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             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาว เพื่อ
วิเคราะหโครงสรางตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาว และศึกษาปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาการปลูกขาวในพ้ืนท่ีตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กลุมประชากรท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแก เกษตรกรผูมีอาชีพปลูกขาวในพ้ืนท่ีตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน จำนวน
42 ครัวเรือน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ วิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ และใชการคำนวณทางบัญชี
             ผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน รอยละ 69.05 อายุ
51-60 ป คิดเปนรอยละ 57.15 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนตน (ป.4) คิดเปนรอยละ 
52.38 พื้นที่ในการปลูกขาวของเกษตรกรทั้งหมดเปนที่ดินของตนเองและใชวิธีการเพาะปลูก
แบบทำนาดำ 
             ตนทุนรวมเฉลี่ยตอไร ในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรรายยอยมีตนทุนรวมเฉลี่ย
4,327.17 บาทตอไร ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรรายยอย ใหผลผลิตเฉลี่ย
0.77 ตันตอไร ใหรายไดเฉล่ีย 8,863.07 บาทตอไร มีกำไรสุทธิเฉล่ีย 3,764.70 บาทตอไร มีจุด
คุมทุนอยูที่ 0.02 ตันตอไร มีอัตรากำไรตอตนทุนรอยละ 87 อัตรากำไรตอยอดขายรอยละ 
42.48 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) รอยละ 40.37%
             สำหรับโครงสรางตนทุนในการปลูกขาวเฉล่ียตอไรประกอบดวย 3 สวนท่ีสำคัญ ไดแก
คาแรงงานรอยละ 49.17 คาใชจายการผลิตรอยละ 48.21 และคาวัตถุดิบรอยละ 2.62  โครงสราง
ตนทุนคาแรงงานในการปลูกขาวเฉล่ียตอไรประกอบดวย 4 สวนท่ีสำคัญ ไดแก คาแรงงานตนเอง
รอยละ 62.54  คาจางปลูก (เหมาจาย) รอยละ 32.74 คาจางหวานปุยและคาจางฉีดพนยารอยละ
50.14 และ   โครงสรางตนทุนคาใชจายการผลิตเฉลี่ยตอไรประกอบดวย 8 สวนที่สำคัญ ไดแก
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คาจางไถนารอยละ 34.83 คาจางรถเกี่ยวขาวรอยละ 28.75  คาน้ำมันเชื้อเพลิงรอยละ 18.51 
คาปุยรอยละ 9.50 คายาปราบวัชพืชรอยละ 3.52 คายาปราบศัตรูพืชรอยละ 2.52 คาฮอรโมน
บำรุงขาวรอยละ 2.07 และคาภาษีที่ดินรอยละ 0.30
                ปญหาในการปลูกขาวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ปญหาภัยธรรมชาติ เชนฝนแลง รองลงมา คือ ดินเส่ือม
คุณภาพ  และอันดับสามคือราคาปุยสูงขึ้น และแนวทางแกไขปญหาในการปลูกขาวพบวา 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด  อันดับแรก คือ หนวยงานภาครัฐควรใหความรู 
เกี่ยวกับการปลูกและการปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกขาวเพื่อลดคาใชจายและเพิ่ม
ผลผลิตใหมากขึ้น รองลงมาคือ หนวยงานภาครัฐควรใหความรูเกี่ยวกับการลดการใชปุยเคมี

คำสำคัญ : ตนทุน ผลตอบแทน การปลูกขาว โครงสรางตนทุน

Abstract

               This research aimed to study the Cost and Return of Rice Cultivation
in order to study and analyze the cost structure and the return, as well as to 
study the problems and remediation action with regard to rice cultivation in 
Pasak Sub-District, Chiangsaen Amphoe, Chiangrai Province. The population of 
the study includes 42 households of rice farmers in Pasak Sub-District, Chiangsaen 
Amphoe. Questionnaire was used as a research instrument. Data was analyzed 
using statistical analysis software to determine the frequency, percentage and 
accounting calculations.
               Result of the study shows that the majority of respondents,  69.05 
percent are male, 57.17 percent aged 51-60 years old, 52.38  percent completed 
4th grade of elementary school. The areas of rice production are owned by the 
farmers themselves and transplant method is used for rice production. 
               The cost of small rice farms average at 4,327.17 Baht per Rai. For the 
return of rice production, productivity of small rice farms yields at 0.77 ton per Rai,  
which generate income at 8,863.07 Baht per Rai, average net profit at 3,764.70 Baht 
per Rai. The break-even point is at 0.02 ton per Rai, ratio of profit to cost at 87%, 
ratio of profit to revenue at 42.48%, rate of return on assets at 40.37%.
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               For the cost structure of rice cultivation per Rai, there are 3 main cost
elements including, labor cost at 49.17 percent, production expenses at 48.21 
percent and raw material cost at 2.62 percent. Cost components of the labor 
cost consists of 4 main parts including, proprietor income at 62.54 percent, labor 
hiring cost for rice transplanting at 32.74, labor hiring for fertilizing and insecticide 
spray at 50.14 percent.  Moreover, the production cost per Rai consists of 8 
components including ploughing hire at 34.83 percent, harvest tractor hire at 
28.75 percent, fuel cost at 18.51 percent, fertilizer cost at 9.50 percent, herbicide 
at 3.52 percent, insecticide at 2.52, nourishment hormones at 2.07 percent, and 
land tax at 0.30 percent.
               The top 3 most common problems in rice cultivation of rice farmers 
in Pasak Sub-District, Chiangsaen Amphoe, Chiangrai Province are natural hazards, 
i.e. draught, follows by deteriorating soil condition, and the third is increasing price 
of fertilizer. Regarding the remediation of the rice cultivation problems, the farmers 
suggested that, firstly, governmental sector should provide education to promote 
knowledge in rice transplanting and soil condition improvement to be suitable 
for rice cultivation which, ultimately will reduce the cost and increase productivity. 
The next suggestion is for the government sector to educate how to minimize 
the use of chemical fertilizer.

บทนำ

               ประชากรในแถบเอเชียนับวันจะเพ่ิมข้ึน และมีความตองการในการบริโภคขาวเปน
อาหารหลักทุกวัน โดยเฉพาะประเทศไทยนิยมบริโภคขาวมากกวาประเทศอ่ืนๆ ในโลก หรืออาจ
กลาวไดวาประชากรของโลกบริโภคขาวเฉล่ีย 118 กก.ตอคนตอป สวนคนไทยบริโภคขาวเฉล่ีย
335 กก. ตอคนตอป พื้นที่ในการผลิตขาวกลับมีจำนวนจำกัด ทำใหขาวกลายเปนพืชที่มีความ
สำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศและของโลกดวยจำเปนตองมีการศึกษาคนควาเทคโนโลยีใหมๆ   
การคำนวณตนทุนมาใชในการเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพ้ืนท่ีใหสูงข้ึน(ความสำคัญของขาว,ออนไลน).
ถาประเทศไทยผลิตขาวไดเปนจำนวนมากสงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลกทำรายไดเขาประเทศ
เปนอยางมาก เน่ืองจากไทยมีศักยภาพในการสงออก (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,ออนไลน)
ทำใหในปจจุบันการทำนาขาวเปลี่ยนวัตถุประสงคไปจากเดิมที่มุงปลูกขาวใชเพื่อการบริโภค 

Keywords : Cost, Return, Rice Cultivation, Cost Structure
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มาเปนการแลกเปล่ียนเพ่ือการคาขายมากข้ึน ใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึน เพ่ือใหไดผลผลิตท่ี 
เร็วท่ีสุดและมากท่ีสุด และภาครัฐดำเนินโครงการประกันรายไดระหวางป 2552/53 - 2553/54 
ขาวทำใหเกษตรกรมีความม่ันใจในเร่ืองผลตอบแทนและรายไดท่ีจะไดรับจากการขายขาวเปลือก
จูงใจใหขยายเน้ือท่ีเพาะปลูก (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน) แตเกษตรกรไทยกลับ
มีหนี้สินเปนจำนวนมากในดานการผลิตยังมีผลผลิตตอไรต่ำ (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 
ออนไลน) จากการที่เกษตรกรประสบปญหาภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง   น้ำทวม วาตภัย การ
เกิดโรคระบาด ศัตรูพืช เปนตนและการผลิตขาวในปจจุบันเกษตรกรมีความจำเปนตองใชปุยเคมี
มากขึ้นทำใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 
               จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่สำหรับการทำนาประมาณ 1,352,272 ไร  ไดผลผลิตรวม 
840,991 ตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน)  โดยเฉพาะตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย มีประชากรอาศัยอยู 210 ครัวเรือน มีพื้นที่ 37,500 ไร (องคการบริหารสวน
ตำบลปาสัก, 2553) เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวนาปและใชวิธีการเพาะปลูกแบบทำนาดำ 
มีการใชปุยเคมีและยาปราบวัชพืชและศัตรูพืช ถึงแมวาเกษตรกรผูปลูกขาวมีปญหาซ่ึงเกษตรกร
สวนใหญประสบเชนปุยเคมี ยาปราบวัชพืช ศัตรูพืชและน้ำมันมีราคาแพง คาจางแรงงานสูงข้ึน 
ทำใหผลตอบแทนและรายไดไมแนนอน
               ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวใน
พ้ืนท่ีตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพ่ือใหเกษตรกรไดทราบตนทุนท่ีแทจริงใน
การปลูกขาวอันจะนำไปสูการวางแผนลดตนทุนในการปลูกขาวและหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการลงทุนเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เทศบาลตำบลปาสัก  เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรใชเปนขอมูลในการวางแผนในการสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูปลูกขาวท้ังใน
ดานการวางแผนการลงทุนและดานความรูแกเกษตรใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืนตอไป
อันจะทำใหเกษตรกรผูปลูกขาวมีความเปนอยู  คุณภาพชีวิตท่ีดีและเศรษฐกิจของชุมชนมีความ
อยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

                1. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวในพื้นที่ตำบลปาสัก อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
                2. เพ่ือวิเคราะหโครงสรางตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวในพ้ืนท่ีตำบลปาสัก 
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
                3. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการปลูกขาวในพ้ืนท่ีตำบลปาสัก 
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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วิธีการวิจัย

                วิจัยครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของผานแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือวิจัยคือแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูล
คือ เกษตรกรผูมีอาชีพปลูกขาวของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน จำนวน 42 
ครัวเรือน โดยใชการสุมแบบเจาะจง โดยใชระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557

ผลการวิจัย
                จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกขาวของเกษตรกร ตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 69.05 รองลงมาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 30.95 
สวนใหญมีอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 57.15 รองลงมาอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 23.81 
และสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.4) คิดเปนรอยละ 52.38 
รองลงมาอยูในระดับต่ำกวาประถมศึกษาตอนตน (ป.4) คิดเปนรอยละ 30.95 พ้ืนท่ีในการปลูก
ขาวของเกษตรกรท้ังหมดเปนท่ีดินของตนเองและใชวิธีการเพาะปลูกแบบทำนาดำ และเกษตรกร
สวนใหญรอยละ 28.57  มีขนาดพื้นที่ในการเพาะปลูก 12 ไร รองลงมามีขนาดพื้นที่ใน
การเพาะปลูก 15 ไร คิดเปนรอยละ 21.44 

             1. ตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาว
                   ตนทุนรวมเฉลี่ยตอไร ในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรรายยอยมีตนทุน
รวมเฉลี่ย  4,327.17 บาทตอไร ประกอบดวย คาวัตถุดิบเฉลี่ย 113.48 บาทตอไร คาแรงงาน
เฉลี่ย 2,127.80 บาทตอไร และคาใชจายการผลิตเฉลี่ย 2,085.89 บาทตอไร
                   ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรรายยอย ใหผลผลิตเฉล่ีย 0.77
ตันตอไร ใหรายไดเฉล่ีย 8,863.07 บาทตอไร มีกำไรสุทธิเฉล่ีย 3,764.70 บาทตอไร มีจุดคุมทุน
อยูท่ี 0.02 ตันตอไรมีอัตรากำไรตอตนทุนรอยละ 87 อัตรากำไรตอยอดขายรอยละ 42.48 อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) รอยละ 40.37

การเก็บรวบรวมขอมูล

         การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไปนี้
         1. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเลือกสอบถามเกษตรกรรายยอยที่มีขนาดพื้นที่
ในการปลูกขาว 10-30 ไร 
         2. เก็บแบบสอบถามคืนพรอมตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีสามารถใชในการศึกษา 
         3. นำขอมูลมาดำเนินการตรวจสอบ แจกแจงความถ่ีพรอมกับนำไปวิเคราะหขอมูล
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           2. การวิเคราะหโครงสรางตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาว
                โครงสรางตนทุนในการปลูกขาวเฉลี่ยตอไรประกอบดวย 3 สวนที่สำคัญ ไดแก 
คาแรงงานรอยละ 49.17 คาใชจายการผลิตรอยละ 48.21 และคาวัตถุดิบรอยละ 2.62
                โครงสรางตนทุนคาแรงงานในการปลูกขาวเฉล่ียตอไรประกอบดวย 4 สวนท่ีสำคัญ
ไดแก คาแรงงานตนเองรอยละ 62.54  คาจางปลูก (เหมาจาย) รอยละ 32.74 คาจางหวานปุย
และคาจางฉีดพนยาฯ รอยละ 50.14
                โครงสรางตนทุนคาใชจายการผลิตเฉล่ียตอไรประกอบดวย 8 สวนท่ีสำคัญ ไดแก 
คาจางไถนารอยละ 34.83 คาจางรถเก่ียวขาวรอยละ 28.75  คาน้ำมันเช้ือเพลิงรอยละ 18.51
คาปุยรอยละ 9.50 คายาปราบวัชพืชรอยละ 3.52 คายาปราบศัตรูพืชรอยละ 2.52 คาฮอรโมน
บำรุงขาวรอยละ 2.07 และคาภาษีที่ดินรอยละ 0.30
            3. ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปลูกขาว
                ปญหาในการปลูกขาวของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ปญหาภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง รองลงมา คือ ดิน
เส่ือมคุณภาพ  และอันดับสามคือราคาปุยสูงข้ึน สวนแนวทางการไขปญหาในการปลูกขาวพบวา 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีพบมากท่ีสุด อันดับแรก คือ หนวยงานภาครัฐควรใหความรูเก่ียว
กับการปลูกและการปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกขาวเพื่อลดคาใชจายและเพิ่มผลผลิต
ใหมากขึ้น  รองลงมาคือ หนวยงานภาครัฐควรใหความรูเกี่ยวกับการลดการใชปุยเคมี

อภิปรายผล
              จากการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังนี้
                   1. ตนทุนการปลูกขาวประกอบดวย 3 สวนที่สำคัญ ไดแก ตนทุนคาแรงงาน
รอยละ 49.17 ตนทุนคาใชจายการผลิตรอยละ 48.21 และตนทุนคาวัตถุดิบ รอยละ 2.62 ใน
การลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรรายยอย มีสัดสวนของคาแรงงานมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผล
การวิเคราะหโครงสรางตนทุนการปลูกขาวของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่ีไดทำการวิเคราะห
โครงสรางตนทุนในการปลูกขาวนาปชวงการผลิต 2546 ที่พบวา มีสัดสวนคาใชจายเกี่ยวกับ
คาแรงงานมากท่ีสุด (ศูนยพัฒนาความรูการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา, 2550) ท้ังน้ีคาแรงงาน
ท่ีมีท้ังแรงงานคนและเคร่ืองจักรมากท่ีสุด และกวาคร่ึงเปนคาจางแรงงานตนเองในการเก็บเก่ียว
ทำใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย
                   2. โครงสรางคาใชจายการผลิตขาวนาปในปจจุบันจะเห็นวามีสัดสวนของคาจาง
รถไถนา รอยละ 34.83 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับคาใชจายการผลิตรายการอ่ืนๆ ท้ังน้ี
เน่ืองจากแรงงานคนไมเพียงพอท่ีจะทำใหทันในชวงเวลาเพาะปลูกได ประกอบกับรถไถนาเปน
เคร่ืองจักรท่ีใชทุนแรงท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว แตมีราคาสูงเกษตรกรสวนใหญจึงนิยมจางรถไถนา
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ในการปรับพ้ืนท่ีกอนปลูกขาว คาใชจายการผลิตท่ีสำคัญท่ีมีสัดสวนมากรองลงมา ไดแก คาจาง
รถเก่ียวขาวรอยละ 28.75 และคาน้ำมันเช้ือเพลิงรอยละ 18.51 เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญใช
เคร่ืองจักรเพ่ือทดแทนแรงงานคน ซ่ึงมีความรวดเร็ว ลดตนทุนในการผลิตและการเก็บเก่ียวขาว
ในปจจุบันใชการจางรถเก่ียวขาวแทนแรงงานคนท้ังหมด ซ่ึงราคาคาจางในแตละปจะเพ่ิมสูงข้ึน
ตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำใหเกษตรกรมีตนทุนสวนนี้มากขึ้น 
ประกอบกับการทำนาในปจจุบันเกษตรกรนิยมทำนาป ซึ่งทำใหมีตนทุนคาน้ำมันที่ตองใชเพื่อ
การสูบน้ำเขาพ้ืนท่ีทำนา โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงจึงทำใหมีตนทุนคาใชจายการผลิตในปจจุบัน
สูงขึ้นตามไปดวย
                3. ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาว การลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรรายยอยให
ผลผลิตเฉล่ีย 0.77 ตันตอไร จะเห็นไดวา ผลผลิตตอไรท่ีไดยังต่ำอยูเม่ือเทียบกับตนทุนท่ีตองจาย
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรสวนใหญ ยังไมมีความรูท่ีจะนำมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
ขาวเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมากข้ึน ตลอดจนประสบปญหาภัยธรรมชาติ อาทิเชน ฝนแลง น้ำทวมการ
เกิดโรคระบาด ศัตรูพืช จึงทำใหผลผลิตตอไรท่ีไดต่ำ และเม่ือพิจารณารายได พบวารายไดเฉล่ีย
8,863.07 บาทตอไร กำไรสุทธิเฉล่ีย 3,764.70 บาทตอไร อัตรากำไรตอยอดขาย เทากับ 42.48 
ซึ่งเปนสัดสวนที่คอนขางสูง ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ นีรนาท  ศรีเจริญ 
และคณะ (2554) ที่ไดทำการศึกษาการพัฒนาบัญชีตนทุนการผลิตขาว พบวา รายไดจากการ
ปลูกขาวเจาท่ีเปนนาหวาน เฉล่ียไรละ 6,571.25 บาท ผลตอบแทนท่ีเปนกำไรเฉล่ียไรละ 3,328.50
บาท อัตรากำไรตอยอดขาย เทากับ 50.65 ท้ังน้ี จากการปลูกขาวของเกษตรกรรายยอยมีตนทุน
ในการผลิตกับรายไดหลังหักตนทุนและคาใชจายตางๆ  เมื่อเทียบกันจึงทำใหมีอัตรากำไรตอ
ตนทุนรอยละ 87 
                4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) รอยละ 40.37 จะเห็นไดวาการลงทุน
ปลูกขาวของเกษตรกรรายยอยในขนาดพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 10 – 30 ไร ใหผลตอบแทนสูงมาก
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของ สุขใจ  ตอนปญญา (2554) ไดทำการศึกษา เร่ือง ตนทุนและผล
ตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกร หมู 5 ตำบลหัวดง  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
พบวา เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 10-30 ไร จำนวน 10 คน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(ROA) เทากับรอยละ 34.80 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรรายยอยให
ผลผลิตตอไรสูง ในขณะที่ตนทุนในการผลิตต่ำจึงทำใหไดกำไรสุทธิเฉลี่ยตอไรสูง

ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช

              จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
               1. ผลผลิตขาวตอไรสูงมากเม่ือเทียบกับตนทุนในการลงทุนปลูกขาว เกษตรกรสามารถ 
ทำรายไดจากการผลผลิตท่ีรับไดอีก ซ่ึงเกษตรกรอาจไปขอคำแนะนำจากเกษตรจังหวัดเก่ียวกับ
วิธีการทำนาปลูกขาวใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น และออกไปดูแลนาขาวอยางสม่ำเสมอ
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               2. ตนทุนในการลงทุนปลูกขาวสูงมากโดยมีสัดสวนคาแรงงานมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาโครงสรางของคาใชจายการผลิต พบวา สวนใหญเปนคาแรงงานตนเอง คาจางปลูก 
(เหมาจาย) และคาจางหวานปุยและคาจางฉีดพนยา ซึ่งเปนการปลูกขาวในที่ดินของตนเอง 
เกษตรกรไดพ่ึงพาแรงงานตนเองเปนหลัก และมีจางเหมาปลูกขาวมีสัดสวนมากเปนอันดับสอง

               ในการวิจัยควรจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังตอไปนี้
               1. ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตขาวตอไรใหสูงข้ึน และศึกษาแนวทางในการลด
ตนทุนในการปลูกขาว ซึ่งจะทำใหมีรายไดและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพื่อเปนขอมูลในการชวยเหลือ
เกษตรกร
               2. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอตนทุนการปลูกขาวของเกษตรกร เพ่ือนำไปใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกร และนำไปใชเปนขอมูลในการวางแผนชวยเหลือ
เกษตรกรของหนวยงานภาครัฐตอไป
               3. ศึกษารูปแบบการปลูกขาวโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ระหวางเกษตรกร
ผูปลูกขาวท่ีมีความชำนาญและทักษะดานการปฏิบัติรวมกับสำนักงานเกษตร ท่ีมีความรูเชิงวิชาการ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
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