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(3)การจัดการการผลิตต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอม
มะลิ การวิจัยในครั้งน้ีใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิในพื้นท่ีต าบลเม็กด า ต าบลนาสีนวล และต าบลหนองบัว ของ
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 93 ราย ท าการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรแบบเจาะจงกลุ่มละ 1 หมู่บ้าน จ านวน 
3 กลุ่ม/หมู่บ้าน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพท่ัวไปทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.92  อายุ
เฉลี่ย 52.26 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คิด
เป็นร้อยละ 58.06 มีผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนเฉลี่ย  5 คน มีแรงงาน
ท าการเกษตรครัวเรือนเฉลี่ย  2 คน  2)ด้านการจัดการปัจจัยการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีพื้นท่ีท าการปลูกข้าวหอม
มะลิเฉลี่ย 9.14 ไร่ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย  26.97 กิโลกรัม
ต่อไร่ อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ 33.53 กิโลกรัมต่อไร่ 3)ด้านการ
จัดการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ต้นทุนการผลิตข้าวหอม
มะลิเฉลี่ยต่อไร่  4,577.74 บาท ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ 
315.28 กิโลกรัม รายได้จากการขายข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อครัวเรือน  
28,711.73 บาท  

ค าส าคัญ:  การจัดการ การผลิตข้าวหอมมะลิ พื้นท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย  
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Abstract 

The objective of this is to study the management 
of hom mali Rice Production of the 3  Tumbons in 
Payakphumphisai, Mahasarakham with the production 
environment, and the management of the production 
factors, costs, and revenues. The data was collected by 
the interview method and 93 samples were selected from 
3 villages in 3 Tumbons. The study results showed that 1) 
The majority of the farmers group members are more 
females than males by 5 6 . 9 2 % .  Average age of the 
members was 5 2 . 2 6  years old. The educational level of 
the majority of the members (5 8 . 0 6 % )  is Grade 4 .  The 
average number of household members is 5  people per 
household. Average number of agricultural laborers is 2 
people per household. 2) The average rice field area is 
9.14 rai. The average rice seed usage is 2 6 . 9 7  kg. Per rai. 
The average usage of chemical fertilizers is 33 . 53  kg. Per 
rai. 3) The average rice production cost is 4 ,577 .74  Baht 
per rai. The average rice yield is 3 1 5 . 2 8  kg. Per rai. The 
average rice sales revenue is 2 8 , 7 1 1 . 7 3  Baht per 
household.  

Keywords: Management, Hom Mali Rice Production, 
Phayakkhaphum Phisai District  
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บทน า 

ข้าวหอมมะลิ  หรือข้าวขาวดอกมะลิ  105 เป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ซ่ึงเป็นอ าเภอเดียวของ
จังหวัดมหาสารคาม (ภาพท่ี 1) ท่ีอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีเน้ือท่ี
เพาะปลูกข้าว ประมาณ   193,890 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.2 จากเน้ือ
ท่ีเพาะปลูกข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ท้ังหมด สภาพพื้นท่ีในการ
เพาะปลูกจะเป็นพื้นท่ีลุ่ม และพื้นท่ีดอน ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะท า
การเพาะปลูกข้าวโดยอาศัยน้ าฝน (อนันต์ พลธานี และคณะ, 2545) 
เพียงอย่างเดียวหรือท านาปี ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ท่ีมี
คุณภาพดีและมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เ น่ืองจากสภาพสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของพื้น ท่ีดั งกล่าว 
โดยเฉพาะสภาพของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินร่วนปนทรายไม่
อุ้มน้ าและเป็นดินเค็ม ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 
เพราะข้าวหอมมะลิจะมีการสร้างหรือหลั่งสารท่ีมีความหอม ซ่ึงเป็น
คุณสมบัติเฉพาะของข้าวพันธุ์น้ี ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม นิยมเพาะปลูกข้าวหอมมะลิกันมาก 
ส่วนมากท าการปลูกข้าวแบบการท านาหว่านข้าวแห้งหรือท านา
หว่านส ารวย (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2553) ปัจจัยท่ีมีผลท าให้
การผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรจะประสบผลส าเร็จมีก าไรจาก
การผลิตข้าวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการ (จรัญ ไทยานนท์, 2536) 
ถ้าหากเกษตรกรมีการจัดการด้านการผลิต (อัมพน ห่อนาค, 2541) 
ไม่ดี จะท าให้ได้ผลผลิตข้าวต่ ากว่า ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยของระดับ
อ าเภอ/ระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมี
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยจ านวน 334 กิโลกรัม/ไร่  (ส านักงานเศรษฐกิจ
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การเกษตร, 2554) ซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหาด้านการผลิตข้าวระดับ
ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยในพื้นท่ีดังกล่าวน้ี เพราะส่วนใหญ่
เกษตรกรจะท าการผลิตข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข 15 
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และท่ีเหลือจะจ าหน่ายสร้างรายได้ให้
ครัวเรือน  อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตข้าวหอม
มะลิในพื้นท่ีดังกล่าวยังมีน้อย วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ี เพื่อศึกษา
การจัดการปัจจัยการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอม
มะลิของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางให้ค าแนะน า และน าเทคโนโลยี
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิแก่เกษตรกรในโอกาส
ต่อไป     

 
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
          ท่ีมา: (ส านักงานจังหวัดมหาสารคาม, 2548) 
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วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เพื่อ  

1. ศึกษาสภาพท่ัวไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
2.  ศึ กษาการจั ดการปั จจั ยการผลิ ต  ต้ น ทุนและ

ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
 

วิธีการศึกษา 
 1. การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
     อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 
14 ต าบล ในการวิจัยน้ีได้เลือกพื้นท่ี 3 ต าบล เพราะเป็นพื้นท่ี
ด าเนินงานของโครงการจัดระบบฟาร์มปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างท่ีส ารวจข้อมูลจะเป็นสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตมหาสารคาม จ ากัด ท่ีท าการเพาะปลูก
ข้าวหอมมะลินาปี ได้แก่ ต าบลเม็กด า ต าบลนาสีนวล และต าบล
หนองบัว (รูปภาพท่ี 2) ซ่ึงมีความแตกต่างกันของสภาพพื้นท่ีปลูก
ข้าว ต าบลเม็กด า มีสภาพพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณใกล้ล าห้วย มีล าน้ า
ไหลผ่าน 1 สาย คือ ห้วยล าพังชู มีความกว้างประมาณ 20 เมตร 
ไหลผ่านพื้นท่ียาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีน้ าใช้ตลอดปี สภาพดินมี
ลักษณะเป็น ดินทราย ไม่อุ้มน้ ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ต าบลนาสี
นวล มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลักษณะท่ีราบและพื้นท่ีสูงหรือพื้นท่ีนาดอน มี
ล าห้วยคือ ห้วยบางบอน และห้วยล าเตา ไหลผ่านในช่วงฤดูฝนแต่ไม่
มีน้ าในช่วงฤดูแล้ง สภาพดินมีลักษณะเป็น ดินร่วนปนทราย และ
ต าบลหนองบัวมีสภาพพื้นท่ีเป็นลักษณะพื้นท่ีลุ่มๆ ดอนๆ เป็นลอน
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ลูกคลื่น สภาพดินมีลักษณะเป็น ดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ ามีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า และเป็นดินเค็ม  
 

 
ภาพท่ี 2  แผนท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
    ท่ีมา: (ท่ีว่าการอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย, ม.ป.ป.) 
 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาจาก
เอกสาร วารสาร งานวิจัย และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการผลิตข้าวหอม
มะลิจากเอกสารผลงานของผู้วิจัย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ส ารวจข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เกษตรกร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบการถามเกษตรกร ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นหลักได้แก่ สภาพท่ัวไปของครัวเรือน 
การจัดการปัจจัยการผลิต สภาพการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน
การผลิตข้าวหอมมะลิ ซ่ึงคัดเลือกแบบจ าเพาะเจาะจงในพื้นท่ี 3 
ต าบลๆ ละ 31 ราย รวมจ านวน 93 ราย     
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            3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

   โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive  
Method) จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพท่ัวไป
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การจัดการปัจจัยการผลิต วิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิ  ซ่ึงค่าสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ
ค่ากลาง เลขคณิต  (Mean) ค่ าสู งสุด  (Maximum)  ค่ าต่ า สุ ด  
(Minimum)  ค่าผลรวมท้ังหมด  (Summation) และค่าร้อยละ       
(Percentage)  

 
ผลการศึกษา  
 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากข้อมูลจากเอกสาร หรือ
วารสาร และงานวิจัยต่างๆ พบว่า สภาพทางกายภาพของดินซ่ึงกรม
พัฒนาท่ีดินได้จ าแนกกลุ่มชุดดินแบ่งออกเป็น 62 กลุ่มชุดดิน (ส านัก
ส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน, 2548) จะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึง
กัน และแตกต่างกันของเน้ือดินตามสภาพของกลุ่มชุดดิน ความ
เหมาะสมของดินและคุณภาพดิน ซ่ึงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นท่ีแต่ละ
ต าบลซ่ึงพบว่า ต าบลเม็กด า ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของ
ดินและคุณภาพของดิน ข้อมูลจากกรมพัฒนาท่ีดินได้จัดแบ่งดินท่ี
ปรากฏพบในพื้นท่ีต าบลเม็กด า (แผนพัฒนาต าบลเม็กด า, 2555) มี
อยู่ 18 กลุ่มชุดดิน คือ กลุ่มชุดดิน 17, 17/18, 18, 2, 20, 24, 24 
/17 , 35, 35/24, 38, 40, 40/406, 41, 41/24, 4 Sa, 6, 6–0w 6 
&8 ต าบลนาสีนวล ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและ
คุณภาพของดิน ข้อมูลจากกรมพัฒนาท่ีดินได้จัดแบ่งดินท่ีปรากฏพบ
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ในพื้นท่ีต าบลนาสีนวล (แผนพัฒนาต าบลนาสีนวล, 2555) จ านวน 5 
กลุ่มชุดดินคือ กลุ่มดินชุดร้อยเอ็ด (6)  กลุ่มดินชุดโคราช (13) กลุ่ม
ดินชุดดินตะกอนล าน้ าท่ีเกิดขึ้นสลับซับซ้อน (1)  กลุ่มชุดดินอุบล 
(11) กลุ่มชุดดินโพนพิสัย (14)  และต าบลหนองบัว ข้อมูลกลุ่มชุด
ดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน ข้อมูลจากกรม
พัฒนาท่ีดินได้จัดแบ่งดินท่ีปรากฏพบในพื้นท่ีต าบลหนองบัว 
(แผนพัฒนาต าบลหนองบัว, 2555) จ านวน 8 กลุ่มชุดดิน คือ กลุ่ม
ชุดดินท่ี 17 กลุ่มชุดดินท่ี 18 กลุ่มชุดดินท่ี 20 กลุ่มชุดดินท่ี 24กลุ่ม
ชุดดินท่ี 35 กลุ่มชุดดินท่ี 40 กลุ่มชุดดินท่ี 41 กลุ่มชุดดินท่ี 44 
การศึกษาข้อมูลกลุ่มชุดดินดั งกล่าว เพื่อ ให้ เกษตรกรน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรุงปรับบ ารุงดินให้เหมาะสมในการปลูกข้าว เพื่อ
เพิ่มผลผลิตข้าว และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง รวมท้ังการปรับตัว
ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เพราะพื้นท่ีดังกล่าวจะอยู่
ในเขตอับฝน หรือมีผลกระทบจากปัญหาฝนแล้งหรือฝนท้ิงช่วงในฤดู
ฝนแทบทุกปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร เกิดสุข และคณะ 
(2555) กล่าวว่า ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อความ
เป็นอยู่การด ารงชีพ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนใน
พื้นท่ีเป็นอย่างมาก ระบบเกษตรของทุกชุมชนศึกษามีความเสี่ยงทั้ง
น้ าท่วม และฝนแล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเป็นอย่างมาก 

การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการส ารวจข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรในประเด็นหลักเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  เกษตรกรผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.92  อายุเฉลี่ย 52.26 ปี ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 58.06 การ
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จัดการปัจจัยการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิ 
พบว่า ปัจจัยการผลิตข้าวของเกษตรกร ประกอบด้วย 4 ประการคือ 
ท่ีดิน แรงงาน  เงินทุน และการจัดการ ซ่ึงปัจจัยคงท่ีคือ ท่ีดิน ท่ีใช้
เป็นพื้นท่ีท าการเพาะปลูกข้าวมีเฉล่ียจ านวน 9.14 ไร่ต่อครัวเรือน  
แรงงานภายในครัวเรือนของเกษตรกรเฉลี่ย  2 คนต่อครัวเรือน และ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท าการเกษตรต่างๆ ท่ีได้มาจากการจัดซ้ือด้วย
เงินสะสมจากการท างานของคนในครอบครัว ส่วนปัจจัยผันแปรคือ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรจะต้องจัดหามาใช้ในการเพาะปลูกข้าวทุก
ปี อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่เฉลี่ย 26.97 กิโลกรัม ปุ๋ยท่ีใช้ใน
การปลูกข้าวของเกษตรกรคือ ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตในแปลงนา
ข้าวมากว่าปุ๋ยประเภทอื่นๆ ซ่ึงเกษตรกรจะมีการใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 16-
16-8 และปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีต่อไร่เฉลี่ย 
จ านวน 33.53  เงินทุนหมุนเวียนในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
28,122.32 บาท  เงินทุนหมุนเวียนในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่   
3,076.84 บาท ซ่ึงเกษตรกรจะน าไปลงทุนในการจัดหาเมล็ดพันธุ์
ข้าว ปุ๋ยเคมี อุปกรณ์ และค่าจ้างแรงงาน (ตารางท่ี 1)  ซ่ึงจะ
สอดคล้องกับงานวรรณกรรมของ จรัญ ไทยานนท์ (2536) กล่าวว่า 
การผลิต  (Production) โดย เ น้นการ เกษตร หมายถึ ง  การ
เปลี่ ยนแปลง รู ปร่ า ง ของปั จ จั ยก ารผลิ ต  ( Input Factor or 
Resource) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปให้เป็นผลผลิต (Product ,Output 
Or Goods) ชนิดห น่ึงหรื อมากกว่ าปัจจั ยต่ า งๆ  เหล่ า น้ีอ าจ
ประกอบด้วย ท่ีดิน ทุน แรงงาน และการจัดการท่ีน ามาผสมผสาน
กันแล้วก่อให้เกิดผลผลิตต่างๆ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหรือ
ทรัพยากรในท่ีน้ีได้แก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุน และการจัดการ  
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ตารางท่ี 1 การจัดการปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นท่ี 3 ต าบล  
ของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

รายการ พื้นที่ต าบล 
เม็กด า นาสีนวล หนองบัว 

ปัจจัยคงที่     
1.พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
เ ฉ ลี่ ย ข อ ง เ ก ษ ต รก รต่ อ
ครัวเรือน (ไร่) 

8.32 11.36 7.75 

2. แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย
ของเกษตรกรต่อครัวเรือน 
(คน) 

2 2 2 

ปัจจัยผันแปร     
1. อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม) 

27.17 25.91 27.84 

2. อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย
ต่อไร่ (กิโลกรัม) 

33.54 36.84 30.21 

3. แรงงานนอกครัวเรือน
เ ฉ ลี่ ย ข อ ง เ ก ษ ต รก รต่ อ
ครัวเรือน (คน) 

3 5 2 

4. เงินทุนหมุนเวียนในการ
ผ ลิ ต ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ ต่ อ
ครัวเรือน (บาท) 

28,088.74 32,787.54 23,490.69 

5. เงินทุนหมุนเวียนในการ
ผลิ ตข้ า วหอมมะลิ ต่ อ ไ ร่  
(บาท) 

3,376.05 2,886.23 3,031.06 

ท่ีมา : (ข้อมูลจากการส ารวจ, 2015)     

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 111



112 
การจัดการการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกร โดยเริ่มท่ี

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็น
การเรียนรู้จากญาติพี่น้องสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ คิดเป็นร้อย
ละ 98.92 สิ่งจูงใจในการปลูกข้าว ส่วนใหญ่จะเกิดจากความนิยม
บริโภคเพราะมีความหอม นุ่ม อร่อย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา
จะเป็นเพราะราคาข้าวท่ีขายได้สูงกว่าพันธุ์อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 
95.69  การจัดการเตรียมดินปลูกข้าวของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะท า
การไถเตรียมดินจ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.62  พันธุ์ข้าวหอม
มะลิท่ีครัวเรือนเกษตรกรนิยมน ามาเพาะปลูกในพื้นท่ีดังกล่าว ส่วน
ใหญ่จะนิยมปลูกข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 คิดเป็นร้อยละ 98.92 
รองลงมาเป็นข้าวพันธุ์ กข 15 คิดเป็นร้อยละ 1.08 เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการปลูกข้าวแบบท านาหว่าน คิดเป็นร้อยละ 97.84  
การใส่ปุ๋ยเคมีส าหรับปลูกข้าวส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยจ านวน 2 ครั้งในการ
ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 65.59 วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิ 
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวด้วยวิธีการใช้รถเกี่ยวข้าว 
คิดเป็นร้อยละ 68.81 ส าหรับอัตราค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวพร้อมขนส่ง
ต่อไร่เฉลี่ย 625 บาท  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวรรณกรรมของ อัมพน    
ห่อนาค (2541) ได้กล่าวว่า การผลิตสินค้าเกษตร เป็นระบบย่อยอีก
ระบบหน่ึงในระบบธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงระบบย่อย
ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรน้ีเป็นการน าเอาปัจจัยการผลิตสินค้า
เกษตรต่างๆ มาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดเป็นผลผลิตทางการเกษตร
ขึ้นมา โดยท่ีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรใดน้ัน 
ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นท่ี ซ่ึงได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า 
สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยทางการตลาด ท้ังน้ีเน่ืองจากเกษตรกร
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หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตร ก็จัดได้ว่าเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหน่ึง
เช่นเดียวกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ เพราะต้องมีการจัดหาหรือจัดซ้ือปัจจัย
การผลิตท่ีไม่สามารถจัดหาเองได้  

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าว(ตารางท่ี 2) ส าหรับ
ต้นทุนการผลิตจะศึกษาต้นทุนท่ีเป็นเงินสดหรือต้นทุนผันแปร ซ่ึง
เป็นต้นทุนท่ีจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
คือ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่าน้ ามันเชื้อ เพลิง ค่าจ้างในการ
ด าเนินงานต่างๆท่ีนอกเหนือจากแรงงานในครัวเรือน และต้นทุนท่ีไม่
เป็นเงินสดส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงท่ีคือ ค่าท่ีดิน แรงงาน และวัสดุ-
อุปกรณ์การผลิตท่ีเก็บไว้จากปีท่ีแล้ว จากการศึกษาพบว่า ต้นทุน
การผลิ ตข้ า วหอมมะลิ เ ฉลี่ ย ต่อครั ว เ รื อน  42,634.96 บาท 
ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตข้าวท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
28,122.30 บาท ต้นทุนการผลิตข้าวท่ีไม่ เป็นเงินสดเฉลี่ ยต่อ
ครัวเรือน 14,512.66 บาท ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ 
4,577.74 บาท ต้นทุนการผลิตข้าวท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ยต่อไร่ 3,097.78 
บาท ต้นทุนการผลิตข้าวท่ีไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยต่อไร่ 1,543.49 บาท 
ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 14.52 บาท ส่วน
ผลตอบแทนการผลิตข้าวของเกษตรกรพบว่า ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
ท้ังหมดต่อครัวเรือนเฉลี่ย 2,881.69 กิโลกรัม ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
เฉลี่ยต่อไร่  315.28 กิโลกรัม รายได้จากการขายข้าวหอมมะลิเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน จ านวนเงิน 28,711.73 บาท รายได้จากการขายข้าว
หอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ จ านวนเงิน 3,162.26 บาท รายได้จากการขาย
ข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 10.03 บาท แหล่งจ าหน่ายข้าวหอม
มะลิของเกษตรกร ส่วนใหญ่ จะขายให้โรงสีข้าวท้องถิ่น คิดเป็นร้อย
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ละ 31.18  รองลงมาคือ เข้าโครงการรับจ าน าข้าวรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ 27.95 ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ พลชา 
(2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยการจัดการการผลิตและการตลาดข้าว
กล้องหอมมะลิของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาน้อย ต าบลผาน้อย 
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาน้อย
จ านวน 20 ราย มีพื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 20.05 ไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีการปลูก
ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ย 12.8 ไร่ มีพ้ืนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิธรรมดาเฉลี่ย 
8.4 ไร่ มีพื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เฉลี่ย 4.4 ไร่ มีระยะเวลา
การปลูกข้าวอินทรีย์โดยเฉลี่ย 1.3 ปี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวหอมมะลิ
ธรรมดา 395.71 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 388.50 กิโลกรัม/ไร่ การจัดเก็บรักษาวัตถุดิบมีฉางข้าว
ขนาดเล็กในการจัดเก็บข้าวเปลือก สมาชิกส่วนใหญ่จ าหน่าย
ข้าวเปลือกให้ท้ังกลุ่มและโรงสี ราคาเฉลี่ยท่ีจ าหน่ายให้โรงสี 14.50 
บาท/กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยท่ีจ าหน่ายให้กลุ่ม 14.49 บาท/กิโลกรัม  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา   บัวชุม (2548) ได้ศึกษาเชิง
เศรษฐกิจข้าวขาวดอกมะลิ 105 การผลิตปี 2545/2546 ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนครพนม พบว่า ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ยต่อไร่ 
เท่ากับ 419.48 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตท้ังหมดเฉลี่ยไร่ละ 
2,167.37 บาท แยกเป็นต้นทุนท้ังหมดท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 
1 ,078.62 บาท และต้นทุนท้ังหมดท่ีไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 
1,088.75 บาท ในจ านวนต้นทุนท้ังหมดจ าแนกเป็นต้นทุนผันแปร
ท้ังหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,908.09 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานร้อย
ละ 53.71 รองลงมาเป็นค่าวัสดุการเกษตรร้อยละ 29.42 และต้นทุน
คงท่ีท้ังหมดเฉลี่ยไร่ละ 259.28 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงท่ีท่ีไม่
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เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 224.86 บาท หากคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัม
เท่ากับ 5.19 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.21 
บาท ส าหรับค่าตอบแทนเกษตรกรมีรายได้ต่อไร่ท้ังหมดเท่ากับ 
3,024.45 บาท และมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรไร่ละ 1 ,116.36 
บาท ก าไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเท่ากับไร่ละ 1 ,945.83 บาท และ
มีก าไรสุทธิไร่ละ 587 บาท 

 
ตารางท่ี 2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิของ
เกษตรกรในพื้นท่ี 3 ต าบล ของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม   

รายการ พื้นที่ต าบล 
เม็กด า นาสีนวล หนองบัว 

ต้นทุนการผลิตข้าวหอม
มะลิ  

   

1.ต้นทุนการผลิตข้าวหอม
มะลิเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 

39,116.67 54,488.91 34,299.32 

2.ต้นทุนหมุนเวียนเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน (บาท) 

28,088.74 32,787.54 23,490.62 

3.ต้ น ทุ น ค ง ที่ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ
ครัวเรือน (บาท) 

11,027.93 21,701.37 10,808.70 

4.ต้นทุนการผลิตข้าวหอม
มะลิเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 

4,701.52 4,605.99 4,425.71 

5.ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อไร่
(บาท) 

3,376.05 2,886.23 3,031.05 
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รายการ พื้นที่ต าบล 
เม็กด า นาสีนวล หนองบัว 

6.ต้นทุนคงที่ เ ฉลี่ ย ต่ อ ไ ร่  
(บาท) 

1,325.47 1,910.33 1,394.67 

7.ต้นการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม (บาท) 

16.55 13.12 14.92 

ผลตอบแทนการผลิต 
ข้าวหอมมะล ิ

   

1.ผลตอบแทนการผลิตข้าว
ทั้งหมดเฉลี่ยต่อครัว เรือน
(กิโลกรัม) 

2,363.55 3,987.38 2,294.14 

2.ผลตอบแทนการผลิตข้าว
เฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม) 

284.08 351.00 296.02 

3.รายได้จากการขายข้าว
เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 

22,907.11 38,680.83 24,547.24 

4.รายได้จาการขายข้าวเฉลี่ย
ต่อไร่ (บาท) 

2,753.26 3,405.00 3,167.39 

5.ราคาข้าวที่ขายได้เฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม (บาท) 

9.69 9.70 10.70 

ท่ีมา: (ข้อมูลจาการส ารวจ, 2015)       
 
สรุปการวิจัย  
 การจัดการการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา
ปี กรณีศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุป
ได้ว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวหอมมะลิให้ประสบผลส าเร็จและมีก าไร 
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จะต้องค านึงถึงการจัดการปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ท่ีดิน 
แรงงาน เงินทุนหมุนเวียน การประกอบการของเกษตรกรเป็นอันดับ
แรก เพราะเป็นต้นทุนการผลิตข้าวโดยตรงท่ีจะส่งผลให้เกษตรกร
ประสบผลส าเร็จและมีก าไรได้ จากผลการศึกษา พบว่า การผลิตข้าว
หอมมะลิของเกษตรกรมีอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีสูงเพิ่มขึ้น และ
ปัจจัยการผลิตบางรายการมีราคาสูง ซ่ึงสาเหตุมาจากผลของราคา
ข้าวเปลือกปีท่ีผ่านมามีราคาสูง ส่งผลให้ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงตามไปด้วย  
นอกจากน้ันการด าเนินการปลูกข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ้าง
แรงงานจากภายนอกครัวเรือนมาด าเนินการปลูกข้าว ใส่ปุ๋ย และ
ดูแลแปลงนาข้าวไม่ค่อยด าเนินการปลูกข้าวด้วยแรงงานในครัวเรือน
ของตนเอง ซ่ึงค่าจ้างแรงงานจากภายนอกครัวเรือนจะมีราคาสูงมาก
ตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ าของเขตจังหวัด ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุน
การผลิตข้าวสูงขึ้น ส่วนผลตอบแทนการผลิตข้าวจะได้มากหรือน้อย
ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้านภูมิอากาศท่ีจะเอื้ออ านวย ถ้ามี
ปริมาณน้ าฝนเพียงพอก็จะได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ถ้าหากมีปริมาณ
น้ าฝนน้อยหรือฝนแล้งเกษตรกรจะได้ผลผลิตข้าวลดลง  
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกษตรกร
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านการผลิตข้าวหอมมะลิให้
ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นดังน้ี 
 1. การจัดการปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิ ท่ีดิน หรือแปลง
นาข้าว ควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกข้าว โดยใช้วัสดุท่ีหา
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ง่ายในท้องถิ่นเช่น ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  ปุ๋ยคอก ใบไม้ ขยะหรือ เศษ
วัสดุท่ีเหลือใช้ท่ีย่อยสลายง่ายน าไปใส่บ ารุงดินในแปลงนา เพื่อลด
การใช้ปุ๋ยเคมี เพราะมีราคาสูง ซ่ึงเป็นสาเหตุให้มีต้นทุนสูง หรือหาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักวิชาการเกษตร จะใส่ปุ๋ยในอัตรา 35 กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่ 2 ครั้ง 
คือ ครั้งแรก ใส่ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งท่ี 2 ใส่ในอัตรา 15  
กิโลกรัม/ไร่ ควรใส่ปุ๋ยเคมีในขณะท่ีแปลงนามีน้ าขังท่ีเพียงพอ 
เพราะถ้าใส่ในแปลงนาไม่มีน้ าจะท าใหข้้าวเกิดโรคระบาดคือ โรคใบ
ไหม้ในข้าว ท่ีเกิดจากเชื้อรา เนื่องจากมีธาตุไนโตรเจนมากเกินไป 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัชพืชในแปลงนาข้าว 
เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีดังกล่าว นิยมปลูกข้าวแบบการท านา
หว่านหรือท านาหว่านส ารวย ซ่ึงจะเป็นการปลูกข้าวแบบท านา
หว่านข้าวแห้ง เกษตรกรจะประสบปัญหาเรื่อง วัชพืชในแปลงนา
มาก โดยเฉพาะแปลงนาท่ีประสบปัญหาฝนตกทิ้งช่วงหรือฝนแล้งไม่
มีน้ าขัง ควรมีการจัดการปัญหาวัชพืช ด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
โดยการใช้เครื่องตัดหญ้าท าการตัดต้นข้าวและวัชพืชต่างๆ ในแปลง
นาข้าว ซ่ึงจะต้องตัดต้นข้าวสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ซ่ึงต้นข้าว
ควรมีอายุประมาณ  45-60 วัน หรือก่อนข้าวระยะช่วงตั้งท้อง แปลง
นาข้าวจะต้องมีน้ าขังในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอ 
 3. เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ควรมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว ทุก 3 
ปี เพราะถ้าเก็บใช้เองนานๆ จะท าให้มีพันธุ์ข้าวอื่นๆ ปะปน ท าให้
ขายข้าวได้ราคาต่ ากว่าท่ีต้องการ และควรลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวให้ต่ าลง โดยให้ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก
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วิชาการเกษตรส าหรับนาหว่าน ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 15 
กิโลกรัม/ไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ต่ าลง 
 4. เกษตรกรจะต้องศึกษาใฝ่เรียนรู้เรื่อง การปลูกข้าวท่ี
ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยี ท่ีใ ช้ ในปัจจุบัน เช่น การน า
เทคโนโลยีการปลูกข้าว โดยการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวพ่วงรถ
ไถเดินตาม/เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวพ่วงรถแทรกเตอร์ เพื่อลด
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 
 5. เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มกันผลิตข้าวและขายข้าว 
เพื่อให้มีพลังในการต่อรองราคากับพ่อค้า 
  
 การศึกษา/วิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเรื่องต่อไปน้ี 
  1) ควรมีการศึกษาความต้องการของเกษตรกร ในการ
ผลิตข้าวหอมมะลิให้สามารถขายได้ก าไรมากยิ่งขึ้น 
  2) ควรมีการศึกษาความต้องการของตลาด หรือของโรงสี
ข้าว เพื่อให้เกษตรกร สามารถน าผลผลิตข้าวมาขายได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ซ้ือ และขายได้ราคาดี 
  3) ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปผลผลิต
ข้าวในระดับครัวเรือน เพื่อจ าหน่ายเอง หรือน าผลผลิตจากการแปร
รูปข้าวมาเพ่ิมมูลค่าของกิจกรรมอื่นๆท่ีสร้างก าไรได้มากขึ้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาน้ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
จัดระบบฟาร์มปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ความร่วมมือสนับสนุนของศูนย์ วิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ 
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(ACIAR) จากประเทศออสเตรเลีย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
และคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอ กจาก น้ี
ขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการจาก 3 ต าบลประกอบด้วย 
เกษตรกรจากต าบลเม็กด า เกษตรกรจากต าบลนาสีนวล และ
เกษตรกรจากต าบลหนองบัวของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ท่ีให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งน้ี 
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