่ียว 
   1.3) ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ได้แก่ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีป้องกัน
ก าจัดวัชพืช ค่าเช่า ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์  และค่าซ่อมแซมเครื่องมือ           
และอุปกรณ ์ 
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   จากการเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ รายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ 
กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ดังตารางที่ 4.3-4.17 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่ 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1 – 30 ไร่ 

จ านวนเงินเฉลี่ย 
ต่อไร่ (บาท/ไร่) ปริมาณเมล็ดพันธุ์

ข้าว (กิโลกรัม/ไร่) 
ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(บาท/กิโลกรัม) 
จ านวนเงิน 
(บาท/ไร่) 

10 ไร่ 25 15.00 3,750.00 375.00 
28 ไร่ 25 15.00 10,500.00 375.00 
30 ไร่ 25 15.00 11,250.00 375.00 

รวม 1,125.00 
 
  จากตารางที่ 4.3 แสดงค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่    
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 25 กิโลกรัม/ไร่ ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ375 บาท/ไร่  
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่ 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31 – 60 ไร่ 

จ านวนเงินเฉลี่ย 
ต่อไร่ (บาท/ไร่) ปริมาณเมล็ดพันธุ์

ข้าว (กิโลกรัม/ไร่) 
ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(บาท/กิโลกรัม) 
จ านวนเงิน 
(บาท/ไร่) 

35 ไร่ 25 15.00 13,125.00 375.00 
40 ไร่ 25 15.00 15,000.00 375.00 
45 ไร่ 25 15.00 16,875.00 375.00 

รวม 1,125.00 
 
  จากตารางที่ 4.4 แสดงค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 25 กิโลกรัม/ไร่ ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 375 บาท/ไร่  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 

จ านวนเงินเฉลี่ย 
ต่อไร่ (บาท/ไร่) 

ปริมาณเมล็ดพันธุ์
ข้าว (กิโลกรัม/ไร่) 

ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(บาท/กิโลกรัม) 

จ านวนเงิน 
(บาท/ไร่) 

70 ไร่ 25 15.00 13,125.00 375.00 
72 ไร่ 25 15.00 15,000.00 375.00 
80 ไร่ 25 15.00 16,875.00 375.00 

รวม รวม 
 
  จากตารางที่ 4.5 แสดงค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่
ขึ้นไป ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 25 กิโลกรัม/ไร่ ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นจ านวนเงิน
เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 375 บาท/ไร่ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าแรงงานของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1 – 30 ไร่ 
รวม 

(บาท) ค่าไถ 
พรวน 

ค่าหว่าน 
เมล็ด 

ค่าใส่ปุ๋ย ค่าก าจัด
วัชพืช 

ค่าเก็บ 
เกี่ยว 

ค่า 
ขนส่ง 

10 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 105.00 885.00 
28 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 117.86 897.86 
30 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 125.00 905.00 

รวม 2,687.86 
 
  จากตารางที่ 4.6 แสดงค่าแรงงานของเกษตรกร พบว่า ค่าแรงงานแบ่งออกเป็นค่าไถพรวน 
ค่าหว่านเมล็ด ค่าใส่ปุ๋ย ค่าก าจัดวัชพืช ค่าเก็บเกี่ยว และค่าขนส่ง  ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่       
มีค่าแรงงานโดยรวมเท่ากับ 2,687.86 บาท  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าแรงงานของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31 – 60 ไร่ 
รวม 

(บาท) 
ค่าไถ 
พรวน 

ค่าหว่าน 
เมล็ด 

ค่าใส่ปุ๋ย ค่าก าจัด
วัชพืช 

ค่าเก็บ 
เกี่ยว 

ค่า 
ขนส่ง 

35 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 120.00 900.00 
40 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 112.50 892.50 
45 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 110.00 890.00 

รวม 2,682.50 
 
  จากตารางที่ 4.7 แสดงค่าแรงงานของเกษตรกร พบว่า ค่าแรงงานแบ่งออกเป็นค่าไถพรวน 
ค่าหว่านเมล็ด ค่าใส่ปุ๋ย ค่าก าจัดวัชพืช ค่าเก็บเกี่ยว และค่าขนส่ง ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่             
มีค่าแรงงานโดยรวมเท่ากับ 2,682.50 บาท  
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าแรงงานของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
รวม 

(บาท) ค่าไถ 
พรวน 

ค่าหว่าน 
เมล็ด 

ค่าใส่ปุ๋ย ค่าก าจัด
วัชพืช 

ค่าเก็บ 
เกี่ยว 

ค่า 
ขนส่ง 

70 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 115.71 895.71 
72 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 116.67 896.67 
80 ไร่ 300.00 60.00 60.00 60.00 300.00 131.25 911.25 

รวม 2,703.63 
 
  จากตารางที่ 4.8 แสดงค่าแรงงานของเกษตรกร พบว่า ค่าแรงงานแบ่งออกเป็น ค่าไถพรวน         
ค่าหว่านเมล็ด ค่าใส่ปุ๋ย ค่าก าจัดวัชพืช ค่าเก็บเกี่ยว และค่าขนส่ง ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
ค่าแรงงานโดยรวมเท่ากับ 2,703.63 บาท 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงการใช้แรงงานในการผลิตข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 
รวม 
(คน) 

ค่าไถ 
พรวน 

ค่าหว่าน 
เมล็ด 

ค่าใส่ปุ๋ย 
ค่าก าจัด 
วัชพืช 

ค่าเก็บ 
เกี่ยว 

ค่าขนส่ง 

10 ไร่ 2 2 2 2 7 6 21 
28 ไร่ 5 5 5 5 10 7 37 
30 ไร่ 5 5 5 5 10 8 38 

รวม 96 
 
  จากตารางที่ 4.9 แสดงการใช้แรงงานในการผลิตข้าว จ าแนกตามกิจกรรมการผลิตของ
เกษตรกรที่ท าการผลิตข้าวของเกษตรกร พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีจ านวนการใช้
แรงงานเท่ากับ 96 คน  
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการใช้แรงงานในการผลิตข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 
รวม 
(คน) ค่าไถ 

พรวน 
ค่าหว่าน 
เมล็ด 

ค่าใส่ปุ๋ย 
ค่าก าจัด 
วัชพืช 

ค่าเก็บ 
เกี่ยว 

ค่าขนส่ง 

35 ไร่ 5 5 5 5 10 6 36 
40 ไร่ 5 5 5 5 10 6 36 
45 ไร่ 6 6 6 6 10 9 43 

รวม 115 
 
  จากตารางที่ 4.10 แสดงการใช้แรงงานในการผลิตข้าว จ าแนกตามกิจกรรมการผลิตของ
เกษตรกรที่ท าการผลิตข้าวของเกษตรกร พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีจ านวนการใช้
แรงงานเท่ากับ 115 คน  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงการใช้แรงงานในการผลิตข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
รวม 
(คน) 

ค่าไถ 
พรวน 

ค่าหว่าน 
เมล็ด 

ค่าใส่ปุ๋ย 
ค่าก าจัด 
วัชพืช 

ค่าเก็บ 
เกี่ยว 

ค่าขนส่ง 

70 ไร่ 10 10 10 10 10 10 60 
72 ไร่ 10 10 10 10 13 10 63 
80 ไร่ 10 10 10 10 15 10 65 

รวม 188 
 
  จากตารางที่ 4.11 แสดงการใช้แรงงานในการผลิตข้าว จ าแนกตามกิจกรรมการผลิตของ
เกษตรกรที่ท าการผลิตข้าวของเกษตรกร พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีจ านวนการใช้
แรงงานเท่ากับ 188 คน 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1 – 30 ไร่ 
รวม 

(บาท) ปุ๋ยเคมี 
สูตร 16-20-0 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

จ านวน 
เงิน  

ปุ๋ยยูเรีย 
สูตร 46-0-0 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

จ านวน 
เงิน 

10 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 
28 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 
30 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 

รวม 180.00 
 
  จากตารางที่ 4.12 แสดงค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรโดยรวมเท่ากับ 180 บาทต่อไร่   
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31 – 60 ไร่ 
รวม 

(บาท) ปุ๋ยเคมี 
สูตร 16-20-0 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

จ านวน 
เงิน  

ปุ๋ยยูเรีย 
สูตร 46-0-0 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

จ านวน 
เงิน 

35 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 
40 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 
45 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 

รวม 180.00 
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   จากตารางที่ 4.13 แสดงค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรโดยรวมเท่ากับ 180 บาทต่อไร่   
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
รวม 

(บาท) 
ปุ๋ยเคมี 

สูตร 16-20-0 
ราคา (บาท/

กิโลกรัม) 
จ านวน 

เงิน  
ปุ๋ยยูเรีย 

สูตร 46-0-0 
ราคา (บาท/

กิโลกรัม) 
จ านวน 

เงิน 
70 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 
72 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 
80 ไร่ 10 12.00 120.00 5 12.00 60.00 180.00 

รวม 180.00 
 
   จากตารางที่ 4.14 แสดงค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีค่าปุ๋ยที่ใช้ในการท านาของเกษตรกรโดยรวมเท่ากับ 180 บาทต่อไร่   
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช และสารเคมีก าจัดโรคและแมลงของเกษตรกรแยกตาม

ขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่ 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 

สารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดโรคและแมลง 
ไกลโฟเซต นาโก ้ ไรเซอร์ รวม โปรเด็ต คัทออฟ รวม 

10 ไร่ 100.00 212.00 140.00 452.00 85.00 80.00 165.00 
28 ไร่ 89.29 227.14 100.00 416.43 91.07 85.71 176.78 
30 ไร่ 83.33 212.00 93.33 388.66 85.00 80.00 165.00 

รวม 1,257.09 รวม 506.78 
  
  จากตารางที่ 4.15 แสดงค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช และสารเคมีก าจัดโรคและแมลงของ
เกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีค่าสารเคมีก าจัดวัชพืชโดยรวมเท่ากับ 
1,257.09 บาท ค่าสารเคมีก าจัดโรคและแมลงโดยรวมเท่ากับ 506.78 บาท  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช และสารเคมีก าจัดโรคและแมลงของเกษตรกร แยกตาม
ขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่ 

 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31 – 60 ไร่ 

สารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดโรคและแมลง 
ไกลโฟเซต นาโก ้ ไรเซอร์ รวม โปรเด็ต คัทออฟ รวม 

35 ไร่ 71.43 212.00 80.00 363.43 72.86 80.00 152.86 
40 ไร่ 71.88 212.00 105.00 388.88 74.38 80.00 154.38 
45 ไร่ 72.22 212.00 93.33 377.55 75.56 80.00 155.56 

รวม 1,129.86 รวม 462.80 
 
  จากตารางที่ 4.16 แสดงค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช และสารเคมีก าจัดโรคและแมลงของ
เกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีค่าสารเคมีก าจัดวัชพืชโดยรวมเท่ากับ 
1,129.86 บาท ค่าสารเคมีก าจัดโรคและแมลงโดยรวมเท่ากับ 462.80 บาท  
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช และสารเคมีก าจัดโรคและแมลงของเกษตรกร แยกตาม

ขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 

สารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดโรคและแมลง 
ไกลโฟเซต นาโก ้ ไรเซอร์ รวม โปรเด็ต คัทออฟ รวม 

70 ไร่ 62.50 151.43 80.00 293.93 60.71 45.71 106.42 
72 ไร่ 60.76 147.22 77.78 285.76 59.03 44.44 103.47 
80 ไร่ 62.50 159.00 105.00 326.50 63.75 50.00 113.75 

รวม 906.19 รวม 323.64 
 
  จากตารางที่ 4.17 แสดงค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช และสารเคมีก าจัดโรคและแมลงของ
เกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีค่าสารเคมีก าจัดวัชพืชโดยรวมเท่ากับ 
906.19 บาท ค่าสารเคมีก าจัดโรคและแมลงโดยรวมเท่ากับ 323.64 บาท 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่ 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1 – 30 ไร่ 

รวม 
(บาท) 

น้ ามัน 
รถไถนา ในการสูบน้ า ในการขนข้าว 

10 ไร่ 250.00 500.00 125.00 875.00 
28 ไร่ 250.00 550.00 125.00 925.00 
30 ไร่ 250.00 625.00 125.00 1,000.00 

รวม 2,800.00 
 
  จากตารางที่ 4.18 แสดงค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเกษตรกรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงโดยรวมเท่ากับ 2,800 บาท  
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่ 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31 – 60 ไร่ 

รวม 
(บาท) 

น้ ามัน 
รถไถนา ในการสูบน้ า ในการขนข้าว 

35 ไร่ 250.00 500.00 125.00 875.00 
40 ไร่ 250.00 550.00 125.00 925.00 
45 ไร่ 250.00 625.00 125.00 1,000.00 

รวม 2,800.00 
 
  จากตารางที่ 4.19 แสดงค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเกษตรกรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงโดยรวมเท่ากับ 2,800 บาท  

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 

รวม 
(บาท) 

น้ ามัน 
รถไถนา ในการสูบน้ า ในการขนข้าว 

70 ไร่ 250.00 500.00 125.00 875.00 
72 ไร่ 250.00 500.00 125.00 875.00 
80 ไร่ 250.00 500.00 125.00 875.00 

รวม 2,625.00 
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  จากตารางที่ 4.20 แสดงค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเกษตรกรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงโดยรวมเท่ากับ 2,625 บาท 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่10 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่า เสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (เดินตาม) 1 50,000.00 50,000.00 15 3,000.00 3,333.33 
เครื่องตัดหญ้า 2 3,000.00 6,000.00 3 - 2,000.00 
เครื่องพ่นยา 2 3,000.00 6,000.00 3 - 2,000.00 
ท่อสูบน้ า 1 10,000.00 10,000.00 15 1,000.00 666.67 

รวม 6 66,000.00 72,000.00 36 4,000.00 8,000.00 
 
  จากตารางที่ 4.21 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 10 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 72,000.00 บาท ค่าซ่อมแซม
เท่ากับ 4,000.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 8,000.00 บาท 

 
ตารางท่ี 4.22 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่28 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่า เสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (เดินตาม) 4 48,000.00 192,000.00 12 5,000.00 16,000.00 
เครื่องตัดหญ้า 4 2,800.00 11,200.00 3 - 3,733.33 
เครื่องพ่นยา 4 3,000.00 12,000.00 3 - 4,000.00 
ท่อสูบน้ า 2 10,000.00 20,000.00 12 1,000.00 1,666.67 

รวม 14 63,800.00 235,200.00 30 6,000.00 25,400.00 
 
  จากตารางที่ 4.22 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 28 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 235 ,200.00 บาท ค่า
ซ่อมแซมเท่ากับ 6,000.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 25,400.00 บาท 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่30 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่าเสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (เดินตาม) 4 48,000.00 192,000.00 15 5,000.00 12,800.00 
เครื่องตัดหญ้า 5 2,800.00 14,000.00 3 - 4,666.67 
เครื่องพ่นยา 4 3,000.00 12,000.00 3 - 4,000.00 
ท่อสูบน้ า 2 10,000.00 20,000.00 15 2,000.00 1,333.33 

รวม 15 63,800.00 238,000.00 36 7,000.00 22,800.00 
 
  จากตารางที่ 4.23 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 30 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 238,000.00 บาท ค่าซ่อมแซม
เท่ากับ 7,000.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 22,800.00 บาท 

 
ตารางท่ี 4.24 แสดงสรุปมูลค่าสินทรัพย์ของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1 – 30 ไร่ 
รวม 

(บาท) 
เฉลี่ย 
(บาท) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าว 
รถไถ  

(เดินตาม) 
เครื่อง 

ตัดหญ้า 
เครื่อง 
พ่นยา 

ท่อ 
สูบน้ า 

10 ไร่ 50,000.00 6,000.00 6,000.00 10,000.00 72,000.00  
28 ไร่ 192,000.00 11,200.00 12,000.00 20,000.00 235,200.00 
30 ไร่ 192,000.00 14,000.00 12,000.00 20,000.00 238,000.00 

รวม 545,200.00 181,733.33 
 

  จากตารางที่ 4.24 แสดงสรุปมูลค่าสินทรัพย์ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมเท่ากับ 545,200.00 บาท โดยเฉลี่ยเท่ากับ 181,733.33 บาท 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่35 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่าเสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (เดินตาม) 4 48,000.00 192,000.00 10 6,000.00 19,200.00 
เครื่องตัดหญ้า 5 2,800.00 14,000.00 3 - 4,666.67 
เครื่องพ่นยา 5 3,000.00 15,000.00 3 - 5,000.00 
ท่อสูบน้ า 3 10,000.00 30,000.00 10 2,500.00 3,000.00 

รวม 17 63,800.00 251,000.00 26 8,500.00 31,866.67 
 

จากตารางที่ 4.25 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 35 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 251 ,000.00 บาท ค่า
ซ่อมแซมเท่ากับ 8,500.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 31,866.67 บาท 

 
ตารางท่ี 4.26 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่40 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่าเสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (เดินตาม) 5 48,000.00 240,000.00 16 6,000.00 15,000.00 
เครื่องตัดหญ้า 6 3,000.00 18,000.00 3 - 6,000.00 
เครื่องพ่นยา 6 3,000.00 18,000.00 3 - 6,000.00 
ท่อสูบน้ า 4 10,000.00 40,000.00 16 3,000.00 2,500.00 

รวม 21 64,000.00 316,000.00 38 9,000.00 29,500.00 
 
  จากตารางที่ 4.26 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 40 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 316,000.00 บาท ค่าซ่อมแซม
เท่ากับ 9,000.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 29,500.00 บาท 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่45 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่าเสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (เดินตาม) 5 48,000.00 240,000.00 15 5,000.00 16,000.00 
เครื่องตัดหญ้า 6 3,000.00 18,000.00 3 - 6,000.00 
เครื่องพ่นยา 6 3,000.00 18,000.00 3 - 6,000.00 
ท่อสูบน้ า 4 10,000.00 40,000.00 15 2,500.00 2,666.67 

รวม 21 64,000.00 316,000.00 36 7,500.00 30,666.67 
 
  จากตารางที่ 4.27 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 45 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 316,000.00 บาท ค่าซ่อมแซม
เท่ากับ 7,500.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 30,666.67 บาท 

 
ตารางท่ี 4.28 แสดงสรุปมูลค่าสินทรัพย์ของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 
รวม 

(บาท) 
เฉลี่ย 
(บาท) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าว 
รถไถ 

(เดินตาม) 
เครื่อง 

ตัดหญ้า 
เครื่อง 
พ่นยา 

ท่อ 
สูบน้ า 

35 ไร่ 192,000.00 14,000.00 15,000.00 30,000.00 251,000.00  
40 ไร่ 240,000.00 18,000.00 18,000.00 40,000.00 316,000.00 
45 ไร่ 240,000.00 18,000.00 18,000.00 40,000.00 316,000.00 

รวม 883,000.00 294,333.33 
 

  จากตารางที่ 4.28 แสดงสรุปมูลค่าสินทรัพย์ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่  พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 31 -60 ไร่ มีมูลค่าสินทรัพย์ โดยรวมเท่ากับ 883,000.00 บาท โดยเฉลี่ย เท่ากับ 
294,333.33 บาท 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่70 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่าเสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (นั่งขับ) 1 500,000.00 500,000.00 10 4,000.00 50,000.00 
เครื่องตัดหญ้า 6 3,000.00 18,000.00 3 - 6,000.00 
เครื่องพ่นยา 6 3,000.00 18,000.00 3 - 6,000.00 
ท่อสูบน้ า 4 10,000.00 40,000.00 10 2,500.00 4,000.00 

รวม 17 516,000.00 576,000.00 26 6,500.00 66,000.00 
 
  จากตารางที่ 4.29 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 70 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 576,000.00 บาท ค่าซ่อมแซม
เท่ากับ 6,500.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 66,000.00 บาท 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่72 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่าเสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (นั่งขับ) 1 500,000.00 500,000.00 8 4,000.00 62,500.00 
เครื่องตัดหญ้า 5 3,000.00 15,000.00 3 - 5,000.00 
เครื่องพ่นยา 5 3,000.00 15,000.00 3 - 5,000.00 
ท่อสูบน้ า 3 10,000.00 30,000.00 8 2,000.00 3,750.00 

รวม 14 516,000.00 560,000.00 22 6,000.00 76,250.00 
 
  จากตารางที่ 4.30 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 72 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 560,000.00 บาท ค่าซ่อมแซม
เท่ากับ 6,000.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 76,250.00 บาท 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที ่80 ไร่ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่า
ซ่อมแซม 
(บาท) 

ค่า เสื่อมสภาพ 
(บาท) 

รถไถ (นั่งขับ) 1 500,000.00 500,000.00 10 6,000.00 50,000.00 
เครื่องตัดหญ้า 6 3,000.00 18,000.00 3 - 6,000.00 
เครื่องพ่นยา 6 3,000.00 18,000.00 3 - 6,000.00 
ท่อสูบน้ า 3 10,000.00 30,000.00 10 2,000.00 3,000.00 

รวม 16 516,000.00 566,000.00 26 8,000.00 65,000.00 
 
  จากตารางที่ 4.31 แสดงมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวขนาดพ้ืนที่ 80 ไร่ 
พบว่า มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยรวมเท่ากับ 566,000.00 บาท ค่าซ่อมแซม
เท่ากับ 8,000.00 บาท และค่าเสื่อมสภาพเท่ากับ 65,000.00 บาท 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงสรุปมูลค่าสินทรัพย์ของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
รวม 

(บาท) 
เฉลี่ย 
(บาท) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าว 
รถไถ  

(นั่งขับ) 
เครื่อง 

ตัดหญ้า 
เครื่อง 
พ่นยา 

ท่อ 
สูบน้ า 

70 ไร่ 500,000.00 18,000.00 18,000.00 40,000.00 576,000.00  
72 ไร่ 500,000.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00 560,000.00  
80 ไร่ 500,000.00 18,000.00 18,000.00 30,000.00 566,000.00  

รวม 1,702,000.00 567,333.33 
 
  จากตารางที่ 4.32 แสดงสรุปมูลค่าสินทรัพย์ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่  พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมเท่ากับ 1,702,000.00 บาท โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
567,333.33 บาท 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเช่าที่ดินแยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่  
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 

รวม 
(บาท) 

จ านวน 
ค่าเช่าต่อไร่/ปี 

ราย ไร ่
10 ไร่ - - - - 
28 ไร่ 1 10 1,000.00 10,000.00 
30 ไร่ 1 10 1,000.00 10,000.00 

รวม 20,000.00 
 
  จากตารางที่ 4.33 แสดงค่าเช่าที่ดินเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1 -30 ไร่              
มีค่าเช่าที่ดินโดยรวมเท่ากับ 20,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเช่าที่ดินแยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่  
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 

รวม 
(บาท) 

จ านวน 
ค่าเช่าต่อไร่/ปี 

ราย ไร ่
35 ไร่ 1 15 1,000.00 15,000.00 
40 ไร่ 1 20 1,000.00 20,000.00 
45 ไร่ 1 20 1,000.00 20,000.00 

รวม 55,000.00 
 
  จากตารางที่ 4.34 แสดงค่าเช่าที่ดินเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31 -60 ไร่             
มีค่าเช่าที่ดินโดยรวมเท่ากับ 55,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเช่าที่ดินแยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป  
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 

รวม 
(บาท) 

จ านวน 
ค่าเช่าต่อไร่/ปี 

ราย ไร ่
70 ไร่ 1 20 1,000.00 20,000.00 
72 ไร่ 1 20 1,000.00 20,000.00 
80 ไร่ 1 20 1,000.00 20,000.00 

รวม 60,000.00 
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  จากตารางที่ 4.35 แสดงค่าเช่าที่ดินเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป             
มีค่าเช่าที่ดินโดยรวมเท่ากับ 60,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าภาษีบ ารุงท้องทีแ่ยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่  
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 

รวม 
(บาท) 

จ านวน ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
ต่อไร่/ปี ราย ไร ่

10 ไร่ 1 10 5.00 50.00 
28 ไร่ 1 18 5.00 90.00 
30 ไร่ 1  20 5.00 100.00 

รวม 240.00 
 
  จากตารางที่ 4.36 แสดงค่าภาษีบ ารุงท้องที่เฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่          
มีค่าภาษบี ารุงท้องทีโ่ดยรวมเท่ากับ 240 บาท  
 
ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าภาษีบ ารุงท้องที่แยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่  
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 

รวม 
(บาท) 

จ านวน ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
ต่อไร่/ปี ราย ไร ่

35 ไร่ 1 20 5.00 100.00 
40 ไร่ 1 20 5.00 100.00 
45 ไร่ 1 25 5.00 125.00 

รวม 325.00 
 
  จากตารางที่ 4.37 แสดงค่าภาษีบ ารุงท้องที่เฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 
มีค่าภาษีบ ารุงท้องที่โดยรวมเท่ากับ 325 บาท 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าภาษีบ ารุงท้องที่แยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป  
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 

รวม 
(บาท) 

จ านวน ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
ต่อไร่/ปี ราย ไร ่

70 ไร่ 1 50 5.00 250.00 
72 ไร่ 1 52 5.00 260.00 
80 ไร่ 1 60 5.00 300.00 

รวม 810.00 
 
  จากตารางที่ 4.38 แสดงค่าภาษีบ ารุงท้องที่เฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่
ขึ้นไป มีค่าภาษีบ ารุงท้องที่โดยรวมเท่ากับ 810 บาท 
 
ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนเงินกู้และดอกเบี้ยจ่ายแยกตามขนาดพ้ืนที่ 1-30 ไร่  
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ รวม 

(บาท) จ านวนราย  จ านวนเงินกู้ (บาท) ดอกเบี้ยจ่าย 
10 ไร่ 1 6,000.00 35.00 35.00 
28 ไร่ 1 20,000.00 116.67 116.67 
30 ไร่ 1 100,000.00 583.33 583.33 

รวม 735.00 
 
  จากตารางที่ 4.39 แสดงดอกเบี้ยจ่ายของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีดอกเบี้ยจ่ายโดยรวมเท่ากับ 735 บาท  
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนเงินกู้และดอกเบี้ยจ่ายแยกตามขนาดพ้ืนที่ 31-60 ไร่  
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31 – 60 ไร่ รวม 

(บาท) จ านวนราย  จ านวนเงินกู้ (บาท) ดอกเบี้ยจ่าย 
 รวม 735.00 

35 ไร่ 1 60,000.00 350.00 350.00 
40 ไร่ 1 75,000.00 437.50 437.50 
45 ไร่ 1 80,000.00 466.67 466.67 

รวม 1,254.17 
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  จากตารางที่ 4.40 แสดงดอกเบี้ยจ่ายของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีดอกเบี้ยจ่ายโดยรวมเท่ากับ 1,254.17 บาท  
 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนเงินกู้และดอกเบี้ยจ่ายแยกตามขนาดพ้ืนที่ 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป รวม 

(บาท) จ านวนราย  จ านวนเงินกู้ (บาท) ดอกเบี้ยจ่าย 
70 ไร่ 1 120,000.00 700.00 700.00 
72 ไร่ 1 140,000.00 816.67 816.67 
80 ไร่ 1 165,000.00 962.50 962.50 

รวม 2,479.17 
 
  จากตารางที่ 4.41 แสดงดอกเบี้ยจ่ายของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่ พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีดอกเบี้ยจ่ายโดยรวมเท่ากับ 2,479.17 บาท 

 
ตารางท่ี 4.42 แสดงต้นทุนการผลิตตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 
 

ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 
ต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ (บาท) 

เฉลี่ย 
(บาท) ขนาดพื้นที่ 

10 ไร่ 
ขนาดพื้นที่ 

28 ไร่ 
ขนาดพื้นที่ 

30 ไร่ 
1. ต้นทุนผันแปร     
    1.1 ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 375.00 375.00 375.00 375.00 
    1.2 ค่าแรงงาน 885.00 897.86 905.00 895.95 
         1) ค่าไถพรวน 300.00 300.00 300.00  
         2) ค่าหว่านเมล็ด  60.00 60.00 60.00  
         3) ค่าใส่ปุ๋ย 60.00 60.00 60.00  
         4) ค่าก าจัดวัชพืช 60.00 60.00 60.00  
         5) ค่าเก็บเก่ียว 300.00 300.00 300.00  
         6) ค่าขนส่งไปโรงสี 105.00 117.86 125.00  
    1.3 ค่าปุ๋ย 180.00 180.00 180.00 180.00 
         1) สูตร 16-20-0 120.00 120.00 120.00  
         2) สูตร 46-0-0  60.00 60.00 60.00  
    1.4 ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 452.00 416.43 388.66 419.03 
         1) ไกลโฟเซต 100.00 89.29 83.33  
         2) นาโก ้  212.00 227.14 212.00  
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ตารางท่ี 4.42  (ต่อ) 
 

ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ กข31 
ต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ (บาท) 

เฉลี่ย 
(บาท) 

ขนาดพื้นที่ 
10 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ 
28 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ 
30 ไร่ 

         3) ไรเซอร์ 140.00 100.00 93.33  
    1.5 ค่าสารเคมีก าจัดแมลง 165.00 176.78 165.00 168.93 
         1) โปรเด็ต 85.00 91.07 85.00  
         2) คัทออฟ  80.00 85.71 80.00  
    1.6 ค่าน้ ามัน 875.00 925.00 1,000.00 933.33 
         1) รถไถนา 250.00 250.00 250.00  
         2) สูบน้ า  500.00 550.00 625.00  
         3) ขนข้าวไปโรงสี 125.00 125.00 125.00  
    1.7 ดอกเบี้ยจ่าย 35.00 116.67 583.33 245.00 

รวมต้นทุนผันแปร 2,967.00 3,087.74 3,596.99 3,217.24 
2. ต้นทุนคงท่ี     
    2.1 ค่าเสื่อมราคา 8,000.00 25,400.00 22,366.67 18,588.89 
         1) รถไถนา (เดินตาม) 3,333.33 16,000.00 12,800.00  
         2) เครื่องตัดหญ้า  2,000.00 3,733.33 4,666.67  
         3) เครื่องพ่นยา 2,000.00 4,000.00 4,000.00  
         4) ท่อสูบน้ า 666.67 1,666.67 900.00  
    2.2 ค่าซ่อมบ ารุง 4,000.00 6,000.00 7,000.00 5,666.67 
         1) รถไถนา 3,000.00 5,000.00 5,000.00  
         2) ท่อสูบน้ า  1,000.00 1,000.00 2,000.00  
    2.3 ค่าเช่าที่ดิน - 10,000.00 10,000.00 6,666.67 
    2.4 ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 50.00 90.00 100.00 80.00 

รวมต้นทุนคงท่ี 12,050.00 41,490.00 39,466.67 31,002.22 
รวมต้นทุนการผลิต 15,017.00 44,577.74 43,063.66 34,219.47 

 
  จากตารางที่ 4.42 แสดงต้นทุนผลิตรวมต่อไร่ของเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 
พบว่า มีต้นทุนผลิตรวมเฉลี่ย เท่ากับ 34,219.47 ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 
3,217.24 บาท และต้นทุนคงที่เฉลี่ยเท่ากับ 31,002.22 บาท 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงต้นทุนการผลิตตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 
 

ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 
ต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ (บาท) 

เฉลี่ย 
(บาท) 

ขนาดพื้นที่ 
35 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ 
40 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ 
45 ไร่ 

1. ต้นทุนผันแปร     
    1.1 ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 375.00 375.00 375.00  375.00 
    1.2 ค่าแรงงาน 900.00 892.50 890.00 894.17 
         1) ค่าไถพรวน 300.00 300.00 300.00  
         2) ค่าหว่านเมล็ด  60.00 60.00 60.00  
         3) ค่าใส่ปุ๋ย 60.00 60.00 60.00  
         4) ค่าก าจัดวัชพืช 60.00 60.00 60.00  
         5) ค่าเก็บเก่ียว 300.00 300.00 300.00  
         6) ค่าขนส่งไปโรงสี 120.00 112.50 110.00  
    1.3 ค่าปุ๋ย 180.00 180.00 180.00 180.00 
         1) สูตร 16-20-0 120.00 120.00 120.00  
         2) สูตร 46-0-0  60.00 60.00 60.00  
    1.4 ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 363.43 388.88 377.55 376.62 
         1) ไกลโฟเซต 71.43 71.88 72.22  
         2) นาโก ้  212.00 212.00 212.00  
         3) ไรเซอร์ 80.00 105.00 93.33  
    1.5 ค่าสารเคมีก าจัดแมลง 152.86 154.38 155.56 154.27 
         1) โปรเด็ต 72.86 74.38 75.56  
         2) คัทออฟ  80.00 80.00 80.00  
    1.6 ค่าน้ ามัน 875.00 925.00 1,000.00 933.33 
         1) รถไถนา 250.00 250.00 250.00  
         2) สูบน้ า  500.00 550.00 625.00  
         3) ขนข้าวไปโรงสี 125.00 125.00 125.00  
    1.7 ดอกเบี้ยจ่าย 350.00 437.50 466.67 418.06 

รวมต้นทุนผันแปร 3,196.29 3,353.26 3,444.78 3,331.44 
2. ต้นทุนคงท่ี     
    2.1 ค่าเสื่อมราคา 31,866.67 25,400.00 22,366.67 26,544.45 
         1) รถไถนา (เดินตาม) 19,200.00 16,000.00 12,800.00  
         2) เครื่องตัดหญ้า  4,666.67 3,733.33 4,666.67  
         3) เครื่องพ่นยา 5,000.00 4,000.00 4,000.00  



66 

ตารางท่ี 4.43 (ต่อ)  
 

ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ กข31 
ต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ (บาท) 

เฉลี่ย 
(บาท) 

ขนาดพื้นที่ 
35 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ 
40 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ 
45 ไร่ 

         4) ท่อสูบน้ า 3,000.00 1,666.67 900.00  
    2.2 ค่าซ่อมบ ารุง 8,500.00 6,000.00 7,000.00 7,166.67 
         1) รถไถนา 6,000.00 5,000.00 5,000.00  
         2) ท่อสูบน้ า  2,500.00 1,000.00 2,000.00  
    2.3 ค่าเช่าที่ดิน 15,000.00 20,000.00 20,000.00 18,333.33 
    2.4 ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 100.00 100.00 125.00 108.33 

รวมต้นทุนคงท่ี 55,466.67 51,500.00 49,491.67 52,152.78 
รวมต้นทุนการผลิต 58,662.96 54,853.26 52,936.45 55,484.22 

 
  จากตารางที่ 4.43 แสดงต้นทุนผลิตรวมต่อไร่ของเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก             
31-60 ไร่ พบว่า มีต้นทุนผลิตรวมเฉลี่ยเท่ากับ 55,484.22 ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย
เท่ากับ 3,331.44 บาท และต้นทุนคงที่เฉลี่ยเท่ากับ 52,152.78 บาท 
 
ตารางท่ี 4.44 แสดงต้นทุนการผลิตตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 
ต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ (บาท) 

เฉลี่ย 
(บาท) ขนาดพื้นที่ 

70 ไร่ 
ขนาดพื้นที่ 

72 ไร่ 
ขนาดพื้นที่ 

80 ไร่ 
1. ต้นทุนผันแปร     
    1.1 ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 375.00 375.00 375.00 375.00 
    1.2 ค่าแรงงาน 895.71 896.67 911.25 901.21 
         1) ค่าไถพรวน 300.00 300.00 300.00  
         2) ค่าหว่านเมล็ด  60.00 60.00 60.00  
         3) ค่าใส่ปุ๋ย 60.00 60.00 60.00  
         4) ค่าก าจัดวัชพืช 60.00 60.00 60.00  
         5) ค่าเก็บเก่ียว 300.00 300.00 300.00  
         6) ค่าขนส่งไปโรงสี 115.71 116.67 131.25  
    1.3 ค่าปุ๋ย 180.00 180.00 180.00 180.00 
         1) สูตร 16-20-0 120.00 120.00 120.00  
         2) สูตร 46-0-0  60.00 60.00 60.00  
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ตารางท่ี 4.44 (ต่อ) 
 

ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ กข31 
ต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ (บาท) 

เฉลี่ย 
(บาท) 

ขนาดพื้นที่ 
70 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ 
72 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ 
80 ไร่ 

    1.4 ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 293.93 285.76 326.50 302.06 
         1) ไกลโฟเซต 62.50 60.76 62.50  
         2) นาโก ้  151.43 147.22 159.00  
         3) ไรเซอร์ 80.00 77.78 105.00  
    1.5 ค่าสารเคมีก าจัดแมลง 106.42 103.47 113.75 107.88 
         1) โปรเด็ต 60.71 59.03 63.75  
         2) คัทออฟ  45.71 44.44 50.00  
    1.6 ค่าน้ ามัน 875.00 875.00 875.00 875.00 
         1) รถไถนา 250.00 250.00 250.00  
         2) สูบน้ า  500.00 500.00 500.00  
         3) ขนข้าวไปโรงสี 125.00 125.00 125.00  
    1.7 ดอกเบี้ยจ่าย 700.00 816.67 962.50 826.39 

รวมต้นทุนผันแปร 3,426.06 3,532.57 3,744.00 3,567.54 
2. ต้นทุนคงท่ี     
    2.1 ค่าเสื่อมราคา 66,000.00 76,250.00 65,000.00 69,083.33 
         1) รถไถนา (นั่งขับ) 50,000.00 62,500.00 50,000.00  
         2) เครื่องตัดหญ้า  6,000.00 5,000.00 6,000.00  
         3) เครื่องพ่นยา 6,000.00 5,000.00 6,000.00  
         4) ท่อสูบน้ า 4,000.00 3,750.00 3,000.00  
    2.2 ค่าซ่อมบ ารุง 6,500.00 6,000.00 8,000.00 6,833.33 
         1) รถไถนา 4,000.00 4,000.00 6,000.00  
         2) ท่อสูบน้ า  2,500.00 2,000.00 2,000.00  
    2.3 ค่าเช่าที่ดิน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
    2.4 ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 250.00 260.00 300.00 270.00 

รวมต้นทุนคงท่ี 92,750.00 102,510.00 93,300.00 96,186.67 
รวมต้นทุนการผลิต 96,176.06 106,042.57 97,044.00 99,754.21 

 
  จากตารางที่ 4.44 แสดงต้นทุนผลิตรวมต่อไร่ของเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่
ขึ้นไป พบว่า มีต้นทุนผลิตรวมเฉลี่ยเท่ากับ 99,754.21 ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 
3,567.54 บาท และต้นทุนคงที่เฉลี่ยเท่ากับ 96,186.67 บาท 



68 

ตารางท่ี 4.45 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายข้าวของเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 
 

ขนาด 
พื้นที่ 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 
รวม 

(บาท) 
เฉลี่ย 
(บาท) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ราคารับซ้ือ 
(บาท/ตัน) 

รายได้ (บาท/
ตัน) 

10 ไร่ 7 6,000.00 42,000.00 

324,000.00 

 
28 ไร่ 22 6,000.00 132,000.00  
30 ไร่ 25 6,000.00 150,000.00  

รวม 108,000.00 
 
  จากตารางที่ 4.45 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีรายได้โดยรวมเท่ากับ 324,000 บาท รายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 108,000 บาท 
 

ตารางท่ี 4.46 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายข้าวของเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 

รวม 
(บาท) 

เฉลี่ย 
(บาท) ผลผลิต 

(ตัน) 
ราคารับซ้ือ 
(บาท/ตัน) 

รายได้ (บาท/
ตัน) 

35 ไร่ 28 6,000.00 168,000.00 

546,000.00 

 
40 ไร่ 30 6,000.00 180,000.00  
45 ไร่ 33 6,000.00 198,000.00  

รวม 181,980.00 
 
  จากตารางที่ 4.46 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีรายได้โดยรวม เท่ากับ 546,000 บาท รายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 181,980.00 บาท 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายข้าวของเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ขนาดพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 

รวม 
(บาท) 

เฉลี่ย 
(บาท) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ราคารับซ้ือ 
(บาท/ตัน) 

รายได้  
(บาท/ตัน) 

70 ไร่ 54 6,000.00 324,000.00 

1,080,000.00 

 
72 ไร่ 56 6,000.00 336,000.00  
80 ไร่ 70 6,000.00 420,000.00  

รวม 360,000.00 
  
  จากตารางที่ 4.47 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายข้าวของเกษตรกรแยกตามขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีรายได้โดยรวม เท่ากับ 1,080,000.00 บาท 
รายไดเ้ฉลี่ยเท่ากับ 360,000.00 บาท 
 
ตารางท่ี 4.48  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Point) ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 
 

ขนาด
พื้นที่ 

ราคารับซ้ือ 
(1) 

ต้นทุนผันแปร 
(2) 

(1) – (2) = 
(3) 

ต้นทุนคงท่ี 
(4) 

BEP = 
(4)/(3) 

ผลได้ต่อ
ขนาด  

(ตัน/ไร่) 

10 ไร่ 
4,200.00 

6,000.00*(7/10) 
2,967.00 1,233.00 12,050.00 9.77 

0.70 
(7/10) 

28 ไร่ 
4,714.29 

6,000.00*(22/28) 
3,087.74 1,626.55 41,490.00 25.51 

0.79 
(22/28) 

30 ไร่ 
5,000.00 

6,000.00*(25/30) 
3,596.99 1,403.01 39,466.67 28.13 

0.83 
(25/30) 

เฉลี่ย 
4,764.01 

6,000.00*(18/22.67) 3,217.24 1,546.77 31,002.22 20.04 0.79 
 
  จากตารางที่ 4.48 จากการค านวณจุดคุ้มทุน (Break-even Point) พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 1-30 ไร่ โดยเฉลี่ยเกษตรกรจะต้องปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต 20.03 จึงจะคุ้มทุนพอดี            
และผลได้ต่อขนาดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.79 ตันต่อไร่ 
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ตารางท่ี 4.49  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Point) ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก 31-60 ไร ่
 

ขนาด
พื้นที่ 

ราคารับซ้ือ 
(1) 

ต้นทุนผันแปร 
(2) 

(1)-(2) = 
(3) 

ต้นทุนคงท่ี 
(4) 

BEP = 
(4)/(3) 

ผลได้ต่อ
ขนาด  

(ตัน/ไร่) 

35 ไร่ 
4,800.00 

6,000.00*(28/35) 
3,196.29 1,603.71 55,466.67 34.59 

0.80 
(28/35) 

40 ไร่ 
4,500.00 

6,000.00*(30/40) 
3,353.26 1,146.74 51,500.00 44.91 

0.75 
(30/40) 

45 ไร่ 
4,400.00 

6,000.00*(33/45) 
3,444.78 955.22 49,491.67 51.81 

0.73 
(33/45) 

เฉลี่ย 
4,549.50 

6,000.00*(30.33/40) 3,331.44 1,218.56 52,152.78 42.80 0.76 
 
  จากตารางที่ 4.49 จากการค านวณจุดคุ้มทุน (Break-even Point) พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 31-60 ไร่ โดยเฉลี่ยเกษตรกรจะต้องปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต 42.80 จึงจะคุ้มทุนพอดี และ
ผลได้ต่อขนาดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.76 ตันต่อไร่ 
 
ตารางท่ี 4.50 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Point) ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก 61 ไรข่ึ้นไป 
 

ขนาด
พื้นที่ 

ราคารับซ้ือ 
(1) 

ต้นทุนผันแปร 
(2) 

(1)-(2) = 
(3) 

ต้นทุนคงท่ี 
(4) 

BEP = 
(4)/(3) 

ผลได้ต่อ
ขนาด  

(ตัน/ไร่) 

70 ไร่ 
4,628.57 

6,000.00*(54/70) 
3,426.06 1,202.51 92,750.00 77.13 

0.77 
(54/70) 

72 ไร่ 
4,666.67 

6,000.00*(56/72) 
3,532.57 1,134.10 102,510.00 90.39 

0.78 
(56/72) 

80 ไร่ 
5,250.00 

6,000.00*(70/80) 
3,744.00 1,506.00 93,300.00 61.95 

0.88 
(70/80) 

เฉลี่ย 
4,864.86 

6,000.00*(60/74) 3,567.54 1,297.32 96,186.67 74.14 0.81 
 
  จากตารางที่ 4.50 จากการค านวณจุดคุ้มทุน (Break-even Point) พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป โดยเฉลี่ยเกษตรกรจะต้องปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต 74.14 จึงจะคุ้มทุนพอดี              
และผลได้ต่อขนาดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.81 ตันต่อไร่ 
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  ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีข้อก าหนด ดังนี้ 
  1) เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนของการปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี แยกตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกต่างกัน  
  2) อายุโครงการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
ทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี คิดเป็นระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากการปลูกข้าวต้องมีการ
บริหารจัดการพ้ืนดิน ต้องมีการตรวจสภาพดิน จะต้องปลูกพืชอ่ืนหมุนเวียนสลับเพ่ือช่วยลดปริมาณ
แมลงศัตรูพืชและการเกิดโรค 
  3) อัตราคิดลดใช้อัตราดอกเบี้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ซึ่งเป็น
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะท่ีท าการส ารวจข้อมูล เท่ากับร้อยละ 7 ดังตารางที่ 4.51-4.60 
 
ตารางที่ 4.51 แสดงประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 
 

ปีที ่
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที ่

รวม
ค่าใช้จ่าย 

รายได้ 
(ขาดทุน) 

สุทธ ิ
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 181,733.33 72,934.83 31,002.22 285,670.38 108,000.00 -177,670.38 -177,670.38 
2 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -173,607.43 
3 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -169,544.48 
4 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -165,481.53 
5 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -161,418.58 
6 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -157,355.63 
7 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -153,292.69 
8 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -149,229.74 
9 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -145,166.79 
10 - 72,934.83 31,002.22 103,937.05 108,000.00 4,062.95 -141,103.84 
รวม 181,733.33 729,348.31 310,022.20 1,221,103.84 1,080,000.00 -141,103.84  

 
  จากตารางที่ 4.51 แสดงรายละเอียดประมาณการกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า ในปีที่  10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 
141,103.84 บาท 
  เส้นต้นทุนในระยะสั้นของเกษตรกร เส้นรายรับเฉลี่ย และเส้นรับเพ่ิม แสดงดังรูปที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 เส้นต้นทุนในระยะสั้นของเกษตรกร เส้นรายรับเฉลี่ย และเส้นรับเพ่ิม 
   
  จากรูปที่ 4.1 แกนตั้งแสดงต้นทุน ราคา และรายรับ มีหน่วยเป็นตัวเงินต่อหน่วย แกนนอน
แสดงถึงปริมาณผลผลิต เส้นต้นทุนได้แก่ เส้น AC,  เส้น AVC และเส้น MC เส้นอุปสงค์จะเป็นเส้น
เดียวกับเส้นรายรับเฉลี่ย (AR) ซึ่งแสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า (P) ด้วยและเป็นเส้นเดียวกับเส้น
รายรับเพ่ิม (MR) โดยมีลักษณะขนานกับแกนปริมาณผลผลิต ณ จุดต่ าสุดของเส้น AC ซึ่งต้นทุนเฉลี่ย 
(AC) เท่ากับรายรับเฉลี่ย (AR) ผู้ผลิตจะได้รับก าไรปกติ ณ จุดการผลิตนี้ เรียกว่า จุดคุ้มทุน 
(Breakeven Pint) นั่นคือ จุด (A) ถ้าราคาเปลี่ยนเป็น ณ จุดต่ าสุดของเส้น AVC นั่นคือรายรับเฉลี่ย 
(AR) เท่ากับต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ท าให้ผู้ผลิตขาดทุนต่อหน่วย ผู้ผลิตจะขาดทุนต้นทุนคงที่
ทั้งหมด (TFC) รวมทั้งต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) บางส่วนด้วย ดังนั้นผู้ผลิตจะไม่ท าการผลิต จึง
เป็นราคาหยุดการผลิต (Shutdown Point) และ จุด B เป็น จุดหยุดการผลิต (Shutdown Point) 
ซึ่งถ้าด าเนินการผลิตจะขาดทุนเท่ากับต้นทุนคงที่ทั้งหมด และถ้าไม่ด าเนินการผลิตผู้ผลิตก็ต้อง
จ่ายเงินให้กับต้นทุนคงที่นี้อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าราคาเท่ากับจุดต่ าสุดของ AVC พอดี ผู้ผลิตควรด าเนินการ
ผลิตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

3,217.24 

4,584.78 

4,764.01 

*P1 
ราคา,รายรับ, ต้นทุน 

q 

d, AR = MR 

0 

P 
A 

MC AC AVC 

B 
C 

(B/E) 

จุดหยุดการผลิต จุดคุ้มทุน 
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ตารางที่ 4.52 แสดงประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่   
 

ปีท่ี 
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จ่าย รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 294,333.33 133,257.60 52,152.78 479,743.71 181,980.00 -297,763.71 -297,763.71 
2 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -301,194.09 
3 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -304,664.47 
4 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -308,054.85 
5 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -311,485.23 
6 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -314,915.61 
7 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -318,345.99 
8 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -321,776.37 
9 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -325,206.75 
10 - 133,257.60 52,152.78 185,410.38 181,980.00 -3,430.38 -328,637.13 
รวม 294,333.33 1,332,576.00 521,527.80 2,148,437.13 1,819,800.00 -328,637.13  
 
  จากตารางที่ 4.52 แสดงรายละเอียดประมาณการกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 
328,637.13 บาท 
  เส้นต้นทุนในระยะสั้นของเกษตรกร เส้นรายรับเฉลี่ย และเส้นรับเพ่ิม แสดงดังภาพที ่4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 4.2 เส้นต้นทุนในระยะสั้นของเกษตรกร เส้นรายรับเฉลี่ย และเส้นรับเพ่ิม 

4,549.50 

ราคา,รายรับ, ต้นทุน 

q 

d, AR = MR 

0 

P 
A 

MC AC 
AVC 

B 
C 

(B/E) 

จุดหยดุการผลิต 

จุดคุ้มทุน 

3,331.44 

4,635.26 

*P2 
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  จากรูปที่ 4.2 แกนตั้งแสดงต้นทุน ราคา และรายรับ มีหน่วยเป็นตัวเงินต่อหน่วย แกนนอน
แสดงถึงปริมาณผลผลิต เส้นต้นทุนได้แก่ เส้น AC,  เส้น AVC และเส้น MC เส้นอุปสงค์จะเป็นเส้น
เดียวกับเส้นรายรับเฉลี่ย (AR) ซึ่งแสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า (P) ด้วยและเป็นเส้นเดียวกับเส้น
รายรับเพ่ิม (MR) โดยมีลักษณะขนานกับแกนปริมาณผลผลิต ณ จุดต่ าสุดของเส้น AC ซึ่งต้นทุนเฉลี่ย 
(AC) เท่ากับรายรับเฉลี่ย (AR) ผู้ผลิตจะได้รับก าไรปกติ ณ จุดการผลิตนี้ เรียกว่า จุดคุ้มทุน 
(Breakeven Pint) นั่นคือ จุด (A) ถ้าราคาเปลี่ยนเป็น ณ จุต่ าสุดของเส้น AVC นั่นคือรายรับเฉลี่ย 
(AR) เท่ากับต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ท าให้ผู้ผลิตขาดทุนต่อหน่วย ผู้ผลิตจะขาดทุนต้นทุนคงที่
ทั้งหมด (TFC) รวมทั้งต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) บางส่วนด้วย ดังนั้นผู้ผลิตจะไม่ท าการผลิต             
จึงเป็นราคาหยุดการผลิต (Shutdown Point) และ จุด B เป็น จุดหยุดการผลิต (Shutdown Point) 
ซึ่งถ้าด าเนินการผลิตจะขาดทุนเท่ากับต้นทุนคงที่ทั้งหมด และถ้าไม่ด าเนินการผลิตผู้ผลิตก็ต้อง
จ่ายเงินให้กับต้นทุนคงที่นี้อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าราคาเท่ากับจุดต่ าสุดของ AVC พอดี ผู้ผลิตควรด าเนินการ
ผลิตต่อไป 
 
ตารางท่ี 4.53 ประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป  
 

ปีที ่
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จา่ย รายได ้
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 567,333.33 263,997.96 96,186.67 927,517.96 360,000.00 -567,517.96 -567,517.96 
2 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -567,702.59 
3 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -567,887.22 
4 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -568,071.85 
5 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -568,256.48 
6 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -568,441.11 
7 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -568,625.74 
8 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -568,810.37 
9 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -568,995.00 
10 - 263,997.96 96,186.67 360,184.63 360,000.00 -184.63 -569,179.63 
รวม 567,333.33 2,639,979.60 961,866.70 4,169,179.63 3,600,000.00 -569,179.63  

 
  จากตารางที่ 4.53 แสดงรายละเอียดประมาณการกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 
569,179.63 บาท 
  เส้นต้นทุนในระยะสั้นของเกษตรกร เส้นรายรับเฉลี่ย และเส้นรับเพ่ิม แสดงดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3 เส้นต้นทุนในระยะสั้นของเกษตรกร เส้นรายรับเฉลี่ย และเส้นรับเพ่ิม 
 
  จากรูปที่ 4.3 แกนตั้งแสดงต้นทุน ราคา และรายรับ มีหน่วยเป็นตัวเงินต่อหน่วย แกนนอน
แสดงถึงปริมาณผลผลิต เส้นต้นทุนได้แก่ เส้น AC,  เส้น AVC และเส้น MC เส้นอุปสงค์จะเป็นเส้น
เดียวกับเส้นรายรับเฉลี่ย (AR) ซึ่งแสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า (P) ด้วยและเป็นเส้นเดียวกับเส้น
รายรับเพ่ิม (MR) โดยมีลักษณะขนานกับแกนปริมาณผลผลิต ณ จุดต่ าสุดของเส้น AC ซึ่งต้นทุนเฉลี่ย 
(AC) เท่ากับรายรับเฉลี่ย (AR) ผู้ผลิตจะได้รับก าไรปกติ ณ จุดการผลิตนี้ เรียกว่า จุดคุ้มทุน 
(Breakeven Pint) นั่นคือ จุด (A) ถ้าราคาเปลี่ยนเป็น ณ จุต่ าสุดของเส้น AVC นั่นคือรายรับเฉลี่ย 
(AR) เท่ากับต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ท าให้ผู้ผลิตขาดทุนต่อหน่วย ผู้ผลิตจะขาดทุนต้นทุนคงที่
ทั้งหมด (TFC) รวมทั้งต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) บางส่วนด้วย ดังนั้นผู้ผลิตจะไม่ท าการผลิต              
จึงเป็นราคาหยุดการผลิต (Shutdown Point) และ จุด B เป็น จุดหยุดการผลิต (Shutdown Point) 
ซึ่งถ้าด าเนินการผลิตจะขาดทุนเท่ากับต้นทุนคงที่ทั้งหมด และถ้าไม่ด าเนินการผลิตผู้ผลิตก็ต้อง
จ่ายเงินให้กับต้นทุนคงที่นี้อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าราคาเท่ากับจุดต่ าสุดของ AVC พอดี ผู้ผลิตควรด าเนินการ
ผลิตต่อไป 
 
 
 
 
 
 

4,864.86 

ราคา,รายรับ, ต้นทุน 

q 

d, AR = MR 

0 

P 
A 
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จุดหยุดการผลิต 

จุดคุ้มทุน 

3,567.54 

4,867.36 

*P3 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 

 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก เฉลี่ย 

1-30 ไร่ 10 ไร ่ 28 ไร ่ 30 ไร ่
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิ (NPV) -69,208.80 -194,794.55 -211,846.13 -141,231.49 
อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) 0 % 0 % 0 % 0 % 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) - - - - 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio) 0.86 0.87 0.88 0.88 

 
  จากตารางที่ 4.54 แสดงผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 1-30 ไร่ พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุนสะสม
เท่ากับ 141,231.49 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.88 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได ้
 
ตารางท่ี 4.55 แสดงผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรขนาด

พ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 
 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก เฉลี่ย 

31-60 ไร ่35 ไร่ 40 ไร่ 45 ไร่ 
มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) -244,389.04 -372,127.10 -380,863.26 -328,529.35 
อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) 0 % 0 % 0 % 0 % 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) - - - - 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio) 0.87 0.83 0.84 0.85 

 
  จากตารางที่ 4.55 แสดงผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 31-60 ไร่ พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุน
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สะสมเท่ากับ 328,529.35 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วน
ของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.85 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได ้
 
ตารางท่ี 4.56 แสดงผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรขนาด

พ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก เฉลี่ย 

61 ไร่ขึ้นไป 70 ไร่ 72 ไร่ 80 ไร่ 
มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) -661,472.60 -767,895.15 -295,053.98 -569,173.83 
อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) 0 % 0 % 0 % 0 % 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) - - - - 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio) 0.83 0.81 0.93 0.86 

 
  จากตารางที่ 4.56 แสดงผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุน
สะสมเท่ากับ 569,173.83 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วน
ของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.86 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได ้
 
ตารางท่ี 4.57 แสดงก าไรขาดทุนสุทธิแยกตามพ้ืนที่เพาะปลูก 
 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 

1-30 ไร่ 31-60 ไร่ 61 ไร่ขึ้นไป 
รายได้จากการจ าหน่ายข้าว/ตัน 108,000.00 181,980.00 360,000.00 
หัก  ต้นทุนผันแปร 72,934.83 133,257.60 263,997.96 
ก าไรส่วนเกิน 35,065.17 48,722.40 96,002.04 
หัก  ต้นทุนคงท่ี 31,002.22 52,152.78 96,186.67 
ก าไรขาดทุนสุทธิ  4,062.95 -3,430.38 -184.63 

 
  จากตารางที่ 4.57 แสดงก าไรขาดทุนสุทธิแยกตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 4,062.95 บาท ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีขาดทุนสุทธิ
เท่ากับ 3,430.38 บาท และขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มขีาดทุนสุทธิเท่ากับ 184.63 บาท 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงการวิเคราะห์อัตราก าไรต่อต้นทุนแยกตามพ้ืนที่เพาะปลูก 
 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 

1-30 ไร่ 31-60 ไร่ 61 ไร่ขึ้นไป 
ก าไรขาดทุนสุทธิ  4,062.95 -3,430.38 -184.63 
ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 34,219.47 55,484.22 99,754.21 
อัตราก าไรขาดทุนต่อต้นทุน 11.87 % -6.18 % -0.19 % 

 
  จากตารางที่ 4.58 แสดงการวิเคราะห์อัตราก าไรต่อต้นทุนแยกตามพ้ืนที่เพาะปลูก พบว่า 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีอัตราก าไรต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 11.87 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก               
31-60 ไร่ มีอัตราขาดทุนต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 6.18 และขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีอัตรา
ขาดทุนต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 0.19 
 
ตารางท่ี 4.59 แสดงการวิเคราะห์อัตราก าไรต่อยอดขายสุทธิแยกตามพ้ืนที่เพาะปลูก 
 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 

1-30 ไร่ 31-60 ไร่ 61 ไร่ขึ้นไป 
ก าไรขาดทุนสุทธิ  4,062.95 -3,430.38 -184.63 
รายได้จากการจ าหน่ายข้าว (บาท/ตัน) 108,000.00 181,980.00 360,000.00 
อัตราก าไรขาดทุนต่อยอดขายสุทธิ 3.76 % -1.89 % -0.05 % 

 
  จากตารางที่ 4.59 แสดงการวิเคราะห์อัตราก าไรต่อยอดขายสุทธิแยกตามพ้ืนที่เพาะปลูก 
พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีอัตราก าไรต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.76 ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีอัตราขาดทุนต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.89 และขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก      
61 ไร่ขึ้นไป มอัีตราขาดทุนต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.05  
 
ตารางท่ี 4.60 แสดงการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน แยกตามพ้ืนที่เพาะปลูก 

 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 

1-30 ไร่ 31-60 ไร่ 61 ไร่ขึ้นไป 
ก าไรขาดทุนสุทธิ  4,062.95 -3,430.38 -184.63 
มูลค่าสินทรัพย ์ 181,733.33 294,333.33 567,333.33 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 2.24 % -1.17 % -0.03 % 

 
  จากตารางที่ 4.60 แสดงการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแยกตามขนาดพ้ืนที่ 
พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.24 ขนาด
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พ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 1.17 และขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 0.03  
  การวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) จะก าหนดปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 7 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงท่ี 
  2) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่ 
  3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5  
แสดงดังตารางที่ 4.61-4.72 
 
ตารางท่ี 4.61 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงที่  ขนาด

พ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่  
 

ปีที ่
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุนคงที่ รวมค่าใช้จา่ย รายได ้
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 190,820.00 76,581.57 32,552.33 299,953.90 108,000.00 -191,953.90 -191,953.90 
2 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -193,087.80 
3 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -194,221.71 
4 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -195,355.61 
5 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -196,489.51 
6 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -197,623.42 
7 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -198,757.32 
8 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -199,891.22 
9 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -201,025.13 
10 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 108,000.00 -1,133.90 -202,159.03 
รวม 190,820.00 765,815.72 325,523.31 1,282,159.03 1,080,000.00 -202,159.03  

 
  จากตารางที่ 4.61 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทน
คงท่ีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 202,159.03 บาท 
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ตารางท่ี 4.62 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงที่  ขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่  

 

ปีท่ี 
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จ่าย รายได้ 
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 309,050.00 139,920.48 54,760.42 503,730.90 181,980.00 -321,750.90 -321,750.90 
2 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -334,451.79 
3 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -347,152.69 
4 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -359,853.59 
5 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -372,554.49 
6 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -385,255.39 
7 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -397,956.29 
8 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -410,657.19 
9 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -423,358.09 
10 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 181,980.00 -12,700.90 -436,058.99 
รวม 309,050.00 1,399,204.80 547,604.19 2,255,858.99 1,819,800.00 -436,058.99  
 
  จากตารางที่ 4.62 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทน
คงท่ีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 436,058.99 บาท 
 
ตารางท่ี 4.63 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงที่ ขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ปีที ่
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จา่ย รายได ้
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 595,700.00 277,197.86 100,996.00 973,893.86 360,000.00 -613,893.86 -613,893.86 
2 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -632,087.72 
3 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -650,281.58 
4 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -668,475.44 
5 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -686,669.30 
6 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -704,863.17 
7 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -723,057.03 
8 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -741,250.89 
9 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -759,444.75 
10 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 360,000.00 -18,193.86 -777,638.61 
รวม 595,700.00 2,771,978.58 1,009,960.04 4,377,638.61 3,600,000.00 -777,638.61  

 
  จากตารางที่ 4.63 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทน
คงท่ีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 777,638.61 บาท 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงผลการไหวตัวของโครงการ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงท่ี 
 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 

1-30 ไร่ 31-60 ไร่ 61 ไร่ขึ้นไป 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) -202,123.40 -435,659.93 -777,066.97 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 0 % 0 % 0 % 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) - - - 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 0.84 0.81 0.82 

 
  จากตารางที่ 4.64 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงที่ 
ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 7 พบว่า  
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี
มีค่าขาดทุนสะสมสุทธิเท่ากับ 202,123.40 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.84 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ ระยะเวลา 10 ป ี        
มีค่าขาดทุนสะสมสุทธิเท่ากับ 435,659.93 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.81 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีค่าระยะเวลา 
10 ปี มีค่าขาดทุนสะสมสุทธิเท่ากับ 777,066.97 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 0 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.82 และไม่สามารถหา
ระยะเวลาคืนทุน (PB) ได ้
  ในกรณีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงที่นั้น การลงทุนปลูกข้าว
พันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เป็นโครงการที่ไมคุ่้มค่าแก่การลงทุน 
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ตารางท่ี 4.65 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่  ขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่  

 

ปีท่ี 
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จ่าย รายได้ 
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 199,906.66 80,228.31 34,102.44 314,237.42 108,000.00 -206,237.42 -206,237.42 
2 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -212,568.17 
3 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -218,898.93 
4 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -225,229.69 
5 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -231,560.44 
6 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -237,891.20 
7 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -244,221.95 
8 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -250,552.71 
9 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -256,883.47 
10 - 80,228.31 34,102.44 114,330.76 108,000.00 -6,330.76 -263,214.22 
รวม 199,906.66 802,283.14 341,024.42 1,343,214.22 1,080,000.00 -263,214.22  
 
  จากตารางที่ 4.65 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทน
คงท่ีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 263,214.22 บาท 
 
ตารางท่ี 4.66 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่ ขนาด

พ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่  
 

ปีท่ี 
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จ่าย รายได้ 
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 323,766.66 146,583.36 57,368.06 527,718.08 181,980.00 -345,738.08 -345,738.08 
2 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -367,709.50 
3 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -389,680.92 
4 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -411,652.34 
5 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -433,623.75 
6 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -455,595.17 
7 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -477,566.59 
8 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -499,538.01 
9 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -521,509.43 
10 - 146,583.36 57,368.06 203,951.42 181,980.00 -21,971.42 -543,480.84 
รวม 323,766.66 1,465,833.60 573,680.58 2,363,280.84 1,819,800.00 -543,480.84  
 
  จากตารางที่ 4.66 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทน
คงท่ีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 543,480.84 บาท 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่ ขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 

 

ปีท่ี 
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จ่าย รายได้ 
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 624,066.66 290,397.76 105,805.34 1,020,269.76 360,000.00 -660,269.76 -660,269.76 
2 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -696,472.85 
3 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -732,675.94 
4 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -768,879.04 
5 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -805,082.13 
6 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -841,285.22 
7 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -877,488.31 
8 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -913,691.41 
9 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -949,894.50 
10 - 290,397.76 105,805.34 396,203.09 360,000.00 -36,203.09 -986,097.59 
รวม 624,066.66 2,903,977.56 1,058,053.37 4,586,097.59 3,600,000.00 -986,097.59  
 
  จากตารางที่ 4.67แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ผลตอบแทน
คงท่ีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 986,097.59 บาท 
 
ตารางที่ 4.68 แสดงผลการไหวตัวของโครงการ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที ่
 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 

1-30 ไร่ 31-60 ไร่ 61 ไร่ขึ้นไป 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) -263,015.31 -542,790.52 -984,960.12 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 0 % 0 % 0 % 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) - - - 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 0.80 0.77 0.78 

 
  จากตารางที่ 4.68 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่ 
ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 7 พบว่า  
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ระยะเวลา 10 ปี
มีค่าขาดทุนสะสมเท่ากับ 263,015.31 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.80 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ ระยะเวลา 10 ป ี          
มีค่าขาดทุนสะสมเท่ากับ 542,790.52 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
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อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.77 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป ระยะเวลา 
10 ปี มีค่าขาดทุนสะสมเท่ากับ 984,960.12 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 
0 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.78 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  ในกรณีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่นั้น การลงทุนปลูกข้าว
พันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน 
 
ตารางที่ 4.69 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 

ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่  
 

ปีท่ี 
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จ่าย รายได้ 
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 190,820.00 76,581.57 32,552.33 299,953.90 102,600.00 -197,353.90 -197,353.90 
2 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -203,887.80 
3 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -210,421.71 
4 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -216,955.61 
5 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -223,489.51 
6 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -230,023.42 
7 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -236,557.32 
8 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -243,091.22 
9 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -249,625.13 
10 - 76,581.57 32,552.33 109,133.90 102,600.00 -6,533.90 -256,159.03 
รวม 190,820.00 765,815.72 325,523.31 1,282,159.03 1,026,000.00 -256,159.03  
 
  จากตารางที่ 4.69 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทน
ลดลงร้อยละ 5 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 256,159.03 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

ตารางที่ 4.70 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่  

 

ปีท่ี 
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงท่ี 

รวม
ค่าใช้จ่าย 

รายได้ 
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 309,050.00 139,920.48 54,760.42 503,730.90 172,881.00 -330,849.90 -330,849.90 
2 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -352,649.79 
3 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -374,449.69 
4 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -396,249.59 
5 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -418,049.49 
6 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -439,849.39 
7 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -461,649.29 
8 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -483,449.19 
9 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -505,249.09 
10 - 139,920.48 54,760.42 194,680.90 172,881.00 -21,799.90 -527,048.99 
รวม 309,050.00 1,399,204.80 547,604.19 2,255,858.99 1,728,810.00 -527,048.99  
 
  จากตารางที่ 4.70 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทน
ลดลงร้อยละ 5 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 527,048.99 บาท 
 
ตารางที่ 4.71 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5

ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป 
 

ปีท่ี 
ค่าใช้จ่าย

ลงทุน 
ต้นทุน 
ผันแปร 

ต้นทุน 
คงที่ 

รวมค่าใช้จ่าย รายได้ 
 (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(ขาดทุน) 

สะสม 
1 595,700.00 277,197.86 100,996.00 973,893.86 342,000.00 -631,893.86 -631,893.86 
2 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -668,087.72 
3 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -704,281.58 
4 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -740,475.44 
5 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -776,669.30 
6 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -812,863.17 
7 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -849,057.03 
8 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -885,250.89 
9 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -921,444.75 
10 - 277,197.86 100,996.00 378,193.86 342,000.00 -36,193.86 -957,638.61 
รวม 595,700.00 2,771,978.58 1,009,960.04 4,377,638.61 3,420,000.00 -957,638.61  
 
  จากตารางที่ 4.71 แสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทน
ลดลงร้อยละ 5 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 957,638.61 บาท 
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ตารางที่ 4.72 แสดงผลการไหวตัวของโครงการ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทน
ลดลงร้อยละ 5 

 

รายการ 
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 

1-30 ไร่ 31-60 ไร่ 61 ไร่ขึ้นไป 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) -255,953.74 -526,364.05 -956,501.43 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 0 % 0 % 0 % 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) - - - 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 0.80 0.77 0.78 

 
  จากตารางที่ 4.72 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลง
ร้อยละ 5 ภายใต้อัตราคิดลดร้อยละ 7 พบว่า  
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี
มีค่าขาดทุนสะสมเท่ากับ 255,953.74 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.80 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ ระยะเวลา 10 ป ี           
มีค่าขาดทุนสะสมเท่ากับ 526,364.05 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.77 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป ระยะเวลา 
10 ปี มีค่าขาดทุนสะสมเท่ากับ 956,501.43 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.78 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  ในกรณีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 นั้นการลงทุน
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

ตารางที่ 4.73 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

                                            (n = 9) 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ราคาที่จ าหน่าย มีความคิดเห็นอย่างไร 
พอใจ - 0.00 
ไม่พอใจ 9 100.00 

วิธีการจ าหน่าย 
จ าหน่ายด้วยตนเอง 3 33.33 
พ่อค้ามารับซื้อ - 0.00 
ขายให้กลุ่มเกษตรกร 3 33.33 
ขายให้กับโรงสี 3 33.34 
น าไปเข้าโครงการจ าน าข้าวเปลือก - 0.00 

 
  จากตารางที่ 4.73 พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์มีลักษณะ ดังนี้ 
  ราคาที่จ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่พอใจในราคาที่จ าหน่าย จ านวน 9 คน              
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  วิธีการจ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจ าหน่ายข้าว   
โดยจ าหน่ายด้วยตนเอง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ขายให้กลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 คน              
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และขายให้กับโรงสี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 
  ตอนที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการลงทุนปลูกข้าวของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  ปัญหาและอุปสรรคจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร 
  ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านต้นทุนการผลิตข้าวเพ่ิมสูงขึ้น จ านวน   
9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน พบว่า อัตราส่วนการใช้ต้นทุน            
แปรผันมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ค่าน้ ามัน รองลงมาคือ ค่าแรงงาน ส่วนราคาที่จ าหน่ายได้เกษตรกร            
บางคนไม่พอใจเพราะราคาขายลดลง ราคาข้าวเปลือกตกต่ า และไม่มีพยุงราคาข้าว 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าว
พันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31    
ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี              
2) เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก           
3 ขนาด และ3) ศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาการ
วิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31           
ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี สรุปได้ 
ดังนี้ 
  5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีอายุระหว่าง 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
44.50 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 100.00 และระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา/
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.70  
  5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท านาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามท านา 1-30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.30 ท านา 31-60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.30 และท านา 
61 ไร่ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.40 ส่วนใหญ่เช่าที่ดินบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 88.90 ประสบการณ์
ปลูกข้าว 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.90 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่กู้เงินจากธนาคาร/สหกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 88.90 ส่วนใหญ่ท านาหว่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ใช้แรงงานในการปลูกข้าว 1-50 คน            
คิดเป็นร้อยละ 66.60 ส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
และได้รับความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการท านา คิดเป็นร้อยละ 100.00  
   การต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 33.40 ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการตลาด         
และช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านเงินทุน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และต้องการได้รับการแจกปุ๋ย
หรือยาปราบศัตรูพืช และเพ่ิมราคาประกันหรือการเพ่ิมราคาการจ าน าข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 11.10  
  5.1.3 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปรากฏผลพบว่า เกษตรกรที่



89 

มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ พบว่า มีต้นทุนผลิตรวมเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,585.38 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,217.24 บาท และต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,368.14 บาท 
เกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ พบว่า มีต้นทุนผลิตรวมเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,640.27 
บาท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,331.45 บาท และต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 1,308.82 บาท และเกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป พบว่า มีต้นทุนผลิตรวม
เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,864.86 บาท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,567.54 บาท 
และต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,299.82 บาท 
  5.1.4 ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปรากฏผล
พบว่า เกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,764.01 บาท 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,549.50 บาท และเกษตรกรที่มี
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป พบว่า มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,864.86 บาท 
  5.1.5 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) การปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ โดยเฉลี่ยเกษตรกรจะต้องปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต 20.03 ตัน จึงจะคุ้ม
ทุนพอดี และผลได้ต่อขนาดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.79 ตันต่อไร่ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ โดยเฉลี่ย
เกษตรกรจะต้องปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต 42.80 ตัน จึงจะคุ้มทุนพอดี และผลได้ต่อขนาดโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 0.76 ตันต่อไร่ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป โดยเฉลี่ยเกษตรกรจะต้องปลูกข้าวให้ได้
ผลผลิต 74.14 ตัน จึงจะคุ้มทุนพอดี และผลได้ต่อขนาดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.81 ตันต่อไร่ 
  5.1.6 ผลการวิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย การปลูกข้าว
พันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุน
สะสมเท่ากับ 141,103.84 บาท ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า ในปีที่ 
10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 328,637.13 บาท ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป ตลอดระยะเวลา 10 ปี 
พบว่า ในปีที่ 10 ขาดทุนสะสมเท่ากับ 569,179.63 บาท 
  5.1.7 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  พบว่า 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุน
สะสมเท่ากับ 141,231.49 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วน
ของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.88 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุน
สะสมเท่ากับ 328,529.35 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วน
ของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.85 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ 
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี 
ขาดทุนสะสมเท่ากับ 569,173.83 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 
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อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.86 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
  5.1.8 ผลการวิเคราะห์อัตราก าไรต่อต้นทุนแยกตามพ้ืนที่เพาะปลูก พบว่า ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีอัตราก าไรต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 11.87 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่         
มีอัตราขาดทุนต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 6.18 และขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีอัตราขาดทุนต่อ
ต้นทุนเท่ากับร้อยละ 0.19 
  5.1.9 ผลการวิเคราะห์อัตราก าไรต่อยอดขายสุทธิแยกตามพ้ืนที่เพาะปลูก พบว่า ขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีอัตราก าไรต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.76 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-
60 ไร่ มีอัตราขาดทุนต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.89 และขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มี
อัตราขาดทุนต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.05  
  5.1.10 ผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแยกตามขนาดพ้ืนที่ พบว่า ขนาด
พ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.24 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก
31-60 ไร่ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 1.17 และขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้น
ไป มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 0.03  
  5.1.11 ผลการวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) แบ่งเป็น           
3 กรณี ดังนี้ 
   1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงที่ พบว่า
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุน
สะสมเท่ากับ 202,123.40 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.84 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุน
สะสมเท่ากับ 435,659.93 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.81 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป ระยะเวลา 10 ปี 
ขาดทุนสะสมเท่ากับ 777,066.97 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.82 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
    ในกรณีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนคงที่นั้น การ
ลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูก
กาจังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน 
   2) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่ 
พบว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี 
ขาดทุนสะสมเท่ากับ 263,015.31 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.80 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได้ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี 
ขาดทุนสะสมเท่ากับ 542,790.52 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
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อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.77 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได้ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป ระยะเวลา 10 ปี 
ขาดทุนสะสมเท่ากับ 984,960.12 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.78 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
    ในกรณีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่นั้น การ
ลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา
จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน 
   3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลง            
ร้อยละ 5 พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ ระยะเวลา 
10 ปี ขาดทุนสะสมเท่ากับ 255,953.74 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.80 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได้ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี 
ขาดทุนสะสมเท่ากับ 526,364.05 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.77 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได้ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป ระยะเวลา 10 ปี 
ขาดทุนสะสมเท่ากับ956,501.43 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.78 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน 
(PB) ได ้
   ในกรณีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 นั้น 
การลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอ
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน 
 
5.2 อภิปรายผล 
  จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  5.2.1 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นทุนค่าแรงงานการท านา ได้แก่ ค่าแรงการท านาที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนการ
ปลูกข้าว 4 ขั้นตอน คือ ค่าแรงในการเตรียมดิน ค่าแรงในการปลูกข้าว ค่าแรงในการดูแลรักษา           
และค่าแรงในการเก็บเก่ียว ค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ ค่าน้ ามัน ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 
ค่าเช่า ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์  ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์           
และค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดเล็ก หรือขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกขนาด 
1-30 ไร่ พบว่า มีต้นทุนในการผลิตต่ าที่สุดคือ 4,585.38 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ พ้ืนที่เพาะปลูก
ขนาดกลาง หรือขนาดพ้ืนที่ เพาะปลูก 31-60 ไร่ มีต้นทุนในการผลิตคือ 4,640.27 บาทต่อไร่           
และพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ หรือขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มีต้นทุนในการผลิต คือ 
4,867.36 บาทต่อไร่ เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของแต่ละขนาดพ้ืนทีเ่พาะปลูกมีแตกต่างกัน
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ตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตาม         
ภาวะเศรษฐกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณริดา ปันชัย (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน         
และผลตอบแทนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ รวมทั้ง
เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทางการเงินของเกษตรกรข้าวอินทรีย์ และการวิเคราะห์ความ
ไหวตัวของโครงการ (Sensitivities Analysis) ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือการส่งออกในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ การประเมินต้นทุน -ผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
อินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งแยกตามขนาดพ้ืนที่ในการผลิตคือพ้ืนที่ขนาดเล็ก (1-10 ไร่) พ้ืนที่
ขนาดกลาง (11-29 ไร่) และขนาดใหญ่ (30 ไร่ขึ้นไป) ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์
ของเกษตรกรพื้นที่ปลูกขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุดคือ 16.37 บาท/กิโลกรัม รองลงมาคือพื้นที่
ขนาดใหญ่ มีต้นทุนต่อหน่วย 17.90 บาท/กิโลกรัม และพ้ืนที่ขนาดกลางมีต้นทุนต่อหน่วย 19.01 
บาท/กิโลกรัม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (2557) ได้ท าการวิจัยและศึกษา
เรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกร และการวิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอหล่มสัก 
อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโปร่ง และอ าเภอศรีเทพ 
จ านวน 70 ราย รายการประเมินต้นทุน- ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยแบ่งแยกตามขนาดพ้ืนที่ในการผลิต คือพ้ืนที่ขนาดเล็ก (1-10 ไร่) พ้ืนที่ขนาดกลาง (11-29 ไร่) 
และพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (30 ไร่ข้ึนไป) พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรพ้ืนที่ปลูกขนาดเล็ก 
มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุดคือ 16.37 บาท/กิโลกรัม รองลงมาคือ พ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีต้นทุนต่อหน่วย 
17.90 บาท/กิโลกรัม และพ้ืนที่ขนาดกลาง มีต้นทุนต่อหน่วย 19.01 บาท/กิโลกรัม  
  5.2.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 1-30 ไร่ 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุนสะสมเท่ากับ 141,231.49 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C 
Ratio) เท่ากับ 0.88 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 31-60 ไร่ 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขาดทุนสะสมเท่ากับ 328,529.35 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 
0.85 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก 61 ไร่ขึ้นไป มูลค่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ขาดทุนสะสมเท่ากับ 569,173.83 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.86      
และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ จะเห็นได้ว่าการลงทุนปลูกข้าวไม่คุ้มกับการลงทุน             
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
ผลตอบแทนคงที่ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลตอบแทนคงที่ และการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5  พบว่า การลงทุนปลูกข้าวพันธุ์           
กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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เป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญนัทธ์  ตันติสุข 
(2551) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวแบบหว่านน้ าตมในพ้ืนที่แต่ละขนาดใน
ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนและผลตอบแทน
จ าแนกตามขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกพ้ืนที่ เพาะปลูกน้อยกว่า 50 ไร่ มีต้นทุนรวมในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อ
ไร่ต่อฤดูเป็นจ านวน 4,244.54 บาท มีก าไรสุทธิ 5,775.46 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) เท่ากับร้อยละ 73.77 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) 
เท่ากับร้อยละ 27.99 พ้ืนที่เพาะปลูก 50-100 ไร่ มีต้นทุนรวมในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดูเป็น
จ านวน 3,927.56 บาท มีก าไรสุทธิ 5,836.58 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ
ร้อยละ 107.28 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เท่ากับ          
ร้อยละ 79.48 พ้ืนที่เพาะปลูก 100 ไร่ขึ้นไป มีต้นทุนรวมในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดูเป็นจ านวน 
3,574.21 บาทก าไรสุทธิ 6,268.65 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 143.29 
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เท่ากับร้อยละ 124.96          
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์  เหลาพร และคนอ่ืน ๆ (2555) ได้ท าการวิจัยและศึกษา
เรื่องการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาการคืนทุนการปลูกข้าวหอมมะลิและมันส าปะหลัง: จังหวัด
อุดรธานี โดยการเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนและระยะเวลาการคืนทุนของการลงทุนปลูกข้าวหอมมะลิกับ
การลงทุนปลูกมันส าปะหลัง โดยใช้ขนาดพ้ืนที่ในการปลูกพืชทั้งสองชนิด 10 ไร่เท่ากันของเกษตรกร
ในจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า การค านวณหาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนของการปลูกข้าว
หอมมะลิซึ่งมีต้นทุนการปลูก 253,200 บาทต้นทุนการดูแลรักษา 91,590 บาทและต้นทุนการเก็บ
เกี่ยว 80,600 บาท ดังนั้นมีต้นทุนการด าเนินการรวม 425,390 บาท การผ่อนช าระเงินต้น 100,000 
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ7 เท่ากับ 42.377.10 บาทโดยจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากตาราง
กระแสเงินสดพบว่ามีจุดคุ้มทุนที่มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 27,491.86 กิโลกรัมเท่ากับ 27.49 ตัน (ปริมาณข้าว
หอมมะลิ) รายรับ ณ จุดคุ้มทุน567,767.10 บาท และระยะเวลาคืนทุนใน 10 ปี 
  5.2.3 การเปรียบเทียบผลการวิจัยที่ใกล้เคียงกัน โดยการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน 
พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
ระยะเวลา 10 ปี ขาดทุนสะสม อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) เท่ากับร้อยละ 0 อัตราส่วน
ของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) ต่ ากว่า 1 และไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (PB) ได้ทั้ง           
3 ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งไม่มีคุ้มค่าในการลงทุน แตกต่างจากผลการวิจัยของ กัญญนัทธ์  ตันติสุข 
(2551) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวแบบหว่านน้ าตมในพ้ืนที่แต่ละขนาดใน
ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็น
บวก มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เป็นบวก ซึ่งมีความ
คุ้มค่าในการลงทุน   

  5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต
ข้าวเพ่ิมสูงขึ้น โดยต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตคือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าแรงงานที่ใช้ในการ
ผลิตมีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน 
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ในขณะที่ราคาขายข้าวลดลง ราคาข้าวเปลือกตกต่ า และไม่มีการพยุงราคาข้าว ดังนั้นเกษตรกรควรมี
การรวมกลุ่มกันเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ท าให้มีผลตอบแทนมากขึ้น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้
การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการผลิตให้มีต้นทุนลดลง โดยการน าเทคโนโลยี หรือจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการผลิต เพ่ือใช้ทดแทนแรงงานคน รวมถึงการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ อันจะช่วยส่งผลให้
ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรา  สุภาวสิทธิ์ (2554) ได้ท าการวิจัยการศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนปลูกข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาพบว่า ราคาปุ๋ยสูงขึ้น รองลงมาคือน้ ามันเชื้อเพลิงราคาแพง และข้าวเปลือกราคาตกต่ า 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  จากปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมา (ฤดูกาล
เพาะปลูกปี พ.ศ. 2559) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
   1) ส าหรับเกษตรกรหรือชาวนา เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต และสร้างผลตอบแทน
ระยะยาว ควรปรับปรุงกระบวนผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นชาวนาควรศึกษาขั้นตอนการ
ปลูกข้าวอย่างละเอียด และพิจารณาลดต้นทุนจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จ าเป็น หรือไม่เหมาะสม 
เช่น ควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม หรือใช้แรงงานในครัวเรือนเพ่ือลดการจ้างแรงงานที่
ไม่จ าเป็น ซึ่งจะท าให้ต้นทุนในการผลิตลดลง  
   2) ส าหรับภาครัฐ ควรก าหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว ดังนี้   
    2.1) ควรจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเช่า-ซื้อในราคาถูก 
เพ่ือเกษตรกรจะได้น ามาใช้ทดแทนแรงงานคน หรือน ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ได้ผลผลิตต่อไร่มากข้ึน 
    2.2) ควรน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น เพื่อลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง หรือพัฒนาเครื่องจักรกลที่สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ 
   3) ควรศึกษาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มคีุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรค
ได้ด ีที่เหมาะสมกับสภาพดินในแต่ละพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรได้น าไปเพาะปลูก 
   4) ควรบริหารและจัดการด้านการตลาดอย่างเหมาะสม หรือจัดหาตลาดให้แก่
เกษตรกรระบายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพยุงราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ ไม่เกิดการผันผวนหรือราคา
ตกต่ าเนื่องจากข้าวล้นสต็อก 
   5) ควรมีวิธีการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดหาแหล่งน้ าส ารอง
ให้แก่เกษตรกรได้ใช้เพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพราะน้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
เพาะปลูกข้าว 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่าต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตคือ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และค่าแรงงาน มีสัดส่วนการใช้มากเป็นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะ
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ศึกษาพฤติกรรมการใช้ต้นทุนในการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นในการศึกษา
ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต และวิธีลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เพ่ือเป็นข้อมูลและ
แนวทางให้แก่เกษตรกรได้น าไปใช้ในการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ในฤดูกาลถัดไป 
   2) จากการวิเคราะห์และศึกษาผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธ์ กข 31 ของ
เกษตรกร พบว่า ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากราคาขายมีความผันผวน และตกต่ า ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 หรือข้าวหอมปทุมฯ 
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกข้าวชนิดนี้ เพราะราคาขายสูงกว่าข้าวพันธุ์ กข 31 และเป็น
ทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้น าไปใช้ในการลงทุนปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไป 
   3) อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 7 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ย
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ซึ่งอาจจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้นผู้ที่สนใจ
ควรที่จะศึกษาเพ่ิมเติมซึ่งจะช่วยประเมินความเป็นไปได้ในอัตราส่วนลดที่ต้องการศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ืองานวิจัย 
เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทมุธานี 
 

ค าชี้แจง 
 1) แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการ
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โดยแบบสัมภาษณ์ชุดนี้ประกอบ ด้วยเนื้อหา 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท านาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกร
ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 2) ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสัมภาษณ์ทุกข้อให้ตรงกับความคิดเห็นตามความเป็นจริง
ของท่านมากที่สุด ค าตอบที่ได้ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์จะวิเคราะห์
ในภาพรวมเท่านั้น 
   
  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ 

 
 

ทวีศักดิ์  บุญกุมล 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงตามความจริงของท่าน 
 
1. เพศ 
   ชาย  หญิง 
 
2. อายุ  
   ต่ ากว่า 30 ปี  30-40 ปี 
   40-50 ปี  50 ปีขึ้นไป 
 
3. สถานภาพ 
   โสด  สมรส 
   หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 
 
4. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา / ประถมศึกษา  
   มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
   อนุปริญญา/ปวส. 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท านาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
1. จ านวนที่ดินที่ใช้ในการท านาต่อไร่ 
   1-30 ไร่  31-60 ไร่ 
   61 ไร่ขึ้นไป 
 
2. ลักษณะการถือครองที่ดิน 
   เจ้าของ  เช่า 
   เช่าบางส่วน  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………. 
 
3. ประสบการณ์ปลูกข้าว 
   11-20 ปี  20 ปีขึ้นไป 
 
4. แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   เงินทุนส่วนตัว  ธนาคาร / สหกรณ์ 
   กองทุนหมู่บ้าน  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………. 
 
5. วิธีการเพาะปลูก 
   นาด า  นาหว่าน 
 
6. จ านวนแรงงานที่ใช้ในการปลูกข้าว …………………….คน 
 
7. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
   ได้รับ  ไม่ได้รับ (ถ้าตอบข้อนี้ให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
 
8. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องใด 
   ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับกับการท านา 
   ด้านการตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   ด้านเงินทุน 
   ได้รับการแจกปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืช 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………. 
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9. การต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องใด 
   ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับกับการท านา 
   ด้านการตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   ด้านเงินทุน 
   ได้รับการแจกปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืช 
   การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 
   เพ่ิมราคาประกัน หรือการเพิ่มราคาการจ าน าข้าวเปลือก 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………. 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
1. วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 

แหล่งที่มา 
ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(บาท/กิโลกรัม) 
เมล็ดพันธุ์ข้าว 
(กิโลกรัม/ไร่) 

จ านวนที่นา
ทั้งหมด (ไร่) 

จ านวนเงิน 
(บาท/ไร่) 

เก็บไว้เองจากปีก่อน     
ซื้อใหม ่     
อ่ืน ๆ โปรดระบุ...     

 
2. ค่าแรงงานในการเตรียมดิน 
 

รายการ 
จ านวนแรงงาน 

(คน) 
จ านวนที่นา 
(ไร่ / วัน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าไถพรวนดิน     
อ่ืน ๆ โปรดระบุ...     

 
3. ค่าแรงงานในการเพาะปลูก 
 

รายการ 
จ านวนแรงงาน 

(คน) 
จ านวนวันที่ท า 

(วัน) 
ค่าแรงงานต่อคน

ต่อวัน (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ค่าหว่านเมล็ดข้าว     
ค่าด านา     
อ่ืนๆ โปรดระบุ...     

 
ในกรณีที่เป็นการจ้างเหมาจะเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น.............................................บาท / คน /วัน 
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4. ค่าแรงงานในการดูแลรักษา 
 

รายการ 
จ านวนแรงงาน 

(คน) 
จ านวนวันที่ท า 

(วัน) 
ค่าแรงงานต่อคน

ต่อวัน (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ค่าก าจัดวัชพืช     
ค่าใส่ปุ๋ย     
อ่ืน ๆ โปรดระบุ...     

 
5. ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว 
 

รายการ 
จ านวนแรงงาน 

(คน) 
จ านวนวันที่ท า 

(วัน) 
ค่าแรงงานต่อคน

ต่อวัน (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ค่าเก็บเกี่ยว     
ค่าขนส่ง     
อ่ืน ๆ โปรดระบุ...     

 
ในกรณีที่เป็นการจ้างเหมาโดยใช้รถเก่ียวข้าวจะเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น.................................บาท / ไร่ 
 
6. ค่าปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกข้าว 
 

รายการ ปริมาณที่ใช้ต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

ราคาต่อกิโลกรัม 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

ปุ๋ยอินทรีย์    
ปุ๋ยคอก    
ปุ๋ยหมัก    
ปุ๋ยเคม ี
สูตร.................................. 
สูตร.................................. 
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7. ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 
 

ช่วงเวลา ชื่อยา 
จ านวน
ครั้งที่ใช้ 
(ครั้ง) 

ปริมาณที่
ใช้ต่อครั้ง 

(ลิตร) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

การเตรียมดิน      
การดูแลรักษา      
อ่ืน ๆ โปรดระบุ...      

 
8. ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
 

ช่วงเวลา ชื่อยา 
จ านวน
ครั้งที่ใช้ 
(ครั้ง) 

ปริมาณที่ใช้
ต่อครั้ง 
(ลิตร) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

การเตรียมดิน      
การดูแลรักษา      
อ่ืน ๆ โปรดระบุ...      

 
9. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

รายการ 
ปริมาณที่ใช้ต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 
ราคาต่อกิโลกรัม 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
น้ ามันรถไถ    
น้ ามันเครื่องรถตัดหญ้า    
น้ ามันในการสูบน้ า    
น้ ามันในการขนข้าว    
อ่ืน ๆ โปรดระบุ...    
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10. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าว 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
อายุการ 

ใช้งาน (ปี) 
ค่าซ่อมแซม 

(บาท) 
รถไถ      
เครื่องตัดหญ้า      
เครื่องพ่นยา      
เครื่องสูบน้ า      
ท่อสูบน้ า      
จอบ      
คราด      
เคียว      
มีดดายหญ้า      
ผ้าใบนวดข้าว      
อ่ืนๆ โปรดระบุ...      

 
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 ค่ากระสอบบรรจุข้าว...........................บาท / กระสอบ ใช้จ านวน................กระสอบ  
 ค่า............................................................................................................... ........................... 
 ค่า................................................................................................................ .......................... 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข31 ของเกษตรกรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
1. รายได้จากการจ าหน่ายข้าว 
 

รายได้ ปริมาณ  (ตัน) ราคาขายต่อตัน (บาท) 
การขายข้าวเปลือก   
การขายพันธุ์ข้าว   

 
2. ราคาที่จ าหน่ายได้ ท่านมีความเห็นว่า 
   พอใจ  ไม่พอใจเพราะ.......................................... 
 
3. วิธีการจ าหน่าย  
   จ าหน่ายด้วยตนเอง  
   พ่อค้ามารับซื้อ 
   ขายให้กลุ่มเกษตรกร 
   ขายให้กับโรงสี 
   น าไปเข้าโครงการจ าน าข้าวเปลือก 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………. 
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ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบค าถามที่เป็นจริง 
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