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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการท้าก้าไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เล้ียงสัตว์  กรณีศึกษาไร่อุทัย ต้าบลแม่จะเรา อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ท้าการเก็บข้อมูล 1 ปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินประกอบด้วย 
ก้าไร (ขาดทุน) อัตราก้าไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราก้าไรสุทธิต่อเงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน พบว่า 
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์มากกว่า  20 ปี โดยใช้ท่ีดินของตนเองจ้านวน 
50 ไร่ เงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนส่วนตัวร้อยละ 95 และมาจากการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านร้อยละ 5 
สรุปผลการด้าเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ปี ได้ผลผลิตเฉล่ีย 900 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิต
เฉล่ีย 2,191 บาทต่อไร่ มีรายได้จากการจ้าหน่ายข้าวโพดเล้ียงสัตว์เฉล่ีย 7.570 บาทต่อไร่ จึงท้าให้มี
ก้าไรสุทธิเท่ากับ 5,379 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร พบว่า อัตราก้าไรสุทธิต่อ
ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 71.06  อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 245.50 และมี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 เดือน ดังนั้นเกษตรท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเองและมีความสนใจในการปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์จะเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความสามารถในการท้าก้าไรได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนั้นอาจต้องค้านึงถึงปัจจัยอื่นประกอบด้วยเช่น ประสบการณ์สภาพภูมิอากาศ และนโยบาย
ระดับประเทศ  
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Abstract 
 This research aims to study the profitability of maize growing of farmer’s case 
study of Rai Uthai Trumbo Maecharao Amphoe Maelamad Tak Province. Data were 
collected using questionnaires and interviews. Data collection period is 1 year. (1 
January - 31 December 2018) All data were collected and analyzed with several 
descriptive statistics, such as frequency, percentage and financial ratio. Financial ratio 
analysis consists of profit (loss), profit margin on sales, return on investment and 
payback period. This research found that farmers have more than 20 years of 
experience in maize growing and have 50 rai of their own land. Most farmers have 95 
percent of private capital and comes from a 5% village fund loan. The results of 
operations for a period of 1 year yield of 900 kg per rai with average production cost 
of 2.191 baht per rai and with average revenue of 7,570 baht per rai, as well as with 
average net profit of 5.379 baht per rai. So, the return net profit margin was 71.06 
percent and return on investment was 245.50 percent. The payback period of 
approximately 5 months. Therefore, farmers having their own land earn and is 
interested in growing maize are an alternative way to create good profitability. In 
addition, farmers must consider other factors including climate experience and 
national policy. 
 
Keywords: Cost, Profitability, Maize growing 
 
บทน้า 

ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญท่ีต่ออุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ โดยผลผลิต  ข้าวโพดประมาณร้อยละ 94 ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากนี้ประเทศ ไทย
มีจุดแข็งในด้านงานวิจัย การพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงยังมีเทคโนโลยีใน
การผลิต อาหารสัตว์ท่ีดีท่ีสุดในโลกประเทศหนึ่งรวมท้ังมีการส่งออกอาหารสัตว์เพิ่มข้ึน แต่จะมีความ
เส่ียงในด้านปริมาณ และราคาของผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศ จึงจ้าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้
มีการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของวัตถุดิบ  (ส้านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2559)  เนื่องจาก ผลผลิตได้น้อยลงจึงมีการน้าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในปี 
2559 ความต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของประเทศไทยมี ประมาณ 5.85 ล้านตัน เพิ่มจากปี 2558 
5.72 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 2.27 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์มีการขายตัวเพิ่มข้ึนส่งผล



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                          วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 

81 

 

ให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2560) ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์พันธุ์ลูกผสมท่ีมีลักษณะทาง
การเกษตรสม่้าเสมอ ได้แก่ ขนาดของฝัก ความสูงของฝัก ความสูงของต้น อายุวันออกไหม การเก็บ
เกี่ยวให้ผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด ส้าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์พันธุ์ลูกผสมท่ี
จ้าหน่ายตามร้านค้าท่ีให้ผลผลิตสูงจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-120 วัน พันธ์เหล่านั้นจึงเป็นท่ี
ต้องการของตลาดแต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ปลูกในครั้ งต่อไปได้ พื้นท่ีการเพาะปลูกจึง
กระจายอยู่ ท้ังประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนคราราชสีมา จังหวัดเลย จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก เป็นต้น ต้นทุนในการปลูกข้าวโพดในแต่ละปี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ียต่อปีร้อยละ 13.91 และร้อยละ 13.68 ตามล้าดับ (สุมิตร วิลัยพรและ
คณะ, 2560) นอกจากนี้ความต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
การขยายตัวของปศุสัตว์เฉล่ียร้อยละ 3.55 ต่อปี แต่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 1.50 ต่อปีเท่านั้น  

จังหวัดตากมีพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเป็นอันดับ 4 ของประเทศจึงได้คัดเลือกเป็นพื้นท่ีน้าร่อง ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลประกอบกับปัญหาการผลิตข้าวโพดในประเทศไทยท่ีกล่าวมา  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้เล็งเห็นว่าข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีจ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการปรับเปล่ียน
กระบวนการการจัดการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศในระดับ
อาเซียนในอนาคตได้  จึงมีแนวคิดในการปรับโครงสร้างการผลิตโดยมีการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์
ท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์พันธุ์ดี “พันธุ์นครสวรรค์3” ท่ีสหกรณ์ผลิตโดยมีความ
ต้านทานโรค น้้าค้าง รา สนิม และให้ผลผลิตต่อไรสูง สามารถรวบรวมผลผลิตข้าวโพดจากสมาชิกและ
เครือข่ายเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 25,000 ตันต่อปี ในพื้นท่ีสหกรณ์แม่สอดและเครือข่ายพื้นท่ีข้างเคียง      
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

จากความส้าคัญข้างต้นจึงท้าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ถึงความสามารถในการท้า
ก้าไรจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กรณีศึกษาไร่อุทัย ต้าบลแม่จะเรา อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
สาเหตุท่ีเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้เพราะไร่อุทัยมีความพร้อมในการให้ข้อมูลและมีประสบการณ์ในด้านการ
ท้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และเป็นท่ียอมรับในพื้นท่ีของกลุ่มสมาชิกและ
เครือข่ายทางการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการน้าผลการวิจัยท่ีได้เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรผู้ท่ี
ต้องการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ท้าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ท่ีมีเพื่อให้มีความสามารถ     
ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กรณีศึกษาไร่อุทัย ต้าบล            
แม่จะเรา อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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2. เพื่อศึกษาความสามารถในการท้าก้าไรของการลงทุนปลูกปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
กรณีศึกษาไร่อุทัย ต้าบลแม่จะเรา อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยครั้งนี้ท้าการศึกษาความสามารถในการท้าก้าไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
กรณีศึกษาไร่อุทัย ต้าบลแม่จะเรา อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เรื่อง ความสามารถ
ในการท้าก้าไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์กรณีศึกษาไร่อุทัย ต้าบลแม่จะเรา อ้าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการท้าก้าไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

เล้ียงสัตว์  
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ท้าการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและบรรยาย
สรุปด้วยค่าเฉล่ียร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยท้าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้จากแบบสอบถาม และน้ามาถัวเฉล่ียในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อท้าการ

สภาพท่ัวไปของเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
กรณีศึกษาไร่อุทัย ต้าบลแม่จะเรา 

อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ความสามารถในการท้าก้าไรของการ

ลงทุนปลูกปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
กรณีศึกษาไร่อุทัย ต้าบลแม่จะเรา 

อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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ค้านวณหาเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต่อ 50 ไร่ต่อปี ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนจากก้าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน และระยะเวลาการคืนทุน 
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไร่อุทัยมีเจ้าของไร่คือ นายอุทัย ดอยแก้วขาว ท่ีท้าการต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 210 หมู่ 4 ต้าบลแม่

จะเรา อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นเกษตรกรท่ีท้าการปลูกข้าวโพด เล้ียงสัตว์เพื่อจ้าหน่าย 
นอกจากนี้ยังมีการปลูกกาแฟ พืชผักสวนครัวในพื้นท่ีว่างระหว่างรอฤดูกาลปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
เกษตรกรใช้ท่ีดินในการปลูกข้าวโพดเป็นของตนเองจ้านวน 50 ไร่ และมีประสบการณ์ในการปลูก
ข้าวโพดมากกว่า 20 ปี จึงมีความช้านาญในการปลูกข้าวโพดเป็นอย่างดี โดยเงินทุนส่วนใหญ่เป็น
เงินทุนส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 95 และร้อยละ 5 มาจากการกู้ยืมเงินกองทุนประจ้าหมู่บ้าน  ข้อมูล
เพิ่มเติมอื่นๆ มีดังนี้ 
 1. เงินลงทุนครั้งแรกเป็นการลงทุนในการปรับพื้นท่ี ในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
 2. การปลูกครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
 
ตารางที่ 1 เงินลงทุนเฉล่ียครั้งแรกก่อนสร้างรายได้ประมาณ 1 ปี (ต่อ 50 ไร่ต่อปี) 

ต้นทุน 
การผลิต 

การวิเคราะห์ 
ต้นทุนการผลิต 

การค้านวณต้นทุนการผลิต 

วัตถุดิบ 
ทางตรง 

1.พันธุ์ข้าวโพด 1.พันธุ์ข้าวโพดท่ีปลูกท้ังหมด 50ไร ่
(1 ไร่ เท่ากับ 3.5 กิโลกรัม)  
= 175 กิโลกรัม × กิโลกรัมละ 144 บาท 

25,200 บาท 
 

รวมวัตถุดิบทางตรงเป็นเงิน 25,200 บาท 
ค่าแรงงาน
ทางตรง 

1. ค่าจ้างคนงานใส่ปุ๋ย 
2. ค่าจ้างคนเก็บ
ผลผลิต 
3. ค่าแรงงานตนเอง 

1. ค่าจ้างคนใส่ปุ๋ยท้ังหมด 50ไร่ @ 100 บาท 
2. ค่าจ้างคนเก็บผลผลิตท้ังหมด 50 ไร่ @ 
150 บาท 
3. ค่าแรงตนเองท้ังหมด 50ไร่ @ 150  บาท 

5,000 บาท 
7,500 บาท 
7,500 บาท 

รวมค่าแรงงานทางตรงเป็นเงิน 20,000 บาท 
 

 

 

 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                          วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 

84 

 

ต้นทุน 
การผลิต 

การวิเคราะห์ 
ต้นทุนการผลิต 

การค้านวณต้นทุนการผลิต 

ค่าใช้จ่าย 
ในการ 
ผลิต 
 
 
 

1. ค่าจ้างรถไถผาน 
2. ค่าจ้างรถปลูก
ข้าวโพด 
3. ค้าจ้างพ่นยาวัชพืช 
4. ค่ายาจับใบ 
5. ค่ายาเช้ือรา 
6. ค่าจ้างรถลาก 
7. ค่ายาปราบวัชพืช 
8. ค่ายาคุมวัชพืช 
9. ค่าปุ๋ยเคมี 

1. ค่าจ้างรถไถผาน 50 ไร ่@ 220 บาท 
2. ค่าจ้างรถปลูก 50 ไร่ @ 200 บาท 
3. ค่าจ้างพ่นยา 50 ไร่ @ 100 บาท 
4. ค่ายาจับใบ 50 ไร่ @ 5.60 บาท 
5. ค่ายาเช้ือรา 50 ไร่ @ 10.40 บาท 
6. ค่าจ้างรถลากผลผลิต 50 ไร่ @ 100 บาท 
7. ค่ายาปราบวัชพืช 50 ไร่ @ 130 บาท 
8. ค่ายาคุมวัชพืช 50 ไร่ @ 125 บาท 
9. ค่าปุ๋ยเคมี 50 ไร่ @ 396 บาท 

11,000 บาท 
10,000 บาท 
5,000 บาท 

280 บาท 
520 บาท 

5,000 บาท 
6,500 บาท 
6,250 บาท 

19,800 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นเงิน 64,350 
รวมต้นทุนการผลิตสินค้า 109,550 

ค้านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ต่อไร่) = ต้นทุนรวม (บาท) / จ้านวนไร่ที่ปลูกมันส้าปะหลัง 
                                          = 109,550 / 50ไร่ = 2,191 บาทต่อไร่ 
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อไร่ประมาณเท่ากับ 2,191 บาท 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงถึงเงินลงทุนเฉล่ียในระยะเวลา 1 ปี จึงจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

พบว่าต้องใช้เงินลงทุนในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในปีแรก จ้านวน 109,550 บาท คิดเป็น 2,191 
บาทต่อไร่ 
 
ตารางที่ 2 รายได้จากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ต่อ 50 ไร่ ต่อปี) 

เดือน จ้านวนเงิน (บาท) 
มกราคม – มีนาคม  - 
เมษายน – กรกฎาคม (เตรียมดินปลูกและรอผล) - 
สิงหาคม (เดือนท่ีเก็บเกี่ยวและขาย) 378,500.00 
กันยายน – ธันวาคม  - 
รายได้ต่อไร่ต่อปี (บาท) 378,500.00 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า เกษตรกรมีรายได้ต่อปี เป็นเงิน 378,500 บาท คิดเป็น 7,570 บาทต่อไร่ 
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ตารางที่ 3 แสดงก้าไร (ขาดทุน) จากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ต่อ 50 ไร่ต่อปี) 
รายการ จ้านวนเงิน (บาท) 

รายได้จากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 378,500.00 
หัก ค่าใช้จ่าย 109,550.00 
ก้าไรสุทธิ 268,950.00 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์มีก้าไรสุทธิต่อปี จ้านวน 268,950บาท                    

คิดเป็น 5.379 บาทต่อไร่ 
 

ตารางที่ 4 แสดงการค้านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ต่อ 50 ไร่ต่อปี) 
อัตราส่วน แทนค่าในสูตร ผลการค้านวณ 

1.อัตราก้าไรสุทธิต่อยอดขาย 
(ก้าไรสุทธิ / รายได้) x 100 

(268,950 / 378,500) x 100 71.06% 

2.อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) 
(ก้าไรสุทธิ / เงินลงทุน) x 100 

(268,950 / 109,550) x 100 245.50% 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า อัตราก้าไรสุทธิต่อยอดขายประมาณ 71.06% และมีอัตราผลตอบแทน

จากการลงทุน (ROI) ประมาณ 245.50% 
 
ตารางที่ 5 แสดงการค้านวณหาระยะเวลาคืนทุน 

สูตร แทนค่าในสูตร ผลการค้านวณ 
ระยะเวลาคืนทุน 
(เงินลงทุน/ก้าไรสุทธิ) 

109,550 / 268,950 0.41 

จากตารางท่ี 5 พบว่าใช้เวลาประมาณ 5 เดือน จะได้รับคืนเงินลงทุน  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นพบว่า การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์กรณีไร่อุทัย ในพื้นท่ีจ้านวน              

50 ไร่ ได้ผลผลิตท้ังส้ิน 45,000 กิโลกรัม (45 ตัน) มีต้นทุนการผลิตท้ังส้ินประมาณ 109,550 บาท 
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรประมาณ 378,500 บาทต่อปี ท้าให้มีก้าไรสุทธิเท่ากับ 268,950 
บาทต่อปี โดยการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ด้านความสามารถในการท้า
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ก้าไร พบว่า อัตราก้าไรสุทธิต่อยอดขาย เท่ากับ 71.06% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 
เท่ากับ 245.50% และมีงวดระยะเวลาคืนทุนจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ประมาณ 5 เดือน 
เกษตรกรจะได้คืนเงินลงทุนท่ีจ่ายไป จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์มี
ความสามารถในการท้าก้าไรท่ีดีมาก และมีระยะเวลาการคืนทุนเร็วมาก สอดคล้องกับ อัจฉราภรณ์ 
ชัยนันทนาพร, 2557 และ อัศนีย์ เครือดวงค้า, 2557 ท่ีพบว่า เกษตรกรมีความสามารถจ้าหน่วย
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้ปริมาณมาก มีก้าไรสุทธิและผลตอบแทนสูงขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมีความสามารถ
ในการผลิตข้าวโพดเล้ียงเพื่อทดแทนการน้าเข้าให้สูงขึ้นด้วย  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความสามารถในการท้าก้าไรของการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในต้าบลแม่จะเรา 
อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตากผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไรอุทัย มีท่ีดินเป็นของตนเองและมีประสบการณ์ในด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นอย่างดี หากเกษตรกรรายใดท่ีสนใจท้าการปลูกข้าวโพดเล้ียง
สัตว์ต้องค้านึงถึงปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น แหล่งเงินทุน ท่ีดิน ประสบการณ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

2. เนื่องจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์นั้นมีระยะเวลาการด้าเนินการต้ังแต่เตรียมพื้นดินและ
ปลูกประมาณ 4 เดือน ดังนั้นเกษตรกรควรหาแนวทางในการท้าเกษตรด้านอื่นหรือใช้พื้นท่ีว่างให้เกิด
ประโยชน์เพื่อเกิดการพัฒนาท่ีดินและสร้างรายได้เพิ่มให้กับกิจการแต่ต้องดูความเหมาะสมขอ ง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับพื้นท่ีว่างเปล่าด้วย เช่น การปลูกพืชบางชนิดอาจมีผลเสียกับดิน หรือมี
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนานกว่าช่วงเวลาว่างเปล่าได้ 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับ
เกษตรกรจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง
เนื่องจากประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิตเกิดจากปุ๋ยเคมี ยาคุมวัชพืช นอกจากนี้ยังเป็นการ
ป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเกษตรกรอีกด้วย 

4. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใน
ราคาท่ีต้่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและขายผลผลิตได้ในราคาดีขึ้น 
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