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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ

โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีและเพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใช
ปุยอินทรียกับปุยเคมีของเกษตรกรในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยทําการรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุหอมมะลิ ซึ่งเก็บเก่ียวผลผลิตไดในป 2559 จํานวน 12 ครัวเรือน โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ เกษตรกรผูปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียจํานวน 6 ครัวเรือน และเกษตรกรผูปลูกขาวโดยใชปุยเคมี
จํานวน 6 ครัวเรือน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหครั้งน้ีคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบวา การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียมีตนทุนท้ังสิ้นเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,805.89 บาท รายได
เฉลี่ยตอไรเทากับ 5,373.78 บาท ทําใหการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียมีผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,567.89 
บาท สวนเกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยใชปุยเคมีพบวา มีตนทุนท้ังสิ้นเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,045.29  บาท รายไดเฉลี่ยตอไร
เทากับ 4,343.99 บาท ทําใหการปลูกขาวโดยใชปุยเคมีมีผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรเทากับ 298.70 บาท จาก
ผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา ตนทุนของการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียมีตนทุนต่ํากวาการปลูกขาวโดยใช
ปุยเคมี และผลตอบแทนท่ีมากกกวาการใชปุยเคมี  
คําสําคัญ: ปุยอินทรีย / ปุยเคมี / ตนทุน / ผลตอบแทน 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study and analyze costs and Profits of Jasmine rice 
cultivation using organic fertilizer and chemical fertilizer. And to compare costs and Profits of 
Jasmine rice cultivation using organic fertilizer and chemical fertilizer of agriculturists in Mae ka Sa 
Unit, Matsot District, Tak. Data collection was made by questionnaires from agriculturists who grew 
and harvested Jasmine rice in 2016 from 12 households divide in 2 groups 1) six of Jasmine rice 
cultivation using organic fertilizer and 2) six of Jasmine rice cultivation using chemical fertilizer. The 
statistics were frequency, percentage and mean. 
 The results show that the average costs per rai for Jasmine rice cultivation using organic 
fertilizer is 2,805.89 baht. Its average revenue per rai is 5,373.78 baht. Thus, it profit per rai is 2,567.89 
baht. As for Jasmine rice cultivation using chemical fertilizer, the average costs per rai is 4,045.29 
baht. Its average revenue per rai is 4,343.99 baht. Thus, it profit per rai is 298.70 baht. From the 
result costs of Jasmine rice cultivation using organic fertilizer is lower than those of Jasmine rice 
cultivation using chemical fertilizer. And the profits of Jasmine rice cultivation using organic fertilizer 
is higher than those of Jasmine rice cultivation using chemical fertilizer. 
Keywords: organic fertilizer / chemical fertilizer / costs / profits 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ขาวเปนอาหารท่ีมีความสําคัญของประชากรท่ัวโลกจากรายงานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดประมาณความ

ตองการขาวของโลกมีจํานวนความตองการเทากับ 465.62 ลานตัน และยังพบวาท่ัวโลกมีการบริโภคขาวสาร
ประมาณ 457.71 ลานตัน ในทวีปเอเชียน้ันมีการบริโภคขาวสารประมาณรอยละ 86 ของเอเชีย สําหรับประเทศไทย
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญมาอยางยาวนานและเปนสินคาสงออกของประเทศอยางตอเน่ืองมาหลายทศวรรษ ท้ังน้ี
ในดานนโยบายของรัฐบาลไดมีเปาหมายและยกระดับรายไดและชีวิตความเปนอยูของชาวนาใหดีข้ึน รวมถึงการ
มุงเนนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

จังหวัดตากตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 16,408 ตารางกิโลเมตร จากการ
สํารวจขอมูล ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจําป 2559 พบวา ประชากรสวนใหญยังคงมีอาชีพเกษตรกรรม 
ท่ีสําคัญไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน ซึ่งมีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการทํานาจํานวน 34,308 คน และมีพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกจํานวนท้ังสิ้น 291,914 ไร โดยอําเภอแมสอดมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกขาวเปนอันดับ 2 ของจังหวัดตาก จาก
จํานวนท้ังหมด 9 อําเภอ โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวน 60,782 ไร อําเภอแมสอดมีความไดเปรียบในเรือ่งของแรงงาน 
เน่ืองจากเปนอําเภอท่ีอยูติดชายแดน และเปนท่ีตั้งจุดผานแดนถาวรดานพรมแดนแมสอด เช่ือมโยงเมืองเมียวดี รัฐ
กะเหรี่ยง ประเทศพมา ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนคาแรงงานใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด และเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมโดยอําเภอแมสอดประกอบไปดวยตําบลท้ังหมด 9 ตําบลและ 1 เทศบาล 
ไดแก ตําบลแมกุ  ตําบลพะวอ  ตําบลแมตาว  ตําบลแมกาษา  ตําบลทาสายลวด  ตําบลแมปะ  ตําบลมหาวัน  
ตําบลดานแมละเมา  ตําบลพระธาตุผาแดง  และเทศบาลนครแมสอด โดยเฉพาะตําบลแมกาษามีจํานวนหมูบาน
เยอะท่ีสุด เปนจํานวน 16 หมูบาน และประชากรท่ีอาศัยอยูในตําบลแมกาษาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จึงเปนท่ีมาของการเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย เปนระบบการผลิตขาวท่ีไมใชสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เชน ปุยเคมี 
สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดโลก แมลงและสัตวศัตรูขาว การปลูกขาว
โดยใชปุยอินทรียนอกจากจะทําใหไดผลผลิตขาวท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแลว ยังเปนการอนุรักษ
ธรรมชาติและเปนการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนอีกดวย ในขณะท่ีการใชปุยเคมีของเกษตรกร ยังคงเปนสิ่งจําเปนและ
มีความสําคัญในการเพ่ิมผลผลิตพืชตอไรใหสูงข้ึน แมวาในปจจุบันมีการใชปุยเคมีกันอยางกวางขวาง แตสวนใหญยัง
ใชไมถูกตองตามหลักวิชาการ หากใสปุยท่ีมีธาตุอาหารนอยกวาความตองการของพืชก็จะทําใหพืชเจริญเติบโตชา 
แคระแกรน ใหผลผลิตต่ํา หากใสมากเกินไปหรือใสไมตรงตามความตองการของพืช นอกจากจะมีตนทุนสูงกวาท่ีควร
จะเปนแลว ยังอาจสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช ความตานทานตอโรคแมลงศัตรูพืช และสภาพท่ี 
ไมเหมาะสม เชน อากาศรอนจัด หนาวจัด ลมแรง โรคแมลงระบาด พืชขาดภูมิตานทานทําใหไดรับความเสียหาย
อยางรุนแรงไดงาย จนกระทบตอการใหผลผลิตของพืชทําใหเกิดความจําเปนตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช การใชสารเคมีแตละครั้งมีผลตอสุขภาพของเกษตรกร เกิดผลกระทบเก่ียวกับสารพิษตกคางในผลผลิตและ
ปนเปอนในสภาพแวดลอม และทําใหมีตนทุนการผลิตสูงข้ึนไปอีก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

ในปจจุบันราคาขาวในประเทศไทยตกต่ํา สงผลกระทบถึงเกษตรกรท่ีทําเพาะปลูกขาวในประเทศไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจึงทําใหเกษตรกรมีรายไดนอยลงไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ในทุกฤดูกาลทํานา 
ชาวนาสวนใหญจะตองเปนลูกหน้ีเงินกูท้ังในระบบ คือ กูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ หรือ ธ.ก.ส. เพ่ือนําเงินมาจาย
คาปจจัยการผลิต อันไดแก ปุย ยาปราบศัตรูพืช และคาจางแรงงานรถไถนา หรือคาผอนรถไถนา รวมไปถึงคาจางรถ
เก่ียวขาว และนอกระบบ ซึ่งมีท้ังกูเงินสดมาจายคาปจจัยการผลิต และซื้อสินคาเงินเช่ือแลวจายคืนเมื่อขายขาวได
นอกจากเปนหน้ีเพ่ือการลงทุนแลว มีอยูไมนอยท่ีเปนลูกหน้ีนอกระบบเพ่ือนําเงินมาใชจายในชวงท่ียังเก็บเก่ียวและ
ขายขาวไมได ดังน้ัน จึงกลาวไดวาชาวนาสวนใหญจึงเปนหน้ี และกอหน้ีใหมในทุกฤดูกาลการผลิต และจายคืนใน
ฤดูกาลเก็บเก่ียวหมุนเวียนอยางน้ีเรื่อยไป ท่ีเปนเชนน้ีก็ดวยเหตุปจจัยดังตอไปน้ี ชาวนาสวนใหญไมมีท่ีนาเปนของ
ตนเอง หรือมีอยูบางแตก็มีจํานวนไมมากพอท่ีจะทําการปลูกขาวใหมีผลผลิตมากพอท่ีจะนํารายไดมาเลี้ยงครอบครัว 
นอกจากตองลงทุนในการทํานาสูงแลว ชาวนายังเสี่ยงตอภัยธรรมชาติ อันไดแก ภัยแลง นํ้าทวม และการทําลายจาก
ศัตรูพืช ท้ังยังเสี่ยงตอราคาขายท่ีอาจจะต่ํากวาตนทุนในปท่ีมีผลผลิตขาวลนตลาดโลก และสงผลใหราคาขาวใน
ประเทศตกต่ําไปตามดวย โดยปุยเปนสวนหน่ึงของปจจัยการผลิต โดยปุยท่ีเกษตรเลือกใชสวนใหญมีอยู 2 ชนิด คือ
ปุยอินทรียและปุยเคมี และปุยท้ังสองชนิดยอมมีราคาท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ีการเลือกใชปุยแตละชนิดยังสงผลตอ
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ตนทุนการเพาะปลูกขาว จึงทําใหผูวิจัยตองการทราบวาตนทุนการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี ชนิดไหนท่ี
มีตนทุนต่ํากวา เพ่ือจะไดเสนอทางเลือกใหแกเกษตรกรสําหรับการลดตนทุนในการเพาะปลูกขาว  

จากการศึกษาสถานการณและงานวิจัยตางๆ จะพบวาการปลูกขาวโดยใชสารเคมีสงผลกระทบตอการปลกู
ขาวของเกษตรกรท้ังสิ้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ใน
ฐานะท่ีผูวิจัยเปนสวนหน่ึงของชุมชนซึ่งอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตนทุน และผลตอบแทน
การปลูกขาว และวิเคราะหโครงสรางตนทุนการปลูกขาวของเกษตรกร เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเกษตรกรในการลด
ตนทุนท่ีไมจําเปนลงและหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดี
ข้ึนของเกษตรกร 

 
วัตถุประสงคของการทําวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและ
ปุยเคมีของกลุมเกษตรกรในเขต ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวพันธุหอมมะลิของกลุมเกษตรกรในเขต
ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการทําวิจัยในครั้งน้ี ไดแก เกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี 
ของเกษตรกรในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวนท้ังสิ้น 1,250 ครัวเรือน โดยกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยครั้งน้ีไดแกเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี ของเกษตรกรในเขตตําบล 
แมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 12 ครัวเรือน โดยไดแบงออกเปน 2 กลุม ซึ่งประกอบดวยเกษตรกรท่ี
ปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย และปุยเคมี ในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวนกลุมละ 
6 ครัวเรือนโดยใชวิธีเฉพาะเจาะจงเหมือนกันท้ัง 2 กลุม  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม ท่ีใชรวบรวมขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาว
พันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี โดยแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนจะแบงออกเปน 2 ชุด ท้ัง 2 ชุดจะมีขอมูลท่ี
เหมือนกันประกอบดวย 5 สวนดังน้ี  

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว  
สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  
สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานตนทุนและผลตอบแทน  
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาในดานตางๆในการปลูกขาวและจําหนายขาวพันธุหอมมะลิโดยใช

ปุยอินทรียและปุยเคมี  
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ  
การเก็บรวบรวมขอมูล มีท้ังหมดอยู 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในเรื่องตนทุนและผลตอบแทน 
2. ออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลในการใชวิเคราะหและแปลความหมายโดยกําหนดกลุม

ประชากรตัวอยาง 
3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจและเก็บขอมูลโดยการกระจายแบบสอบถามใหกับเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุหอมมะลิ

โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีตามหมูบานตางๆในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

รูปแบบการเพาะปลูก 
- ปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย 
- ปลูกขาวโดยใชปุยเคม ี

 

ตนทุนและผลตอบแทนในการปลกูขาว 
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4. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในการหาตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดย
ใชปุยอินทรียและปุยเคมีและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ในสวนของการวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห สามารถแบง
ออกเปนรายการท่ีสําคัญ โดยจะมีดานขอมูลท่ัวไปและขอมูลสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ประสบการณในการทําเกษตร ประสบการณในการ
ปลูกขาวพันธุหอมมะลิ ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี อาชีพอ่ืนๆ นอกจาก
อาชีพทํานา จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีท้ังหมด วิเคราะหโดยหาคารอยละ และ
ขอมูลดานตนทุนในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ ซึ่งแบงเปน ขอมูลดานรายได ขอมูลดานตนทุน ประกอบดวย ตนทุน
วัตถุดิบ ไดแก คาพันธุขาว คาปุย ตนทุนคาแรงงาน ไดแก คาไถนา คาปลูกขาว คาใสปุย คาเก็บเก่ียว คาโมขาว 
ตนทุนคาใชจายในการผลิต ไดแก คาเชาเครื่องจักร คาเชาท่ีนา คาขนขาวไปเก็บ คาซอมแซม คานํ้ามันเช้ือเพลิง
อุปกรณการเกษตร และตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คาจางเครื่องยนตในการขนไปขาย และคาจาง
คนงานเพ่ือแบกในการขนไปขาย จะมีการนําขอมูลมาคํานวณเพ่ือหาคาเฉลี่ยของตนทุนรวมตอไร และคํานวณหา
ผลตอบแทนเฉลี่ยตอไร โดยผลตอบแทนเฉลี่ยตอไร  = รายไดเฉลี่ยตอไร – ตนทุนเฉลี่ยตอไร 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย การปลูกขาวโดยใชปุยเคม ี

จํานวน
(ครัวเรือน) 

รอยละ 
จํานวน

(ครัวเรือน) 
รอยละ 

เพศ     
    ชาย 1 16.67 1 16.67 
    หญิง 5 83.33 5 83.33 
อายุ     
    30 – 40 ป 1 16.67 0 0.00 
    41 – 45  ป 4 66.6 1 16.67 
    50  ปข้ึนไป 1 16.67 5 83.33 
ระดับการศึกษา     
    ไมไดศึกษา 0 0.00 0 0.00 
    ประถมศึกษา   3 50.00 0 0.00 
    มัธยมศึกษา 3 50.00 5 83.33 
    ปริญญาตรี 0 0.00 0 0.00 
    ปริญญาโท 0 0.00 0 0.00 
จํานวนสมาชกิในครอบครัว     
    1 – 3 คน 0 0.00 1 16.67 
    4 – 6 คน 6 100.00 5 83.33 
    7 – 9 คน 0 0.00 0 0.00 

 

จากตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของเกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยใชปุย
อินทรีย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.33 และอยูในชวงอายุ 41- 
45 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.67 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 50.00 สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 50.00 และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูในชวง 4 – 6 คน คิดเปนรอยละ 100.00
จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของเกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยใชปุยเคมี ผลการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.33 และอยูในชวงอายุ 50 ปข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเปน

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



494 
 

รอยละ 83.33 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 83.33 จํานวนสมาชิกในครัวเรอืนอยูในชวง 4 – 
6 คน คิดเปนรอยละ 83.33  

 

ตารางท่ี 2 สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย การปลูกขาวโดยใชปุยเคม ี

จํานวน 
(ครัวเรือน) 

รอยละ จํานวน 
(ครัวเรือน) 

รอยละ 

ประสบการณในการทําเกษตร     
    1 – 10 ป 1 16.67 0 0.00 
    11 – 20 ป 4 66.67 1 16.67 
    21 – 30 ป 1 16.67 3 50.00 
    31 – 40 ป 0 0.00 2 33.33 
    41 – 50 ป 0 0.00 0 0.00 
    มากกวา 51 ป 0 0.00 0 0.00 
ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะล ิ     
   1 – 2 ป   0 0.00 0 0.00 
   3 – 4 ป 1 16.67 0 0.00 
   5 – 6 ป 0 0.00 0 0.00 
   7 – 8 ป 1 16.67 0 0.00 
   9 ปข้ึนไป 4 66.67 6 100.00 
ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ
โดยใชปุยอินทรีย 

    

    1 – 2 ป   0 0.00   

    3 – 4 ป 0 0.00   

    5 – 6 ป 3 50.00   

    7 – 8 ป 1 16.67   

    9 ปข้ึนไป 2 33.33   
ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ
โดยใชปุยเคม ี

    

    1 – 2 ป     0 0.00 
    3 – 4 ป   0 0.00 
    5 – 6 ป   0 0.00 
    7 – 8 ป   0 0.00 
    9 ปข้ึนไป   6 100.00 
อาชีพอ่ืนๆ นอกจากทํานา     
    ทําไร 3 50.00 5 83.33 
    คาขาย 3 50.00 0 0.00 
    รับจาง 0 0.00 1 16.67 
จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะล ิ     
    1 – 5 ไร 2 33.33 2 33.33 
    6 – 10 ไร 2 33.33 4 66.67 
   11 – 15 ไร 1 16.67 0 0.00 
   16 – 20 ไร 1 16.67 0 0.00 
   21 ไรข้ึนไป    0 0.00 0 0.00 
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ตารางท่ี 2 สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

รายการ 
การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย การปลูกขาวโดยใช

ปุยเคม ี
จํานวน 

(ครัวเรือน) 
รอยละ จํานวน 

(ครัวเรือน) 
รอยละ 

ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย     
    สวนใหญรายไดไมเพียงพอใชจาย 3 50.00 1 16.67 
    รายไดกับรายจายสมดุลกัน 3 50.00 5 83.33 
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิ
โดยใชปุยอินทรีย 

    

    ลดตนทุนการปลูก 5 83.33   
    ทําใหดินไรสารเคม ี 1 16.67   
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิ
โดยใชปุยเคม ี

    

    หาซื้องาย   5 83.33 
    สะดวกสบายตอการปลูก   1 16.67 

จากตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถามของ
เกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทําเกษตรอยูในชวง 
11 – 20 ปคิดเปนรอยละ 66.67 ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ 9 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 66.67 
ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชอินทรียอยูในชวง 5 – 6 ป คิดเปนรอยละ 50.00 อาชีพอ่ืนๆ 
นอกจากทํานาสวนใหญประกอบอาชีพ ทําไร คิดเปนรอยละ 50.00 คาขาย คิดเปนรอยละ 50.00 จํานวนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย อยูในชวง 1 – 5 ไร คิดเปนรอยละ 33.33 และ 6 -10 ไร คิดเปนรอยละ 33.33 
ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย สวนใหญรายไดไมเพียงพอใชจาย คิดเปนรอยละ 50.00 และบางครัวเรือน
รายไดกับรายจายสมดุลกัน คิดเปนรอยละ 50.00 แหลงเงินท่ีนํามาใชลงทุนในการทํานา เปนเงินสวนตัว คิดเปนรอยละ 
66.67 ทัศนคติของเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย เกษตรกรมีทัศนคติในดานการลดตนทุนการ
ปลูก คิดเปนรอยละ 83.33 

จํานวนและรอยละสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถามของเกษตรกรท่ีปลูกขาว
โดยใชปุยเคมี จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทําเกษตรอยู
ในชวง 21 - 30 ป คิดเปนรอยละ 50.00 ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิสวนมาก 9 ปข้ึนไป คิดเปน 
รอยละ 100.00 ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยเคมี 9 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00 อาชีพ
อ่ืนๆ นอกจากทํานาสวนใหญประกอบอาชีพทําไร คิดเปนรอยละ 83.33 จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใช
ปุยเคมี อยูในชวง 6 – 10 ไร คิดเปนรอยละ 66.67 ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย สวนใหญรายไดกับ
รายจายสมดุลกัน คิดเปนรอยละ  83.33 แหลงเงินท่ีนํามาใชลงทุนในการทํานา เปนเงินกูยืมคิดเปนรอยละ 66.67 
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย เกษตรกรมีทัศนคติในดานการหาซื้องาย คิดเปน 
รอยละ 83.33 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนเฉลีย่ตอไรในการปลกูขาวพันธุหอมมะลโิดยใชปุยอินทรียและปุยเคม ี

 ปุยอินทรีย รอยละ     ปุยเคมี รอยละ ผลตาง รอยละ 
รายได 5,373.78 100.00 4,343.99 100.00 1029.79 19.16 
ตนทุนเฉลี่ยตอไร 2,805.89 52.21 4,045.29 93.12 (1,239.40) 44.17 
   คาวัตถุดิบ       
      คาเมลด็พันธุ 111.71 2.08 250.6 5.77 (138.89) 124.33 
      คาปุย 96.96 1.80 436.01 10.04 (339.05) 349.68 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนเฉลีย่ตอไรในการปลกูขาวพันธุหอมมะลโิดยใชปุยอินทรียและปุยเคม ี
(ตอ) 

 ปุยอินทรีย รอยละ     ปุยเคมี รอยละ ผลตาง รอยละ 
   คาแรงงาน       
      คาถอนกลาและคาปกดํา 492.74 9.17 744.7 17.14 (251.96) 51.13 
      คาใสปุย 49.83 0.93 74.46 1.71 (24.63) 49.43 
      คาเก่ียวขาว 675.37 12.57 672.26 15.48 3.11  0.46 
      คาโมขาว 291.61 5.43 179.64 4.14 111.97 38.40 
   คาใชจายการผลติ 1,009.87 18.79 1,603.99 36.92 (594.12) 58.83 
   คาใชจายในการดําเนินงาน 77.8 1.45 83.63 1.93 (5.83)  7.49 
ผลตอบแทนตอไร 2,567.89 47.79 298.7 6.88 2,269.19 88.37 

 จากตารางท่ี 3 สรุปตนทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรของการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย 
พบวามีรายไดเฉลี่ยตอไรเทากับ 5,373.78 บาท และตนทุนเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,805.89 บาท ทําใหมีผลตอบแทน
เฉลี่ยตอไรเทากับ 2,567.89 บาท เมื่อวิเคราะหตนทุนแตละชนิดเทียบกับรายไดท้ังหมด พบวา ตนทุนการปลูกขาว
พันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียประกอบไปดวย ตนทุนวัตถุดิบ ไดแก คาเมล็ดพันธุ คิดเปนรอยละ 2.08 และคาปุย 
คิดเปนรอยละ 1.80 ตนทุนคาแรงงาน ประกอบไปดวย คาถอนกลาและคาปกดําคิดเปนรอยละ 9.17 คาใสปุยคิด
เปนรอยละ 1.80 คาเก่ียวขาวคิดเปนรอยละ 12.57 คาโมขาวคิดเปนรอยละ 5.43 และคาใชจายในการผลิตรวมคิด
เปนรอยละ 18.79 โดยมีคาใชจายในการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 1.45 ตนทุนรวมเฉลี่ยตอไรคิดเปนรอยละเทากับ 
52.21 ผลตอบแทนตอไรคิดเปนรอยละ 47.79 

 สรุปตนทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรของการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยเคมี จากตารางท่ี 3 พบวา
มีรายไดเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,343.99 บาท และตนทุนเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,045.29 บาท ทําใหมีผลตอบแทนเฉลี่ยตอ
ไรเทากับ 298.7 บาท เมื่อวิเคราะหตนทุนแตละชนิดเทียบกับรายไดท้ังหมด พบวา ตนทุนการปลูกขาวพันธุหอม
มะลิโดยใชปุยเคมี ประกอบไปดวย ตนทุนวัตถุดิบ ไดแก คาเมล็ดพันธุ คิดเปนรอยละ 5.77 คาปุย คิดเปนรอยละ 
10.04 ตนทุนคาแรงงาน ไดแก คาถอนกลาและคาปกดําคิดเปนรอยละ 17.14 คาใสปุยคิดเปนรอยละ 1.71 คาเก่ียว
ขาวคิดเปนรอยละ 15.48 คาโมขาวคิดเปน รอยละ 4.14 คาใชจายในการผลิตรวมคิดเปนรอยละ 36.92 โดยมี
คาใชจายในการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 1.93 ตนทุนรวมเฉลี่ยตอไรคิดเปนรอยละเทากับ 93.12 ผลตอบแทนตอไร
คิดเปนรอยละ 6.88 
 เมื่อเปรียบเทียบตนทุนระหวางการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียและการปลูกขาวโดยใชปุยเคมี พบวาผูปลูก
ขาวโดยใชปุยอินทรียมีตนทุนต่ํากวาผูปลูกขาวโดยใชปุยเคมีเฉลี่ยไรละ 1,239.40 คิดเปนรอยละ 44.17  การ
เปรียบเทียบผลตอบแทนระหวางการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียและการปลูกขาวโดยใชปุยเคมี พบวา ผูปลูกขาวโดย
ใชปุยอินทรียไดรับผลตอบแทนสูงกวาผูปลูกขาวโดยใชปุยเคมีเฉลี่ยไรละ 2,269.19 คิดเปนรอยละ 88.37 ทําใหผู
ปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียมีรายไดสูงกวาผูปลูกขาวโดยใชปุยเคมีเฉลี่ยไรละ 1,029.79 คิดเปนรอยละ 19.16 
  
อภิปรายผลการวิจยั 

พบวาเมื่อเปรียบเทียบตนทุนระหวางการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียกับปุยเคมีน้ัน เกษตรกร
ท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียมีตนทุนเฉลี่ยท้ังหมดตอไรต่ํากวาปุยเคมี ดานรายไดเกษตรกรท่ีปลูกขาว
พันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียมีรายไดเฉลี่ยตอไรสูงกวาปุยเคมีและเมื่อนํารายไดและตนทุนท้ังสิ้นเฉลี่ยตอไรของ
การปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียกับปุยเคมีมาหาผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรพบวาการใชปุยอินทรียมี
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอไรมากกวาปุยเคมี ซึ่งผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานของการวิจัยน้ีและสอดคลองกับ 
จุฑาทิพย สองเมืองและคณะ (2551) และอรกช เก็จพิรุฬห (2556) ท่ีพบวาการผลิตขาวอินทรียมีตนทุนท้ังหมด
เฉลี่ยตอไรต่ํากวาการผลิตขาวใชสารเคมี และการปลูกขาวอินทรียมีกําไรสุทธิสูงกวาการปลูกขาวใชสารเคมี 
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ขอเสนอแนะ 
1. เกษตรกรไมมีการบันทึกรายรับรายจายและเกษตรกรสวนใหญใชการคาดคะเนหรือการประมาณการ

ของตนทุนจึงทําใหไมไดขอมูลท่ีแทจริง  
2. เกษตรกรควรมีการจัดทําบัญชีเก่ียวกับรายรับรายจายและรายละเอียดตางๆในการปลูกขาวเพ่ือให

ทราบตนทุนท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงตนทุนการผลิตตอไรใหมีตนทุนต่ํามากท่ีสุด 
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