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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกรในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 การวิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม สอบถาม
เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย ทีส่ามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 131 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 ผลการวิจัย พบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 4,229.48 บาทต่อไร่ มีก�าไรสุทธิเฉล่ีย 
5,311.29 บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส�าคัญ ได้แก่ 
ต้นทุนค่าวัตถุดิบ 13% ต้นทุนค่าแรงงาน 32% และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต 55% อัตรา
ก�าไรสุทธิต่อยอดขาย 20.36%

ค�าส�าคัญ: ต้นทุน  ผลตอบแทน  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Abstract 

 The objectives of this research were to study cost and return from 
animal corn of Agriculturist in Sathan sub-district, Chiang Khong district, 
Chiang Rai province and 2) to analyze the cost structure and return from 
Animal Corn of agriculturist in this area.

*นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

26 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

 The sample consisted of 131 participants who were agriculturist in 

Sathan sub-district, Chiang Khong district, Chiang Rai province. The 

questionnaire was used as an instrument for data collection. 

 The results of the research showed that the average cost was 4,229.48 

Baht/rai while the average net profit was 5,311.29 Baht/rai. Costs for animal 

corn comprised 3 important costs which were 13% of raw material cost, 32% 

of labor cost, and 55% of production cost. Net profit to cost ratio was 20.36%.
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บทน�า

 ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นพชืเศรษฐกิจทีส่�าคญัของประเทศไทย ซึง่ใช้เป็นอาหารมนษุย์ 

อาหารสัตว์ และในอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีอาชีพหลักของประชาชนในประเทศ คือการ

ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ดังนั้นสามารถหาแนวทางการพัฒนาการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมให้เป็นเชิงธุรกิจและสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างสูงสุด

จะท�าให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น การประกอบธุรกิจภาคเกษตรกรรมจะเป็นแหล่ง

สร้างมูลค่าจากผลผลิต และสร้างรายได้จากการส่งออกให้เพิ่มขึ้นจะสามารถไปทดแทนการ

ประกอบธุรกิจด้านอ่ืน ๆ ได้ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญของ

ประเทศ นอกจากเป็นพืชที่ใช้ในการบริโภคแล้วยังสามารถใช้เป็นอาหารให้แก่สัตว์ ซึ่งเป็น

สินค้าส่งออกที่ส�าคัญอีกชนิดหนึ่ง ดังนั้นผลิตผลจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเป็นปัจจัย

การผลิตหรอืเป็นวตัถดุบิทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของอตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ และความต้องการ

ใช้ข้าวโพดในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี ในปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้สนใจลงทุนปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส�าหรับการผลิตปี2558 - 2559 

พยากรณ์ไตรมาสที่ 3 เดือนกันยายน 2559 มีเนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศปี2559 6.970 

ล้านไร่ ลดลงจากปีท่ีแล้ว 183,653 ไร่ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศปี2559 6.812 ล้านไร่ 

ลดลงจากปีที่แล้ว 129,841 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศปี2559 4.569 ล้านตัน ลดลงจากปี

ที่แล้ว 39,436 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ทั้งประเทศ 656 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 12 
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กิโลกรัม โดยจังหวัดที่มีเนื้อท่ีปลูกมาก 5 อันดับแรกในภาคเหนือ คือ จังหวัดน่าน จังหวัด

ตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา (ตารางท่ี 2.1)

 ลักษณะพื้นที่ในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที่ราบสลับ

ดอน เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชไร่ท่ี

ง่ายต่อการดูแลบ�ารุงรักษา จัดเป็นพืชที่อายุส้ัน มีอายุเก็บเกี่ยว 100-120วัน และสามารถ

ปลูกได้ถึง 2 รอบต่อปี ซึ่งในช่วงฤดูแล้งจะไม่นิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะมีความเส่ียง

ต่อการเกิดความเสียหายสูง เพ่ือไม่ให้กระทบในช่วงออกกดอก ผสมเกสร เกษตรกรจึงนิยม

ปลูกในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง เนื่องจากได้ผลผลิตสูงกว่า ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ขึ้น ดังนั้นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

  การศึกษานี้ได้ศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อ

ที่จะได้น�าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการส่งเสริม

การปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้ต�่าลงและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น อันเป็นการ

เพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตรที่มุ่งหวังพัฒนาความรู้ของเกษตรและเพิ่มรายได้ของ

ชุมชน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ

เกษตรกรในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วิธีการศึกษา

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในต�าบล

สถาน อ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ซึง่มจี�านวนทัง้สิน้ 195 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 

2560: ออนไลน์)



การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

28 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ก�าหนดขนาดตัวอย่างจ�านวน 131 ราย จาก

ประชากรทั้งหมด 195 ราย โดยใช้สูตรค�านวณของ Taro Yamane (กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์

เกียรติ, 2552) ก�าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของประชากร

สูตรการค�านวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ

  n  = (N / (1 + N(e)2)  

 เม่ือ  

  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

  N  =   ขนาดของประชากร 

  n  =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  

  n  =   195 / 1 + (195 X (0.05)2)

   =   131.09  ≈  131 ราย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มีลักษณะเป็น

ค�าถามแบบหลายค�าตอบ (Multiple Choice Questions) เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

การถือครองที่ดิน และเป็นค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เช่น จ�านวน

สมาชิกในครอบครัว จ�านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีประกอบอาชีพท�าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มีลักษณะเป็นค�าถามแบบ

หลายค�าตอบ (Multiple Choice Questions) เช่น การจัดแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูก

ข้าวโพด พันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูก สูตรปุ๋ยเคมีที่ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ มี

ลักษณะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย เตรียมแปลง/เตรียมดิน

ข้าวโพด ปลูก/หยอดเมล็ดข้าวโพด ใส่ปุ๋ยข้าวโพด พ่นยาปราบศัตรูข้าวโพด เก็บเกี่ยว
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ข้าวโพด

 ส่วนที่ 4 ข้อมลูเกีย่วกบัความเสีย่ง ปัญหาและอปุสรรคจากการปลกูข้าวโพดเลีย้ง

สัตว์ มีลักษณะเป็นค�าถามที่มีหลายระดับ (Rating Scale)

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

  เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จ�านวน 131 ราย โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ข้อมูลตามแบบสอบถาม ที่ก�าหนดขึ้น

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

  เป็นข้อมูลที่น�ามาใช้ประกอบการวิจัย ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหาข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ การสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ต

และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลทีผู่ว้จิยัรวบรวมได้จากการสมัภาษณ์ตามแบบสอบถามนัน้ จะน�ามาวเิคราะห์

โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การถือครองที่ดิน จ�านวน

พื้นที่ในการเพาะปลูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่และร้อยละ

ข้อมูลต้นทุนในการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ซึ่งแบ่งเป็นต้นทุนการด�าเนินงาน ค่าแรงงาน /

เครื่องจักร ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และต้นทุนเพื่อการลงทุน เช่น ค่าเช่าที่ดิน จะมีการน�าข้อมูล

มาค�านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยของต้นทุนรวมต่อไร่

 ข้อมูลรายได้จากการด�าเนินการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะท�าการค�านวณเพ่ือ

หารายได้รวมรายได้ต่อไร่

 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงขาดทุน ปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์วิเคราะห์โดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้แปลความหมาย

ของข้อมูลด้านต่าง ๆ



การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

30 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ส�าหรับค�าถามระดับปัญหาเกณฑ์มีดังนี้

 ระดับปัญหามากที่สุด (5) หมายถึง ท่านมีความรู้สึกว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อ

ข้อความของค�าถามแต่ละข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

 ระดบัปัญหามาก (4) หมายถึง ท่านมคีวามรูส้กึว่ามปัีญหาและอุปสรรคต่อข้อความ

ของค�าถามแต่ละข้ออยู่ในระดับมาก

 ระดับปัญหาปานกลาง (3) หมายถึง ท่านมีความรู้สึกว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อ

ข้อความของค�าถามแต่ละข้ออยู่ในระดับปานกลาง

 ระดบัปัญหาน้อย (2) หมายถงึ ท่านมคีวามรูส้กึว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อข้อความ

ของค�าถามแต่ละข้ออยู่ในระดับน้อย

  ระดับปัญหาน้อยท่ีสุด (1) หมายถึง ท่านมีความรู้สึกว่ามีปัญหาและอุปสรรค

ต่อข้อความของค�าถามแต่ละข้ออยู่ในระดับน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ท�าการสมัภาษณ์และแจกแบบสอบถามเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่ใช้การวิเคราะห์

และแปลความหมายโดยก�าหนดกลุม่ประชากรตวัอย่าง จากตารางตวัอย่างจ�านวนประชากร

ทั้งสิ้นประมาณ 195 คน จ�านวนแบบสอบถาม 131 ชุด

 น�าแบบสอบถามที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ข้อมูล หากได้ผลที่พึงพอใจตามเกณฑ์ก�าหนดจะน�าข้อมูลที่รวบรวมได้เพ่ือศึกษา และ

วิเคราะห์ต่อไป หากข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วนจะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้

ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วน�าข้อมูลมา

แปลค่าเฉลี่ยระดับปัญหา ออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน

 สูตรการค�านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้คือ

 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่าสุด

        จ�านวนชั้น
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ผลการศึกษา

 ข้อมูลด้านลักษณะทั่วไป

 การศึกษาในคร้ังนี้กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่ง

มีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 4.44 คน และสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการปลูก

ข้าวโพดโดยเฉลี่ย 2.12 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี ส่วนใหญ่

ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธ์ิในการ

ถือครองเป็นของตนเอง โดยแบ่งพ้ืนที่ที่ได้ถือครองที่ดินเพ่ือใช้ในการปลูกข้าวโพดจ�านวน 

6-10 ไร่ ผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์ไพโอเนีย46 รองลงมาพันธุ์

แปซิฟิก 328 ส่วนใหญ่ใช้สูตรปุ๋ยเคมี 46-0-0 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ 

 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 ด้านต้นทุนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า ต้นทุนในการปลูกข้าวโพดเล้ียง

สัตว์ทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมต้ีนทนุการปลกูข้าวโพดทัง้หมดเลีย้งสตัว์

โดยเฉล่ีย 4,229.48 บาทต่อไร่ มีต้นทุนผันแปรโดยเฉลี่ย 4,376.88 บาทต่อไร่ ซ่ึงประกอบ

ด้วยค่าแรงงานโดยเฉลี่ย 506.42 บาทต่อไร่ หากใช้เครื่องจักรในการด�าเนินงานโดยเฉลี่ย 

857.57 บาทต่อไร่ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ย 2,306.91 บาทต่อไร่ มีต้นทุนคงที่โดยเฉล่ีย 

558.58 บาทต่อไร่ มีต้นทุนรวมโดยเฉลี่ย 2.91 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนทางด้านรายจ่ายรวม

ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉล่ีย 1,363.96 บาทต่อครัวเรือนและรายจ่ายรวมค่าวัสดุ

สิ้นเปลืองโดยเฉลี่ย 2,865.48 บาทต่อครัวเรือน

 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 ด้านผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ พบว่า มีผลตอบแทนจากการ

ลงทุนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ย 5,311.29 บาทต่อไร่ มีผลผลิต

เฉลี่ย 1,455.15 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 3.65 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมในการ

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉล่ีย 5,311.29 บาทต่อครัวเรือน และจากการวิเคราะห์ผล

ตอบแทนพบว่ามีอัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 20.36 
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 ความเส่ียง ปัญหาและอุปสรรค

 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต�าบลสถาน 

อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมีความเส่ียง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนี้

 ความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในภาพรวมระดับ

ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( 1.87) เมื่อพิจารณาข้อมูลความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยง 

ปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเสี่ยงต่อ

การขาดทุน ( 2.80) รองลงมา ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคด้านทรัพยากรธรรมชาติ ( 

2.22) ปัญหาและอุปสรรคแมลง/ สัตว์ศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( 1.28) ตามล�าดับ ส่วน

ความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ 

ปัญหาและอุปสรรคโรคของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( 1.20) 

 ความเสี่ยงต่อการขาดทุน ระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( 2.80) ความเส่ียง

ต่อการขาดทุนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ต�่า รองลงมา ได้แก่ เงินลงทุนน้อย 

ต้นทุนการผลิตสูง ตามล�าดับ ส่วนความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ค่า

เช่าพ้ืนที่ปลูกสูง และความผันผวนของต้นทุนแรงงาน 

 ปัญหาเกี่ยวกับโรคของข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( 

1.20) ระดับปัญหาโรคของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรคราน�้าค้างฝน รอง

ลงมา ได้แก่ โรคล�าต้นเน่า โรคใบจุด ตามล�าดับ ส่วนปัญหาเก่ียวกับโรคของข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ โรคราสนิม 

 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อย ( 2.22) ระดับ

ปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ฝนไม่ตกตามฤดกูาล รองลงมา ได้แก่ 

ภัยน�้าท่วม ส่วนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ดินเสื่อมสภาพ 

เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน 

 ปัญหาแมลง/ สัตว์ศัตรูข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในภาพรวมระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด ( 1.20) ระดับปัญหาแมลง/ สัตว์ศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การ

ระบาดของหนู รองลงมา ได้แก่ การระบาดของหนอน ตั๊กแตน เพลี้ยอ่อนข้าวโพด ตาม

ล�าดับ ส่วนปัญหาแมลง/ สัตว์ศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ มอดดิน 
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล

 จากการศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในต�าบลสถาน 

อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

 ทางด้านต้นทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต�าบล

สถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีต้นทุนรวมทั้งหมด 4,229.48 บาทต่อไร่ ซึ่ง

สอดคล้องกับของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) ที่พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการ

ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉล่ีย 6,945 บาทต่อไร่ ผลการศึกษาที่แตกต่างกันนี้ เนื่องมาจาก

ปัจจัยของต้นทุนในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกัน และช่วงระยะเวลาในการปลูกแตกต่างกัน 

ทางด้านผลตอบแทน ผลจากการศึกษาผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต�าบล

สถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมีผลตอบแทนโดยเฉล่ีย 5,311.29 บาทต่อไร่ ซึ่ง

สอดคล้องกับของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) ที่พบว่า การผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ที่เพาะปลูกปี พ.ศ.2557-2558 มีผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4,997.44 

บาทต่อไร่ ผลการศึกษาที่แตกต่างนี้ เนื่องจากมีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง

ประกอบกับมีผลผลิตที่ลดลง 

ข้อเสนอแนะ

 ควรศึกษาการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์พันธุ์ส่งเสริมของทางราชการกับพันธุ์เอกชน

ที่เกษตรกรนิยมใช้เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและก�าไรสุทธิการผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ 

 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีในสภาพไร่ของเกษตรกรที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ 

ต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของปุ๋ย และ 

อัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูก เพ่ือเป็นแนวทางใน การแนะน�าเกษตรกรในการ

ใช้ปุ๋ยและปริมาณที่ถูกตองเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต
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