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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80)  
2) ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) ในเขตหมู่บ้านไร่สุขุม หมู่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มีประชากร 35 คน  โดยการสัมภาษณ์ค่าสถิติที่ใช้    พบว่า การปลูกข้าว
พันธ์ กข29 (ชัยนาท 80) มีรายได้ 21,000 บาท/ไร่ มีต้นทุนรวม 1,750 บาท/ไร่ ก าไรขั้นต้น 19,800 บาท/
ไร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 550 บาท/ไร่ และ มีก าไรสุทธิ 19,250 บาท/ไร่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน 
(ROI)เท่ากับ 1 ,100% /ไร่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) เท่ากับ 12.57% /ไร่ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 12.57%/ไร่  อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 91.% /ไร ่
ค าส าคัญ: ข้าวพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) / ต้นทุน / ผลตอบแทน 
 

Abstract 
 The objective of this research is 1)  to study the cost of investment in rice cultivation of 
RD29 ( Chai Nat 80)  2)  compensation from rice cultivation of RD29 ( Chai Nat 80)  in Rai Sukhum 
Village, Village No.  4, Huai Yang Subdistrict, District  Hunter  Kamphaeng Phet province has a 
population of 35 people. By interviewing the statistics used, it was found that planting rice varieties 
RD29 (Chai Nat 80)  has an income of 21,000 baht /  rai with a total cost of 1,750 baht /  rai.  Gross 
profit is 19,800 baht / rai. Expenses Operating 550 baht / rai and net profit 19,250 baht / rai. Return 
on investment (ROI) is 1,100% / rai. Return on equity (ROE) is 12.57% / rai. Return on assets (ROA) 
equals 12.57% / rai rate Net profit to sales ratio of 91% / ha. 
Keywords: rice varieties RD29 (Chai Nat 80) / cost / return 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ข้าวได้ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ตั้งแต่สร้างชาติสร้างประเทศข้าวไม่เพียงหล่อ
เลี้ยงคนไทยให้สามารถเจริญเติบโต ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงเท่านั้นข้าวยังเป็นสินค้าที่น ารายได้เข้า
ประเทศมากในอันดับต้นๆของสินค้าของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ข้าวยังได้น าช่ือเสียงให้ชาวโลกได้
รู้จักประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตข้าวช้ันดีเลิศของโลก ชาวโลกได้ตระหนักถึงคุณภาพของข้าวของประเทศไทยที่
มีรสชาติอร่อย หอม นุ่ม ท่ีไม่มีชาติใดเทียบเคียงได้ จึงมีการปลูกข้าวอยู่ทั่วประเทศ ทุกภาค ทุกจังหวัด โดยมีชาวนา 
3.7 ล้านครัวเรือน จากเกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกข้าวปีละประมาณ 56-58 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 28-30 ล้านตันข้าวเปลือก มูลค่าปีละ
ประมาณ 180,000- 200,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้หลักท่ีหล่อเลีย้งเกษตรกรในระดบัรากหญ้า อีกทั้งยังเป็นสินค้า
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ส่งออกส าคัญที่สามารถสร้างรายได้และน าเงินตราเข้าประเทศ ปีละประมาณ 80 ,000-100,000 ล้านบาท (ศูนย์
ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้า, 2554) 
 การตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ในภาวะที่ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิต มีราคาสูงแต่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในราคาที่ไม่สอดคล้องตามปัจจัยการผลิต เนื่องจากยังขาด
ศักยภาพทักษะและไม่สามารถเป็นผู้ก าหนดราคาหรือต่อรองราคาในระบบการตลาดได้ ในขณะที่เกษตรกรบางราย
กลับต้องซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปกลับมาเพื่อการบริโภคในราคาที่สูง ดังนั้นหากเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มีการรวมกลุ่มเพื่อระดับปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นเกษตรคุณภาพและสามารถเป็นผู้
ก าหนดราคาผลผลิตได้ในระดับหนึ่ง จะเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการบริหารจัดการ เพื่อดูแลปัจจัยการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าในห่วง
โซ่อุปทานมุ่งเน้นด าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ชุมชน เนื่องจากพ้ืนท่ี
ในเขตภาคเหนือ (17 จังหวัด) นั้น มีศักยภาพในการผลิตขึ้นอย่างยิ่ง (โดยสภาพของพื้นที่ที่เป็นปัจจัยส าคัญ) มี
ผลผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องของการบริหาร
จัดการผลผลิต และการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่นเดียวกบเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ (จินตนา สนามชัยสกุล และ
คณะ, 2554) 
  ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้าวทั้งในด้านต้นทุนการผลิตการแปรรูปและการตลาด 
เป็นไปอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกัน ในหลายๆ ส่วนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างกระแสนิยมการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
จากภาคเหนือไปในคราวเดียวกัน รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาข้าวให้ได้คุณภาพตามความ
ต้องการของตลาด มีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่ าเพิ่ม เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งออกข้าวคุณภาพสูง (กระทรวงพาณิชย์, 2553) (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554) ยังได้มีนโยบาย
ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ข้าว 
 จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของประเทศ นอกจากจะมีการปลูกข้าว
แล้วก็ยังมีการข้าวโพด อ้อย ด้วย เป็นต้น ข้าวของจังหวัดก าแพงเพชรมีการปลูกทุก 3 อ าเภอ แต่พบว่าเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวต่างคนต่างท าจากการส ารวจตลาดข้าวสารในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อศึกษาที่มาของข้าวสารจากร้านค้า
จ าหน่ายข้าวสารให้ข้อมูลว่า ข้าวสารทั่วไปส่วนใหญ่สั่งมาจากจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ 
ข้าวสารเมล็ดขาวซึ่งเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค ส่วนข้าวคุณภาพสูงเช่น ข้าวกล้อง ข้าวด า ข้าวแดง ข้าวหอมมะลิ ข้าว
ญี่ปุ่นเป็นข้าวท่ีปลูกในจังหวัดก าแพงเพชร ข้าวที่มีคุณภาพการหุงต้มดี กลิ่นหอม เหนียวนุ่ม รสชาติอร่อย แต่ต้องติด
ป้ายว่าเป็นข้าวจากจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดเชียงราย จึงจะจ าหน่ายได้ราคาสงูแต่ข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสาร (GAP) 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานพบว่าไม่มีจ าหน่าย มีวางจ าหน่ายในห้างบิ๊กซี แต่ราคาสูงมาก 
 ในการผลิตข้าวคุณภาพสูงที่เป็นข้าวอินทรีย์และข้าวปลอดสาร (GAP) มีวิธีการขั้นตอนยุ่งยากมาก 
เกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการท าแบบง่ายๆ ใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี ท าให้มีผู้ผลิตน้อย ราคาที่จ าหน่ายในท้องถิ่น
ใกล้เคียงกับข้าวทั่วไป ไม่มีแรงจูงใจให้อยากท า ขณะเดียวกันเกษตรกรต่างคนต่างท ามีการรวมตัวเป็นกลุ่มน้อยมาก 
กลุ่มจึงไม่มีความเข้มแข็ง ท าให้ไม่มีพลังในการต่อรองการวมกลุ่มส่วนใหญ่ท าเพื่อขอกู้เงินแล้วสลายตัวไปมีเกษตรกร
บางส่วนที่ท าข้าวอินทรีย์แต่ท าได้ไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดเพราะไม่สามารถควบคุมคุณภาพของแหล่งน้ าได้ จึง
ไม่ได้ใบรับรองมาตรฐานส่วนการท าเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานผลตอบแทนจากการท านาต่ ามาก แต่ต้องท าเพราะพื้นที่เหมาะสมและเคยท า
มาตั้งแต่บรรพบุรุษต้องเก็บไว้เป็นอาหาร ปัจจุบันต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นมากและราคาขายไม่เคยได้ตามที่รัฐบาล
ประกาศไว้ ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพสูงเพื่อแข่งขัน
กับข้าวจากประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นคู่แข่งส าคัญของไทยเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรชุมชนและ
เครือข่ายข้าว ซึ่งจะต้องต่อสู้กับกลุ่มนายทุนและแรงงานต่างชาติที่จะหลังไหลเข้ามาลงทุน การขยายการผลิตข้าว
คุณภาพสูงเพื่อรองรับการขยายตัวสถาบันการศึกษามีบทบาทในการวิจัยและถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายใน
ท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมในอีก 2 ปี ข้างหน้าเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ สภาพที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน เกษตรกรจะต้องหันกลับมองปัญหาและหาสาเหตุปัญหาของตนเองให้ถ่องแท้ในด้านปัจจัยการ
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ผลิต เช่น พันธุ์ข้าวปุ๋ย เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งการน าเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานกบ
องค์ความรู้ใหม่ๆจากภายนอกมาประยุกต์ใช้เพื่อท่ีไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 สิ่งส าคัญอีกประการก็คือเกษตรกรไม่มีความรู้ในวิธีการคิดต้นทุนการผลิตที่แท้จริงท าให้การตั้งราคา
ผิดพลาดน าไปสู่การเสียโอกาสในการสร้างรายได ้การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการคิดค านวณต้นทุนและผลตอบแทน
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) นั้นก็จะลดต้นทุนการผลิตลด 4 ปัญหาหนี้สิน ท้ายสุดจะ
น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้มีวิจัยจึงเสนอโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวเจ้า
พันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค านวณต้นทุนท่ีแท้จริงในการปลูก
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ซึ่งงานวิจัยนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าพันธ์ุ กข29 (ชัยนาท80) จะมีส่วนส าคัญใน
ทุกกระบวนการท าให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ท าให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข
29 (ชัยนาท80) มีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการวิจัยนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาต้นทุนการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ศึกษาผลตอบแทนในการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัย
นาค80) หมู่บ้านไร่สุขุม หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงปริ มาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาต้นทุนการปลูกข้าวเจ้าพันธ์ กข29 (ชัยนาท 80) หมู่บ้านไร่สุขุม หมู่ที่ 4 ต าบลห้วย
ยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร โดยวิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
เป็นข้อค าถามในการวิจัย ออกแบบเครื่องมือวิจัยและให้ผู้เช่ียวชาญในการตรวจตามหนังสือ IOC จ านวน 3 ท่านและ

ตัวแปรต้น 
ข้อมูลทั่วไป 
 -พันธ์ข้าว 
 -ระยะเวลาการปลูก 
 -ประมาณข้าวที่ไดต้่อรอบการปลกู 
 -จ านวนพื้นที่ในการปลูก 
ต้นทุน 
 -วัตถุดิบ (ทางตรง)(ทางอ้อม) 
 -ค่าแรงงาน(ทางตรง)(ทางอ้อม) 
 -ค่าใช้จ่ายในการผลติ   
ผลตอบแทน 
 -อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) 
 -อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 
 -อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ(ROE) 
 

ตัวแปรตาม 
ต้นทุนและผลตอบแทน 

จากการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 
(ชัยนาท80) 
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น าเครื่องมือวิจัยไปปรับปรุงและน าเครื่องมือไปใช้ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ส าหรับน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เขียนสรุป และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ที่ตั้งไว ้
 วัตถุประสงค์ 2.ศึกษาผลตอบแทนในการปลูกข้าวเจ้าพันธ์ กข29 (ชัยนาท 80) หมู่บ้านไร่สุขุม หมู่ที่ 4 
ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร โดยวิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดเป็นข้อค าถามในการวิจัย ออกแบบเครื่องมือวิจัยและให้ผู้เช่ียวชาญในการตรวจตามหนังสือ IOC 
จ านวน 3 ท่านและน าเครื่องมือวิจัยไปปรับปรุงและน าเครื่องมือไปใช้ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ส าหรับน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุป และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในแต่ละประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ตั้งไว้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกประชากรเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประชากรที่ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขต
หมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 35 คน โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ  

1. เป็นผู้น ากลุ่มอาชีพเกษตรกรและเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านไร่สุขุม หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพราน
กระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการปลูกข้าวเจ้าพันธ์ กข29 ( ชัยนาท 80) และสามารถให้
ความรู้ได้จริง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน 

             ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
  ส่วนที่ 2 ศึกษาการลงทนุในการปลูกข้าวเจ้าพนัธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) 
  ส่วนที่ 3 ศึกษารายได้ของการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) 
  ส่วนที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการปลูกจนถึงจ าหนา่ย 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

ในการออกแบบเครื่องมือเพื่อการวิจัยได้ค านวณดชันีความสอดคล้องระหว่างรายการแบบ
สัมภาษณ์ด้วยคา่ IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร(Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง 

ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา บทความ วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต (Internet)และงานวิจยัที่
มีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์(Interview) 
2.1 ผู้วิจัยได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) 
2.2 ผู้วิจัยได้ด าเนนิการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบนัทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants)และการบนัทกึเสียง จ านวน 35 คน 
2.3 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)แล้วน ามาวิเคราะห์ 

พร้อมทั้งแยกแยะจับประเดน็อีกทั้งตัดค าพูดบางค าที่ไม่เหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกับการวิจัยออกไป เพื่อให้
ข้อมูลนั้นเป็นไปตามระเบียบวิธกีารวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เก็บขอ้มูลเป็นตัวเลขทุก
วัตถุประสงค ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมลูของกลุ่มเป้าหมาย ใช้การค านวณหาร้อยละ (%) และน าข้อมูลทีไ่ด้บรรยาย

เชิงพรรณนา 
2. การวิเคราะห์ข้อมลูของส่วนต้นทุน  

2.1 ค านวณหาต้นทุนรวม  = (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนผสม) 
2.2 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  = ต้นทุนผันแปร / ปริมาณการผลติ 
2.3 ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน  = ต้นทุนคงที่ / (ราคาขาย – ต้นทนุผันแปร) 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูของส่วนผลตอบแทน  
3.1 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (Return On Equity : ROE)(%) 

= ก าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น  
3.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (Return On Assets : ROA)(%)  

= ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม 
3.3 การวัดผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return On Lnvestment : ROI)(%) 

= (รายได้ – ต้นทนุ) / ต้นทุน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เน้นศึกษาต้นทุนการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุย
ประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้งอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร และศึกษาผลตอบแทนในการปลูกข้าว
เจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ ง อ าเภอ  พรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นการสัมภาษณ์เกษตรกร ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.14 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 40 จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวน สมาชิก 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.57  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านเพศของสมาชิกเกษตรกร 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

20 
15 

57.14 
42.76 

รวม 35 100 
 

 ข้อมูลด้านเพศของสมาชิกเกษตรกร  พบว่า สมาชิกเกษตรกรมีจ านวนทั้งหมด 35 ราย เป็นเพศ
ชาย 20 ราย คิดเปน็ร้อยละ 57.14 และ เป็นเพศหญิง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.76 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านอายุของสมาชิกเกษตรกร 
ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

          30-39 ปี 
          40-49 ปี 
          50-59 ปี 
          60 ปีขึ้นไป 

13 
6 
12 
4 

37.14 
17.14 
34.29 
11.43 

รวม 35 100 
ข้อมูลด้านอายุของสมาชิกเกษตรกร พบว่า สมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี 

จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมามีอายุระหว่าง 50-59 ปี จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 



 
839 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

34.29 และมีอายุระหว่าง 40-49 ปี มีจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.14 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจ านวน
เท่ากับ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.43  
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้ศึกษา 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

14 
11 
9 
1 

40 
31.43 
25.71 
2.86 

รวม 35 100 
  

ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์  พบว่า สมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษา จ านวน 14 
ราย คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 31.43 และจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 จ านวน 9 รายคิดเป็นร้อยละ 25.71 และจบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.86 
 

ตารางที่ 4 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

(คน) 
จ านวน ร้อยละ 

1-2 16 45.71 
3-4 17 48.57 

          5 คน ขึ้นไป 2 5.72 
รวม 35 100 

  

จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ให้สัมภาษณ์  พบวา สมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คนจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.57 รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1 -2 คน 
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.71 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 5 คนขึ้นไป มีจ านวน 2 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 5.72 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนจากการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) 
ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) ในเขตหมู่บ้านไร่สุขุม หมู่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร และผลตอบแทนในการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขต
หมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ  พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ ดังนี้      
 

ตารางที่ 5 สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยประมาณการของเกษตรกรต่อพ้ืนท่ีการเพาะปลกูข้าว 
ข้อมูลด้านสินทรัพย์ หนี้สนิและสว่นของเจ้าของ ส าหรับการเพาะปลูก1 ไร่ ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ 
สินทรัพย์    
    เงินสด (เงินทุนหมุนเวียน) 6,000 150,000 
    วัตถุดิบ (เมล็ดพันธ์ุ,ปุ๋ย,) 680 17,000 
    ที่ดิน (ราคาประมาณ 100,000 บาท)  100,000 2,500,000 
    เครื่องจักร (รถการเกษตรดัดแปลง) 45,000 45,000 
    อุปกรณ์ในการเพาะปลูก 1,432 35,800 
          รวมสินทรัพย์ 153,112 2,747,800 
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ตารางที่ 5 สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยประมาณการของเกษตรกรต่อพ้ืนท่ีการเพาะปลกูข้าว (ต่อ) 
ข้อมูลด้านสินทรัพย์ หนี้สนิและสว่นของเจ้าของ ส าหรับการเพาะปลูก1 ไร่ ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ 
หนี้สิน   
      - - - 
          รวมหนี้สิน - - 
ส่วนของเจ้าของ   
    เงินทุนส่วนของเจ้าของ 153,112 2,747,800 
          รวมส่วนของเจ้าของ 153,112 2,747,800 
          รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 153,112 2,747,800 

 
แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยประมาณการของเกษตรกรต่อพื้นที่การเพาะปลูกข้าว 

พบว่ามีสินทรัพย์ เท่ากับ 153,112 บาท ไม่มีหนี้สิน และมีรวมส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 153,112 บาท  
 

ตารางที่ 6 รายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร  
ประมาณการก าไร (ขาดทุน) ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร่ ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ 

รายได้  21,000 525,000 
หัก ต้นทุนในการปลูกข้าว  1,200 30,000 
ก าไรขั้นต้น 19,800 495,000 
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  550 13,750 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย 19,250 481,250 
หัก ดอกเบี้ย  - - 
ก าไรสุทธิ 19,250 481,250 

 
แสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร  พบว่าเกษตรกรมีรายได้ส าหรับการ

เพาะปลูก 1 ไร่ มีรายได้ 21,000 บาท มีต้นทุนในการปลูกข้าว 1,200 บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 550 บาท 
และมีก าไรสุทธิ 19,250 บาท ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ มีรายได้ 525,000 บาท มีต้นทุนในการปลูก 30,000 มี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 13,750 บาท และมีก าไรสุทธิ 481,250 บาท 

 
ตารางที่ 7 ต้นทุนการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

ขนาดพ้ืนที ่
ต้นทุนแยกตามลกัษณะต้นทนุ 

ต้นทุนคงที ่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนผสม 
ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร ่ 153,112 1,200 550 
ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ 2,747,800 30,000 13,750 

 
แสดงต้นทุนการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้งอ าเภอ

พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ทีมผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาค านวณหาต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย และ
ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน ดังนี้ 

ค านวณหาต้นทุนรวม   = (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนผสม) 
   ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร ่  = (153,112 + 1,200 + 550) ; 154,862 บาท 
   ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ = (2,747,800 + 30,000 + 13,750) ; 2,791,550 บาท 
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ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  
   ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร่ ได้ข้าวเปลือก 700 กิโลกรัม/รอบ ดังนั้น 700x3 เท่ากับ 2,100 กิโลกรัม 

= 1,200 / 2,100   ; 0.57 บาท 
   ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ ได้ข้าวเปลือก 17,500 กิโลกรัม/รอบ ดังนั้น 17,500x3 เท่ากับ 52,500 

กิโลกรัม 
= 30,000 / 52,500  ; 0.57 บาท 

ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน (ราคาขาย 30 บาทต่อกิโลกรัม ณ วันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2562) 
   จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ / (ราคาขาย – ต้นทุนผันแปร) 
   ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร่   = 153,112 / (30 – 0.57)  ; 5,202.58 กิโลกรัม/ป ี
   ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่  = 2,747,800 / (30 – 0.57)  ; 93,367.31 กิโลกรัม/ปี 

  
จากการค านวณ พบว่า ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร่ มีต้นทุนรวม 154,862 บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  

0.57 บาท และมีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน 5,202.58 กิโลกรัม/ปี ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ มีต้นทุนรวม 2,791,550 
บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 0.57 บาท และมีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน 93,367.31 กิโลกรัม/ปี 
 
ตารางที่ 8 ผลตอบแทนในการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ  
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราส่วนทางการเงิน ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร่ ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ 
ผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 1,100% 1,100% 
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) 12.57% 17.51% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 12.57% 17.51% 

 
แสดงผลตอบแทนในการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 

ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ  พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนการลงทุน 
(Return on Investment : ROI)เท่ากับ 1,100% /ไร่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return On 
Equity: ROE) เท่ากับ 12.57% /ไร่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets: ROA) เท่ากับ 
12.57%/ไร่  อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 91.67 ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) ดัง
ตาราง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์พันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่บ้านไร่สุขุม หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 
37.14 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศกึษาคิดเป็นร้อยละ 40 จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวน สมาชิก 
3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรมีรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเพาะปลูกข้าวของ
เกษตรกร  พบว่าเกษตรกรมีรายได้ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร่ มีรายได้ 21,000 บาท มีต้นทุนในการปลูกข้าว 1,200 
บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 550 บาท และมีก าไรสุทธิ 19 ,250 บาท ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ มีรายได้ 
525,000 บาท มีต้นทุนในการปลูก 30,000 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 13,750 บาท และมีก าไรสุทธิ 481,250 
บาท จากการค านวณ พบว่า ส าหรับการเพาะปลูก 1 ไร่ มีต้นทุนรวม 154,862 บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 0.57 
บาท และมีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน 5,202.58 กิโลกรัม/ปี ส าหรับการเพาะปลูก 25 ไร่ มีต้นทุนรวม 2,791,550 บาท 
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 0.57 บาท และมีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน 93,367.31 กิโลกรัม/ปี ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกรียงไกร มายประเสริฐ (2545) ได้ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวหอมมะลิกับข้าว
วสุพรรณบุรีในอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จากการศึกษา พบว่าการปลูกข้าวหอมมะลิมีต้นทุนต่อไร่
ต่อปีระหว่างปีที่ 1-5 เป็นจ านวนเงิน 8,172.80-9,365.43 บาท และงานวิจัยของ กัญญนัทธ  ตันติสุข  (2551) ได้
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ท าการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวแบบหวานน้ าตมในพื้นที่แต่ละขนาดในต าบลบึง
ทองหลาง อ าเภอล าลูกกาจังหวัด ปทุมธานีมีต้นทุนรวมในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดู เป็นจ านวน 4,244.54 บาท 
และงานวิจัยของ รัชนี รูปหล่อ (2547) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
อินทรีย์และข้าวสารเคมีของเกษตรกรในอ าเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร การเก็บรวบรวมด้วยวิธีการ สัมภาษณ์
เกษตรกร จ านวน 60 ราย ผลจากการศึกษาพบว่า การผลิตข้าวอินทรีย์เฉลีย่ต่อไร่ มีต้นทุนท้ังหมด เท่ากับ 2,737.15 
บาทและงานวิจัยของจุฑาทิพย์ สองเมือง และคณะ (2551) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาก 
การปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวใช้สารเคมีของเกษตรกรในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุนในการผลิตข้าวอินทรีย์และการ ผลิตข้าวใช้สารเคมี โดย
ผลการวิจัยพบว่า การผลิตข้าวอินทรีย์มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,718.10 บาท มีรายได้สุทธิเฉลี่ยไร่ละ 
5,738.76บาท มีก าไรสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 4,631.90 บาท มีระดับ ผลผลิตคุ้มทุนเฉลี่ยไร่ละ 146.99 กิโลกรัม และระดับ
ราคาคุ้มทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.88 บาท 
 ผลตอบแทนในการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80) ในเขตหมู่บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยั้ง 
อ าเภอ  พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนการลง ทุน (Return on 
Investment : ROI)เท่ากับ 1,100% /ไร่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return On Equity: ROE) เท่ากับ 
12.57% /ไร่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets: ROA) เท่ากับ 12.57%/ไร่  อัตราก าไรสุทธิต่อ
ยอดขายร้อยละ 91.67 ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิจัยของวันธะนา สานุสิทธิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบ ของการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีและสารชีวภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่อ้อย 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ข้อมูลปีการเพาะปลูก 2552/2553 ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
จานวน 125 ราย ผลจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี มีต้นทุนรวมเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 
7,450 บาทต่อไร่ ในประเด็น ต้นทุนในการปลูกข้าว ซึ่งกลุ่มวิจัยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเจ้า
พันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) ในเขตพื้นท่ีหมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ได้
ต้นทุนเท่ากับ 1,750 บาท/ไร่ ซึ่งประเด็นที่ไม่สอดคล้อง คือ ประเด็นต้นทุนของเกษตรกรบ้านไร่สุขุมที่ต่ ากว่า 
งานวิจัยอ้างอิงในประเด็นของต้นทุนการผลิตเพราะเกษตรกรบ้านไร่สุขุมใช้วิธีการปลูกแบบปลอดภัยไม่มีค่าใช้จ่าย
ในส่วนของค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาฆ่าแมลงและค่าก าจัดศัตรูพืช ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมีต้นทุนคงที่ที่สูง โดยส่วนใหญ่เป็น
ต้นทุนจากที่ดิน เพราะราคาที่ดินมีราคาที่ปรับสูงขึ้น และราคาเรื่องจักรที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว เช่น รถการเกษตร
ดัดแปลง รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร และเครื่องพ่นยาที่มีราคาสูง และเกษตรกรต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการซ้อมบ ารุง
เครื่องจักรไว้ในระหว่างปีด้วย จึงท าให้เกษตรกรมีต้นทุนคงที่ท่ีสูง แต่เกษตรกรสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 

80) สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่ควรเผยแพร่ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลกู
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) ดังนี้  

1. การศึกษาต้นทุนของการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) ของเกษตรกรที่ส่งผลสามารถให้
เกษตรกรสามารถทราบต้นทุนในการปลูกข้าวของตนเองได้ 

2. ผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อครอบครัว เพราะเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวมีรายได้ส่วนใหญ่จากการจ าหน่ายข้าวเป็นหลัก  

3. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความคาดหวังที่จะได้รับรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายข้าว เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
ที่กิโลกรัมละ 15 บาท ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2555 นั้นเกษตรกรสามรถจ าหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาด้านแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวท่ีสูง 
2. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนการเพาะปลูกข้าว 
3. ควรมีการศึกษาช่องทางการจ าหน่ายข้าวท่ีมีรายได้สูง หรือช่องทางที่มีรายได้เพิ่ม 

 



 
843 
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