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บทคัดยอ 

 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ปการผลิต 2561/62 มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาตนทุนผลตอบแทนการผลิต และประสิทธิภาพ

การผลิตของเกษตรกรในและนอกพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยสัมภาษณเกษตรกร

ในพ้ืนที่โครงการฯ และนอกพ้ืนที่โครงการฯ ใน 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชบูรณ เลย ตาก นครราชสีมา 

นครสวรรค นาน พะเยา พิษณุโลก ลพบุรี ลําปาง สระบุรี และอุตรดิตถ จํานวน 298 ตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต เปรียบเทียบระหวางเกษตรกรในและนอก

พ้ืนที่โครงการฯ โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหฟงกชันการผลิต  

ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิต พบวา เกษตรกรท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการฯ 

มีตนทุนการผลิต 4,196.72 บาทตอไร หรือ 5.34 บาทตอกิโลกรัม มีผลตอบแทน 5,810.39 บาทตอไร สงผลให

เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,613.67 บาทตอไร หรือ 2.05 บาทตอกิโลกรัม สําหรับเกษตรกรนอกพื้นที่

โครงการฯ มีตนทุนการผลิต 4,195.53 บาทตอไร หรือ 5.36 บาทตอกิโลกรัม มีผลตอบแทน 5,740.20 บาทตอไร 

สงผลใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,544.67 บาทตอไร หรือ 1.97 บาทตอกิโลกรัม สําหรับการวิเคราะห

ประสิทธิภาพการผลิต โดยใชสมการการผลิตในรูปแบบ คอบบ – ดักลาส (Cobb – Douglas Production 

Function) พบวา ปจจัยการผลิตท่ีสงผลตอผลผลิตในพ้ืนที่โครงการฯ คือ เมล็ดพันธุ และแรงงานที่ใชในการผลิต 

และเมื่อวัดประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต พบวา เกษตรกรควรเพ่ิมการใชเมล็ดพันธุ และควรลดการใช

แรงงานท่ีใชในการผลิตเพื่อใหการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ปจจัยการผลิตที่สงผลผลิต

นอกพ้ืนที่โครงการฯ คือ เมล็ดพันธุ และปุยเคมี เมื่อวัดประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต พบวา เกษตรกรควร

เพ่ิมการใชเมล็ดพันธุ และควรลดการใชปุยเคมีเพื่อใหการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเกษตรกร

ในพ้ืนที่โครงการฯ และนอกพื้นที่โครงการฯ สวนใหญมีชองทางหลักในการจําหนายผลผลิต คือ พอคาเอกชน 

และสหกรณการเกษตร  

อยางไรก็ตาม จากการศึกษา พบวา การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญใชน้ําฝน

เปนแหลงน้ําหลัก การรวมตัวของกลุมเกษตรกรยังไมเขมแข็ง ทําใหไมสามารถกําหนดทิศทางการผลิต ปญหา

การจัดหาปจจัยการผลิตที่ไมสอดคลองกับคาวิเคราะหดิน และการจัดจําหนายผลผลิตของเกษตรกร ดังนั้น 

ภาครัฐควรสงเสรมิการสรางแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโครงการฯ อีกทั้งการสรางผูนําเกษตรกรใหมวีิสัยทัศน มีความเขมแข็ง 

มีเปาหมายรวมกันในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในการเพาะปลูกใหเหมาะสม 

เพ่ือเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอไร นอกจากนี้ใชหลักการตลาดนําการผลิต ตามเปาหมายพ้ืนที่

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

คําสําคัญ: ขาวโพดเลี้ยงสัตว ตนทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต พื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร 

แบบแปลงใหญ   
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Abstract 

This study investigates production and marketing of maize farmers who participates in 

the mega-farm project (crop year 2018/19). The main objective of this study is to compare and 

contrast maize farmers who participate in the mega-farm project with maize farmers who do 

not in three aspects including (1) production cost and return (2) production efficiency 

(allocation efficiency). The study uses primary data obtained by interviewing in-project and 

out-project maize farmers in 12 provinces which are Phetchabun, Loei, Tak, Nakhon 

Ratchasima, Nakhon Sawan, Nan, Phayao, Phitsanulok, Lopburi, Lumpang, Saraburi and 

Uttaradit. The data was obtained from 298 maize farms using stratified random sampling. Then, 

the particular data is analyzed using descriptive statistics and employing Cobb – Douglas 

production function for measuring production efficiency. 

  The study finds that the in-project maize farmers spend 4,196.72  baht per rai or 5.34 

baht per kilogram for production and earn 5,810.39 baht per rai, on average. This implies that 

in-project maize farmers’ average return is 1,613 . 6 7  baht per rai or 2.05 baht per kilogram. 

While the out-project maize farmers spend 4,195.53 baht per rai or 5.36 baht per kilogram for 

production and earn 5,740 . 2 0  baht per rai, on average.  This implies that out-project maize 

farmers’ average return is 1,544.67 baht per rai or 1.97 baht per kilogram. This study uses the 

Cobb-Douglas’ production function to analyze production efficiency (allocation efficiency) and 

we find that factors that statistically significant determine in-project’s maize production are 

seeds and labor. The analysis of allocation efficiency suggests that the in-project farmers, on 

average, underuse of seeds but overuse of labor (should reduce). For out-project’s maize 

farmers, factors that statistically significant determine their production are seeds and chemical 

fertilizer. The analysis of allocation efficiency suggests that the out-project farmers, on average, 

underuse of seeds, but overuse of chemical fertilizers. For marketing channels, there is no 

statistically difference between in-project and out-project maize farmers where most farmers 

sell their products to merchants and cooperatives, respectively. 

 However, the study finds that most maize farms are rain-fed. The degree of coordination 

among farmers in mega-farm is minimal both in production and marketing phase. Therefore, 

government should support farmers to have their own water source at least per group. 

Moreover, government agencies should implement capacity building (development) program 

to farmers and their leaders to encourage strong coordination. These measures are required 

for the mega-farm project to be successful where farmers improve production efficiency and 

productivity, reduce production cost, and capable to apply market-driven production plans. 

Kay words: Maize, Production Cost, Production Efficiency, Mega-farm Project  
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คํานํา 

 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ปการผลิต 2561/62 เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห

ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการและนอกพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการผลิต การตลาดสินคาเกษตร กําหนดนโยบาย 
และพัฒนาโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตอไป 

ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ ไดรับความรวมมือและอนุเคราะหขอมูลท่ีเปนประโยชน 

อยางดียิ่ง ทั้งจากเกษตรกร ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ ในการนี้ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร จึงใครขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนี้ จะเปนประโยชนตอ 

ผูที่เก่ียวของ และผูสนใจทั่วไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย 

 โครงสรางภาคการเกษตรของประเทศไทย สวนใหญเกษตรกรเปนลักษณะรายยอยที่มีพื้นที่การผลิตขนาดเล็ก 

ทําการเกษตรแบบตางคนตางผลิต ประสบปญหากับตนทุนการผลิตสูง ขาดอํานาจตอรองทั้งในกระบวนการผลิต

และในหวงโซอุปทาน อีกทั้งเขาไมถึงองคความรูและการเกษตรแบบสมัยใหม จึงไมสามารถรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคตได ดังนั้นเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาว จําเปนตองรวมกลุมเกษตรกรและรวมพื้นที่เปนโครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economics of Scale) โดยเกษตรกรรวมกัน

จัดหาปจจัยการผลิต จัดการดานการผลิต การตลาด และหวงโซอุปทานดวยกัน นําไปสูการปรับรูปแบบการผลิตเปน

การเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาชวยในการผลิต โดยใชตลาด 

นําการผลิต เพ่ือตอบสนองความตองการตลาด และสามารถจัดการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  

 ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหารสัตวประเทศไทย ผลผลิต

ประมาณรอยละ 97 ใชในการผลิตอาหารสัตว จากสถานการณการผลิตและการตลาด ประเทศไทยมีความตองการ

ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวประมาณ 8.25 ลานตัน ขณะที่ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวออกสูตลาดเพียง 5.04 ลานตัน ซึ่ง 

ไมเพียงพอตอความตองการ สงผลใหมีการนําเขาวัตถุดิบทดแทน เชน ขาวสาลี DDGS (สวนท่ีเหลือจาก

ขบวนการผลิตเอทานอลดวยขาวโพด) เปนตน ขณะที่การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรมากกวารอยละ 60 

นิยมปลูกในฤดูฝนและพื้นท่ีไร สงผลตอผลผลิตที่ไมไดคุณภาพ ผลผลิตมีความชื้นสูง ไมไดมาตรฐานตามที่ตลาด

ตองการ สงผลใหราคาตกต่ํา รวมทั้งเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวยังมีลักษณะการผลิต แบบตางคนตางผลิต 

ขาดการปรึกษาวางแผนการผลิตรวมกัน ทําใหขาดอํานาจตอรองทั้งผูขายเมล็ดพันธุ และผูซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการพัฒนาและแกปญหาดานการเกษตรทั้งระบบ คือ 

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และ 

เชื่อมโยงผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให

เกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลผลิต และสอดคลองกับความตองการของตลาดของสินคา 

 ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เห็นถึงความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด

ใหกับเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จึงไดทําการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาด รวมท้ังปญหาและ

อุปสรรคของการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เพ่ือเปน 

การลดตนทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว สงผลตอ

ความสามารถในการสรางรายไดของเกษตรกร รวมทั้งภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําผลการศึกษา

ครั้งนี้ไปใชเปนขอมูลประกอบในการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ   
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตของเกษตรกรในและนอกพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ 

1.2.2 วิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 พื้นที่ที่ทําการศึกษา ทําการศึกษาในพื้นท่ีของจังหวัดที่มีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

จํานวน 12 จังหวัด ไดแก นาน ตาก ลําปาง อุตรดิตถ สระบุรี เพชรบูรณ นครสวรรค พะเยา พิษณุโลก ลพบุรี เลย 

และนครราชสีมา  

1.3.3 ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 ปเพาะปลูก 2561/62 (ปลูกระหวางวันที่ 

1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2561)  

1.4 นิยามศัพท 

ประสิทธิภาพการผลิต สําหรับการศกึษาในครั้งนี้แบงเปน 2 ลักษณะ คอื  

1.4.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค พิจารณาจากผลผลิตสวนเพ่ิมตอปจจัยการผลิต (Marginal 

Product: MP) 

1.4.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากมูลคาสวนเพ่ิมของผลผลิตตอปจจัยการผลิต 

(Value of Marginal Product: VMP)  

ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 หมายถึง ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกในชวงฤดูฝน ตั้งแตวันที่  

1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคมของปเดียวกัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

1.5 วิธีการวิจัย 

1.5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรท่ีทําการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ มีจํานวนแปลงใหญทั้งหมด 89 แปลง โดยเปนการศึกษาในป 2559 (แปลงปที่ 3) 

จํานวน 12 แปลง ป 2560 (แปลงปที่ 2) จํานวน 62 แปลง และป 2561 (แปลงปที่ 1) จํานวน 15 แปลง  

1) การกําหนดขนาดของตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรที่

เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวนแปลงใหญตัวอยาง 27 แปลง ซึ่งคิดเปนรอยละ 

30 ของโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญทั้งหมด (Neuman, 1991) 
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ตารางที่ 1.1 ขนาดของกลุมตัวอยาง (จํานวนแปลงในพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ) 

รายการ 
แปลงป 59 แปลงป 60 แปลงป 61 จํานวนแปลงใหญ 

แปลงปท่ี 3 แปลงปท่ี 2 แปลงปท่ี 1 ทั้งหมด ตัวอยาง 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 12 62 15 89 27 

2) วิธีการสุมตัวอยาง  

เนื่องจากประชากรมีความแตกตางระหวางหนวยสุมและสามารถจําแนกออกเปนชั้นภูมิ 

(Stratum) ไดอยางชัดเจน ดังนั้นเพ่ือใหขอมูลที่ไดมีความครบถวนและครอบคลุม และสอดคลองกับการศึกษา

ในครั้งนี้ที่ใหความสําคัญในการเปรียบเทียบศักยภาพของเกษตรกรระหวางเกษตรกรที่ทําการผลิตสินคาเกษตร

จึงเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

(ภาพที่ 1.1) 

(1) จําแนกประชากรออกเปน 3 ชั้นภูม ิไดแก แปลงป 2559 แปลงป 2560 และแปลงป 2561  

(2) กําหนดจํานวนแปลงตัวอยางของป 2559 แปลงป 2560 และแปลงป 2561 โดยใชวิธี 

Proportional Allocation 

(3) กําหนดจํานวนเกษตรกรตัวอยางของแตละแปลงใหญตัวอยางและใชวิธีการสุมตัวอยาง

อยางงายแบบไมใสคืน (Simple Random Sampling without Replacement) และกําหนดจํานวนเกษตรกร

ทั่วไปตัวอยาง (เกษตรกรท่ีอยูนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ แตอยูในตําบล

เดียวกัน)  

1.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ มีรายละเอียดดังนี ้ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ดานการผลิตและ

การตลาดเกษตรกรท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดย

การเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญจํานวน 27 แปลง โดยแบงแปลงตัวอยาง 3 กลุม คือ แปลงใหญป 2559 จํานวน 7 แปลง แปลงใหญ

ป 2560 จํานวน 14 แปลง และแปลงใหญป 2561 จํานวน 6 แปลง ครอบคลุมพ้ืนที่ 12 จังหวัด ประกอบดวย 

จังหวัดนาน ตาก พะเยา ลําปาง อุตรดิตถ สระบุรี เพชรบูรณ นครสวรรค พิษณุโลก ลพบุรี เลย และนครราชสีมา 

โดยเก็บตัวอยางเกษตรกรอยางนอยแปลงละ 3 ราย รวมจํานวนเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดในพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 149 ราย 

สําหรับเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เก็บตัวอยางจาก

เกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนที่ใกลเคียง (ตําบลเดียวกัน) จํานวน 149 ราย รวมจํานวนตัวอยางเกษตรกรท้ังสิ้น 298 ราย 

ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.2 
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กําหนดจํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตัวอยางของแปลงใหญตัวอยาง 3 กลุม คือ 

(1) แปลงใหญป 2559 (แปลงปที่ 3) ประกอบดวยเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เขารวม

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจํานวน 46 ราย และสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

นอกโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 46 ราย 

(2) แปลงใหญป 2560 (แปลงปที่ 2) ประกอบดวยเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เขารวม

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจํานวน 76 ราย และสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

นอกโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 76 ราย 

(3) แปลงใหญป 2561 (แปลงปที่ 1) ประกอบดวยเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เขารวม

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจํานวน 27 ราย และสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

นอกโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 27 ราย 

 
ภาพที่ 1.1 แผนแบบการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
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ตารางที่ 1.2 ประชากร และกลุมตัวอยางของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2559 - 2561  

ภาค จังหวัด 
แปลงใหญป 2559 

แปลงปที่ 3 

แปลงใหญป 2560 

แปลงปที่ 2 

แปลงใหญป 2561 

แปลงปที่ 1 

ประชากร 

รวม 

กลุม 

ตัวอยาง 

(แปลง) 

เกษตรกรตัวอยาง 

(ราย) 

ใน 

แปลงใหญ 

นอก 

แปลงใหญ 

เหนือ 

นาน 1(1) - - 1 1 5 4 

แพร 1 1 2 4 - - - 

ตาก 1(1) 9(2) - 10 3 16 15 

พะเยา 1(1) 1 5 7 1 6 5 

พิจิตร - 1 2 3 - - - 

ลําปาง 1 6(1) - 7 1 5 4 

ลําพูน 2 1 - 3 - - - 

อุตรดิตถ - 4(1) 1(1) 5 2 11 17 

กลาง 

สระบุร ี 1(1) 6(2) - 7 3 15 15 

เพชรบูรณ 1(1) 5(1) 1(1) 7 3 15 15 

กาญจนบุร ี 1 - - 1 - - - 

นครสวรรค - 5(2) - 5 2 14 15 

กลาง 

พิษณุโลก 1(1) 6(1) - 7 2 11 12 

ลพบุรี 1(1) 7(1) - 8 2 16 12 

สุพรรณบุรี - 1 - 1 - - - 

อุทัยธาน ี - 1 - 1 - - - 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

เลย - 1(1) 3(3) 4 4 20 20 

นครราชสีมา - 7(2) 1(1) 8 3 15 15 

รวม 12 62 15 89 27 149 149 

แปลงตัวอยาง 7 14 6 27    

เกษตรกรตัวอยาง 46 76 27     

ที่มา: จากการสุมตัวอยาง 

หมายเหตุ ( ) จํานวนแปลงตัวอยางที่ทําการศึกษา 
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 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการจากหนวยงานภาครัฐ 

รวมทั้งงานวิจัย วารสาร และเว็บไซตที่เก่ียวของ 

1.5.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

การศกึษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

1) การเปนวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมา

วิเคราะหขอมูลเพ่ืออธิบายถึง สภาพการผลิต การใชปจจัยการผลิตตนทุนผลตอบแทน โดยเปรียบเทียบระหวาง

เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ซึ่งใน 

การวิเคราะหจะใชเครื่องมือทางสถิติอยางงายในการอธิบายในรูปของรอยละและคาเฉลี่ยของขอมูล 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการนําเสนอขอมูลเกษตรกรในและ

นอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต โดย

การประมาณคาทางสถิติ ซึ่งการวัดประสิทธิภาพการผลิตใชฟงกชันการผลิตแบบจําลอง Cobb – Douglas 

Function โดยการประมาณคาแบบกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares Regression: OLS) ดวย

การวิเคราะหแบบจําลองถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Modal) 

แบบจําลองและสมมตทิี่ฐานท่ีใชในการศึกษา 

สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีแบบจําลองที่กําหนดใหฟงกชันการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ขึ้นอยูกับปริมาณเมล็ดพันธุ ปริมาณปุยเคมี จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต และแสดงฟงกชันการผลิตที่ใชใน

การศกึษาไดดังนี้  

 ln𝑦 = 𝐴 + ∑ 𝛽 ln 𝑥 + ∑ 𝛿 𝑍 + 𝜀  

กําหนดให   𝑦  คือ ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้น 14.5% (กิโลกรัมตอไร) 

 𝐴 คือ คาคงที่ 

ε  คือ คาความคลาดเคลื่อนแบบสุม 

สําหรับตัวแปรอิสระ (𝑥 ) ที่เปนตัวแปรท่ีอธิบายตัวแปรตาม 𝑦 ไดแก 

𝑥  คอื จํานวนเมล็ดพันธุ (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คือ จํานวนปุยเคมี (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คือ จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต (วันงานตอไร) 

𝑍  คือ ตัวแปรควบคุมความแตกตางในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในแตละจังหวัด ซึ่งมี

ทั้งหมด 12 จังหวัด ไดแก เพชรบูรณ เลย ตาก นครราชสีมา นครสวรรค นาน พะเยา พิษณุโลก ลพบุรี ลําปาง 

สระบุรี และอุตรดิตถ  

วันงาน คือ จํานวนแรงงานตอวัน (คน) X จํานวนชั่วโมงท่ีทํางานตอวันตอคน 

             8 ชั่วโมง 

𝛽 , 𝛽 ,𝛽  คือ สัมประสิทธขิองปจจัยการผลิต 
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สมมตฐิานที่ใชในการศึกษา 

1) สมมติฐานสําหรับการทดสอบนัยสําคัญของสมการถดถอย 

H0: 𝛽 =𝛽 =𝛽 = … =𝛽 = 0 ตัวแปรอิสระแตละตัวไมมีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม 

H1: 𝛽  ≠ 0 ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม 

2) สมมติฐานสําหรับการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง 

2.1) การทดสอบความผันผวนในคาความคลาดเคลื่อน (Error Terms)  

H0: Homoscedasticity ความผันผวนในคาความคลาดเคลื่อนคงที ่

H1: Heteroscedasticity ความผันผวนในคาความคลาดเคลื่อนไมคงท่ี 

2.2) การทดสอบการละทิ้งตัวแปรท่ีเก่ียวของ (Omitted Variable Bias) 

H0: ไมมีการละทิ้งตัวแปรที่เก่ียวชองในแบบจําลอง 

H1: มีการละทิ้งตัวแปรท่ีเก่ียวชองในแบบจําลอง 

2.3) การทดสอบตัวแปรอิสระวามีความสัมพันธกันหรือเกิดปญหา Multicollinearity หรือไม 

โดยใชวิธี Variance Inflation Factor (VIF) คา VIF ที่ดีมีคาประมาณ 1 แสดงวา สหสัมพันธของตัวแปรมีนอย 

แตหากคา VIF มากกวา 10 แสดงวา สหสัมพันธของตัวแปรมีมาก เกิดปญหา Multicollinearity 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 เกษตรกรและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 

และวางแผนการผลิต การตลาดสินคาขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากรายยอยไปสู

การผลิตในระบบเกษตรแบบแปลงใหญมากขึ้นเพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางยั่งยืน  

1.6.2 หนวยงานภาครัฐสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

เพ่ือเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร การลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และ

ยกระดับคุณภาพผลผลิตสูมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาด รวมถึงการบริหารจัดการแปลงใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 

 



 

บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 

2.1 การตรวจเอกสาร 

2.1.1 การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว  

เนื้อที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงจาก 6.72 ลานไร ในปเพาะปลูก 2560/61 ลดลงเหลือ 6.71 

ลานไร ในปเพาะปลูก 2561/62 หรือลดลงรอยละ 0.15 เนื่องจากการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวมีตนทุนสูง เกษตรกร

จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชท่ีใหผลตอบแทนดีกวา เชน มันสําปะหลัง ออยโรงงาน เปนตน สําหรับผลผลิตตอไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ิมข้ึนจาก 738 กิโลกรัม ในปเพาะปลูก 2560/61 เปน 746 กิโลกรัม ในปเพาะปลูก 2561/62 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.08 สงผลใหผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจาก 4.96 ลานตัน ในปเพาะปลูก 2560/61 เปน 5.00 

ลานตัน ในปเพาะปลูก 2561/62 เนื่องจากรัฐมีนโยบายสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนา เพิ่อเพิ่มผลผลิต

ใหเพียงพอตอความตองการใชของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

ทั้งนี้จากการศึกษาศักยภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่นาปรัง ปเพาะปลูก 2548/49 

พบวา ผลการวิเคราะหศกัยภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนทีน่าปรังปเพาะปลูก 2548/49 ดานตนทุนและ

ผลตอบแทน พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีนาปรังมีตนทุน 3,477.18 บาทตอไร และไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิ 697.15 บาทตอไร เกษตรกรผูผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ือเปนเมล็ดพันธุในพ้ืนที่นาปรังมตีนทุน 

4,086.41 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,671.82 บาทตอไร เมื่อเปรียบเทียบเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง 

พบวา มีตนทุน 3,279.46 บาทตอไร และไดรับผลตอบแทนสุทธ ิ670.91 บาทตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2550) 

เมื่อศึกษาการปลูกพืชหลังนาในเขตลุมน้ําเจาพระยา ป 2554 พบวา ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 2  

มีตนทุนการผลิตตอไร 4,282.66 บาท ผลตอบแทนสุทธิตอไร 1,396.78 บาท มีอัตราผลตอบแทนตอตนทุน 1.33 ตอป 

และขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 2 เปนพืชที่ใหผลตอบแทนสุทธิ สูงกวาขาวรอบ 2 ขณะที่อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 

ต่ํากวาขาวรอบ 2 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 

2.1.2 ประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว  

การวิเคราะหศักยภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่นาปรัง ปเพาะปลูก 2548/49 โดยใช

สมการการผลิตแบบ Cobb - Douglas พบวาดานปจจัยการผลิต จํานวนเมล็ดพันธุ จํานวนปุยเคมี จํานวน

แรงงานคนที่ใชในการผลิตสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวได และเมื่อวัดประสิทธิภาพ

การใชปจจัยการผลิต พบวา เกษตรกรควรเพิ่มการใชปจจัยการผลิตทั้งหมดดังกลาวเพื่อใหการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

ในพ้ืนที่นาปรังมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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และการศึกษาศักยภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่นาปรัง ปเพาะปลูก 2551/52 พบวา 

ปจจัยการผลิตที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ จํานวน

แรงงานคนที่ใช เมล็ดพันธุ และปุยเคมี ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.623 สําหรับประสิทธิภาพ 

เชิงเทคนิค พบวา เมื่อเพิ่มจํานวนแรงงานท่ีใช เมล็ดพันธุ และปุยเคมี และจะใหไดรับผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้น 178.91 

กิโลกรัม 42.70 กิโลกรัม และ 2.59 กิโลกรัม ตามลําดับ ขณะที่การใชปจจัยการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพการผลิต

สูงสุด เกษตรกรควรเพ่ิมการใชจํานวนแรงงานที่ใชและเมล็ดพันธุมากข้ึน และลดการใชจํานวนปุยเคมีนอยลง  

2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

 2.2.1 ทฤษฎีดานการผลิต 

1) แนวคิดตนทุนการผลิต ของสํานักงานเศรษฐกิจ คือ เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร เปนตนทุน 

การผลิตของผลผลิตของเกษตรกร และเปนตนทุนเฉลี่ย (ศริิวัฒน ทรงธนศักดิ์, 2562) 

1.1) คิดคาใชจายทุกกิจกรรมการผลิต ตั้งแตเตรียมดินจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต มีรายการ 

ที่ชัดเจนไมซ้ําซอน 

1.2) คิดคาใชจายเฉพาะที่เกษตรกรไดใชจายไปในชวงระยะเวลาการผลิตนั้น 

1.3) คิดคาใชจายทั้งที่จายไปเปนเงินสดและไมเปนเงินสด โดยคาใชจายที่เปนเงินสดจาก 

การจาง การซื้อ การเชาทรัพยสิน และคาเชาที่ดิน สวนคาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน คิดจากการประเมินคาใชจาย

กรณีการใชแรงงาน วัสดุปจจัย เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ที่ไมไดจาง ไมไดซื้อ ไมไดเชา  

1.4) คิดคาเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งเปนการประเมินโดยการคํานวณใสไวในโครงสรางตนทุนเปน

คาใชจายไมเปนเงินสดดวย 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดจากคํานวณประเมิน

การลงทุนในมูลคาปจจัยผันแปรทั้งหมดในชวงหรือรุนการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งมูลคาปจจัยที่นํามาใชในการผลิตตอง

เสียโอกาสท่ีจะนําไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ เชน ฝากธนาคาร หรือใหกูยืม  

OPC = TVC (
M

12
)(i) 

โดยที ่

   OPC  =   คาเสียโอกาสเงนิลงทุนในตนทุนผันแปร 

   TVC  =   ตนทุนผันแปรทั้งหมดตอไร ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

     M    =   ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

      i       =   อัตราคาเสียโอกาส ใชอัตราดอกเบ้ียเงินกู ธ.ก.ส. 

1.5) คาเสื่อมราคาทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการกระจายมูลคาของทรัพยสินท่ี

ซื้อไวใชงานในการผลิต หรือเปนการปนสวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอยางมีระบบตลอดอายุการใช

ประโยชนของทรัพยสินนั้น โดยจะคดิประเมินเปนมูลคาตอไร ไมเปนเงินสด ซึ่งการประเมินคาเสื่อมหรือคาสึกหรอ 

สามารถคํานวณไดหลายวิธี โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสนิแบบวิธีเสนตรง ดังนี้ 
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D =  
(BV − SV)

N
(

M

12
)(U)(

1

A
) 

โดยที่    

D =    คาเสื่อมราคาตอปทรัพยสิน 

BV =    มูลคาแรกซื้อหรือสรางทรัพยสิน 

 SV =    มูลคาซากของทรัพยสินเมื่อหมดอายุการใชงาน 

 M =    ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

 N =    อายุการใชงานของทรัพยสิน 

 U =    รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตพืชนี้ 

 A =    เนื้อที่เพาะปลูก 

2) แนวคิดรายรับและผลตอบแทนการผลิต 

รายรับท้ังหมด (Total Revenue) เปนมูลคาสินคาเกษตรที่ผลิตไดท้ังหมด ซึ่งเทากับ

ปริมาณผลผลิตทั้งหมดคูณดวยราคา (ประยงค เนตยารักษ, 2550) ดังนี ้

รายรับทั้งหมด = ราคาของผลผลิต x ผลผลิต 

รายรับตอไร หมายถึง รายรับทั้งหมดของผูผลิตที่ไดรับจากการผลิตตอหนึ่งรอบการผลิต 

คิดเฉลี่ยตอพื้นที่ผลิตหนึ่งไร 

รายรับตอไร  = ราคาของผลผลิต x ผลผลิตตอไร 

ผลตอบแทนสุทธิ (Net Return) หมายถึง รายรับทั้งหมดลบดวยตนทุนทั้งหมด 

ผลตอบแทนสุทธหิรือกําไร = รายรับทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสด หมายถึง ผลตางระหวางรายรับทั้งหมดกับตนทุนทั้งหมด

ทีเ่ปนเงินสด 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนท่ีเปนเงินสด = รายรับทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมดที่เปนเงินสด 

ราคาของผลผลิต หมายถึง ราคาที่ผูผลิตขายไดหรือไดรับจาการขายผลผลิตที่ฟารม 

ผลผลิต หมายถึง จํานวนผลผลิตทั้งหมดที่ผูผลิตผลิตไดตอหนึ่งรอบการผลิต 

ผลผลิตตอไร หมายถึง จํานวนผลผลิตท้ังหมดท่ีผูผลิตผลิตไดตอหนึ่งรอบการผลิตคิดเฉลี่ย 

ตอพื้นที่ผลิต 1 ไร 

ตนทุนท้ังหมดท่ีเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนซึ่งเปนผลรวมของตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่

ที่เปนเงินสด การคาํนวณหาตนทุนท้ังหมดนิยมคํานวณออกมาในรูปตนทุนการผลิตตอหนวย 

ตนทุนทั้งหมดที่เปนเงินสด = ตนทุนผันแปรที่เปนเงนิสด + ตนทุนคงท่ีที่เปนเงนิสด 
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2.2.2 ทฤษฎีการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต 

เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จะวิเคราะหจากฟงกชันการผลิตซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางผลผลิต

และปจจัยการผลิต แสดงไดดงัน้ี 

𝑦 =  𝑓(𝑥) 

เมื่อ  𝑦 คือ ผลผลิต  

       𝑥 คือ เวกเตอรของปจจัยการผลิต  

ซึ่งประกอบดวยปจจัยผันแปรและปจจัยคงที่ การผลิตในระยะสั้นจะพิจารณาทั้งปจจัยการผลิต

ผันแปรและปจจัยคงท่ี ชณะที่การผลิตในระยะยาวถือวาทุกปจจัยการผลิตเปนปจจัยผันแปร 

ระยะการผลิตและผลตอบแทนกรณีการผลิตระยะสั้น แบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ระยะ

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น (Increasing Returns) หมายถึง การใชปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนแลวทําใหผลผลิตที่ไดเพ่ิมขึ้น 

ในสัดสวนที่มากกวาปจจัยการผลิตที่ใชไป 2) ระยะผลตอบแทนลดนอยถอยลง (Diminishing Returns) หมายถึง 

การใชปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นแลวทําใหผลผลิตที่ไดเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดนอยถอยลงหรือเพ่ิมนอยกวาปจจัยการผลิต 

ที่ใชไป 3) ระยะผลตอบแทนลดลง (Decreasing Returns) หมายถึง การใชปจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นแลวทําใหผลผลิต 

ที่ไดเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ลดลงเม่ือมีการใชปจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึน การศึกษานี้พิจารณาใชฟงกชันการผลิตใน

รูปแบบคอบบ ดักลาส (Cobb - Douglas Production Function) โดยมีขอสมมติที่สําคัญคือตลาดผลผลิต

และตลาดปจจัยการผลิตจะตองมีลักษณะการแขงขันอยางสมบูรณ แสดงไดดังนี้ (ศรัณย วรรธนัจฉริยา, 2539) 

𝑦 =  𝑎𝑥 𝑒  

ปรับรูปสมการไดดังนี ้

𝑙𝑛 𝑦 =  𝑙𝑛 𝑎 + 𝛽 𝑙𝑛𝑥 + 𝜀 

𝑙𝑛 𝑦 =  𝐴 + 𝛽 𝑙𝑛𝑥 + 𝜀 

โดยที่  𝑦 คือ ผลผลิต 

 A คือ คาคงที ่

𝑥  คือ ปจจัยการผลิตชนิดที่ 𝑖 เมื่อ 𝑖 = 1, 2,..., 𝐽 

𝛽  คือ สัมประสิทธิ์ของปจจัยการผลิต iแสดงถึงอิทธิพลของปจจัยการผลิตตอผลผลิต 

𝜀 คือ สวนคลาดเคลื่อนแบบสุม  

ฟงกชันการผลิตในรูปแบบคอบบ-ดักลาส มีขอดีดังนี้  

(1) คาสัมประสิทธิ์การผลิตที่คํานวณไดจะแสดงถึงคาความยืดหยุนการผลิตปจจัยการผลิต  

(2) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) จะมีคาลดลง เนื่องจากคาความคลาดเคลื่อน

ของขอมูลลดลง  

(3) ปรับรูปสมการใหเปนเสนตรงไดงายสะดวกในการประมาณการ  
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(4) ผลรวมของคาสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการได จะแสดงถึงผลตอบแทนตอขนาดการผลิต 

(5) ลักษณะเสนแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลผลิตของสมการแบบคอบบ - ดักลาส ไมไดถูก

กําหนดตายตัว อาจมีลักษณะแบบผลตอบแทนตอขนาดเพิ่มข้ึน ลดลง หรือเทากับหนึ่ง  

(6) เสียระดับความเปนอิสระ (Degree of Freedom) นอยกวาฟงกชันแบบ Translog  

(7) สามารถใชขอมูลปจจัยการผลิตและผลผลิตไดโดยตรง ในการประมาณฟงกชันการผลิตโดยไมตอง

ยุบขอมูล และสามารถใชตัวแปรไดมากกวา 2 ตัวแปร ซึ่งตางจากสมการแบบ Constant Elasticity of Substitution  

ขอจํากัดของฟงกชันการผลิตในรูปแบบคอบบ-ดักลาส มีดังนี้  

(1) ขอมูลปจจัยการผลิตไมสามารถมีคาเทากับศนูยได  

(2) ไมสามารถท่ีจะหาจุดสูงสุดของผลผลิตจากการใชปจจัยการผลิตได  

(3) เนื่องจากฟงกชันชนิดนี้เริ่มจากจุด Origin จึงไมสามารถหาความสัมพันธระหวางผลผลิตและ

ปจจัยคงที่ได  

(4) คาความยืดหยุนของการทดแทนกันของปจจัยการผลิตถูกกําหนดใหคงที่และมีคาเทากับ 1 

ดังนั้น สัดสวนคาใชจายจะไมเปลี่ยนแปลงแมวาราคาปจจัยและปจจัยการผลิตจะเปลี่ยน 

การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค พิจารณาจากผลผลิตสวนเพิ่มตอปจจัยการผลิต (Marginal 

Product: 𝑀𝑃) เมื่อ 𝑦(𝑥) คอืฟงกชันการผลิต สามารถคํานวณไดจาก (กนกวรรณ พลฉิม, 2558) 

𝑀𝑃 =  
𝜕𝑦(𝑥)

𝜕𝑥
 

 𝑀𝑃  คือ ผลผลิตสวนเพิ่มตอปจจัยการผลิตชนิด 𝑖 

 𝑋   คือ ปจจัยการผลิตชนิด 𝑖 

หรือพิจารณาจากคาความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยการผลิต ในที่นี้คือคาสัมประสิทธิ์ที่ 

ถูกประมาณคา และการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากมูลคาสวนเพ่ิมของผลผลิตตอปจจัย

การผลิต โดยระดับที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดหรือไดรับกําไรสูงสุดคือการใชปจจัยการผลิตชนิดใด

ชนิดหนึ่งจนกระทั่งมูลคาของผลผลิตสวนเพ่ิม (Value of Marginal Product: VMP) เทากับราคาปจจัยการผลิต

ชนิดดังกลาว สามารถคํานวณไดดังนี ้

𝑀𝑃 ×  𝑃   =  𝑃  

𝑉𝑀𝑃   =  𝑃  

𝑉𝑀𝑃 𝑃⁄   =  1 

𝑉𝑀𝑃   คอื มูลคาของผลผลิตสวนเพ่ิมตอปจจัยการผลิตชนิด 𝑖  

เมื่อ  𝑃𝑦  คือ ราคาผลผลิต  

𝑃   คอื ราคาปจจัยการผลิต 𝑖 
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คาของ 𝑉𝑀𝑃 𝑃 = 1⁄  แสดงใหเห็นวา เงินหนวยสุดทายท่ีไดรับตอบแทนกลับมาจาก 

การใชปจจัยเทากับตนทุนของการใชปจจัย  

คาของ 𝑉𝑀𝑃 𝑃 > 1⁄  แสดงใหเห็นวา เงินหนวยสุดทายที่ไดรับตอบแทนกลับมาจาก 

การใชปจจัยมากกวาตนทุนของการใชปจจัย 

คาของ 𝑉𝑀𝑃 𝑃 < 1⁄  แสดงใหเห็นวา เงินหนวยสุดทายท่ีไดรับตอบแทนกลับมาจาก 

การใชปจจัยนอยกวาตนทุนของการใชปจจัย 



 

บทท่ี 3  

ขอมูลทั่วไป 

3.1 สถานการณการผลิตและการตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว 

3.1.1 สถานการณผลิต 

ปเพาะปลูก 2556/57 – 2561/62 เน้ือที่เพาะปลูกมีแนวโนมลดลงจาก 7.23 ลานไร ในปเพาะปลูก 

2557/58 เหลือ 6.71 ลานไรในปเพาะปลูก 2561/62 หรือลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ 1.29 ตอป เนื่องจากราคาที่

เกษตรกรขายไดไมจูงใจ จึงปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชท่ีใหผลตอบแทนดีกวา เชน มันสําปะหลัง ออยโรงงาน 

สงผลใหผลผลิตลดลงจาก 4.73 ลานตัน ในปเพาะปลูก 2557/58 เหลือ 4.39 ลานตัน ในปเพาะปลูก 2559/60 

หรือลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ 3.66 ตอป แตตั้งแตปเพาะปลูก 2560/61 – 2561/62 รัฐบาลจัดทําโครงการ

สงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา สงผลใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น จาก 4.39 ลานตัน ในปเพาะปลูก 2559/60 

เปน 5.00 ลานตัน ในปเพาะปลูก 2561/62 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.81 ตอป สําหรับผลผลิตตอไร 

เพ่ิมขึ้นจาก 654 กิโลกรัม ในปเพาะปลูก 2557/58 เปน 746 กิโลกรัม ในปเพาะปลูก 2561/62 หรือเพ่ิมขึ้นใน

อัตราเฉลี่ยรอยละ 4.61 ตอป เนื่องจากปริมาณน้ําเพียงพอตอการการเจริญเติบโตและไมไดรับผลกระทบแลง

ในชวงออกดอก    

ตารางที่ 3.1 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไรของขาวโพดเลี้ยงสัตว ปเพาะปลูก 2557/58 - 2561/62 

รายการ 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 
อัตราเพิ่ม 

 (รอยละ) 

เนื้อที่เพาะปลูก (ลานไร) 7.23 6.59 6.49 6.72 6.71 -1.29 

ผลผลิต (ลานตัน) 4.73 4.03 4.39 4.96 5.00 3.24 

ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 654 612 676 738 746 4.61 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 

 3.1.2 สถานการณการตลาด 

 1) ความตองการใช  

ป 2557 – 2561 ความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 7.03 ลานตัน ในป 2557 

เปน 8.25 ลานตันในป 2561 หรือเพ่ิมในอัตราเฉลี่ยตอป รอยละ 3.90 เนื่องจากมีความตองการใชเปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงปศสุัตว 

 2) การสงออก 

ป 2557 – 2561 ปริมาณสงออกมีแนวโนมลดลงจาก 0.63 ลานตัน ในป 2557 เหลือ 0.08 ลานตัน 

ในป 2561 หรือลดลงในอัตราเฉลี่ยตอป รอยละ 23.98 และมีมูลคาสงออกลดลง จาก 5,154.83 ลานบาท ในป 2557 

เหลือ 685.41 ลานบาท ในป 2561 หรือลดลงในอัตราเฉลี่ยตอป รอยละ 24.87 เนื่องจากมีความตองการใชขาวโพด

เลี้ยงสัตวในประเทศมากขึ้น สงผลใหมีการสงออกไปยังประเทศคูคาลดลง 
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3) การนําเขา 

ป 2557 – 2561 ปริมาณนําเขามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น จาก 0.03 ลานตัน ในป 2557 เปน 0.15 

ลานตัน ในป 2561 หรือเพ่ิมในอัตราเฉลี่ยตอป รอยละ 30.84 และมูลคานําเขาเพ่ิมข้ึน จาก 128.45 ลานบาท ใน

ป 2557 เปน 900.93 ลานบาท ในป 2561 หรือเพิ่มในอัตราเฉลี่ยตอป รอยละ 43.25 เนื่องจากผลผลิตขาวโพด

เลี้ยงสัตวในประเทศยังมีไมเพียงพอตอความตองการใชของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว 

 4) ราคา 

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (ความชื้นไมเกิน 14.5%) ราคาลดลงจาก 7.13 บาทตอกิโลกรัม 

ในป 2557 เปน 6.10 บาทตอกิโลกรัม ในป 2560 หรือลดลงในอัตราเฉลี่ยตอป รอยละ 5.54 แตมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น

เปน 7.97 บาทตอกิโลกรัม ในป 2561 หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 30.66 จากป 2560   

ราคาขายสงที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อในตลาดกรุงเทพฯ ราคาเพ่ิมขึ้นจาก 9.07 บาท 

ตอกิโลกรัม ในป 2557 เปน 9.77 บาทตอกิโลกรัม ในป 2561 หรือเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยตอป รอยละ 0.08 

ราคาสงออก เอฟ.โอ.บ ีราคาเพ่ิมข้ึนจาก 9.34 บาทตอกิโลกรัม ในป 2557 เปน 10.10 บาทตอ

กิโลกรัม ในป 2561 หรือเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยตอป รอยละ 0.26 

ตารางที่ 3.2 ความตองการใช การสงออก การนําเขา และราคาของขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2557 - 2561  

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 
อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 

ความตองการใช1/ (ลานตัน) 7.03 7.59 7.82 8.08 8.25 3.90 

การสงออก2/      

- ปริมาณ (ลานตัน) 0.63 0.08 0.58 0.32 0.08 -23.98 

- มูลคา (ลานบาท) 5,154.83 716.74 4,839.25 2,321.67 685.41 -24.87 

การนําเขา2/      

- ปริมาณ (ลานตัน) 0.03 0.17 0.12 0.10 0.15 30.84 

- มูลคา (ลานบาท) 128.45 783.99 678.19 579.85 900.93 43.25 

 ราคา (บาท/กก.)      

- เกษตรกรขายได3/ 7.13 7.76 7.01 6.10 7.97 -0.18 

- ขายสงโรงงานอาหารสัตวรับซื้อ4/ 9.07 9.40 8.49 8.17 9.77 0.08 

- สงออก เอฟ.โอ.บ5ี/ 9.34 9.68 8.90 8.50 10.10 0.26 

ทีม่า :  1/ สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย (2562)  
2/ กรมศุลกากร (2562)  
3/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562)  
4/ กระทรวงพาณิชย (2562)  
 5/ สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย (2562) 
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3.2 สภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตัวอยาง 

 จากการสัมภาษณเกษตรกรตัวอยางที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ จํานวน 298 ราย ในพ้ืนท่ีแหลงเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 12 จังหวัด ไดแก นาน ตาก ลําปาง 

อุตรดิตถ สระบุร ีพะเยา เพชรบูรณ นครสวรรค พิษณุโลก ลพบุร ีเลย และนครราชสีมา พบวา 

3.2.1 เพศของเกษตรกร 

 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 58.39 และเพศหญิง รอยละ 41.61 

สําหรับเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ สวนใหญเปนเพศชายเชนเดียวกับในพื้นที่โครงการฯ รอยละ 64.43 และเพศ

หญิง รอยละ 35.57  

ตารางท่ี 3.3 เพศของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

เพศ 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชาย 87 58.39 96 64.43 

หญิง 62 41.61 53 35.57 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 3.2.2 อายุของเกษตรกร  

 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป รอยละ 42.95 

รองลงมามีอายุระหวาง 41 – 50 ป รอยละ 25.50 และมีอายุระหวาง 61 – 70 ป รอยละ 16.78 ตามลําดับ เปรียบเทียบ

กับเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป เชนเดียวกับในพ้ืนที่โครงการฯ รอยละ 

36.24 รองลงมามีอายุระหวาง 41 – 50 ป รอยละ 30.20 และมีอายุระหวาง 61 – 70 ป รอยละ 17.45 ตามลําดับ 

พบวา เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีอายุมาก (ตั้งแต 60 ปขึ้นไป) คิดเปนรอยละ 20 ของเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งหมด ขณะที่คนที่มีอายุนอย (นอยกวา 30 ป) ที่พ่ึงเขาสูวัยทํางาน พบวาเขาสูอาชีพเกษตรกร

นอยมาก คิดเปนรอยละ 3 ของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท้ังหมด ดังนั้นภาครัฐควรสงเสริมใหคนจบใหม

เขาทํางานในภาคเกษตรกรรมใหมากขึ้น เพ่ือการอนุรักษอาชีพเกษตรกรของไทยไว  
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ตารางท่ี 3.4 อายุของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

อายุ (ป) 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 20 ป 2 1.34 1 0.67 

21 - 30 ป 4 2.69 2 1.34 

31 - 40 ป 8 5.37 16 10.74 

41 - 50 ป 38 25.50 45 30.20 

51 - 60 ป 64 42.95 54 36.24 

61 - 70 ป 25 16.78 26 17.45 

มากกวา 70 ปข้ึนไป 8 5.37 5 3.36 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 3.2.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกร  

 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 65.77 รองลงมาจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 18.12 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 9.40 ตามลําดับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ พบวา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเชนเดียวกับเกษตรกรในพ้ืนที่

โครงการฯ รอยละ 61.74 รองลงมาจบการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 14.77 และระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน รอยละ 9.40 ตามลําดับ พบวาเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกวาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเพียง

แครอยละ 25 ของเกษตรกรทั้งหมดเทานั้น ซึ่งสงผลตอการปรับตัวรับตอการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการเกษตรใหมๆ  
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ตารางที่ 3.5 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

ระดับการศึกษา 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมไดเรียนหนังสือ 2 1.34 3 2.01 

ประถมศึกษา 98 65.77 92 61.74 

มัธยมศกึษาตอนตน 14 9.40 14 9.40 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 27 18.12 22 14.77 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0.67 4 2.68 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 5 3.36 5 3.36 

ปริญญาตรี 2 1.34 9 6.04 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.2.4 ประสบการณการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร  

 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ มีประสบการณปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวระหวาง 21 – 30 ป รอยละ 

34.90 รองลงมามีประสบการณมากกวา 30 ปขึ้นไป รอยละ 33.56 เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ 

พบวา มีประสบการณมากกวา 30 ปขึ้นไป รอยละ 31.54 รองลงมามีประสบการณ 21 – 30 ป รอยละ 26.18 

และมีประสบการณ 11 – 20 ป รอยละ 25.50 ตามลําดับ พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีประสบการณและ

มีความเชี่ยวชาญในการทําการเกษตรมาก แตไมมีการสรางองคความรูในการทําการเกษตรในกลุมเกษตรกรดวยกัน 

ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะใชวิธีซักถามการทําการเกษตรจากเกษตรกรดวยกันเองมากกวา  

ตารางที่ 3.6 ประสบการณการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

ประสบการณ 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 – 10 ป 22 14.76 25 16.78 

11 – 20 ป 25 16.78 38 25.50 

21 – 30 ป 52 34.90 39 26.18 

มากกวา 30 ปข้ึนไป 50 33.56 47 31.54 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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 3.2.5 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร  

 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน รอยละ 52.35 เม่ือเปรียบเทียบ

กับเกษตรกรนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน รอยละ 52.35 เทากัน และ

พบวาสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญจะชวยเหลือหัวหนาครัวเรือนทําการเกษตรดวย ซึ่งถือวาเปนแรงงานในครัวเรือน

และเปนการลดการตนทุนคาแรงงานที่เปนตัวเงินของเกษตรกร  

ตารางท่ี 3.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

จํานวนสมาชิก 

ในครัวเรือน  

ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 – 2 คน 27 18.12 32 21.48 

3 – 4 คน 78 52.35 78 52.35 

มากกวา 4 คนขึ้นไป 44 29.53 39 26.17 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 3.2.6 การกูยืมเงินของเกษตรกร 

  เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนใหญมีการกูยืมเงิน รอยละ 92.62 และไมมีการกูยืมเงิน รอยละ 

7.38 เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ สวนใหญมีการกูยืมเงิน เชนเดียวกับเกษตรกรในพ้ืนที่

โครงการฯ รอยละ 89.93 และไมมีการกูยืมเงิน รอยละ 10.07 พบวาเกษตรกรสวนมากมีการกูเงินเพ่ือการใชจาย

ในชีวิตประจําวัน เชน การกูเงินเพ่ือการอุปโภคและบริโภคสินคาภายในครัวเรือน การกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาของ

บุตรหลาน รวมถึงการกูยืมเพ่ือการซื้อทรัพยสินคงทนเพื่อใชในการทําการเกษตร เชน รถแทร็กเตอร ผานไถชนิดตางๆ 

เปนตน และการกูยืมเพ่ือการซื้อรถยนต เพ่ือการขนปจจัยการผลิตเขาไรและการนําผลผลิตไปขาย ซึ่งสวนใหญเปน

การกูยืมจากกองทุนตางๆ ของภาครัฐท่ีกระจายตามแตละทองถ่ิน เชน กองทุนหมูบาน กองทุนโครงการแกไขปญหา

ความยากจน และรวมถึงการกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

ตารางที่ 3.8 การกูยืมเงินของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

การกูยืมเงิน 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีการกูยืมเงิน 138 92.62 134 89.93 

ไมมีการกูยืมเงิน 11 7.38 15 10.07 

รวม 149 100.00 149 100.00 

  ที่มา : จากการสํารวจ 
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 3.2.7 จํานวนเงินกูยืม เพื่อการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร  

  เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนใหญมีการกูยืมเงินนอยกวา 50,000 บาท รอยละ 36.91 รองลงมามี

การกูยืมเงินตั้งแต 50,001 – 100,000 บาท รอยละ 26.85 และมีการกูยืมเงินตั้งแต 100,001 – 150,000 บาท รอยละ 

11.41 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญมีการกูยืมเงิน เพ่ือทําการเพาะปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว นอยกวา 50,000 บาท รอยละ 34.90 รองลงมามีการกูยืมเงินตั้งแต 50,001 – 100,000 บาท 

รอยละ 20.81 และมีการกูยืมเงินตั้งแต 100,001 – 150,000 บาท รอยละ 14.76 ตามลําดับ พบวาเกษตรกรสวนมาก

กูเงินโดยผานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีดอกเบี้ยต่ํา และระยะเวลาในการกูยืมประมาณ 1 ป รวมถึง

การไดรับการสนับสนุนดอกเบี้ยจากภาครัฐ ขณะเดียวกันเกษตรกรบางสวนไดมีการกูยืมจากภาคเอกชน โดยเฉพาะ

การกูยืมจากพอคาขายวัสดุทางการเกษตร ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกษตรกรสวนใหญสามารถเขาถึงแหลงเงินลงทุนใน 

การทําการเกษตรได สงผลตอประสิทธิภาพการผลิตทีด่ขีึ้นของเกษตรกร 

ตารางที่ 3.9 จํานวนเงินกูยืม เพื่อการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นท่ีโครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

การกูยืมเงินเพื่อการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมมีการกูยืมเงินเพ่ือการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 16 10.74 21 14.09 

นอยกวา 50,000 บาท 55 36.91 52 34.90 

50,001 – 100,000 บาท 40 26.85 31 20.81 

100,001 – 150,000 บาท 17 11.41 22 14.76 

150,001 – 200,000 บาท 8 5.37 9 6.04 

มากกวา 200,000 บาทข้ึนไป 13 8.72 14 9.40 

รวม 149 100.00 149 100.00 

 

3.3 ขอมูลดานการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวตัวอยาง 

3.3.1 พื้นทีถ่ือครองของเกษตรกร 

  เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีพ้ืนท่ีถือครองมากกวา 50 ไร รอยละ 33.56 รองลงมามีพ้ืนที่ถือครอง 

11 – 20 ไร รอยละ 20.13 มีพ้ืนที่ถือครองนอยกวา 10 ไร และพ้ืนที่ถือครอง 21 – 30 ไร รอยละ 13.42 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนใหญมีพ้ืนที่ถือครองมากกวา 50 ไร รอยละ 

28.86 รองลงมามีพื้นที่ถือครอง 11 – 20 ไร รอยละ 20.13 และมีพ้ืนท่ีถือครอง 41 – 50 ไร รอยละ 18.12 

ตามลําดับ  

  

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 3.10 พื้นท่ีถือครองของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

การถือครองพื้นท่ีการเกษตร 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 10 ไร 20 13.42 15 10.07 

11 – 20 ไร 30 20.13 30 20.13 

21 - 30 ไร 20 13.42 17 11.41 

31 – 40 ไร 15 10.07 17 11.41 

41 – 50 ไร 14 9.40 27 18.12 

มากกวา 50 ไรข้ึนไป 50 33.56 43 28.86 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.3.2  ลักษณะการถือครองพื้นท่ีของเกษตรกร 

   ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญมีการเพาะปลูกพื้นที่ของตนเอง รอยละ 

46.60 รองลงมาเพาะปลูกพื้นที่ของตนเองและเชา รอยละ 28.77 และเพาะปลูกในพื้นท่ีเชา รอยละ 11.94 สําหรับ

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพื้นที่โครงการฯ เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่ของตนเอง รอยละ 49.94 รองลงมา

เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ของตนเองและเชา รอยละ 23.67 และเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่เชา

ทั้งหมด รอยละ 19.18 พบวาสวนใหญเกษตรกรยังคงมีที่ดินสําหรับทําการเกษตรเปนของตัวเอง ซึ่งทําใหเกิดการลงทุน

ปรับปรุงสภาพการใชที่ดินมากข้ึน เชน การขุดเจาะบอน้ําบาดาล สงผลทําใหการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

ตารางที่ 3.11 ลักษณะการถือครองพื้นท่ีในการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นท่ี

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ไร 

ลักษณะการถือครองพื้นที่การเกษตร 

โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ของตนเอง 2,883.20 46.60 2,168.00 49.94 

พ้ืนที่เชา 739.00 11.94 832.75 19.18 

ไดทําฟรี 557.00 9.00 80.00 1.84 

ของตนเองและเชา 1,779.75 28.77 1,027.50 23.67 

ของตนเองและไดทําฟรี 154.00 2.49 75.00 1.73 

เชาและไดทําฟรี - - 54.00 1.24 

ของตนเอง เชา และไดทําฟรี 74.00 1.20 104.30 2.40 

รวม 6,186.95 100.00 4,341.55 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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3.3.3 ชวงเวลาการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 

  ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญเพาะปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม รอยละ 

32.73 รองลงมาเพาะปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม รอยละ 26.88 และเพาะปลูกในชวงเดือนมิถุนายน รอยละ 

17.31 ตามลําดับ ขณะที่ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพื้นที่โครงการฯ สวนใหญเพาะปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม 

เชนเดียวกับในพ้ืนที่โครงการฯ รอยละ 33.80 รองลงมาเพาะปลูกในชวงเดือนมิถุนายน รอยละ 27.06 และ

เพาะปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม รอยละ 25.20 ตามลําดับ พบวา การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวสวนใหญ 

ทําในชวงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ซึ่งเปนชวงตนฤดูฝนที่มีปริมาณน้ําเหมาะสมตอการเจริญเติบโต และ 

การออกดอกของขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งจะสงใหผลผลิตมีคุณภาพและมีผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 3.12 ชวงเวลาเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปเพาะปลูก 2561/62 ของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
   หนวย : ไร 

เดือน 
ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีนาคม 660.50 10.67 45.00 1.04 

เมษายน 465.70 7.53 279.00 6.43 

พฤษภาคม 2,025.00 32.73 1,467.55 33.80 

มิถุนายน 1,070.75 17.31 1,175.00 27.06 

กรกฎาคม 1,663.00 26.88 1,094.00 25.20 

สิงหาคม 302.00 4.88 281.00 6.47 

รวม 6,186.95 100.00 4,341.55 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.3.4 อายุการเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญมีอายุเก็บเก่ียว 111 – 120 วัน รอยละ 63.02 

รองลงมามีอายุเก็บเก่ียวนอยกวา 110 วัน รอยละ 15.56 และมีอายุเก็บเก่ียว 141 - 150 วัน รอยละ 12.16 

ตามลําดับ ขณะที่ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพื้นที่โครงการฯ สวนใหญสวนใหญมีอายุเก็บเก่ียว 111 – 120 วัน 

รอยละ 50.17 รองลงมามีอายุเก็บเก่ียว 141 - 150 วัน รอยละ 14.83 และเก็บเก่ียวขาวโพดเลี้ยงสัตวอายุมากกวา 

150 วันข้ึนไป รอยละ 12.85 ตามลําดับ จะพบวาเกษตรกรสวนใหญมีการเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตวตามคําแนะนํา

ของภาครัฐ ท่ีอายุ 111 – 120 วัน ซึ่งสวนใหญใชวิธีเก็บเก่ียวดวยรถเก็บเก่ียวขณะที่เกษตรกรบางสวนมีการเก็บเก่ียว

มากกวา 140 วันข้ึนไป และใชวิธีเก็บเก่ียวโดยใชวิธีหักฝก เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

เกษตรกรเปนพ้ืนที่ลาดชัน ไมสามารถใชรถเก็บเกี่ยวได ซึ่งทําใหมีตนทุนดานแรงงานสูง เกษตรกรจึงเลือกที่รอเวลาให

ขาวโพดเลี้ยงสัตวมีราคาสูงข้ึนกอนท่ีจะเก็บเก่ียว   
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ตารางที่ 3.13 อายุการเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ไร 

อายุขาวโพดเล้ียงสัตว 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 110 วัน 962.70 15.56 441.00 10.16 

111-120 วัน 3,899.25 63.02 2,178.30 50.17 

121-130 วัน 154.00 2.49 474.25 10.93 

131-140 วัน - - 46.00 1.06 

141-150 วัน 752.00 12.16 644.00 14.83 

มากกวา 150 ขึ้นไป 419.00 6.77 558.00 12.85 

รวม 6,186.95 100.00 4341.55 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.3.5 ชองทางการจําหนายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 

จากการศึกษา พบวา เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ขายผลผลิตใหกับพอคาเอกชนมากที่สุด รอยละ 

68.46 รองลงมาขายใหกับสหกรณการเกษตร รอยละ 14.09 และขายใหผูประกอบการที่มีไซโล รอยละ 7.28 

ตามลําดับ  

ขณะที่เกษตรกรนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ ขายผลผลิตใหกับพอคาเอกชนมากที่สุดเชนเดียวกันกับ

เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ โดยขายใหกับพอคาเอกชน รอยละ 77.85 รองลงมาขายใหกับสหกรณการเกษตร รอยละ 

9.40 ขาย ณ ไรนา และขายใหสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. รอยละ 4.03 เทากัน ตามลําดับ 

ซึ่งพบวา เกษตรกรมีลักษณะตางคนตางตางขาย ซึ่งยังไมสอดคลองกับนโยบายของโครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยมีลักษณะการขาย ดังนี้ 

1) ขายใหกับพอคาเอกชน ซึ่งเม่ือเกษตรกรทําการเก็บเก่ียวผลผลิตแลวจะขายใหกับพอคาเอกชน

ทันที ซึ่งพอคาผูรับซื้อผลผลิตบางรายเปนทั้งผูรับจางเก่ียวผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวอีกดวย โดยจะหักความชื้นและ

คาเก็บเก่ียว กอนจายเงินใหเกษตรกรในรูปแบบเงินสด ขณะที่พอคาเอกชนบางรายเปนเจาหนี้เมล็ดพันธุ ปุยเคมี 

และยาปราบศัตรูพืช/วัชพืช โดยเมื่อเกษตรกรนําผลผลิตมาขายพอคาเอกชน พอคาก็จะหักเงินที่เกษตรกรกูยืม

พรอมทั้งดอกเบี้ยกอนจายเงินใหเกษตรกร และเกษตรกรสวนใหญจะนําผลผลิตมาขายทั้งความชื้นสูง เนื่องจาก

ตองการเงินเพ่ือรีบนําเงินนั้นไปจายหนี้ที่คงคาง สงผลทําใหเกษตรกรไดรับราคาผลผลิตที่ต่ําลง เกษตรกรมักจะ

ขายผลผลิตทีม่ีความชื้นสูงมากกวาความชื้นที่กําหนด เพราะเกษตรกรสวนมากไมมีสถานที่ในการตากผลผลิต โดย

เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมีลักษณะการขายใหพอคาเอกชน

เหมือนกัน 
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2) ขายใหกับสหกรณการเกษตร พบที่จังหวัดอุตรดิตถ ท่ีมีการขายใหกับสหกรณการเกษตร ซึ่ง

เปนสหกรณที่ความเขมแข็งมาก มีไซโลเปนของตัวเอง โดยเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ เขารวมเปนสมาชิกสหกรณ

อีกดวย จะไดรับราคาที่สูงกวาพอคาเอกชนเล็กนอย แตก็ยังขายผลผลิตที่มีความชื้นสูงเชนเดียว เพราะไมมีสถานท่ี

ตากผลผลิต และยุงฉางในการเก็บผลผลิต ทั้งนี้มีเกษตรกรบางสวนท่ีไมไดเขารวมสหกรณการเกษตรและเปนเกษตรกร

นอกพ้ืนที่โครงการฯ เนื่องจากการเก็บเก่ียวของสหกรณการเกษตรตองมีการจัดคิวเก็บเก่ียว ซึ่งลาชามากในเก็บเก่ียว

ผลผลิต จึงไมเปนที่นาสนใจของเกษตรกรในการเขารวมสหกรณการเกษตรและเขารวมโครงการระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ  

ตารางท่ี 3.14  ชองทางการจําหนายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

หนวย : ราย 

รายการ 
ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวนเกษตรกร รอยละ จํานวนเกษตรกร รอยละ 

โรงงานอาหารสัตว 6 4.03 3 2.01 

ณ ไรนา 6 4.03 6 4.03 

ผูประกอบการที่มีไซโล 11 7.38 4 2.68 

พอคาเอกชน 102 68.46 116 77.85 

สหกรณการเกษตร 21 14.09 14 9.40 

สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 2 1.34 6 4.03 

อ่ืนๆ 1 0.67 - - 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.3.6  ลักษณะการขายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนใหญขายผลผลิตใหกับพอคาขาประจํา รอยละ 73.83 และขาย

ผลผลิตใหกับพอคาขาจร รอยละ 26.17 ขณะที่เกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญขายผลผลิตใหกับพอคา 

ขาประจํา รอยละ 67.79 และขายผลผลิตใหกับพอคาขาจร รอยละ 32.21 เกษตรกรสวนใหญขายใหกับพอคาขาประจํา

มากกวาขาจร เนื่องจากเชื่อใจกันวาเมื่อขายผลผลิตแลวจะไดรับเงิน อีกทั้งพอคาท่ีรับซื้อผลผลิตบางสวนเปน

เจาหนี้ทางการคาที่ใหการกูยืมเงินเพ่ือซื้อวัสดุทางการเกษตรของเกษตรกร เจาหนี้ก็จะทําการหักหนี้เลยพรอมคืน

เงินสวนที่เหลือใหกับเกษตรกร 

  



26 

 

ตารางท่ี 3.15 ลักษณะการขายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

ลักษณะการขายผลผลิตของเกษตรกร 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ขายใหกับพอคาขาประจํา 110 73.83 101 67.79 

ขายใหกับพอคาขาจร 39 26.17 48 32.21 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.3.7  แนวโนมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 

แนวโนมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตกรในพ้ืนที่โครงการฯ มีแนวโนมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เทาเดิม รอยละ 72.48 รองลงมามีแนวโนมปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 17.45 และมีแนวโนมปลูกนอยลงจากเดิม 

รอยละ 10.07 ตามลําดับ ขณะที่แนวโนมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ มีแนวโนม

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเทาเดิม รอยละ 69.80 รองลงมามีแนวโนมปลูกเพิ่มข้ึนจากเดิม รอยละ 18.79 และมีแนวโนม

ปลูกนอยลงจากเดิม รอยละ 11.41 ตามลําดับ พบวาเกษตรกรสวนใหญมีแนวโนมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเทาเดิม 

เนื่องจากปญหาที่เกษตรกรมีที่ดินจํากัด ทําใหไมสามารถขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกได ขณะท่ีเกษตรกรบางสวนที่มี

แนวโนมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เน่ืองจากเกษตรกรสลับการปลูกพืชอ่ืนเพ่ือเปนการปรับปรุงดินและ

เปนการควบคุมการระบาดของศัตรูพืช รวมถึงเปนการคาดสถานการณราคาของพืชท่ีปลูกสลับทดแทนอีกดวย 

ตารางท่ี 3.16  แนวโนมในการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

   หนวย : ราย 

แนวโนมการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ในพื้นท่ีโครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เทาเดิม 108 72.48 104 69.80 

เพ่ิมขึ้นจากเดิม 26 17.45 28 18.79 

นอยลงจากเดิม 15 10.07 17 11.41 

รวม 149 100.00 149 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว มีการเพาะปลูกกระจายทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลางของประเทศ เกษตรกรสวนใหญเปนลักษณะรายยอยที่มีพื้นที่การผลิตขนาดเล็ก ทําการเกษตร

แบบตางคนตางผลิต ขาดอํานาจตอรองทั้งในกระบวนการผลิตและในหวงโซอุปทาน อีกทั้งเกษตรกรมีตนทุน

การผลิตสูง ผลผลิตตอไรต่ํา ภาครัฐจึงมีนโยบายในการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเชื่อมโยง

ดานการตลาดระหวางภาคเกษตรกรกับภาคเอกชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมในการบริหารจัดการ

ดานการผลิตและการตลาดเพ่ือสรางอํานาจในการตอรอง ภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ซึ่งเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเขารวมโครงการฯ ตั้งแตป 2559 เปนตนมา โดยการศึกษาครั้งนี้ศักยภาพ

การผลิตและการตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จะทําใหทราบถึง

ผลตอบแทนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงปญหาและขอเสนอแนะ สําหรับการศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจเกษตรกรตัวอยาง ซึ่งแบงเปนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 149 ราย และเกษตรกรที่อยูนอกพ้ืนท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ จํานวน 149 ราย รวมเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 298 ราย 

 ผลการศกึษาตามวัตถุประสงค 2 ขอ ดังนี้   

4.1 ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

4.1.1 ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

 จากการศึกษาตนทุนผลตอบแทนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวปเพาะปลูก 2561/62 พบวา เกษตรกรใน

พ้ืนที่โครงการฯ มีตนทุนการผลิต 4,196.72 บาทตอไร หรือ 5.34 บาทตอกิโลกรัม จําแนกเปนตนทุนเงินสด 

2,674.30 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 63.72 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนไมเปนเงินสด 1,522.42 บาทตอไร คดิเปน

รอยละ 36.28 ของตนทุนท้ังหมด  

เมื่อพิจารณาตามแตละประเภทของของตนทุนทั้งหมด เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ มีตนทุนผันแปร 

3,583.04 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 85.38 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งตนทุนผันแปร ประกอบดวย ตนทุนคาแรงงาน 

ตั้งแตการเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีคาใชจาย ไดแก คาเตรียมดิน คาปลูก รวมคาเตรียมพันธุ คาดูแลรักษา  

คาเก็บเก่ียว รวม 1,640.69 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 39.10 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนคาวัสดุการเกษตร ไดแก  

คาพันธุ คาปุย คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 

และคาซอมแซมอุปกรณการเกษตร รวม 1,860.65 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 44.33 ของตนทุนทั้งหมด และ 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน 81.70 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 1.95 ของตนทุนทั้งหมด  

ขณะท่ีเกษตรกรมีตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเชาที่ดิน/คาใชที่ดิน คาเสื่อมอุปกรณเครื่องจักร  

คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร รวม 613.68 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 14.62 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งมีคา

เชาที่ดิน/คาใชที่ดินเปนตนทุนสวนใหญของตนทุนคงที่ มีคาเชาที่ดิน/คาใชที่ดินรวม 385.32 บาทตอไร หรือ

รอยละ 9.18 ของตนทุนทั้งหมด 
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 สําหรับผลตอบแทนการผลิต เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไร 786.25 

กิโลกรัม และสามารถจําหนาย ณ ไรนา ที่ราคากิโลกรัมละ 7.39 บาท สงผลใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทน 

5,810.39 บาทตอไร และเมื่อหักตนทุนการผลิตท้ังหมด เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,613.67 บาทตอไร 

หรือ 2.05 บาทตอกิโลกรัม 

ตารางท่ี 4.1 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

      หนวย : บาทตอไร 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1.ตนทุนผนัแปร 2,636.33 946.71 3,583.04 85.38 

1.1 คาแรงงาน 880.23 760.46 1,640.69 39.10 

คาเตรยีมดิน 211.69 182.27 393.96 9.39 

คาปลูก รวมคาเตรียมพันธุ 68.65 56.37 125.02 2.98 

คาดูแลรักษา 127.67 327.78 455.45 10.85 

คาเก็บเกี่ยว 472.22 194.04 666.26 15.88 

1.2 คาวัสดุทางการเกษตร 1,756.10 104.55 1,860.65 44.33 

คาพันธุ 578.67 1.53 580.20 13.83 

คาปุย 803.05 102.25 905.30 21.57 

คายาปราบศตัรูพืชและวัชพืช 113.08 0.77 113.85 2.71 

คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 169.53 0.00 169.53 4.04 

คาวัสดุการเกษตรและวัสดส้ิุนเปลอืง 28.74 0.00 28.74 0.68 

คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 63.03 0.00 63.03 1.50 

1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 81.70 81.70 1.95 

2. ตนทุนคงที ่ 37.97 575.71 613.68 14.62 

คาเชาที่ดิน/คาใชท่ีดิน 37.97 347.35 385.32 9.18 

คาเสื่อมอุปกรณเครื่องจักร 0.00 131.10 131.10 3.12 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 0.00 97.26 97.26 2.32 

3. ตนทุนท้ังหมดตอไร 2,674.30 1,522.42 4,196.72 100.00 

4. ตนทุนท้ังหมดตอกิโลกรัม        5.34    

5. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)     786.25   

6. ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขาย ณ ไรนา (บาท/กิโลกรัม)        7.39   

7. ผลตอบแทนตอไร   5,810.39   

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร   1,613.67  

10. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม        2.05   

  ที่มา : จากการสํารวจ 
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4.1.2 ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรนอกพื้นที่

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

สําหรับตนทุนรวมการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ พบวา เกษตรกร 

มีตนทุนการผลิตทั้งหมด 4,195.53 บาทตอไร หรือ 5.36 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนเงินสด 2,781.36 บาทตอไร  

คิดเปนรอยละ 66.29 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนไมเปนเงินสด 1,414.17 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 33.71 ของ

ตนทุนท้ังหมด 

เมื่อพิจารณาแยกประเภทของตนทุนทั้งหมด พบวา เกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ มีตนทุนผันแปร 

3,664.85 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 87.35 ของตนทุนทั้งหมด ประกอบดวย ตนทุนคาแรงงาน ตั้งแตการเตรียมดิน

จนถึงการเก็บเก่ียว ซึ่งมีคาใชจาย ไดแก คาเตรียมดิน คาปลูก รวมคาเตรียมพันธุ คาดูแลรักษา คาเก็บเก่ียว 

รวม 1,738.87 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 41.45 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนคาวัสดุการเกษตร ซึ่งประกอบดวย คา

พันธุ คาปุย คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิน้เปลือง 

และคาซอมแซมอุปกรณการเกษตร มีตนทุนรวม 1,842.42 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 43.91 ของตนทุนทั้งหมด 

และคาเสียโอกาสเงินลงทุน 83.56 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 1.99 ของตนทุนทั้งหมด 

ขณะท่ีเกษตรกรมีตนทุนคงท่ี ซึ่งประกอบดวย คาเชาที่ดิน/คาใชที่ดิน คาเสื่อมอุปกรณเครื่องจักร 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร รวม 530.68 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 12.65 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งมี 

คาเชาที่ดิน/คาใชท่ีดินเปนตนทุนสวนใหญของตนทุนคงท่ี มคีาเชาที่ดิน/คาใชที่ดินรวม 374.82 บาทตอไร หรือ

รอยละ 8.93 ของตนทุนทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ มีผลผลิตตอไรขาวโพดเลี้ยงสัตว 

783.11 กิโลกรัม และสามารถจําหนาย ณ ไรนา ท่ีราคากิโลกรัมละ 7.33 บาท สงผลใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทน 

5,740.20 บาทตอไร และเมื่อหักตนทุนการผลิตทั้งหมด เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,544.67 บาทตอไร หรือ 

1.97 บาทตอกิโลกรัม 
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ตารางที่ 4.2 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ปเพาะปลูก 2561/62 

      หนวย : บาทตอไร 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1.ตนทุนผนัแปร 2,738.43 926.42 3,664.85 87.35 

1.1 คาแรงงาน 940.05 798.82 1,738.87 41.45 

คาเตรยีมดิน 222.1 145.19 367.29 8.76 

คาปลูก รวมคาเตรียมพันธุ 60.44 74.52 134.96 3.22 

คาดูแลรักษา 103.52 280.01 383.53 9.14 

คาเก็บเกี่ยว 553.99 299.1 853.09 20.33 

1.2 คาวัสดุทางการเกษตร 1,798.38 44.04 1,842.42 43.91 

คาพันธุ 580.72 0 580.72 13.84 

คาปุย 812.77 44.04 856.81 20.42 

คายาปราบศตัรูพืชและวัชพืช 151.94 0 151.94 3.62 

คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 143.65 0 143.65 3.43 

คาวัสดุการเกษตรและวัสดส้ิุนเปลอืง 23.23 0 23.23 0.55 

คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 86.07 0 86.07 2.05 

1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน 0 83.56 83.56 1.99 

2. ตนทุนคงที ่ 42.93 487.75 530.68 12.65 

คาเชาที่ดิน/คาใชท่ีดิน 42.93 331.89 374.82 8.93 

คาเสื่อมอุปกรณเครื่องจักร 0 94.23 94.23 2.25 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 0 61.63 61.63 1.47 

3. ตนทุนท้ังหมดตอไร 2,781.36 1,414.17 4,195.53 100 

4. ตนทุนท้ังหมดตอกิโลกรัม   5.36  
5. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)   783.11  

6. ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขาย ณ ไรนา (บาท/กิโลกรัม)   7.33  

7. ผลตอบแทนตอไร   5,740.20  

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร   1,544.67  

10. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม   1.97  

ที่มา : จากการสํารวจ 
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4.1.3 เปรียบเทียบความแตกตางของตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกรในและ

นอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

พบวาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ดังนี้ 

1) ดานผลผลิต พบวา ผลผลติตอไรของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการฯ มีผลผลิต

ตอไร 786.25 กิโลกรัม มากกวาเกษตรกรนอกพื้นทีโ่ครงการฯ ที่มีผลผลิตตอไร 783.11 กิโลกรัม หรือมากกวา 

รอยละ 0.40 ซึ่งเปนผลจากการใหความรูอบรม เรื่องการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว การมีแปลงตนแบบใหเรียนรู 

รวมถึงรวมกันผลิตและใชปุยหมักรวมกับปุยอินทรีย ขณะที่การใชปุยเคมีมีการใชเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ดิน 

เชน การสั่งซื้อปุยสั่งตัดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการตรวจสอบสภาพดินกอนท่ีจะมีการเพาะปลูก 

2) ดานราคาผลผลิตที่เกษตรกรที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา พบวา ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรใน

พ้ืนที่โครงการฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.39 บาท สูงกวา ราคาผลผลิตที่เกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ ที่ขายได 

กิโลกรัมละ 7.33 บาท หรือสูงกวา รอยละ 0.82 ซึ่งเปนผลจากเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ มีการขายผลผลิต

ใหกับพอคาเอกชน มากกวาเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ จากพอคาเอกชนที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มีตนทุน

การขนสงมากกวาผูรับซื่อรายอ่ืนๆ เชน สหกรณการเกษตร ผูประกอบการที่มีไซโล และโรงงานอาหารสัตว 

สงผลใหมีราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกรต่ํากวา และทําใหเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ ไดรับราคา

ผลผลิตที่ต่ํากวา เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 

3) ดานผลตอบแทน พบวา ผลตอบแทนสุทธิตอไรของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ 1,613.67 บาท 

ผลตอบแทนสุทธิตอไรของเกษตรกรนอกพื้นท่ีโครงการฯ มี 1,544.67 บาท หรือมากกวา รอยละ 4.47 สงผลให

ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ มากกวาเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ เชนเดียวกัน 

โดยผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ 2.05 บาท มากกวา ผลตอบแทนสุทธิของ

เกษตรกรนอกพื้นทีโ่ครงการฯ ที่กิโลกรัมละ 1.97 บาท หรือมากกวา รอยละ 4.06 

4) ดานตนทุน พบวา ตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ 4,196.72 

บาท ใกลเคยีง ตนทุนการผลิตเกษตรกรนอกพื้นทีโ่ครงการฯ 4,195.53 บาท หรือมากกวาคิดเปนรอยละ 0.03  

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบความแตกตางของตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 

ในและนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

รายการ ในพื้นทีโ่ครงการฯ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

1. ตนทุนทั้งหมดตอไร (บาท) 4,196.72 4,195.53 0.03 

2. ตนทุนทั้งหมดตอกิโลกรัม (บาท) 5.34 5.36 -0.37 

3. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 786.25 783.11 0.40 

4. ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขาย ณ ไรนา (บาทตอกิโลกรัม) 7.39 7.33 0.82 

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท) 5,810.39 5,740.20 1.22 

6. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท) 1,613.67 1,544.67 4.47 

7. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท) 2.05 1.97 4.06 

ที่มา จากการสํารวจ 
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4.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ 

 การวัดประสิทธภิาพการผลิตสามารถวัดไดหลายวธิี เชน การวดัประสิทธิภาพการผลิตแบบ Ratio Analysis 

การวัดประสิทธิภาพการผลิตจาก Frontier Based Analysis: Data Envelopment Analysis (DEA) และ 

Stochastic Frontier Analysis (SFA) วัดคาจากความยืดหยุนของผลผลิตตอปริมาณปจจัยการผลิตแตละปจจัยที่ใช 

วัดจากผลตอบแทนตอขนาด (Return to Scale) เปนตน สําหรบัการศึกษาในครั้งนี้ทําการวัดประสิทธิภาพการ

ผลิตจากความคุมคาของการใชปจจัยการผลิต โดยวิเคราะหจากฟงกชันการผลิต ซึ่งฟงกชันการผลิตมีหลากหลาย

รูปแบบ เชน Constant Elasticity of Substitution Production Function, Translog Production Function 

เปนตน สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ใช Cobb – Douglas Production Function ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง

ผลผลิตและปจจัยการผลิต ดังนี้  

 ln𝑦 = 𝐴 + ∑ 𝛽 ln𝑥 + ∑ 𝛿 𝑍 + 𝜀   

กําหนดให   𝑦  คือ ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้น 14.5% (กิโลกรัมตอไร) 

 𝐴 คือ คาคงที่ 

ε  คือ คาความคลาดเคลื่อนแบบสุม 

สําหรับตัวแปรอิสระ (𝑥 ) ที่เปนตัวแปรท่ีอธิบายตัวแปรตาม 𝑦 ไดแก 

𝑥  คอื จํานวนเมล็ดพันธุ (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คือ จํานวนปุยเคมี (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คือ จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต (วันงานตอไร) 

𝑍  คือ ตัวแปรควบคุมความแตกตางในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในแตละจังหวัด ซึ่งมี

ทั้งหมด 12 จังหวัด ไดแก เพชรบูรณ เลย ตาก นครราชสีมา นครสวรรค นาน พะเยา พิษณุโลก ลพบุรี ลําปาง 

สระบุรี และอุตรดิตถ  

วันงาน คือ จํานวนแรงงานตอวัน (คน) X จํานวนชั่วโมงท่ีทํางานตอวันตอคน 

8 ชั่วโมง 

𝛽 , 𝛽 ,𝛽  คือ สัมประสิทธขิองปจจัยการผลิต 

 ผลการวิเคราะหฟงกชันการผลิตในรูปแบบ Cobb – Douglas Production Function โดยเทคนิค 

Ordinary Least Square แบงการวิเคราะหฟงกชันการผลิตออกเปน 2 กลุม คือ เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ในและนอกพื้นทีโ่ครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ซึ่งผลการวิเคราะห ดังนี ้

4.2.1 ปจจัยที่มีผลตอผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ 

จากการวิเคราะหฟงกชันการผลิต ดวยวิธี Robust Regression เนื่องจากการใช Ordinary Least 

Square (OLS) เกิดปญหา Heteroskedasticity ซึ่งใชวิธีประมาณคาดังกลาว เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ผลการ

วิเคราะห พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริม 
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การเกษตรแบบแปลงใหญ ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ จํานวนเมล็ดพันธุ และจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต  

มรีายละเอียดรูปแบบสมการ ดังนี้ 

ln𝑦 = 5.816 + 0.630ln𝑥 ∗∗∗ + 0.078ln𝑥 + 0.096ln𝑥 ∗∗∗
 

กําหนดให   𝑦  คือ ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้น 14.5% (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คอื จํานวนเมล็ดพันธุ (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คือ จํานวนปุยเคมี (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คือ จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต (วันงานตอไร) 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

( ) คาในวงเล็บ คือ คา P-value ของ t-statistics 

ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ดวยวิธี Robust Regression 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ Robust Std. Err. t Prob > |𝒕| 

95% 

Confidence 

Interval 

Constant 5.816  0.438 13.290 0.000 4.950 6.682 

lnx1 0.630 *** 0.129 4.880 0.000 0.375 0.886 

lnx2 0.078  0.106 0.740 0.463 -0.132 0.288 

lnx3 0.096 *** 0.034 2.820 0.005 0.287 0.163 

R-squared 0.6894       

P-value (F) 0.0000       

ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

พบวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: R2 ) มีคาเทากับ 0.6894

คือ จํานวนเมล็ดพันธุ จํานวนปุยเคมี และจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวไดรอยละ 68.94 สวนที่เหลืออีกรอยละ 31.06 เปนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมไดนํามารวมพิจารณา 

เม่ือพิจารณาคา P-value ของ F-test เทากับ 0.0000 พบวา ปจจัยการผลิตในสมการสามารถอธิบายความ

เปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวได โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง ไดทดสอบ 3 ประการ ดังนี ้

1) การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ โดยผลที่ไดทางสถิติในรูปสมการขึ้นกับขอสมมติฐานที่วา

ความผันผวนในคาความคลาดเคลื่อนจะตองคงที่ (Homoskedasticity) และตองไมมีปญหา Heteroskedasticity 

ทั้งนี้ ไดทําการทดสอบสมมติฐาน โดยวิธี Breusch - Pagan Test พบวา คา P-value เทากับ 0.000 นอยกวา 

0.01 หมายความวา เกิดปญหา Heteroskedasticity จึงไดทําการแกไขโดยใชวิธี Robust Regression ไดผล

การวิเคราะหตามปรากฎขางตน 

  

  (0.000)                   (0.463)              (0.005) 



34 

 

2) การทดสอบวาสมการมีการละทิ้งตัวแปรที่สําคัญในสมการหรือไม โดยใชวิธี Ramsey Regression 

Specification – error Test for Omitted Variable (OVTest) โดยคา P-value เทากับ 0.384 มากกวา 0.01 

หมายความวาแบบจําลอง คอบบ – ดักลาส ไมไดละทิ้งตัวแปรที่สําคัญในสมการ 

3) ขอมูล Cross – sectional Data จําเปนตองมีการทดสอบปญหา Multicollinearity เพ่ือ

ตรวจสอบวาปจจัยการผลิตแตละปจจัยมีความสัมพันธกันหรือไม เพ่ือใหการประมาณคา β , β , β  ไดอยาง

ถูกตอง โดยในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธี วิธี Variable Inflation Factors (VIF) ในการตรวจสอบ จากคา VIF ของ

ตัวแปรแตละตัวแปรนอยกวา 10 ดังนั้น ปจจัยการผลิตแตละฟงกชันการผลิตของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ 

ไมไดมีความสัมพันธกัน คือ ไมเกิดปญหา Multicollinearity ในการประมาณการฟงกชันการผลิต 

ตารางท่ี 4.5 คา Variable Inflation Factors (VIF) ของแตละปจจัยในฟงกชันการผลิตของเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ตัวแปร VIF 

lnx1 2.24 

lnx2 1.76 

lnx3 2.84 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 4.2.2 ปจจัยที่มีผลตอผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

จากการวิเคราะหฟงกชันการผลิต ดวยวิธี Robust Regression เนื่องจากการใช Ordinary Least 

Square (OLS) เกิดปญหา Heteroskedasticity ซึ่งใชวิธีประมาณคาดังกลาว เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  

ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ คอื จํานวนเมล็ดพันธุ และจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต 

มีรายละเอียดรูปแบบสมการ ดังนี ้

ln𝑦 = 5.130 + 0.734ln𝑥 ∗∗∗ + 0.082ln𝑥 + 0.047ln𝑥 ∗∗∗
 

กําหนดให   𝑦  คือ ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้น 14.5% (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คอื จํานวนเมล็ดพันธุ (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คือ จํานวนปุยเคมี (กิโลกรัมตอไร) 

𝑥  คือ จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต (วันงานตอไร) 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ( ) คาในวงเล็บ คือ คา P-value ของ t-statistics 

  

 (0.000)                       (0.015)              (0.514) 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ดวยวิธี Robust Regression 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ Robust Std. Err. t Prob > |𝒕| 

95% 

Confidence 

Interval 

Constant 5.130  0.401 12.800 0.000 4.337 5.923 

lnx1 0.734 *** 0.090 8.130 0.000 0.555 0.913 

lnx2 0.082 ** 0.033 2.480 0.015 0.017 0.148 

lnx3 0.047  0.071 0.650 0.514 -0.094 0.188 

R-squared 0.6312       

P-value (F) 0.0000       

ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ ***,** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 

พบวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: R2 ) มีคาเทากับ 0.6312

คือ จํานวนเมล็ดพันธุ จํานวนปุยเคมี และจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวไดรอยละ 63.12 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 36.88 เปนปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดนํามารวม

พิจารณา เมื่อพิจารณาคา P-value ของ F-test เทากับ 0.0000 พบวา ปจจัยการผลิตในสมการสามารถอธิบาย

ความเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวได โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

เมื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง ไดทดสอบ 3 ประการ ดังนี ้

1) การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ โดยผลที่ไดทางสถิติในรูปสมการขึ้นกับขอสมมติฐานที่วา

ความผันผวนในคาความคลาดเคลื่อนจะตองคงที่ (Homoskedasticity) และตองไมมีปญหา Heteroskedasticity 

ทั้งนี้ ไดทําการทดสอบสมมติฐาน โดยวิธี Breusch - Pagan Test พบวา คา P-value เทากับ 0.002 นอยกวา 0.01 

หมายความวา เกิดปญหา Heteroskedasticity จึงไดทําการแกไขโดยใชวิธี Robust Regression ไดผลการวิเคราะห

ตามปรากฎขางตน 

2) การทดสอบวาสมการมีการละทิ้งตัวแปรที่สําคัญในสมการหรือไม โดยใชวิธ ีRamsey Regression 

Specification – error Test for Omitted Variable (OVTest) โดยคา P-value เทากับ 0.099 มากกวา 0.01 

หมายความวาแบบจําลอง คอบบ – ดักลาส ไมไดละทิ้งตัวแปรที่สําคัญในสมการ 

3) ขอมูล Cross – sectional Data จําเปนตองมีการทดสอบปญหา Multicollinearity เพ่ือ

ตรวจสอบวาปจจัยการผลิตแตละปจจัยมีความสัมพันธกันหรือไม เพ่ือใหการประมาณคา β , β , β  ไดอยาง

ถูกตอง โดยในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธี วิธี Variable Inflation Factors (VIF) ในการตรวจสอบ จากคา VIF ของ

ตัวแปรแตละตัวแปรนอยกวา 10 ดังนั้น ปจจัยการผลิตแตละฟงกชันการผลิตของเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ 

ไมไดมีความสัมพันธกัน คือ ไมเกิดปญหา Multicollinearity ในการประมาณการฟงกชันการผลิต 
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ตารางท่ี 4.7 คา Variable Inflation Factors (VIF) ของแตละปจจัยในฟงกชันการผลิตของเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ตัวแปร VIF 

lnx1 1.45 

lnx2 1.35 

lnx3 2.27 

ที่มา : จากการสํารวจ 

จากการวิเคราะหฟงกชันการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ พบวา ปจจัยการผลิตท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก จํานวนเมล็ดพันธุและ

จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต โดยจํานวนเมล็ดพันธุและจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต มีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 แสดงถึงทั้ง 2 ปจจัยการผลิตมีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิตในระดับสูง โดยคาสัมประสิทธิ์ของ

จํานวนเมล็ดพันธุเทากับ 0.630 หมายความวาการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเมล็ดพันธุ รอยละ 1 โดยใหปจจัยอ่ืนๆ 

คงที่ จะทําใหไดผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้น รอยละ 0.63 คาสัมประสิทธิ์ของจํานวนแรงงานที่ใชใน 

การผลิตเทากับ 0.096 หมายความวาการเพ่ิมข้ึนของจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต รอยละ 1 โดยใหปจจัยอ่ืนๆ 

คงที ่จะทําใหไดผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ิมขึ้น รอยละ 0.10 

ขณะท่ีฟงกชันการผลิตของเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ พบวา ปจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลตอ

ปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก จํานวนเมล็ดพันธุและจํานวนปุยเคมี โดยจํานวนเมล็ดพันธุ มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจํานวนปุยเคมีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงถึงท้ัง 2 ปจจัยการผลิตมี

ความสัมพันธกับปริมาณผลผลิตในระดับสูง โดยคาสัมประสิทธิ์ของจํานวนเมล็ดพันธุเทากับ 0.734 หมายความวา

การเพ่ิมขึ้นของจํานวนเมล็ดพันธุ รอยละ 1 โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหไดผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้น 

รอยละ 0.73 คาสัมประสิทธิ์ของจํานวนปุยเคมีเทากับ 0.082 หมายความวาการเพ่ิมขึ้นของจํานวนปุยเคม ีรอยละ 1 

โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี จะทําใหไดผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.08 

ซึ่งการทดสอบทั้งสองฟงกชันการผลิตสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2550) และงานวิจัยของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) โดยปจจัยท่ีมีผลตอผลผลิต คือ จํานวนเมล็ดพันธุ 

จํานวนปุยเคมี และจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต ซึ่งฟงกชันการผลิตของเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการฯ สอดคลองกับ

งานวิจัยที่วาจํานวนเมล็ดพันธุ และจํานวนแรงงานที่ใชทําการผลิต มีผลตอผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว แตมี 

ความแตกตางจากงานวิจัยที่วาจํานวนปุยเคมีไมมีผลตอผลิต ขณะที่ฟงกชันการผลิตของเกษตรกรนอกพื้นท่ี

โครงการฯ ก็สอดคลองกับงานวิจัยที่วาจํานวนเมล็ดพันธุ และจํานวนปุยเคมี มีผลตอผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

แตมีความแตกตางจากงานวิจัยท่ีวาจํานวนแรงงานที่ใชทําการผลิตไมมีผลตอผลิต 

4.2.3 การวัดประสิทธิภาพการผลิตจากความคุมคาของการใชปจจัยการผลิต  

การวัดประสิทธภิาพการผลิตจากความคุมคาของการใชปจจัยการผลติ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1) ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) เปนการพิจารณาจากผลผลิตเพิ่ม 

(Marginal Physical Product: MPP) จากการใชปจจัยการผลิตแตละชนิด โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี คือ การหา

อนุพันธบางสวนของแตละปจจัยการผลิต 
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2) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) เปนการพิจารณาจากการใชปจจัยการผลิต

แตละชนิดที่ทําใหไดกําไรสูงสุด คือ การหามูลคาของผลผลิตเพ่ิม (Value of the Marginal Product: VMP) 

และผลตอบแทนเพิ่มของปจจัยการผลิตตอตนทุนเพ่ิมของปจจัยการผลิต (VMPi /Pi) (ธนาภรณ อธิปญญากุล, 2561) 

เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

(1) การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) การคาํนวนหาผลผลิตเพิ่ม

ของการใชปจจัยการผลิต พบวา ผลผลิตเพ่ิมของปจจัยจํานวนเมล็ดพันธุ เทากับ 152.84 คือ เมื่อใชเมล็ดพันธุ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มข้ึน 1 กิโลกรัมตอไร ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 152.84 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตเพ่ิมของ

จํานวนแรงงานท่ีใชทําการผลิต เทากับ 11.75 คือ เม่ือใชแรงงานเพิ่มขึ้น 1 วันงานตอไร ทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น 11.75 

กิโลกรัมตอไร ในสวนของปจจัยการผลิตปุยเคมีไมนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค เนื่องจากไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ

(2) การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) เมื่อพิจารณามูลคา

ผลผลิตเพ่ิมของการใชปจจัยการผลิต (VMP) พบวา มูลคาผลผลิตเพิ่มของปจจัยจํานวนเมล็ดพันธุเทากับ 

1,129.48 คือ เมื่อเพ่ิมจํานวนเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัมตอไร ทําใหมูลคาของผลผลิตเพ่ิมข้ึน 1,129.48 บาทตอไร 

และมูลคาผลผลิตเพ่ิมของปจจัยจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตเทากับ 86.82 คือ เมื่อเพ่ิมจํานวนแรงงาน 1 วัน

แรงงานตอไร ทําใหมูลคาของผลผลิตเพิ่มข้ึน 86.82 บาทตอไร 

(3) การวิเคราะหหาระดับการใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม พิจารณาจากผลตอบแทนสวนเพ่ิม 

จากการใชปจจัยการผลิตเทากับตนทุนสวนเพ่ิมจากการใชปจจัย (VMPi = Pi) หรือการใชปจจัยการผลิตควรใชที่

ระดับมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอตนทุนเพ่ิม (VMPi /Pi) เทากับ 1 ซึ่งระดับดังกลาวจะสงผลใหเกษตรกรไดรับกําไร

สูงสุด จากการศึกษา พบวา มูลคาผลผลิตเพ่ิมตอตนทุนเพิ่มของปจจัยจํานวนเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เทากับ 6.46 ซึ่งมีคามากกวา 1 หมายความวา เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญใชปจจัยจํานวนเมล็ดพันธุนอยกวา จุดที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรควรเพ่ิมจํานวนเมล็ด

พันธุ จาก 2.44 กิโลกรัมตอไร เปน 15.80 กิโลกรัมตอไร เพ่ือใหไดกําไรสูงสุด  

ในสวนปจจัยจํานวนแรงงานท่ีใชในการผลิต มีมูลคาผลผลิตเพิ่มตอตนทุนเพิ่มของปจจัยการผลิต 

เทากับ 0.29 ซึ่งมีคานอยกวา 1 หมายความวา เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการฯ ใชปจจัย

จํานวนแรงงานมากกวา จุดที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรควรลดจํานวนแรงงาน จาก 4.85 วันงานตอไร เปน 1.41 

วันงานตอไร เพ่ือใหไดกําไรสูงสุด  
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ตารางที่ 4.8 การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร 

แบบแปลงใหญ 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ 

- จํานวนเมล็ดพันธุ   

ปริมาณการใช: X1 (กิโลกรัมตอไร) 2.44  

ผลผลิตสวนเพ่ิม: MPPx1 152.840  

ราคาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (บาทตอกิโลกรัม) 7.39  

ราคาเมล็ดพันธุ (บาทตอกิโลกรัม) 174.74  

มูลคาผลผลิตสวนเพ่ิมจากการใชเมล็ดพันธุ: VMPx1 1,129.484  

VMPx1 / Px1 6.464  

การใชเมล็ดพันธุใหเหมาะสมควรจะ เพ่ิมขึ้น  

ระดับการใชเมล็ดพันธุที่เหมาะสม (กิโลกรัมตอไร) 15.80  

- จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต   

ปริมาณการใช: X3 (วันงานตอไร) 4.85  

ผลผลิตสวนเพ่ิม: MPPx3 11.748  

ราคาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (บาทตอกิโลกรัม) 7.39  

ราคาแรงงาน (บาทตอวันงาน) 297.37  

มูลคาผลผลิตสวนเพ่ิมจากการใชแรงงาน: VMPx3 86.821  

VMPx3 / Px3 0.292  

การใชแรงงานใหเหมาะสมควรจะ ลดลง  

ระดับการใชแรงงานที่เหมาะสม (วันงานตอไร) 1.41  

ที่มา : จากการสํารวจ 

เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

(1) การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) การคาํนวนหาผลผลิตเพิ่ม

ของการใชปจจัยการผลิต พบวา ผลผลิตเพ่ิมของปจจัยจํานวนเมล็ดพันธุ เทากับ 174.60 คือ เม่ือใชเมล็ดพันธุ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มข้ึน 1 กิโลกรัมตอไร ทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน 174.60 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตเพิ่มของ

จํานวนปุยเคมี เทากับ 0.66 คือ เม่ือใชปุยเคมีเพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัมตอไร ทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น 0.66 กิโลกรัมตอไร  

ในสวนของปจจัยการผลิตจํานวนแรงงานท่ีใชในการผลิตไมนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค เนื่องจากไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

(2) การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) เมื่อพิจารณามูลคา

ผลผลิตเพ่ิมของการใชปจจัยการผลิต (VMP) พบวา มูลคาผลผลิตเพิ่มของปจจัยจํานวนเมล็ดพันธุเทากับ 

1,279.79 คือ เม่ือเพ่ิมจํานวนเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัมตอไร ทําใหมูลคาของผลผลิตเพ่ิมขึ้น 1,279.79 บาทตอไร 

และมูลคาผลผลิตเพ่ิมของปจจัยจํานวนปุยเคมี เทากับ 4.84 คือ เม่ือเพ่ิมจํานวนปุยเคมี 1 กิโลกรัมตอไร ทําให

มูลคาของผลผลิตเพ่ิมขึ้น 4.84 บาทตอไร 
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(3) การวิเคราะหหาระดับการใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม พิจารณาจากผลตอบแทนสวนเพ่ิม 

จากการใชปจจัยการผลิตเทากับตนทุนสวนเพ่ิมจากการใชปจจัย (VMPi = Pi) หรือการใชปจจัยการผลิตควรใชที่

ระดับมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอตนทุนเพ่ิม (VMPi /Pi) เทากับ 1 ซึ่งระดับดังกลาวจะสงผลใหเกษตรกรไดรับกําไร

สูงสุด จากการศึกษา พบวา มูลคาผลผลิตเพ่ิมตอตนทุนเพิ่มของปจจัยจํานวนเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เทากับ 7.33 ซึ่งมีคามากกวา 1 หมายความวา เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพ้ืนที่โครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญใชปจจัยจํานวนเมล็ดพันธุนอยกวา จุดที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรควรเพิ่ม

จํานวนเมล็ดพันธุ จาก 2.76 กิโลกรัมตอไร เปน 20.21 กิโลกรัมตอไร เพ่ือใหไดกําไรสูงสุด  

ในสวนปจจัยจํานวนปุยเคมี มีมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอตนทุนเพ่ิมของปจจัยการผลิต เทากับ 0.39 

ซึ่งมีคานอยกวา 1 หมายความวา เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพื้นที่โครงการฯ ใชปจจัยจํานวนปุยเคมี

มากกวา จุดที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรควรลดจํานวนปุยเคมี จาก 46.35 กิโลกรัมตอไร เปน 18.04 กิโลกรัมตอไร 

เพ่ือใหไดกําไรสูงสุด  

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรนอกพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตร 

แบบแปลงใหญ 

รายการ นอกพื้นท่ีโครงการฯ 

- จํานวนเมล็ดพันธุ   

ปริมาณการใช: X1 (กิโลกรัมตอไร) 2.76  

ผลผลิตสวนเพ่ิม: MPPx1 174.597  

ราคาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (บาทตอกิโลกรัม) 7.33  

ราคาเมล็ดพันธุ (บาทตอกิโลกรัม) 174.55  

มูลคาผลผลิตสวนเพ่ิมจากการใชเมล็ดพันธุ: VMPx1 1,279.793  

VMPx1 / Px1 7.332  

การใชเมล็ดพันธุใหเหมาะสมควรจะ เพ่ิมขึ้น  

ระดับการใชเมล็ดพันธุที่เหมาะสม (กิโลกรัมตอไร) 20.21  

- จํานวนปุยเคมี   

ปริมาณการใช: X2 (กิโลกรัมตอไร) 46.35  

ผลผลิตสวนเพ่ิม: MPPx2 0.660  

ราคาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (บาทตอกิโลกรัม) 7.33  

ราคาปุยเคมี (บาทตอกิโลกรัม) 12.43  

มูลคาผลผลิตสวนเพ่ิมจากการใชปุยเคม:ี VMPx2 4.835  

VMPx2 / Px2 0.389  

การใชปุยเคมีใหเหมาะสมควรจะ ลดลง  

ระดับการใชปุยเคมีที่เหมาะสม (กิโลกรัมตอไร) 18.04  

ที่มา : จากการสํารวจ 

 



บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาตนทุนผลตอบแทนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 

ในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยการสัมภาษณเกษตรกรในและนอกพื้นที่

โครงการฯ ในพ้ืนที่ 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชบูรณ เลย ตาก นครราชสีมา นครสวรรค นาน พะเยา พิษณุโลก 

ลพบุรี ลําปาง สระบุร ีและอุตรดิตถ จํานวน 298 ตัวอยาง ทั้งการผลิตและการตลาด และใชขอมูลทุติยภูมิการผลิต

และการตลาดในชวงป 2557 – 2561 โดยใชทฤษฎีตนทุน และวิเคราะหฟงกชันการผลิต โดยใชแบบจําลอง

คอบบ – ดักลาส (Cobb – Douglas Production Function) โดยผลการศึกษาสรุปได ดังนี ้ 

5.1.1 ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ 

จากการศึกษา พบวา เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ผลผลิตตอไรขาวโพดเลี้ยงสัตว 786.25 กิโลกรัม และจําหนาย ณ ไรนา ที่ราคากิโลกรัมละ 7.39 

บาท ทําใหมีผลตอบแทน 5,810.39 บาทตอไร มีตนทุนทั้งหมด 4,196.72 บาทตอไร หรือ 5.34 บาทตอกิโลกรัม 

สงผลใหมีผลตอบแทนสุทธ ิ1,613.67 บาทตอไร หรือ 2.05 บาทตอกิโลกรัม 

ขณะท่ีเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนอกพ้ืนท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

ผลผลิตตอไรขาวโพดเลี้ยงสัตว 783.11 กิโลกรัม และสามารถจําหนาย ณ ไรนา ที่ราคากิโลกรัมละ 7.33 บาท 

ทําใหมีผลตอบแทน 5,740.20 บาทตอไร มีตนทุนท้ังหมด 4,195.53 บาทตอไร หรือ 5.36 บาทตอกิโลกรัม 

สงผลใหมผีลตอบแทนสุทธ ิ1,544.67 บาทตอไร หรือ 1.97 บาทตอกิโลกรัม   

5.1.2 ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในและนอกพืน้ที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

สําหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ปจจัยที่มีผลตอผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก จํานวนเมล็ดพันธุ 

จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต ซึ่งแตกตางจากเกษตรกรนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ ที่มีปจจัยที่มีผลตอผลผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก จํานวนเมล็ดพันธุ จํานวนปุยเคมี สําหรับการวิเคราะหหาผลผลิตเพ่ิม มูลคาผลผลิตเพ่ิม 

และมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอตนทุนเพิ่มของการใชปจจัยการผลิตแตละปจจัยของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ พบวา เกษตรกรทั้งสองกลุมใชปจจัยการผลิตอยางไมเหมาะสม โดยใชปจจัยจํานวน

เมล็ดพันธุนอยกวาจุดที่เหมาะสม และใชปจจัยจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตกับจํานวนปุยเคมีมากกวาจุดที่

เหมาะสม ดังนั้น เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ และนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ จึงควรเพ่ิมจํานวนเมล็ดพันธุใหมากกขึ้น 

สําหรับปจจัยจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ควรใชแรงงานลดลง ขณะที่เกษตรกร

นอกพื้นที่โครงการฯ ก็ควรใชจํานวนปุยเคมีลดลง เชนเดียวกัน เพื่อใหเกษตรกรท้ังสองกลุมไดรับกําไรสูงสุด 
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5.2 ขอเสนอแนะ  

5.2.1 ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย 

1) ดานการผลิต 

1.1) การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

สวนใหญอยูในนอกเขตพื้นที่ชลประทานซึ่งใชน้ําฝนเปนแหลงน้ําหลักในการผลิต สงผลใหไมสามารถควบคุม

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได ภาครัฐควรสงเสริมการสรางแหลงน้ําในพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือเปนการบริหาร

จัดการน้ําใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

1.2) การสั่งซื้อและการใชปุยสั่งตัดตามคาวิเคราะหดินของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ สวนใหญ

ไมสามารถจัดทําได เนื่องจากการรวมกลุมของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ยังไมมีความเขมแข็งในการรวมกัน

ซื้อปจจัยการผลิต และจากสภาพพ้ืนที่ที่แตกตางกัน ทําใหคาวิเคราะหดินของเกษตรกรแตละรายในพื้นที่โครงการฯ 

มีลักษณะไมเหมือนกัน แมจะอยูในทองท่ีหมูบานหรือตําบลเดียวกัน จึงไมจูงใจใหเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ 

รวมตัวกันสั่งซื้อและใชปุยสั่งตัด ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสงเสริมการผสมปุยใชเองมากกวาการสั่งซื้อปุยสั่งตัด 

เนื่องจากแมปุยเปนสูตรปุยเคมีที่มีขายในทองตลาดอยูแลว และเกษตรกรแตละรายสามารถผสมปุยดวยตัวเอง

ใหมีความเหมาะสมตอความตองการของพืชในแตละพื้นที่ของตนเองได 

2) ดานการตลาด 

การขายผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ยังมี

ลักษณะตางคนตางขายผลผลิตและขายผลผลิตทันทีท่ีเก็บเก่ียว เนื่องจากไมมีสถานที่เก็บผลผลิต จึงไมม ี

การปรับปรุงคุณภาพกอนจําหนาย ประกอบดวยเกษตรกรยังมีภาระหนี้สินท่ีตองชําระภายในเวลาที่เจาหนี้

กําหนด จึงไมสามารถรอเวลาขายผลผลิตได สงผลใหขายผลผลิตไดราคาต่ํา ความชื้นสูง ผลผลิตไมไดคุณภาพ 

ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนของกลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯใหมีความเขมแข็ง 

ซึ่งสถาบันดังกลาวมีความสําคัญในการจัดหาปจจัยการผลิต กําหนดทิศทางการผลิต และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

ภายในพ้ืนที่โครงการฯ  

3) ดานโครงการ 

เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญยังขาดความรูและความเขาใจ

โครงการฯ เนื่องจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ มีความตองการปจจัยการผลิตจากภาครัฐเทานั้น อีกท้ัง 

การรวมกลุมของเกษตรกรในโครงการฯ ยังขาดความเขมแข็งในการรวมกลุม ขาดการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน 

ดังนั้น ภาครัฐจะตองมีการสรางผูนํากลุมของโครงการฯ ใหมีวิสัยทัศน และสรางกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 

 มีเปาหมายรวมกันในการบริหารจัดการผลผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไป 
1) การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน เกษตรกรมีการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในสภาพภูมิประเทศ

ที่หลากหลาย ทั้งในพ้ืนที่ไร พ้ืนที่นา และพ้ืนที่ลาดชัน ทําใหการใชอุปกรณในการทําการเกษตรมีความแตกตาง

กันตามแตละพื้นที่ สงผลใหตนทุนการผลิตมีความแตกตางกัน ในโอกาสตอไป ควรจะทําการศกึษาเปรียบเทียบ

ตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนทีต่างๆ ดังกลาว 
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2) สถานการณปจจุบัน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอความเสี่ยงในการผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร ท้ังภัยแลง น้ําทวม รวมทั้งวาตภัย ในโอกาสตอไป ควรทําการศึกษาผลกระทบ

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร 
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ภาคผนวกท่ี 1  

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ “ขาวโพดเลี้ยงสัตว” 

1.วัตถุประสงค  

1.1 เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร สรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง กลุมเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ  

1.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

และสอดคลองกับความตองการของตลาด ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2. หลักการทํางานของแปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561  

กรมสงเสริมการเกษตรยังคงมีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งไดดําเนินการเปนปท่ี 3 แลว จึงมีการจําแนก

ประเภทแปลงใหญไวตามป พ.ศ. อยางชัดเจน ซึ่งเริ่มตั้งแตป 2559 ป 2560 และป 2561 ตามลําดับ  

สําหรับแปลง ป 2561 นั้น เปนแปลงใหมที่มีการรวมกลุมการผลิต การตลาด และจะตองขอความเห็นชอบ 

และรับรองแปลงจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single 

Command) เพ่ือแจงผลการรับรองใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด และหนวยงาน

ที่รับสมัครทราบผลการพิจารณา พรอมทั้ง แจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ เพื่อขึ้นทะเบียนเปนแปลงใหญ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป  

นอกจากนี้ แปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตวในแตละปยังไดมีการจําแนกขนาด (Size) ของแปลงตนเองตาม

จํานวนเกษตรกรที่เปนสมาชิกของแปลง ดังนี้  

Size S  คอื มีสมาชิกนอยกวา 50 ราย  

Size M  คือ มีสมาชิกเทากับ 50 – 70 ราย  

Size L  คือ มีสมาชิกเทากับ 71 – 100 ราย  

Size XL  คือ มีสมาชิกมากกวา 100 รายข้ึนไป 

3. กิจกรรม ขั้นตอน และวิธีการดําเนินงาน  

3.1 แปลงป 2559 (แปลงปที่ 3)  

3.1.1 กิจกรรมท่ี 1 การถายทอดความรู  

1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้ 

(1) จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปที่ 3 โดย

ใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย การสรางความเขมแข็งของกลุม  

การพัฒนาการผลิต การพัฒนาดานการตลาด การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร  ติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการประเมินของสมาชิกเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต 

การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนานวัตกรรม

หรืองานวิจัยใหเกิดขึ้น  
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(2) จัดทําแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดของขาวโพดเลี้ยงสัตวตาม

เปาหมายการพัฒนาที่กําหนด โดยการวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน ตัวสินคา (ผลผลิต) กลุมลูกคา จุดแข็ง

จุดออนของกิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จที่ไดตั้งเปาหมายไว  

(3) เก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ เชน ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลการผลิต

ตอไร (รายปและเฉลี่ย) ผลตอบแทน เปนตน รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงาน  

(4) จัดทําแผนรายแปลงและแผนธุรกิจสงใหกรมสงเสริมการเกษตร  

2) ถายทอดความรูใหเกษตรกรในดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุม ดําเนินการ

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

คุณภาพดีโดยเนนการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใชสารเคมี การลดพ้ืนที่ปลูกในพื้นที่ปาหรือพ้ืนที่ไมถูกตอง  

การใชพันธุดี การดูแลสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับ  

3.1.2 กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร  

1) สรางมูลคาเพิ่ม/แปรรูป ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ 

โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้ 

(1) นําผลสรุปที่ไดในการกําหนดเปาหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิตของแปลงได ทั้งกอนและหลัง

การเก็บเก่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคา โดยนําผลสรุปจากกิจกรรมท่ี 1 มาวิเคราะหความเปนไปไดในการสรางมูลคาเพิ่ม/

แปรรูป เพ่ือกําหนดวิธีการและรูปแบบของการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาสินคาของแปลง 

ตัวอยางการเพิ่มมูลคา/แปรรูป  

(2) สรางความเขาใจและการรับรูใหกับสมาชิก โดยการถายทอดความรูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม/

แปรรูปใหผลผลิตไดตามความตองการรวมกันจากผลการวิเคราะหและสามารถนํามาปฏิบัติได  

3.2 แปลง ป 2560 (แปลงปที่ 2)  

3.2.1 กิจกรรมท่ี 1 การถายทอดความรู (เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต)  

1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ ดาเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้ 

(1) จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกาหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปที่ 3 โดย

ใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย การสรางความเขมแข็งของกลุม 

การพัฒนาการผลิต การพัฒนาดานการตลาด การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร ติดตาม ประเมินผล

และรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิม

ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  

(2) จัดทําแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเปาหมายการพัฒนาที่

กําหนด โดยการวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ เชน ตัวสินคา (ผลผลิต) กลุมลูกคา จุดแข็งจุดออนของกิจการ นโยบาย

การตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุความสาเร็จที่ไดตั้งเปาหมายไว  

(3) เก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ เชน ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลการผลิต

ตอไร (รายปและเฉลี่ย) ผลตอบแทน เปนตน รวมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงาน  

(4) สรุปผลขอมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจสงใหกรมสงเสริมการเกษตร  
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2) ถายทอดความรูใหเกษตรกรในดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุม ดําเนินการ

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

คุณภาพดีโดยเนนการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใชสารเคมี การลดพ้ืนที่ปลูกในพื้นที่ปาหรือพ้ืนที่ไมถูกตอง  

การใชพันธุดี การดูแลสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับราคา  

โดยจัดอบรมถายทอดความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาจบูรณาการรวมกับกิจกรรมตางๆ จาก

หนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร (เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ํา ปุย เปนตน) และที่ไดรับ

การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะเปนบรรยายหรือฝกปฏิบัติควบคูกับการศึกษาดูงานจากแปลงตัวอยาง

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุม 

3.2.2 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารจัดการสินคาเกษตรครบวงจร  

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนาการผลิต โดยสนับสนุนวัสดุการเกษตรในการจัดทําแปลงเรียนรู/

สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดย

ดําเนินการในแปลงเรียนรู โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตว เพ่ือใชเปนจุดสาธิต

และถายทอดความรูใหกับสมาชิก แปลงใหญในพื้นที ่โดยใหเนนหนักในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตาม

ผลการวิเคราะหจากกิจกรรมที่ 1 โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายสําหรับวัสดุการเกษตร วัสดุสํานักงานหรืออื่นๆ ที่มี

ความจําเปนเพ่ือพัฒนาการผลิต เชน คาเมล็ดพันธุ ปุย สารเคมี คาเตรียมดิน ฯลฯ  

3.2.3 กิจกรรมท่ี 3 การเชื่อมโยงการตลาด  

สนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 

ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยการจัดเวที พบปะระหวางผูผลิตและ

ผูประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ โดยการบูรณาการทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งให 

ทุกภาคสวนเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งดานการผลิตและการตลาด สงผลใหเกิดการเจรจาซื้อขายผลผลิตลวงหนา

ไดในอนาคต 

3.3 แปลงป 2561 (แปลงปที่ 1)  

3.3.1 กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมการ  

1) จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดาเนินงานดังนี ้ 

(1) จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง โดยจัดทํา

ขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย การสรางความเขมแข็งของกลุม 

การพัฒนาการผลิต การพัฒนาดานการตลาด การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต 

การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ มาประกอบการวิเคราะห และกําหนดเปนเปาหมายใน 

การพัฒนาแปลง  
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(2) เก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ เชน ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลการผลิต

ตอไร (รายป และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เปนตน รวมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงาน  

(3) สรุปผลขอมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 

3.3.2 กิจกรรมท่ี 2 การถายทอดความรู  

1) ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการลดตนทุนการผลิต/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอโดยจัดอบรมถายทอดความรู อาจบูรณาการ

รวมกับกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร (เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ํา 

ปุย เปนตน) และที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะเปนภาคบรรยาย หรือฝกปฏิบัติควบคูกับ

การศึกษาดูงานจากแปลงตัวอยางเพื่อใหเกิดการนํามาประยุกตใชในดานการลดตนทุนการผลิต และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต  

2) สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ดําเนินการ

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้ 

(1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตาม

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี ้ 

- เปนแปลงที่มีศักยภาพและความพรอมของสมาชิกในแปลงป 2561  

- พื้นที่ควรมีขนาดไมนอยกวา 10 ไร  

- เปนพื้นที่ที่เสนอขอเปนแปลงใหญ และควรเปนพ้ืนที่ใหผลผลิตตอเนื่องกันแลว  

ไมต่ํากวา 2 ฤดูกาล  

- ควรอยูในบริเวณที่มีการผลิตของเกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงใหญเพื่อใหเกษตรกร

ในพ้ืนที่แปลงใหญมาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ได  

- พื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถมองเห็นงาย  

- เกษตรกรเจาของพื้นที่มีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากร

เกษตรกร ไดเปนอยางดีและ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ใกลเคียงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

- มีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนด  

ในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที ่

(2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามโครงการ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ดังนี้  

- จัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว โครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกแปลงใหญในพ้ืนท่ี โดยรัฐ

สนับสนุนคาใชจายสําหรับจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน คาเมล็ดพันธุ ปุย สารเคมี 

เตรียมดิน ฯลฯ คาวัสดุสํานักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนในการจัดทําแปลง โดยใหเนนหนักในเรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามผลการวิเคราะหจากกิจกรรมที่ 1  
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- จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร รายละเอียดประกอบดวย ชื่อเจาของ

แปลง ท่ีตั้งแปลง และชื่อแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน แปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว โครงการสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ จังหวัดเพชรบูรณ เปนตน  

- จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพขาวโพดเลี้ยงสัตว โครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ 

4. เปาหมายการดําเนินการแปลงใหญ 

ตารางผนวกที่ 1.1  จํานวนแปลงการผลิต และจํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นท่ีโครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2559 - 2561 

ปโครงการ (ป) จํานวนแปลงการผลิต (แปลง) จํานวนเกษตรกรเขารวม (คน) 

2559 12 1,701 

2560 62 3,572 

2561 15 1,602 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

 



 
 

ภาคผนวกท่ี 2 

แบบสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในและนอกพื้นทีโ่ครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

แปลงใหญป .....................   ในแปลงใหญ        นอกแปลงใหญ 
ผูสัมภาษณ................................................................ วันที่........................................ 

แบบสอบถาม  

การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรท่ีสําคัญในพื้นท่ีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

สินคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2561/62 

(ขอบเขตการสํารวจ : ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 ปการผลิต 2561/62 ปลูก 1 มี.ค. 2561 – 31 ต.ค. 2561) 

ชื่อหัวหนาครัวเรือน............................................................................................................................................................................. 

บานเลขที่.....................................หมู...........................หมูบาน.............................................ตําบล..................................................................... 

อําเภอ...................................จังหวัด.................................... 

ชื่อผูใหสัมภาษณ.......................................................................................................โทรศัพท....................................  

1. ขอมูลครัวเรือน 

 ชื่อผูตัดสินใจในการเพาะปลูก................................................................................ เพศ ............... อายุ.................ป  

ระดับการศึกษา  ไมไดเรียน  จบการศึกษา ชั้น........................ 

ประสบการณปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว.............................ป 

2. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน     จํานวน.......................คน    ชาย...............คน หญิง...................คน 

จํานวนสมาชกิ 

ในครัวเรือน 

วัยแรงงาน (อายุตั้งแต 15 -65 ป).................คน ไมใชวัยแรงงาน.................คน 

ทํางาน ไมทํางาน 
ไมทํางาน 

(คน) 

ทํางาน 

ใน 

ภาคเกษตร 
นอก 

ภาคเกษตร 
ในและนอก

ภาคเกษตร 
(คน) 

เหตุผลท่ีไมทํางาน

(เนื่องจาก.......) 

ใน 

ภาคเกษตร 
นอก 

ภาคเกษตร 
ในและนอก

ภาคเกษตร 
เหตุผลท่ีทํางาน 

(เนื่องจาก.........) 

           

3. การกูยืมเงินเพื่อการเกษตร (ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561)  กูยืม  ไมกูยืม 

ที่มา 
จํานวน 

(บาท) 

ดอกเบี้ย 

(%) 

ระยะ 

เวลากู 

(ป) 

ประเภทสินเช่ือ 
1 = เงินสด 

2 = ปจจยัการผลิต 

3 = อื่นๆ (ระบุ)..... 

วัตถุประสงคการกูเงนิ การชําระเงินกู  
1 = ชําระครบแลว 

2 = เหลือบางสวน 

3 = ยังไมถึงกําหนด

ชําระ 

ปลูก

ขาวโพด

เลี้ยงสตัว 

(บาท) 

อาชีพทางเกษตรอื่นๆ  อ่ืนๆ  

ระบ…ุ… บาท ระบ…ุ… บาท 

ธ.ก.ส           

ธ.พาณิชย           

สหกรณการเกษตร           

รานคาเอกชน           

กองทุนหมูบาน           

ออมทรัพยหมูบาน           
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4. พื้นท่ีทางการเกษตรของครัวเรือน 

มีแปลงรวม..........แปลง  (.............ไร)     ตนเอง..................ไร  เชา....................ไร ไดฟรี (................).................ไร 

แปลงท่ี จํานวนไร 

ชนิดพืชท่ีปลูก ลักษณะพื้นที ่
เขตชลฯ 

1 = ในเขต 

2 = นอกเขต 

แหลงน้ํา 
1 = คลอง, คลองชลประทาน 

2 = อางเก็บน้ํา        3 = น้ําบาดาล 

4 = น้ําฝน              5 = บอขุด, บอน้าํ 

6 = อื่นๆ (ระบุ)................. 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 

1 = ที่ดอน 

2 = ที่ลุม 

3 = ไหลเขา 

4 = เขา         
5 = อื่นๆ (ระบุ)... 

        
        
        
        
        
        
        
        

 

5. ขอมูลดานการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว  

การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2561/62 ทั้งหมด ....................................ไร  

ประเภท แปลงที่ 

เนื้อที่  
รูปแบบการคิดคาเชา 

1 = ปละครั้ง 

2 = ตอรอบการผลิต 

3 = อื่นๆ (ระบุ)......... 

คาเชา/คาเชาที่ประเมินได 

(บาท) 
ภาษี 

(บาท) 
รวม 

(ไร) 

ของตนเอง 

(ไร) 

เชา 

(ไร) 

ไดฟรี 

(ไร) 
เงินสด 

(บาท/ไร) 

อื่นๆ (จาย เปนขาว ผลผลติ อื่นๆ) 

ระบ.ุ........ 
จายแบบ....... 

มูลคา....บาท 

ในแปลงใหญ*  

รวม...............ไร 

          

          

          

          

นอกแปลงใหญ  

รวม...............ไร 

          

          

          

          

 

 

* ใหผูสัมภาษณเลือกแปลงตัวอยางขาวโพดเลี้ยงสัตวพรอมวงกลมแปลงตัวอยางที่เลือก 
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6. การขายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (ขนาดแปลงตัวอยาง.........................ไร) 

รูปแบบบรรจุภัณฑ 1 กระสอบ = ……………….กก.  1 ถัง = ………………….กก. 1 เกวียน = ………………….กก.  

 1 ตัน = ………………. กก. 1 .............. = ………………. กก. 1 .............. = ………………. กก. 

รูปแบบ พันธุ 

พื้นที่ (ไร) เดอืน 

อายุ 

(วัน) 

ผลผลิต 

(กก.) 

ผลผลิต 

เก็บไว 

(กก.) 

ขาย สถานท่ีขาย 

ปลูก เก็บ ปลูก เก็บ 

ราคา 

(บาทตอ

กก.) 

ปริมาณ 

(กก.) 

มูลคา 

(บาท) 

ความชื้น

(%) 
สถานที ่

ระยะทาง 

จากแปลง 

ถึงราน 

(กม.) 

การขาย 
1 = ขายเอง 

2 = ผูซื้อมา

ซื้อ 

ฝก/เมล็ด                

ฝก/เมล็ด                

ฝก/เมล็ด                

................                

................                

ณ ความชื้น 14.5 %* เกษตรกรมีผลผลิตรวม....................กก. มูลคา.........................บาท (ราคาที่ 14.5 %...........บาท/กก.) 

 

 

7. การขายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว  

 

1. ขายผลผลติใหผูซื้อกี่ราย (   ) รายเดียว เพราะ............................................................................................................................... 

(   ) ............ราย เพราะ..................................................................................................... ...................... 

2. ผูซือ้เปนขาประจําหรือไม (   ) ขาประจําติดตอกันมา..............ป เพราะ................................................................... ...................... 

(   ) ขาจร เพราะ.............................................................................................................. ...................... 

3. การกําหนดราคา (   ) ไมสามารถตอรองราคาได เพราะ.............................................................................. ...................... 

(   ) ตอรองราคาได เพราะ............................................................................................... ...................... 

4. ราคา (   ) ต่ํา                  (   ) พอรับได                    (    ) ดี 

(ถาไมพอใจกับราคา) ราคาที่พอรับไดควรจะ..................................บาท/ตัน 

5. การขายผลผลิต (   ) ขายทันที เพราะ...................................................................................................... ...................... 

(   ) .ไมขายทันที่  เก็บไว.................เดือน เพราะ............................................................ ...................... 

6. การตรวจสอบคุณภาพของผูซื้อ (   ) ใชมือ สายตา ความชํานาญ เพราะ........................................................................... ...................... 

(   ) ใชเครื่องวัดความชื้น เพราะ..................................................................................................... ....... 

7. แนวโนมการปลูกขาวโพดในอนาคต (   ) เทาเดิม เพราะ...................................................................................................... ...................... 

(   ) เพ่ิมข้ึน เพราะ..................................................................................................... ...................... 

(   ) ลดลง เพราะ..................................................................................................... ......................  

(   ) เลิกปลูก เพราะ..................................................................................................... ...................... 

 

*หมายเหต ุ ขาวโพดเล้ียงสัตวฝกสด  100  กก.  ขาวโพดเลี้ยงสัตวฝกแหง  50  กก.  

 ขาวโพดเล้ียงสัตวฝกแหง  100  กก.  ขาวโพดเล้ียงสัตวเมล็ดแหง  78.83  กก. 

 ขาวโพดเล้ียงสัตวฝกแหง  100  (ฝก)  ขาวโพดเลี้ยงสัตวเมล็ดแหง  8.88 กก.   
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8. อุปกรณทางการเกษตรที่ใชในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ชนิด จํานวน 
ราคา 

(บาท) 

อายุการใชงาน(ป) คา

บํารุงรักษา 

ป 2561 

(บาท) 

มูลคาซาก 

(บาท) 

รอยละการใชงาน (%) 

ขาวโพด

เลี้ยงสัตว 
ขาว ออย 

มัน

สําปะหลัง 
ถั่ว อื่นๆ ซื้อมาแลว 

(ป) 

อายกุารใช

งานทั้งหมด 

(ป) 

1. รถแทรกเตอร 

รถแทรกเตอรเล็ก  

(<40 แรงมา) 

            

รถแทรกเตอรกลาง 

 (40-80 แรงมา) 

            

รถแทรกเตอรใหญ  

(>80 แรงมา) 

            

รถไถเดินตาม 
            

รถไถเดินตาม + เทลเลอร 
            

เทเลอรพวงรถไถเดินตาม 
            

2. ผาน 

ผาน................... 
            

ผาน................... 
            

ผาน................... 
            

โรตารี่ 
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8. อุปกรณทางการเกษตรที่ใชในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตอ) 

ชนิด จํานวน 
ราคา 

(บาท) 

อายุการใชงาน(ป) คา

บํารุงรักษา 

ป 2561 

(บาท) 

มูลคาซาก 

(บาท) 

รอยละการใชงาน (%) 

ขาวโพด

เลี้ยงสัตว 
ขาว ออย 

มัน

สําปะหลัง 
ถั่ว อื่นๆ ซื้อมาแลว 

(ป) 

อายกุารใช

งานทั้งหมด 

(ป) 

3. รถบรรทุก 

รถเข็น 
            

รถอีแตน 
            

รถปกอัพ 
            

รถบรรทุก.......ลอ 
            

รถบรรทุก.......ลอ 
            

รถบรรทุก.......ลอ 
            

5. รถเกี่ยวขาวโพด 

รถเกี่ยว             

รถเกี่ยวและสีขาวโพด             

6. เครื่องสีขาวโพด 

เคร่ืองสีขาวโพด             

7. เครื่องหยอดเมล็ด 

เคร่ืองหยอดเมล็ด 
            

เคร่ืองหยอดเมล็ด + ปุย             

8. เครื่องพนปุย 

เคร่ืองพนปุย             
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8. อุปกรณทางการเกษตรที่ใชในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตอ) 

ชนิด จํานวน 
ราคา 

(บาท) 

อายุการใชงาน(ป) คา

บํารุงรักษา 

ป 2561 

(บาท) 

มูลคาซาก 

(บาท) 

รอยละการใชงาน (%) 

ขาวโพด

เลี้ยงสัตว 
ขาว ออย 

มัน

สําปะหลัง 
ถั่ว อื่นๆ ซื้อมาแลว 

(ป) 

อายกุารใช

งานทั้งหมด 

(ป) 

9. เครื่องพนยา 

เคร่ืองพนยาแบบคันโยก             

เคร่ืองพนยาแบบน้ํามัน 

(เบนซิล) 
            

เคร่ืองพนยาแบบน้ํามัน 

(ดีเซล) 
            

เครื่องพนยาแบบแบตเตอรรี่             

10. เครื่องสูบน้ํา/ปมน้ํา 

เคร่ืองสูบน้ํา (น้ํามัน) 
            

เคร่ืองสูบน้ํา (ไฟฟา) 
            

เคร่ืองปมน้ํา (น้ํามัน)             

เคร่ืองปมน้ํา (ไฟฟา)             

11. อุปกรณทางการเกษตร 

ทอพญานาค             

สปริงเกอร             

ทอน้ํา PVC             

ทอน้ําหยด             

สายยางสูบน้ํา             
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8. อุปกรณทางการเกษตรที่ใชในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตอ) 

ชนิด จํานวน 
ราคา 

(บาท) 

อายุการใชงาน(ป) คา

บํารุงรักษา 

ป 2561 

(บาท) 

มูลคาซาก 

(บาท) 

รอยละการใชงาน (%) 

ขาวโพด

เลี้ยงสัตว 
ขาว ออย 

มัน

สําปะหลัง 
ถั่ว อื่นๆ ซื้อมาแลว 

(ป) 

อายกุารใช

งานทั้งหมด 

(ป) 

12. วัสดุทางการเกษตร 

จอบ             

เสียม             

คราด             

มีด             

กระสอบปาน             

กระสอบพลาสตกิ             

ตะกราพลาสตกิ             

เขง/ตะกราไม             

ถังน้ํา 200 ลิตร             

ถังพักน้ํา             

เชือกปอ/เชือกฟาง/เชือก

............. 
            

13. อื่นๆ 

(ระบุ) ................................             

(ระบุ) ................................             

(ระบุ) ................................             
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9. การใชปจจัยการผลิตปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง.........................ไร) 

 

รายการ 

ที่มา 
1 = รานคาเอกชน 

2 = สหกรณการเกษตร 

3 = ผลิตเอง 

4 = ไดฟรี 

5 = อื่นๆ(ระบุ).. 

ชนิด 
ปริมาณที่ใช 

(หนวย) 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

 

มูลคา 

(บาท) หมายเหตุ 

1. เมล็ดพันธุ 
พันธุ 

     

1 ถัง/กส./ถุง/กป. 

=………...…กก. พันธุ 
     

พันธุ      
 

2. ปุยเคมี 
- รองพื้น (ใสชวง                   )   

สูตร                       ยีห่อ 

     1 กส.= .........กก. 

สูตร                       ยีห่อ 
    

- ครั้งท่ี 1 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 

     1 กส.= .........กก. 

สูตร                       ยีห่อ 
    

- ครั้งที่ 2 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
     1 กส.= .........กก. 

สูตร                       ยีห่อ 
    

- ครั้งที่ 3 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
     1 กส.= .........กก. 

สูตร                       ยีห่อ 
      

 

3. ปุยคอก 

- ครั้งท่ี 1 มูลวัว / มูล          (ใสชวง               ) 
 อัดเม็ด/............ 

 
 

 1 กส./เทลเลอร/ 

รถ......ลอ 

=…………กก./ตัน 

(  ) มูลสัตวอยางเดียว 

(  )มูลสัตวผสมแกลบ 

- ครั้งท่ี 2 มูลวัว / มูล          (ใสชวง               )  อัดเม็ด/............    

- ครั้งท่ี 2 มูลวัว / มูล          (ใสชวง               )  อัดเม็ด/............    
 
 

4. ปุยชีวภาพ/อินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ 
 - คร้ังที่ 1 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 

 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

 - คร้ังที่ 2 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

 - คร้ังที่ 3 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

ชวงการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ชวงเตรียมดิน / ชวงหยอดหรือหวานเมล็ด / ชวงเริ่มงอก / ชวงเจริญเติบโตทางตนและใบ / ชวงออกดอก / ชวงออกฝก / ชวงขาวโพดเลี้ยงสัตวแกเต็มที่ / ชวงเก็บเกี่ยว 
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9. การใชปจจัยการผลิตปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง.........................ไร) 

 

รายการ 

ที่มา 
1 = รานคาเอกชน 

2 = สหกรณการเกษตร 

3 = ผลิตเอง 

4 = ไดฟรี 

5 = อื่นๆ(ระบุ).. 

ชนิด 
ปริมาณที่ใช 

(หนวย) 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

 

มูลคา 

(บาท) 

หมายเหตุ 

5. ฮอรโมน 
  - ครั้งที่ 1 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 

 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

  - ครั้งที่ 2 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

  - ครั้งที่ 3 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

  - ครั้งที่ 4 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

 

6. ยาคุมหญา / ฆาหญา 

- ครั้งท่ี 1 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 

 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

- ครั้งท่ี 2 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

- ครั้งท่ี 3 (ใสชวง                   ) 

สูตร                       ยีห่อ 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

 

7. ยากําจัดโรครา/โรคใบไหม 

- ครั้งท่ี 1 (ใสชวง                   ) 

ชื่อโรค 

ชื่อยา 

 เม็ด/ผง/น้ํา 

   

1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    

- ครั้งที่ 2 (ใสชวง                   ) 

ชื่อโรค 

ชื่อยา 

 เม็ด/ผง/น้ํา 
   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    

- ครั้งท่ี 3 (ใสชวง                   ) 

ชื่อโรค 

ชื่อยา 

 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    
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9. ตนทุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ดานปจจัยการผลิต) (ขนาดแปลงตัวอยาง.........................ไร) (ตอ) 

 

รายการ 

ที่มา 
1 = รานคาเอกชน 

2 = สหกรณการเกษตร 

3 = ผลิตเอง 

4 = ไดฟรี 

5 = อื่นๆ(ระบุ).. 

ชนิด 
ปริมาณที่ใช 

(หนวย) 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 

8. ยาฆาแมลง เพลี้ย / หนอน / ดวง /มอด     

1 ขวด/แกลลอน/...... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

- ครั้งที่ 1 (ใสชวง                   ) 

ชื่อแมลง 

ชื่อยา 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   

ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    

- ครั้งที่ 1 (ใสชวง                   ) 

ชื่อแมลง 

ชื่อยา 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   
1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 
ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    

- ครั้งที่ 1 (ใสชวง                   ) 

ชื่อแมลง 

ชื่อยา 
 เม็ด/ผง/น้ํา 

   
1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 
ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    

 

9. ยาฆาหนู 
- ครั้งท่ี 1 (ใสชวง                   ) 

ชื่อยา 

 เม็ด/ผง/น้ํา 

   1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. 

ชื่อยา      

- ครั้งที่ 1 (ใสชวง                   ) 

ชื่อยา 
 เม็ด/ผง/น้ํา    1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    

- ครั้งที่ 3 (ใสชวง...........)* 

ชื่อยา 
 เม็ด/ผง/น้ํา    1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    
 

10. หัวเชื้อ 
ชื่อยา 

 เม็ด/ผง/น้ํา 
   

1 ขวด/แกลลอน/....... 

= …………ลิตร/ซีซี 

1 ซอง/ถุง =......…กก. ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    

ชื่อยา  เม็ด/ผง/น้ํา    
ชวงการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ชวงเตรียมดิน / ชวงหยอดหรือหวานเมล็ด / ชวงเริ่มงอก / ชวงเจริญเติบโตทางตนและใบ / ชวงออกดอก / ชวงออกฝก / ชวงขาวโพดเลี้ยงสัตวแกเต็มที่ / ชวงเก็บเกี่ยว 

โรคตาง ๆ ของขาวโพดเลี้ยงสัตว   โรคราน้ําคาง / โรคคราสนิม / โรคใบไหมแผลใหญ / โรคกาบและใบไหม 

แมลง/ศัตรูพืชท่ีสําคัญของขาวโพดเลี้ยงสัตว หนอนเจาะลําตน / หนอนเจาะฝก / หนอนกระทูหอม / หนอนกระทูขาวโพด / ดวงกุหลาบ / มอดดิน / เพลี้ยไฟ / เพลี้ยออนขาวโพด 
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร)  

 การจัดการน้ํา 

การใหน้ําตอฤดูการผลิต 

(รอบ) 

วิธีใหน้ํา 
1 = เปดน้ําเขา 

2 = วิด/สูบน้าํ 

จํานวน 

(ครั้งตอรอบ) 

ระยะเวลา 

(ช่ัวโมงตอครั้ง) 

การทํางาน 
1 = จาง 

2 = ตนเอง 

คาจาง/คาจางที่ประเมิน

ได 

(บาท) 

ประเภทเครื่องจักร 

คาน้ํามัน/คาไฟฟา 

จํานวน 

(ลิตร) 

ราคา (บาทตอ

ลิตร) 
มูลคา (บาท) 

          
 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ช่ัวโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ 
จํานวน 

(ลิตร) 

ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

1. การเตรียมดิน/การปลูก          

(  ) จางคน (  ) จางคน+รถ 

  ตอวัน/ไร/........ 

      

- ไถกลบปุยพืชสด/ไถหลัง

เผาวัชพืช/ไถเตรียมดิน 
              

- ไถครั้งท่ี 1         
 (  ) จางคน (  ) จางคน+รถ 

  ตอวัน/ไร/........ 
      

- ไถครั้งท่ี 2         
 (  ) จางคน (  ) จางคน+รถ 

  ตอวัน/ไร/........ 
      

- ปนดิน / พรวนดิน        
  

 

 (  ) จางคน (  ) จางคน+รถ 

  ตอวัน/ไร/........ 
      

- ไถ + ชกัรอง + หยอด

เมล็ด + ปุยรองพื้น 
        

(  ) จางคน (  ) จางคน+รถ 

  ตอวัน/ไร/........ 
      

- ชักรองอยางเดยีว         
(  ) จางคน (  ) จางคน+รถ 

  ตอวัน/ไร/........ 
      

- ชักรอง + หยอดเมล็ด หรือ 

ชักรอง + ปุยรองพื้น 
        

(  ) จางคน (  ) จางคน+รถ 

  ตอวัน/ไร/........ 
      

- ชักรอง + หยอดเมล็ด +  

ปุยรองพื้น 
        

(  ) จางคน (  ) จางคน+รถ 

  ตอวัน/ไร/........ 
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ช่ัวโมง คน วัน ช่ัวโมง 

บาท รูปแบบ 
จํานวน 

(ลิตร) 

ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

2. การปลูก 
- หวานเมล็ด/ 

       
  ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........ 

 
 

    

- หวานเมล็ด + ปุย          ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........       

- หยอดเมล็ด          ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........       

 - หยอดเมล็ด + ปุย          ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........       

 - โรยเมล็ด/           ตอวัน/ไร/กส./ถัง/.......       

 - โรยเมล็ด + ปุย           ตอวัน/ไร/กส./ถัง/.......       
 

3. การปลูกซอม/การถอน แยกตน       ตอวัน/ไร/.......... 
      

- การปลูกซอม         .ครั้ง               

- การถอน/แยกตนออน        ครั้ง         ตอวัน/ไร/..........       
 

4. การใสปุยเคมี 

       
 

 (  ) จางคน 

 (  ) จางคน+เครื่อง/รถ 

 ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........ 

 

 

    
- ใสปุยรองพื้น  

- ใสปุยครั้งที่ 1         
 

 (  ) จางคน 

 (  ) จางคน+เครื่อง/รถ 

 ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........ 

 
 

    

- ใสปุยครั้งที่ 2         
 

 (  ) จางคน 

 (  ) จางคน+เครื่อง/รถ 

 ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........ 

 
 

    

- ใสปุยครั้งที่ 3         

 

 (  ) จางคน 

 (  ) จางคน+เครื่อง/รถ 

 ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........ 
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ช่ัวโมง คน วัน ช่ัวโมง 

บาท รูปแบบ 
จํานวน 

(ลิตร) 

ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

5. การใสปุยคอก 
- ใสปุยครั้งที่ 1  

        ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........  
 

    

- ใสปุยครั้งที่ 2          ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........       

-  ใสปุยครั้งที่ 3          ตอวัน/ไร/กส./ถัง/........       

 

6. การผสมสารเคมีเพื่อฉีดพน        

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

      

 - ครั้งท่ี 1 ปุยชีวภาพ/อินทรีย/ 

น้ําหมักชวีภาพ  + ฮอรโมน + ยา

คุมหญา/ฆาหญา + ยากําจัดโรค  

+ ยาฆาแมลง          

 

 

    

- ครั้งท่ี 2 ปุยชวีภาพ/อินทรยี/ 

น้ําหมักชวีภาพ  + ฮอรโมน + ยา

คุมหญา/ฆาหญา + ยากําจัดโรค  

+ ยาฆาแมลง        

 

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 

 

    

- ครั้งท่ี 3 ปุยชวีภาพ/อินทรยี/ 

น้ําหมักชวีภาพ  + ฮอรโมน + ยา

คุมหญา/ฆาหญา + ยากําจัดโรค  

+ ยาฆาแมลง        

 

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ชั่วโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ 
จํานวน 

(ลิตร) 

ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

7. ปุยชีวภาพ/อินทรีย/น้ําหมักชีวภาพ       (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

      

- ครั้งที่ 1   
        

      

- ครั้งที่ 2 

 
        

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

- ครั้งที่ 3  
 

       

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

 

8. ฮอรโมน 
- ครั้งที่ 1   

  

      

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

 - ครั้งที่ 2 

        

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

 - ครั้งที่ 3  

       

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

 - ครั้งที่ 4 

       

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

 



 
 

 

69 

10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ชั่วโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ 
จํานวน 

(ลิตร) 

ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

9. การคุมหญา/ฆาหญา         
(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่องตอ

วัน/ไร/กส./ถัง/....... 

      

-  ครั้งที่ 1               

- ครั้งท่ี 2 

        

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

-  ครั้งที่ 3 

        

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 
 

 
    

 

10. การกําจัดโรครา / ใบไหม         (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

      

- ครั้งที่ 1               

- ครั้งที่ 2 

        

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

- ครั้งที่ 3 

        

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ชั่วโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ ลิตร 
ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

11. การฆาแมลง เพลี้ย / หนอน  /ดวง / มอด       (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

      

- ครั้งที่ 1 
        

 
 

    

- ครั้งที่ 2 

        

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

- ครั้งที่ 3 

        

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน+เครื่อง 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 

 
 

    

 

12. การคุม/กําจัดหนู 
 - ครั้งที่ 1        

 ตอวัน/ไร/............. 
 

 
    

- ครั้งท่ี 2         ตอวัน/ไร/.............       

- ครั้งท่ี 3         ตอวัน/ไร/.............       
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ชั่วโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ ลิตร 
ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

13. การทํารุน (พรวนดิน + ถางหญา)      
  

 

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 
 

 
    

- ครั้งท่ี 1        

- ครั้งท่ี 2 

       
  

 

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 
 

 
    

- ครั้งท่ี 3 

       
  

 

 (  ) จางคน 

(  ) จางคน+ 

ตอวัน/ไร/กส./ถัง/....... 
 

 
    

 

14. การตรวจแปลง 
.(.........ครั้งตอสป./เดือน/..........) 
(รวม.................ครั้ง)          

ตอวัน/ไร/.............  
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ชั่วโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ ลิตร 
ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

15. การเก็บเกี่ยวขาวโพด 
 ใชคนเก็บเกี่ยว 

- หักฝกใสกส.          ตอวัน/ไร/กส./............. 

 

 

    

  - ปอกเปลอืกใสกส.           ตอวัน/ไร/กส./.............       

- หักฝก พรอมปอกเปลือกใสกส.          ตอวัน/ไร/กส./.............       

 - ขนกระสอบออกจากแปลง 
(เพื่อกองไวรอขนขึ้นรถเข็น/ 
เทลเลอร/รถบรรทุก/.........)          ตอวัน/ไร/กส./............. 

 
 

    

 ใชรถเก็บเกีย่ว 

        

(  ) จางรถเกี่ยว 

(  ) จางคน 

 (  ) จางคน+รถเกี่ยว 

ตอวัน/ไร/............. 

 

 

    
- ใชรถเกี่ยวฝกอยางเดียว 

- ใชรถเก็บเกี่ยว+ส+ีใสรถบรรทุก 

        

 (  ) จางรถเกี่ยว+ส ี

 (  ) จางคน+(รถเกีย่ว+สี) 

ตอวัน/ไร/............. 

 
 

    

- ใชรถเก็บเกี่ยว + สี ใสกส. 

    (แบบมีคนจับกระสอบ) 
        

 (  ) จางรถเกี่ยว+ส ี

 (  ) จางคน+(รถเกีย่ว+สี) 

ตอวัน/ไร/............. 

 
 

    

- คนจับกระสอบ         ตอวัน/ไร/กส./.............       
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ชั่วโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ ลิตร 
ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

16. การขนไปตาก 
- คนขนกส.จากแปลง/............ ใส

รถเข็น/เทลเลอร/รถบรรทุก/........         

ตอเกวียน/ถัง/ตัน./

กส./.............. 
 

 

    

 ใชรถเข็น/เทลเลอร/..................... 

- ใชรถเข็น/เทลเลอร/.................. 

  (เพื่อขนไปลานตาก/รถบรรทุก)         

(  ) จางรถ 

(  ) จางคน 

 (  ) จางคน+รถ 

ตอวัน/ไร/............. 

 

 

    

 ใชรถบรรทุก 

- คนขนกส.จากรถเข็น/เทลเลอร/ 

...............ขึ้นรถบรรทุก         

(  ) จางรถ 

(  ) จางคน 

 (  ) จางคน+รถ 

ตอวัน/ไร/............. 

 

 

    

- ใชรถบรรทุก 

  (เพื่อขนไปลานตาก)         

ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 
 

 
    

 คนขนผลผลิตลงตากแดด         

ตอเกวียน/ถัง/ตัน./กส./ 

.............. 
      

 

17. การตาก 
- กลับ/พลิกขาวโพด  

 

      

ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 
 

 
    

  - การกรอกใสกส./......................... 
 

 

      

ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ชั่วโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ ลิตร 
ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

18. การสีเปนเมล็ด 
- คนขนใสเครื่องสี        

 ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 
 

 
    

- คนขนใสกระสอบ 
       

 ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 
 

 
    

 

19. ขนเขายุง/รอขาย 
 - คนขนกส.จากแปลง/ลานตาก/.........

ใสรถเข็น/เทลเลอร/รถบรรทุก/.......         

ตอเกวียน/ถัง/ตัน./

กส./.............. 
 

 

    

 ใชรถเข็น/เทลเลอร/..................... 

- ใชรถเข็น/เทลเลอร/.................. 

  (เพื่อขนไปยุง/รถบรรทุก)         

(  ) จางรถ 

(  ) จางคน 

 (  ) จางคน+รถ 

ตอวัน/ไร/............. 

 

 

    

 ใชรถบรรทุก 

- คนขนกส.จากรถเข็น/เทลเลอร/ 

...............ขึ้นรถบรรทุก         

(  ) จางรถ 

(  ) จางคน 

 (  ) จางคน+รถ 

ตอวัน/ไร/............. 

 

 

    

- ใชรถบรรทุก 

  (เพื่อขนไปยุง)         

ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 
 

 
    

 คนขนผลผลิตลงยุง/รอขาย 
        

ตอเกวียน/ถัง/ตัน./กส./ 

.............. 
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10. การใชปจจัยแรงงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 (ขนาดแปลงตวัอยาง................ไร) (ตอ) 

รายการ 

แรงงาน 
อัตราคาจาง/คาจางท่ีประเมินได 

(บาท) 

เครื่องจักร 

ครัวเรือน/ลงแขก จาง 

ประเภท

เครื่องจักร 

ความเปนเจาของ 
1 = เปนของตนเอง 

2 = เชา 

3 = จาง 

คาเชา 

(บาท) 

คาน้ํามัน/ไฟฟา 

ครัวเรือน 

(คน) 

ลงแขก 

(คน) 
วัน ชั่วโมง คน วัน ชั่วโมง 

บาท รูปแบบ ลิตร 
ราคา 

(บาท/ลิตร) 

มูลคา 

(บาท) 

20. การขนไปขาย 
  - คนขนกส.จากแปลง/ยุง/...........ใส

รถเข็น/เทลเลอร/รถบรรทุก/..........         

(  ) จางรถ 

(  ) จางคน 

(  ) จางคน+รถ 

ตอวัน/ไร/............. 

 

 

    

 ใชรถเข็น/เทลเลอร/..................... 

- ใชรถเข็น/เทลเลอร/.................. 

  (เพื่อขนไปขาย/รถบรรทุก)         

ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 

 
 

    

 ใชรถบรรทุก 

- คนขนกส.จากรถเข็น/เทลเลอร/ 

...............ขึ้นรถบรรทุก         

(  ) จางรถ 

(  ) จางคน 

 (  ) จางคน+รถ 

ตอวัน/ไร/............. 

 

 

    

- ใชรถบรรทุก 

  (เพื่อขนไปขาย)         

ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 
      

 คนขนผลผลิตลงขาย 
        

ตอเกวียน/ถัง/ตัน/กส./ 

.............. 
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11. การเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

 เขารวม  (    ) ป 2559  (    ) ป 2560 (    ) ป 2561 

 ไมเขารวม 

 สาเหตุท่ีเกษตรกรเขารวม / ไมเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
 

เกษตรกรเขารวมโครงการฯ เกษตรกรไมเขารวมโครงการฯ 
(    ) การชักชวนของเพ่ือนบาน (    ) ไมสนใจ 

(    )  การชักชวนจากสหกรณการเกษตร (    ) ไมไดเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร 

(    )  ไดรับคําแนะนําจากภาครัฐ (    ) ไมคิดวาโครงการฯ สามารถลดตนทุนได 

(    )  เขารวมแลวคาดวาผลผลิตเพ่ิมขึ้น (    ) ไมคิดวาโครงการฯ สามารถเพ่ิมผลผลติได 
(    )  เขารวมแลวคาดวาตนทุนละลดลง (    ) .................................................................................. 

(    ) .................................................................................. (    ) .................................................................................. 

(    ) .................................................................................. (    ) .................................................................................. 

(    ) .................................................................................. (    ) .................................................................................. 
 

 (เขารวมโครงการฯ) ทานไดรบัการถายทอดความรูหรือการสนับสนุนจากโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

   ดานการผลิต (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)  

 การวิเคราะหดินเพ่ือการใสปุย      การผลิตเมลด็พันธุ    การกําจัดศัตรูพืช 

 การผลติปุยชีวภาพ/อินทรีย      อื่นๆ (ระบุ)............................  

   ดานเครื่องมือ/เคร่ืองจักรกล/แหลงน้ํา(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 ความรูในการใชเทคโนโลย ี      คาใชจายเครื่องมือ/เครื่องจักร  

 คาใชจายปจจัยการผลติ  คาใชจายในสรางแหลงน้ํา  

 สินเช่ือเพ่ือการซื้อปุย/สารเคม ี      สินเช่ือเพ่ือการซื้อเครื่องมือ/เครื่องจักร 

 สินเช่ือเพ่ือการซื้อเมล็ดพันธุ      อื่นๆ (ระบุ).................................................... 

   ดานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 ความรูการผลิตตามมาตรฐานสินคา      ความรูการผลติขาวโพดเลี้ยงสัตวอินทรีย 

 คาใชจายการตรวจรับรองมาตรฐานสินคา      การผลิตเพ่ือปองกันการเกิดเช้ือราในขาวโพดเลี้ยงสตัว 

 วิธีการแปรรูปสินคาขาวโพดเลีย้งสัตว      อื่นๆ (ระบุ).................................................... 

    ดานการเชื่องโยงตลาด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 การ contract farming กับผูซื้อ          การสงเสริมเปนผูประกอบการธุรกิจ  

 อื่นๆ (ระบุ).................................................... 

    ดานอื่นๆ (ระบุ)................................................... 
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12. ปญหา อุปสรรค  

    ปญหา อุปสรรค 

1. สภาพดินที่ปลูก 
(   ) ไมมีปญหา 

(   ) มี คือ.................................................................................................................................. 

2. พันธุ 

(   ) ตนเอง 

(   ) ซื้อ เพราะ........................................................................................................................... 

คุณภาพ (   ) ดี  

 (   ) ไมดี คือ................................................................................................................ 

3. ปุยเคมี 

(   ) ไมมีปญหา เพราะ.............................................................................................................. 

(   ) มีปญหา คือ (    ) แพง              (    ) ปุยปลอม 

(    ) ............................................................................................................ 

4. สารเคมีตาง ๆ 

(   ) ไมมีปญหา เพราะ.............................................................................................................. 

(   ) มีปญหา คือ (    ) แพง               (    ) ไมมีประสิทธิภาพ 

(    ) ............................................................................................................ 

5. แรงงาน 

(   ) ไมมีปญหา เพราะ.............................................................................................................. 

(   ) มีปญหา คือ (    ) แพง               (    ) หายาก 

(    ) ............................................................................................................ 

6. โรค 

(   ) ไมมีปญหา  

(   ) มีปญหา คือ (    ) มาก           (    ) ปานกลาง           (    ) นอย 

(    ) (ระบุโรค)...................................................................................... 

7. วัชพืช 

(   ) ไมมีปญหา  

(   ) มีปญหา คือ (    ) มาก           (    ) ปานกลาง           (    ) นอย 

(    ) (ระบุวัชพืช)...................................................................................... 

8. ศัตรูพืช 

(   ) ไมมีปญหา  

(   ) มีปญหา คือ (    ) มาก           (    ) ปานกลาง           (    ) นอย 

(    ) (ระบุศัตรูพืช)...................................................................................... 

9. น้ํา 

(   ) ไมมีปญหา  

(   ) มีปญหา คือ (    ) มาก           (    ) ปานกลาง           (    ) นอย 

ระบุ    (   ) ฝนแลง   ชวง..............................................     

         (   ) น้ําทวม   ชวง.............................................. 

(   ) .............  ชวง.............................................. 

10. อื่น ๆ (ระบุ)  
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13. ขอเสนอแนะ 

    ดานการผลิต........................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................... 

    ดานการตลาด.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................... 

    ดานอื่น ๆ .............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 จบการสัมภาษณ     

 
 

 



 
 

ภาคผนวกท่ี 3 

ขอมูลท่ีใชวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นท่ี 

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

1 1 762.204 1.937 30.263 1.679 นครสวรรค 

2 1 748.988 1.615 18.000 0.755 นครสวรรค 

3 1 635.209 2.069 22.414 0.448 นครสวรรค 

4 1 447.786 3.095 30.000 0.952 นครสวรรค 

5 1 1280.702 3.333 43.333 0.817 นครสวรรค 

6 1 540.936 3.750 50.000 17.844 พิษณุโลก 

7 1 157.602 1.875 28.125 3.594 พิษณุโลก 

8 1 259.344 1.304 17.391 3.054 พิษณุโลก 

9 1 229.240 1.000 16.667 1.733 พิษณุโลก 

10 1 431.449 1.111 38.889 4.556 พิษณุโลก 

11 1 113.158 0.729 24.479 1.141 พิษณุโลก 

12 1 40.673 0.306 6.122 0.230 พิษณุโลก 

13 1 61.901 0.208 3.056 0.041 ลพบุร ี

14 1 76.724 1.408 4.930 0.081 ลพบุร ี

15 1 336.842 1.800 24.000 0.165 ลพบุร ี

16 1 948.733 4.167 45.833 0.271 ลพบุร ี

17 1 63.626 1.200 12.000 0.187 ลพบุร ี

18 1 332.359 3.333 35.714 0.220 ลพบุร ี

19 1 730.760 4.000 40.000 0.460 ลพบุร ี

20 1 78.947 1.563 15.625 0.102 ลพบุร ี

21 1 346.379 1.346 12.308 0.215 ลพบุร ี

22 0 157.895 1.154 12.500 0.887 อุตรดิตถ 

23 0 513.557 1.818 75.455 1.288 อุตรดิตถ 

24 0 573.099 4.444 27.778 1.000 อุตรดิตถ 

25 0 912.281 3.000 50.000 0.441 อุตรดิตถ 

26 0 824.561 1.429 100.000 1.000 อุตรดิตถ 

27 0 278.363 2.000 20.000 1.667 อุตรดิตถ 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกร

ที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอ

ไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

28 0 599.550 3.077 0.000 1.404 อุตรดิตถ 

29 0 638.377 4.167 37.500 0.219 ลพบุร ี

30 0 921.053 3.000 30.000 0.263 ลพบุร ี

31 0 912.281 3.000 35.556 0.200 ลพบุร ี

32 0 181.419 2.045 19.318 0.119 ลพบุร ี

33 0 587.719 3.000 50.000 0.197 ลพบุร ี

34 0 329.123 3.500 40.000 0.480 ลพบุร ี

35 1 102.339 0.208 4.688 0.208 อุตรดิตถ 

36 1 563.280 1.980 24.257 0.406 อุตรดิตถ 

37 1 193.457 0.946 13.514 0.399 อุตรดิตถ 

38 1 922.112 3.000 49.275 0.159 อุตรดิตถ 

39 1 617.544 2.286 62.857 0.929 อุตรดิตถ 

40 1 638.597 1.800 30.000 1.490 นครสวรรค 

41 1 192.105 0.500 15.000 0.233 นครสวรรค 

42 0 128.655 0.811 9.459 0.135 อุตรดิตถ 

43 0 576.998 1.200 26.667 0.804 อุตรดิตถ 

44 0 409.357 2.500 87.500 0.766 อุตรดิตถ 

45 0 573.522 1.807 30.120 0.301 อุตรดิตถ 

46 0 556.391 0.893 64.286 0.304 อุตรดิตถ 

47 0 819.422 2.788 103.030 0.318 อุตรดิตถ 

48 0 736.842 3.000 30.000 0.900 อุตรดิตถ 

49 0 576.998 2.500 37.500 3.104 อุตรดิตถ 

50 0 990.643 4.000 80.000 2.075 อุตรดิตถ 

51 0 695.906 1.667 25.000 0.583 อุตรดิตถ 

52 1 1324.074 3.000 66.667 1.125 อุตรดิตถ 

53 1 519.298 3.000 45.000 1.975 อุตรดิตถ 

54 1 705.263 4.000 60.000 6.000 อุตรดิตถ 

55 1 282.951 0.962 28.846 0.933 อุตรดิตถ 

56 1 586.355 4.103 143.590 0.654 อุตรดิตถ 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกร

ที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอ

ไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

57 1 665.767 3.000 75.000 0.202 อุตรดิตถ 

58 0 1264.561 3.000 33.333 1.652 ลพบุร ี

59 0 1134.163 3.372 50.000 3.198 ลพบุร ี

60 0 783.991 3.906 50.000 3.629 ลพบุร ี

61 0 182.263 0.548 10.952 1.035 ลพบุร ี

62 0 384.833 1.774 11.290 0.343 ลพบุร ี

63 0 1754.386 2.667 23.333 0.246 ลพบุร ี

64 0 55.656 0.517 12.069 1.491 พิษณุโลก 

65 0 288.089 2.105 47.368 3.875 พิษณุโลก 

66 0 935.673 8.000 160.000 5.880 พิษณุโลก 

67 0 109.840 0.870 25.000 1.375 พิษณุโลก 

68 0 664.328 1.800 28.000 0.405 นครสวรรค 

69 0 261.209 1.000 21.667 0.288 นครสวรรค 

70 0 982.456 3.333 46.667 1.733 นครสวรรค 

71 0 285.088 3.000 50.000 0.575 นครสวรรค 

72 0 333.584 0.833 23.810 0.387 นครสวรรค 

73 0 509.386 1.356 13.559 0.212 นครสวรรค 

74 0 162.907 0.429 10.714 0.070 นครสวรรค 

75 0 66.986 1.091 18.182 16.432 นครสวรรค 

76 0 1294.737 5.000 100.000 17.250 พิษณุโลก 

77 0 174.486 2.222 50.000 1.019 พิษณุโลก 

78 0 1027.569 2.857 64.286 1.964 พิษณุโลก 

79 0 282.391 1.389 27.778 1.903 พิษณุโลก 

80 0 272.905 2.833 34.167 4.157 พิษณุโลก 

81 0 842.105 3.500 150.000 2.884 พิษณุโลก 

82 0 165.869 2.727 90.909 5.284 พิษณุโลก 

83 0 288.743 1.250 56.250 1.825 พิษณุโลก 

84 0 685.015 2.194 28.239 0.220 นครสวรรค 

85 0 1073.684 3.000 35.000 0.513 นครสวรรค 

86 0 678.780 2.143 30.952 0.393 นครสวรรค 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

87 0 1280.702 5.253 74.747 1.197 นครสวรรค 

88 0 696.304 2.913 44.660 2.966 นครสวรรค 

89 0 614.035 2.500 40.000 0.650 นครสวรรค 

90 0 556.827 1.304 26.087 0.370 นครสวรรค 

91 1 102.060 3.043 39.130 0.652 ลพบุร ี

92 1 255.129 0.763 10.169 0.220 ลพบุร ี

93 1 664.328 3.400 110.000 0.520 ลพบุร ี

94 1 875.789 2.600 60.000 3.125 ลพบุร ี

95 1 982.222 3.000 40.000 0.444 ลพบุร ี

96 1 671.053 2.813 34.375 0.422 ลพบุร ี

97 1 614.035 0.350 50.000 0.450 ลพบุร ี

98 1 846.945 2.586 63.793 0.879 นครสวรรค 

99 1 717.999 3.333 83.333 1.667 นครสวรรค 

100 1 684.936 1.500 20.000 0.913 นครสวรรค 

101 1 555.790 2.000 40.000 0.580 นครสวรรค 

102 1 1350.877 3.000 65.000 2.831 นครสวรรค 

103 1 982.456 3.000 52.660 0.505 นครสวรรค 

104 1 771.930 2.000 41.429 0.629 นครสวรรค 

105 1 346.700 2.857 42.857 7.527 พิษณุโลก 

106 1 167.641 0.556 15.278 6.479 พิษณุโลก 

107 1 426.901 3.000 110.000 3.200 พิษณุโลก 

108 1 689.223 3.000 87.500 3.393 พิษณุโลก 

109 1 596.491 5.000 41.667 10.375 พะเยา 

110 1 874.854 4.000 50.000 5.800 พะเยา 

111 1 805.899 3.478 34.783 5.826 พะเยา 

112 1 1471.345 5.000 75.000 70.125 พะเยา 

113 1 800.000 5.000 133.333 4.028 พะเยา 

114 1 640.197 4.211 21.053 10.789 พะเยา 

115 0 633.528 10.000 50.000 6.146 พะเยา 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

116 0 1309.942 6.667 25.000 9.208 พะเยา 

117 0 896.982 5.000 60.000 4.050 พะเยา 

118 0 1417.029 7.000 50.000 21.575 พะเยา 

119 1 818.714 6.000 100.000 4.367 ลําปาง 

120 1 328.209 2.000 50.000 5.500 ลําปาง 

121 1 1136.177 2.500 0.000 12.069 ลําปาง 

122 1 900.585 3.000 83.333 4.783 ลําปาง 

123 1 842.105 2.593 100.000 5.870 ลําปาง 

124 0 555.473 0.882 150.000 20.397 พะเยา 

125 0 654.971 2.000 70.000 4.975 ลําปาง 

126 0 1192.982 3.571 64.286 8.982 ลําปาง 

127 0 156.906 2.500 90.000 19.863 ลําปาง 

128 0 506.823 3.333 50.000 4.092 ลําปาง 

129 0 661.269 1.846 11.538 2.327 ตาก 

130 1 245.614 1.111 11.111 23.611 ตาก 

131 1 107.725 0.526 7.895 7.965 ตาก 

132 1 382.066 1.909 12.121 44.564 ตาก 

133 1 941.520 4.000 21.429 106.714 ตาก 

134 1 982.456 5.000 81.250 16.953 ตาก 

135 1 521.930 2.500 46.094 19.109 ตาก 

136 1 491.228 2.733 50.000 77.800 ตาก 

137 1 701.754 2.857 57.143 15.607 ตาก 

138 1 1071.053 1.875 31.250 2.148 ตาก 

139 1 184.211 2.500 30.000 1.413 ตาก 

140 1 272.311 0.870 10.870 1.255 ตาก 

141 1 827.202 2.368 78.947 7.530 ตาก 

142 1 654.971 3.500 42.500 9.150 นาน 

143 1 757.310 3.750 62.500 6.813 นาน 

144 1 1819.363 2.222 38.889 6.069 นาน 

145 1 455.409 2.500 40.625 2.043 นาน 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

146 1 1125.731 3.125 43.750 8.719 นาน 

147 1 199.339 0.609 10.145 0.895 ตาก 

148 1 179.094 0.438 6.250 0.572 ตาก 

149 1 175.439 0.702 15.205 0.308 ตาก 

150 1 90.968 0.333 7.778 0.488 ตาก 

151 0 1432.749 5.000 75.000 2.078 ตาก 

152 0 1432.749 5.000 65.625 2.789 ตาก 

153 0 818.713 5.000 66.667 3.021 ตาก 

154 0 1064.327 5.000 65.000 2.694 ตาก 

155 0 1122.807 5.000 83.333 30.875 ตาก 

156 0 1280.000 4.800 56.000 9.090 ตาก 

157 0 1309.942 5.000 90.000 8.400 ตาก 

158 0 58.105 0.400 5.000 0.377 ตาก 

159 0 479.532 1.500 41.667 3.467 ตาก 

160 0 596.491 3.125 78.125 9.688 ตาก 

161 0 363.509 0.667 36.667 2.250 ตาก 

162 0 1250.000 3.000 41.071 25.804 นาน 

163 0 533.333 3.000 50.000 5.500 นาน 

164 0 900.000 3.000 43.333 5.817 นาน 

165 0 812.500 3.000 62.500 6.563 นาน 

166 0 661.269 1.846 30.769 2.149 ตาก 

167 0 1228.070 3.000 25.000 2.875 ตาก 

168 0 248.538 0.536 10.714 0.563 ตาก 

169 1 138.700 1.059 29.412 1.182 นครราชสมีา 

170 1 81.555 0.601 9.910 0.228 นครราชสมีา 

171 1 858.617 4.706 111.765 6.912 นครราชสมีา 

172 1 551.196 1.818 36.364 0.091 นครราชสมีา 

173 1 667.570 3.529 51.471 0.750 นครราชสมีา 

174 1 571.000 3.077 61.538 0.244 นครราชสมีา 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

175 1 352.825 1.200 28.750 0.288 นครราชสมีา 

176 1 645.614 3.500 125.000 0.388 นครราชสมีา 

177 1 636.257 3.200 50.000 0.709 นครราชสมีา 

178 1 197.828 0.857 21.571 0.146 นครราชสมีา 

179 1 38.774 0.196 3.400 0.026 นครราชสมีา 

180 1 912.281 4.000 46.667 3.892 นครราชสมีา 

181 1 840.000 3.000 103.333 5.100 นครราชสมีา 

182 1 900.000 4.000 53.333 5.692 นครราชสมีา 

183 1 106.934 0.571 21.429 0.471 นครราชสมีา 

184 0 427.632 1.714 25.000 0.603 นครราชสมีา 

185 0 683.041 2.333 50.000 0.214 นครราชสมีา 

186 0 835.429 3.067 79.167 0.583 นครราชสมีา 

187 0 218.912 0.943 16.981 0.241 นครราชสมีา 

188 0 69.379 0.426 17.128 0.624 นครราชสมีา 

189 0 192.983 0.962 25.000 0.870 นครราชสมีา 

190 0 531.174 2.769 76.923 3.206 นครราชสมีา 

191 0 300.195 0.250 33.333 1.083 นครราชสมีา 

192 0 683.041 3.000 50.000 2.125 นครราชสมีา 

193 0 310.063 1.603 23.276 0.103 นครราชสมีา 

194 0 580.117 3.000 43.333 0.333 นครราชสมีา 

195 0 308.406 1.739 30.435 0.870 นครราชสมีา 

196 0 265.107 1.000 47.222 1.199 นครราชสมีา 

197 0 159.064 0.800 25.000 0.518 นครราชสมีา 

198 0 321.871 1.400 26.667 0.328 นครราชสมีา 

199 1 1494.737 3.533 23.333 0.267 สระบรุ ี

200 1 968.811 3.500 25.000 0.198 สระบรุ ี

201 1 622.807 1.750 12.500 0.122 สระบรุ ี

202 1 1288.421 3.500 21.250 0.300 สระบรุ ี
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

203 1 560.526 0.875 12.500 0.194 สระบรุ ี

204 0 758.032 3.529 0.000 0.529 สระบรุ ี

205 0 830.409 3.000 0.000 0.394 สระบรุ ี

206 0 835.520 3.538 25.000 0.173 สระบรุ ี

207 0 759.584 3.222 5.556 0.271 สระบรุ ี

208 0 1210.656 3.556 25.000 2.833 สระบรุ ี

209 1 596.491 1.500 25.000 0.575 สระบรุ ี

210 1 160.819 0.500 8.333 0.096 สระบรุ ี

211 1 1096.491 4.000 50.000 0.300 สระบรุ ี

212 1 884.211 1.800 15.000 1.685 สระบรุ ี

213 1 864.561 3.000 50.000 0.633 สระบรุ ี

214 0 875.146 3.000 25.000 0.594 สระบรุ ี

215 0 805.786 3.000 50.000 2.250 สระบรุ ี

216 0 896.491 3.000 50.000 0.313 สระบรุ ี

217 0 939.181 3.000 50.000 3.163 สระบรุ ี

218 0 964.912 3.000 50.000 0.650 สระบรุ ี

219 1 859.493 3.000 25.000 0.046 สระบรุ ี

220 1 215.585 0.800 12.500 0.075 สระบรุ ี

221 1 628.620 2.027 32.432 1.554 สระบรุ ี

222 0 380.632 1.280 20.000 0.920 สระบรุ ี

223 0 998.651 3.000 53.846 0.298 สระบรุ ี

224 0 223.234 0.921 13.816 0.319 สระบรุ ี

225 0 144.417 0.616 9.589 1.384 สระบรุ ี

226 1 346.225 1.333 22.222 0.236 สระบรุ ี

227 1 925.926 3.222 47.222 0.045 สระบรุ ี

228 0 843.158 3.000 25.000 0.315 สระบรุ ี

229 1 553.544 2.667 46.667 4.171 เลย 

230 1 393.721 2.105 65.789 3.069 เลย 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

231 1 399.467 4.500 35.000 6.225 เลย 

232 1 697.166 2.692 48.077 2.298 เลย 

233 1 535.885 0.909 16.364 1.777 เลย 

234 1 675.355 2.000 20.000 6.861 เลย 

235 0 582.456 2.500 50.000 6.300 เลย 

236 0 319.549 3.571 73.810 4.179 เลย 

237 1 116.912 0.727 9.091 4.141 เลย 

238 1 685.243 4.118 67.647 5.647 เลย 

239 1 990.014 3.077 80.769 4.904 เลย 

240 1 459.816 1.905 28.571 5.036 เลย 

241 1 796.296 2.917 41.667 4.352 เลย 

242 0 593.450 3.333 70.833 8.370 เลย 

243 0 835.088 4.800 70.000 3.660 เลย 

244 0 800.780 3.333 46.667 5.150 เลย 

245 0 368.421 2.250 10.625 0.888 เลย 

246 0 606.725 5.000 41.667 4.325 เลย 

247 0 205.848 1.600 20.000 7.080 เลย 

248 0 1024.561 2.000 43.333 4.838 เลย 

249 0 205.514 2.857 71.429 2.550 เลย 

250 1 287.899 3.077 17.308 5.192 เลย 

251 1 557.193 2.308 50.000 3.269 เลย 

252 1 216.541 1.429 37.143 1.993 เลย 

253 1 479.532 3.000 25.000 3.975 เลย 

254 1 359.541 2.500 66.667 2.403 เลย 

255 1 582.456 2.500 62.500 5.644 เลย 

256 1 388.304 3.333 125.000 5.606 เลย 

257 1 428.571 2.500 35.714 2.628 เลย 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

258 1 575.096 2.805 42.683 2.713 เลย 

259 0 492.459 2.632 13.158 4.526 เลย 

260 0 742.436 4.348 65.217 5.571 เลย 

261 0 1150.877 3.667 60.000 9.775 เลย 

262 0 330.059 1.400 31.000 2.115 เลย 

263 0 562.573 1.500 32.500 1.950 เลย 

264 0 521.930 2.500 56.250 2.369 เลย 

265 0 1014.035 4.000 54.000 3.630 เลย 

266 0 851.462 2.667 40.000 6.150 เลย 

267 0 566.277 2.406 41.667 2.509 เลย 

268 0 695.906 3.500 50.000 0.950 เลย 

269 1 996.491 3.500 46.667 2.458 เพชรบูรณ 

270 1 859.649 3.500 29.167 1.117 เพชรบูรณ 

271 1 688.408 3.500 50.000 3.171 เพชรบูรณ 

272 1 886.940 4.000 75.000 0.265 เพชรบูรณ 

273 1 511.228 1.600 60.000 0.280 เพชรบูรณ 

274 1 982.456 4.000 50.000 0.500 เพชรบูรณ 

275 1 789.474 2.500 75.000 0.788 เพชรบูรณ 

276 1 635.387 4.186 25.581 0.547 เพชรบูรณ 

277 1 493.841 2.872 43.085 0.404 เพชรบูรณ 

278 1 590.112 2.597 58.442 1.482 เพชรบูรณ 

279 1 529.386 3.500 37.500 2.706 เพชรบูรณ 

280 1 300.752 0.612 18.367 1.184 เพชรบูรณ 

281 1 827.586 1.609 29.885 1.851 เพชรบูรณ 

282 1 430.774 2.800 52.000 2.100 เพชรบูรณ 

283 1 563.910 1.694 51.020 1.714 เพชรบูรณ 

284 0 921.053 3.750 87.500 2.506 เพชรบูรณ 

285 0 859.649 3.000 33.333 3.146 เพชรบูรณ 
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ตารางผนวกที่ 3.1  ขอมูลการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) 

ลําดับ

เกษตรกรที ่

ใน/นอกพื้นที่

โครงการฯ 

1 = ในพ้ืนที ่

0 = นอกพื้นที ่

ผลผลิต 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวน 

เมล็ดพนัธุ 

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนปุยเคม ี

(กิโลกรัมตอไร) 

จํานวนแรงงาน 

ที่ใชในการผลิต 

(วันงานตอไร) 

ตัวแปรควบคุม: 

จังหวัด 

286 0 900.585 4.000 100.000 2.911 เพชรบูรณ 

287 0 760.234 3.333 66.667 0.567 เพชรบูรณ 

288 0 798.246 4.000 125.000 0.650 เพชรบูรณ 

289 0 413.655 1.669 18.750 1.648 เพชรบูรณ 

290 0 1157.895 3.333 70.833 1.760 เพชรบูรณ 

291 0 701.754 4.286 57.143 2.457 เพชรบูรณ 

292 0 311.909 0.952 9.524 0.560 เพชรบูรณ 

293 0 654.971 4.000 50.000 0.900 เพชรบูรณ 

294 0 265.983 0.909 22.727 0.652 เพชรบูรณ 

295 0 375.517 2.222 33.333 3.486 เพชรบูรณ 

296 0 573.099 4.000 101.667 3.883 เพชรบูรณ 

297 0 982.456 4.000 95.000 5.663 เพชรบูรณ 

298 0 968.088 3.500 92.500 3.300 เพชรบูรณ 

 

 



 
 

ภาคผนวกท่ี 4 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในและนอกพื้นที ่

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ตารางผนวกท่ี 4.1 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

 
  

                                                                                   

            _cons     5.816059   .2475062    23.50   0.000     5.326535    6.305583

                   

       Uttaradit     -.1413471   .2572253    -0.55   0.584    -.6500939    .3673997

             Tak     -.4030828   .2493877    -1.62   0.108    -.8963283    .0901627

        Saraburi       .288809   .2470045     1.17   0.244    -.1997228    .7773409

     Phitsanulok     -.7117932    .261663    -2.72   0.007    -1.229317   -.1942694

      Phetchabun      .0227167   .2516814     0.09   0.928    -.4750653    .5204986

          Phayao     -.4343613   .2894477    -1.50   0.136    -1.006838    .1381158

             Nan     -.0229271   .2964552    -0.08   0.938    -.6092638    .5634096

     NakhonSawan      .2339499    .250416     0.93   0.352    -.2613294    .7292291

NakhonRatchasima     -.2858064   .2543413    -1.12   0.263    -.7888492    .2172364

         LopBuri     -.3963154   .2489558    -1.59   0.114    -.8887066    .0960758

            Loei      -.361157   .2362453    -1.53   0.129    -.8284092    .1060951

             prID  

                   

 lnmd_all_raicorn     .0960211   .0394285     2.44   0.016     .0180384    .1740039

lnfchm_kg_raicorn     .0780657   .0516234     1.51   0.133    -.0240365    .1801679

lnseed_kg_raicorn     .6301396   .0780159     8.08   0.000     .4758378    .7844415

                                                                                   

      lny_raicorn        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    90.4525172   148  .611165657           Root MSE      =   .4579

                                                       Adj R-squared =  0.6569

    Residual    28.0965937   134  .209676073           R-squared     =  0.6894

       Model    62.3559235    14  4.45399453           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 14,   134) =   21.24

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     149
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ตารางผนวกท่ี 4.2 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ดวยวิธี Robust 

 
  

                                                                                   

            _cons     5.816059   .4377571    13.29   0.000     4.950251    6.681866

                   

       Uttaradit     -.1413471   .2767068    -0.51   0.610    -.6886249    .4059307

             Tak     -.4030828   .3074049    -1.31   0.192    -1.011076    .2049106

        Saraburi       .288809   .2707832     1.07   0.288    -.2467529     .824371

     Phitsanulok     -.7117932   .2959436    -2.41   0.018    -1.297118   -.1264684

      Phetchabun      .0227167    .259075     0.09   0.930    -.4896886     .535122

          Phayao     -.4343613   .2859331    -1.52   0.131    -.9998872    .1311645

             Nan     -.0229271   .3569377    -0.06   0.949    -.7288876    .6830335

     NakhonSawan      .2339499   .2619851     0.89   0.373     -.284211    .7521108

NakhonRatchasima     -.2858064   .2637317    -1.08   0.280    -.8074218    .2358091

         LopBuri     -.3963154   .3208732    -1.24   0.219    -1.030947    .2383158

            Loei      -.361157   .2698809    -1.34   0.183    -.8949344    .1726203

             prID  

                   

 lnmd_all_raicorn     .0960211   .0340206     2.82   0.005     .0287344    .1633079

lnfchm_kg_raicorn     .0780657   .1061777     0.74   0.463    -.1319352    .2880666

lnseed_kg_raicorn     .6301396    .129227     4.88   0.000     .3745511    .8857281

                                                                                   

      lny_raicorn        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                                Root MSE          =      .4579

                                                R-squared         =     0.6894

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(14, 134)        =      22.00

Linear regression                               Number of obs     =        149
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ตารางผนวกที่ 4.3 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

 
  

                                                                                   

            _cons      5.13028   .2799949    18.32   0.000     4.576499    5.684061

                   

       Uttaradit      .4087734   .2573722     1.59   0.115     -.100264    .9178108

             Tak      .4668754    .254764     1.83   0.069    -.0370034    .9707541

        Saraburi      .6287511   .2725998     2.31   0.023     .0895963    1.167906

     Phitsanulok     -.2005258   .2631798    -0.76   0.447    -.7210495    .3199979

      Phetchabun      .3407177   .2619513     1.30   0.196    -.1773764    .8588117

          Phayao      .1714355   .3081643     0.56   0.579    -.4380598    .7809308

             Nan      .4992832   .3195251     1.56   0.121    -.1326818    1.131248

     NakhonSawan      .4393823   .2700345     1.63   0.106     -.094699    .9734636

NakhonRatchasima      .2853108   .2735491     1.04   0.299    -.2557216    .8263433

         LopBuri       .449799   .2851773     1.58   0.117     -.114232     1.01383

            Loei      .2157212   .2554253     0.84   0.400    -.2894655    .7209078

             prID  

                   

 lnmd_all_raicorn     .0466613   .0435808     1.07   0.286    -.0395339    .1328566

lnfchm_kg_raicorn     .0823901    .039863     2.07   0.041      .003548    .1612322

lnseed_kg_raicorn     .7343545   .0686708    10.69   0.000     .5985356    .8701733

                                                                                   

      lny_raicorn        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    73.8804183       148  .499192015   Root MSE        =    .45095

                                                   Adj R-squared   =    0.5926

    Residual    27.2496671       134  .203355725   R-squared       =    0.6312

       Model    46.6307512        14  3.33076794   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(14, 134)      =     16.38

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       149
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ตารางผนวกที่ 4.4 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ดวยวิธี Robust 

 

ตารางผนวกที่ 4.5 สรุปคาสถิติของตัวแปรที่ใชในแบบจําลองฟงกชันการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ตัวแปร 

ในพื้นที่โครงการฯ (n = 149) นอกพื้นท่ีโครงการฯ (n = 149) 

เฉลี่ย 
คาความคลาดเคล่ือน 

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

คาความคลาดเคล่ือน 

มาตรฐาน 

จํานวนเมล็ดพันธุ (X1) 2.444 0.1292270 2.756 0.0903122 

จํานวนปุยเคมี (X2) -* -* 46.352 0.0332867 

จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต (X3) 4.845 0.0340206 -* -* 

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (𝑦) 592.764  655.261  

หมายเหตุ  * เปนตัวแปรท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไมไดนํามาพิจารณา 

(𝑦) เปนคาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีไดจากการเฉลี่ย 

                                                                                   

            _cons      5.13028   .4009448    12.80   0.000     4.337281    5.923279

                   

       Uttaradit      .4087734   .3860403     1.06   0.292    -.3547472    1.172294

             Tak      .4668754   .3775157     1.24   0.218    -.2797849    1.213536

        Saraburi      .6287511    .384239     1.64   0.104    -.1312067    1.388709

     Phitsanulok     -.2005258   .4054178    -0.49   0.622    -1.002372    .6013199

      Phetchabun      .3407177    .382743     0.89   0.375    -.4162812    1.097717

          Phayao      .1714355   .4488985     0.38   0.703    -.7164076    1.059279

             Nan      .4992832     .40113     1.24   0.215     -.294082    1.292649

     NakhonSawan      .4393823   .4422423     0.99   0.322    -.4352959     1.31406

NakhonRatchasima      .2853108   .4009345     0.71   0.478    -.5076678    1.078289

         LopBuri       .449799   .4276279     1.05   0.295    -.3959744    1.295572

            Loei      .2157212   .3892921     0.55   0.580    -.5542308    .9856731

             prID  

                   

 lnmd_all_raicorn     .0466613   .0713196     0.65   0.514    -.0943964    .1877191

lnfchm_kg_raicorn     .0823901   .0332867     2.48   0.015     .0165549    .1482253

lnseed_kg_raicorn     .7343545   .0903122     8.13   0.000     .5557328    .9129762

                                                                                   

      lny_raicorn        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                                Root MSE          =     .45095

                                                R-squared         =     0.6312

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(14, 134)        =      17.00

Linear regression                               Number of obs     =        149


