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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพด

เลี้ยงสัตว ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวบานเชตวัน 

ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน 165 คน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยง

สัตว และปจจัยดานตนทุนการผลิตสงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับ

มาก ดังนั้นแนวทางในการลดพื้นที่ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว และพัฒนาอาชีพการเกษตรตองมีการสงเสริม

การปลูกพืชที่ใชพื้นที่นอย และปลูกในพื้นที่ลาดชันได รวมทั้งสรางรายไดที่เพียงพอในครัวเรือน และมี

ตลาดรับซื้อที่มั่นคง  
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Abstract 
The purpose of this research is to consider factors influencing on decision making in 

maize farming. One hundred sixty-five people of maize farmers were selected. Statistical analysis 

was percentage, mean and standard deviation. From the results, environmental factors 

appropriate to the growth of maize and the factors of production cost have influenced decision 

making in maize farming. Therefore, the way to reduce the area of maize farming and agricultural 

development must promote plants that use of smaller area. Moreover, enough income in the 

household and have a stable market. 
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บทนำ 

ประชากรมนุษยที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหมนุษยตองการที่อยูอาศัย และพื้นที่ในการประกอบอาชีพ

เพิ่มขึ้น จึงกอใหเกิดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาสงผลใหพื้นที่ปาไมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2557 ลดลง

จากป พ.ศ. 2516 ถึง 36,281.5 ลานไร (รอยละ 11.6) ซึ่งสาเหตุสำคัญ คือ การขยายพื้นที่ปลูกขาวโพด

เล้ียงสัตว โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดนานมีการขยายพืน้ที่ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพิ่มขึน้ในชวง 10 ป ที่ผาน

มา (พ.ศ. 2548-2557) จาก 300,000 ไร เปน 803,050 ไร สงผลใหพื้นที่ปาไมของจังหวดันานลดลงเหลือ

เพียง 4.6 ลานไร (Forest Land Management Office, 2014) ดังนั้น การพัฒนาอาชีพการเกษตรที่

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวจึงมีความสำคัญเพื่อฟนฟูพื้นที่ปา และ

ใหเกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว (Pongkitworasin & Talerngsri, 2015) 

แนวทางที ่มีประสิทธิภาพในการชวยพัฒนาอาชีพการเกษตร คือ การใชแบบสอบถามใน

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และความตองการของเกษตรกรในการ

เลือกปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เนื่องจากสามารถชวยในการศึกษากลไก และปจจัย

ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ลาดชัน และนำเสนอประโยชนกับ

เกษตรกรในดานของผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ ้น โดยถาเกษตรกรมีความตระหนักถึง

ประโยชนจากปา ทำใหเกษตรกรมีความตองการคืน และรักษาผืนปา นอกจากนี้การบังคับใชกฎระเบียบ

ขอบังคับที่มีประสิทธิภาพตองใหประชาชนในพื้นที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกฎระเบียบขอบังคับและ

ดูแลทรัพยากรปาไมในพื้นที่ (Pongkitworasin & Talerngsri, 2015) 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกร และ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอาชีพการเกษตรแกเกษตรกรตามแนวทางของโครงการหลวง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. พื้นที่การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สงผลตอพื้นที่ปาไมในประเทศไทย  

จากขอมูลของสำนักงานจัดการที่ดินในป พ.ศ.2557 รายงานวาพื้นที่ปาไมของประเทศไทย ในป 

พ.ศ. 2516  มีพื้นที่ 138.6 ลานไร (รอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศไทย) ตอมาในป พ.ศ. 2557 ประเทศ

ไทยเหลือพื้นที่ปาไมเพียง 102.3 ลานไร (รอยละ 31.6 ของพื้นที่ประเทศไทย) ซึ่งจะเห็นไดวาพื้นที่ปาไม

ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557 ลดลงจากป พ.ศ. 2516 ถึง 36,281.5 ลานไร (รอยละ 11.6 ของพื้นที่

ประเทศไทย) โดยเฉพาะพื้นที่ปาไมในภาคเหนือมีการลดลงของพื้นที่ปาไมอยางรวดเร็ว โดยเมื่อป พ.ศ. 

2516 ภาคเหนือมีพื ้นที ่ปาไม 71 ลานไร (รอยละ 67 ของพื้นที ่ภาคเหนือ) ตอมาในป พ.ศ. 2557 
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เล้ียงสัตว โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดนานมีการขยายพืน้ที่ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพิ่มขึน้ในชวง 10 ป ที่ผาน
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. พื้นที่การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สงผลตอพื้นที่ปาไมในประเทศไทย  

จากขอมูลของสำนักงานจัดการที่ดินในป พ.ศ.2557 รายงานวาพื้นที่ปาไมของประเทศไทย ในป 

พ.ศ. 2516  มีพื้นที่ 138.6 ลานไร (รอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศไทย) ตอมาในป พ.ศ. 2557 ประเทศ
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ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557 ลดลงจากป พ.ศ. 2516 ถึง 36,281.5 ลานไร (รอยละ 11.6 ของพื้นที่

ประเทศไทย) โดยเฉพาะพื้นที่ปาไมในภาคเหนือมีการลดลงของพื้นที่ปาไมอยางรวดเร็ว โดยเมื่อป พ.ศ. 

2516 ภาคเหนือมีพื ้นที ่ปาไม 71 ลานไร (รอยละ 67 ของพื้นที ่ภาคเหนือ) ตอมาในป พ.ศ. 2557 
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ภาคเหนือเหลือพื้นที่ปาเพียง 56.5 ลานไร (รอยละ 52.6 ของพื้นที่ภาคเหนือ) ซึ่งจะเห็นไดวาพื้นที่ปาไม

ในภาคเหนือ ในป พ.ศ. 2557 ลดลงจากป พ.ศ. 2516 ถงึ 14.5 ลานไร (รอยละ 14.4 ของพื้นที่ภาคเหนอื) 

ปญหาการลดลงของพื้นที่ปาไมในภาคเหนือมีสาเหตุสำคัญมาจากการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อขยายพื้นที่ทาง

การเกษตร โดยเฉพาะการขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว จังหวัดนานเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ

ที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยในป พ.ศ. 

2547 จังหวัดนานมีพื้นที่ปาไม 5.3 ลานไร (รอยละ 74 ของพื้นที่จังหวัด) ตอมาในป พ.ศ. 2556 จังหวัด

นานมีพื้นที่ปาไม เหลือเพียง 4.7 ลานไร (รอยละ 61 ของพื้นที่จังหวัด) (Forest Land Management 

Office, 2014) 

ขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชเศรษฐกจิสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยทีท่ำรายไดสูงถงึปละ 10,000 

ลานบาท เกษตรกรในประเทศไทยปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว รอยละ 90 ของการปลูกขาวโพด เพื่อนำไปผลิต

อาหารสัตว จากสถิติการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศไทย พบวามีปริมาณการผลิตขาวโพดเลี้ยง

สัตวเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2 ลานตันในป พ.ศ. 2513 เปนถึง 5.1 ลานตัน ในป พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะ

จังหวัดนาน ที่มีพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวขยายตัวขึ้นอยางรวดเรว็โดยในป พ.ศ. 2548 จังหวัดนาน

มีพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวประมาณ 3 แสนไร แตในป พ.ศ. 2552 พื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตวเพิ่มขึ้นเกือบ 9 แสนไร และในป พ.ศ. 2557 จังหวัดนานมีพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 803,050 

ไร (ประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศ) และคาดวาจะมีผลผลิตเกือบ 0.5 
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2 ครั้ง ซึ่งสามารถทำนาหรือปลูกพืชชนิดอื่นไดหลังจากเก็บเกี่ยวขาวโพด ทำใหเกษตรกรที่ปลูกขาวโพด

เล้ียงสัตวในที่ราบมีรายไดตอปสูงกวาเกษตรกรทีป่ลูกขาวโพดเล้ียงสัตวบนพื้นทีล่าดชัน (Pongkitworasin 

& Talerngsri, 2015) 

2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีชื ่อสามัญวา Maize หรือ Corn และมีชื่อวิทยาศาสตรวา Zea mays L. 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชที่อยูในตระกูลหญา (Family Gramineae) ซึ่งจัดอยูใน Tribe Maydeae การ

เจริญเติบโต และพัฒนาการของขาวโพดเลี้ยงสัตวตั้งแตระยะเริ่มงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวสามารถจำแนก

ระยะการเจริญเติบโตตามชวงการเจริญเติบโต (Waijaroen, Homyarmyen, Marangsri, Srisupha-

olarn, & Daungkamol, 2013) ดังนี ้

1) ระยะการเจริญเติบโตทางลำตนและใบ เปนระยะเริ่มตั้งแตที่เยื่อหุมลำตนโผลพนผิวดินจนถึง

ระยะออกดอกตัวผู ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 45-55 วัน   

2) ระยะออกดอก เปนระยะตั้งแตดอกตัวผูบานจนถึงระยะที่ไหมโผลพนกาบหุมฝก ตลอดจน

ระยะผสมเกสร ใชเวลาทั้งส้ินประมาณ 5-15 วัน 

3) ระยะการสะสมน้ำหนักเมล็ด เปนระยะที่เมล็ดมีการสะสมแปงในเมล็ดจนถึงระยะที่เมล็ดหยดุ

การพัฒนา ใชเวลาทั้งส้ินประมาณ 35-45 วัน 

4) ระยะสุกแกทางสรีระ เปนระยะที่มีชั้นเนื้อเยื่อสีดำปรากฏที่สวนโคนของเมล็ด ในระยะนี้การ

สะสมน้ำหนักแหงจะส้ินสุดลง และเปนระยะที่ขาวโพดมีน้ำหนักแหงสูงที่สุด 

5) ระยะสุกแกเก็บเกี่ยว เปนระยะที่ตนและใบของขาวโพด รวมทั้งกาบหุมฝกแหงจะคลายตัว

จากฝก และเมล็ดมีการลดความชื้นอยางตอเนื่องตามสภาพอุณหภูมิ และความชื้นของบรรยากาศ 

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพื้นที่ดอน หรือพื้นที่ลุมไมมีน้ำขัง ความ

สูงจากระดับน้ำทะเลไมเกิน 1,000 เมตร และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตเฉลี่ย 25-35 องศา

เซลเซียส ขาวโพดเลี้ยงสัตวสามารถขึ้นไดในดินเกือบทุกชนิด แตจะใหผลผลิตตางกันในดินแตละชนิด ซึ่ง

ลักษณะของดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวควรเปนดินรวนถึงดินเหนียว มีการเก็บกัก

ความชื้น การระบายน้ำดี ถายเทอากาศดี และมีคาความเปนกรด-ดาง ระหวาง 5.5-8 ดังนั้นขาวโพดเล้ียง

สัตวจึงสามารถปลูกไดเกือบทุกภาคของประเทศไทย (Waijaroen et al., 2013) 

3. โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 

1) ประวัติความเปนมาของโครงการหลวง  

 ใน ป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร

ชีวิตของชาวเขาที่ บานดอยปุยใกลพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน จึงทรงทราบวาชาวเขาปลูกฝนแตยากจน 
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ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจึงพระราชทานเงนิจำนวน 200,000 บาท ใหสถานีทดลองดอยปุย ซึ่ง

เปนสถานีทดลองไมผลเขตหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สำหรับจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินงานวิจัยไม

ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานีวิจัยดอยปุยซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ซึ่งเรียกพื้นที่นี ้วา สวนสองแสน ตอมา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น โดยมี หมอมเจาภีศเดช 

รัชนี เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการในตำแหนงผูอำนวยการ โดยมีชื่อเรียกในระยะแรกวา “โครงการ

หลวงพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา” และไดตั้งสถานีเกษตรหลวงอางขางเพื่อเปนสถานีทดลองการปลูก

พืชเขตหนาวชนิดตาง ๆ ในบริเวณหุบเขาสูงของดอยอางขาง ตำบลมอนปน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

โดยมีเปาหมายสำหรับการดำเนินงาน (Royal Project Foundation, 2016) ไดแก ชวยชาวเขาเพื่อ

มนุษยธรรม ชวยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไมและตนน้ำลำธาร กำจัดการปลูก

ฝน และรักษาดิน และใชพื้นที่ใหถูกตอง คือ ใหปาอยูสวนที่เปนปา และการทำไร/ทำสวน อยูในสวนที่

ควรเพาะปลูก โดยตองไมใหพื้นที่ปาและพื้นที่เพาะปลูกรุกล้ำซึ่งกันและกัน 

 2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 

 การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ทำใหชุมชนชาวไทยภูเขามีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

อยางไรก็ตามประชาชนบนพื้นที่สูงหลายพื้นที่ไดยื ่นหนังสือถึง หมอมเจาภีศเดช รัชนี เพื่อขอความ

ชวยเหลือใหโครงการหลวงเขาไปชวยพัฒนาพื้นที่ และชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น 

หมอมเจาภีศเดช รัชนี จึงมีรับสั่งใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ดำเนินงานโครงการ

ขยายผลโครงการหลวงขึ้นโดยใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดำเนินการขยายผลจากความสำเร็จของ

โครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะพื้นที่สูงที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ซึ่งครอบคลุม

พื ้นที ่ 67.2 ลานไร ใน 20 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน 

ประจวบคีรีขันธ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ราชบุรี เลย ลำปาง ลำพูน 

สุพรรณบุรี สุโขทัย และอุทัยธานี เนื่องจากประชาชนสวนใหญที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูงเปนชาวเขาที่มีสภาพ
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เพาะปลูกตามกระแสของตลาดโดยขาดความรูความเขาใจที่ดี มาเปนการเพาะปลูกและประกอบอาชีพ

บนฐานของการเรียนรูและคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในทองถิ่น รวมทั้งกระตุนใหเกิด

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับหนวยงาน และองคกรตาง ๆ เพื่อรวมกันพัฒนาการเกษตรในพื้นที่สูง 

(Highland Research and Development Institute, 2016) 

 3) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน อำเภอนานอย จังหวัดนาน เปนโครงการที่มี

นโยบายในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรโดยนำเทคโนโลยีจากโครงการหลวงมาใชเพื่อให

เกษตรกรมีรายได และความเปนอยูที่ดขีึ้น องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดมีหนังสือถึง ประธานมูลนธิิ

โครงการหลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บานแสนสุข หมูที่ 9 ตำบล

สันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน แตเนื่องจากหมูบานที่ขอเขารวม คือ บานแสนสุข หมูที่ 9 มีขอบเขตไม

ชัดเจนโดยเปนหมูบานที่แยกมาจากบานขุนสถาน หมูที่ 3 และมีพื้นที่การเกษตรกระจายอยูในเขตของทั้ง 

2 หมูบาน ที่วาการอำเภอนานอย จึงไดมีหนังสือแจงขอใหทั้ง 2 หมูบาน เขารวมโครงการขยายผล

โครงการหลวง ตอมาสถาบันและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดเขาไปสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการพัฒนา และจัดทำรายงานเสนอ

ประกอบการพิจารณาเปนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ใหม และดำเนินการกอสรางอาคาร

สำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพดานการเกษตรโดยมีการสงเสริมใหเกษตรกรลดการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูง และ

ทำการเกษตรแบบโรงเรือน เพราะใชพื้นที่และแรงงานนอยกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตสรางรายได

สูง เชน การปลูกพริกหวานในโรงเรือนโดยขนาดของโรงเรือนที่เหมาะสม คือ 23×36 เมตร หรือประมาณ 

2 งาน ซึ่งปลูกพริกหวานไดมากถึง 3,200 ตน พริกหวานพันธุที่นิยมปลูกเปนพันธุสไปเดอร และพันธอัล 

มิรันเต เพราะเติบโตเร็ว และเปนที่ตองการของตลาด เกษตรกรเริ่มปลูกพริกหวานในเดือนมีนาคม และ

พริกหวานออกดอกออกผล ตั้งแต เดือนมิถุนายน ไปจนถึง เดือนธันวาคม ใน 1 ฤดูการปลุก พริกหวานจะ

ใหผลผลิตประมาณ 5,000-6,000 กิโลกรัม และราคาประมาณกิโลกรัมละ 45-95 บาท โดยจำหนาย

ใหกับรานคาโครงการหลวง ตลาดคาสงและตลาดในชุมชน ทำใหเกษตรกรมีรายไดปละ 200,000-

400,000 บาท (Highland Research and Development Institute, 2014) 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกรผูประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวที่อาศัยอยูในเขตบาน 

เชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน (ภาพที่ 1) จำนวน 177 ครัวเรือน 
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ภาพที่ 1: เขตพ้ืนที่หมูบานในตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Santa Subdistrict Administrative Organization (2016); Google Inc. (2016) 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม (ดัดแปลงจาก Tana, 2012; 

Sooawat, Seesang, & Chittaladakorn, 2014; Sirimongkonlertkun & Kongvee, 2015)  โดยมุ ง

ประเด็นที่สอบถามตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบดวย ขอคำถาม

ทั้งหมด 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 (ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ สมาชิกในครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว อาชีพ

หลัก อาชีพรอง รายไดรวมของครัวเรือนเฉลี่ยตอป แหลงรายไดหลักของครัวเรือน ภาระหนี้สินของ

ครัวเรือน แหลงเงินทุนกู/ยืม และสาเหตุของภาระหนี้สิน) สวนที่ 2 (ขอมูลสภาพการทำไรขาวโพดเลี้ยง

สัตว ประกอบดวย ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมาระยะเวลากี่ป สภาพการถือครองที่ดินในการ

ทำไรขาวโพดเล้ียงสัตว ที่ดินทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวมีเอกสารสิทธิหรือไม จำนวนที่ดินในการทำไรขาวโพด

เลี้ยงสัตว ตนทุนในการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว รายไดจากการทำไรขาวโพดเลีย้งสัตว แรงงานในการทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตว การเตรียมดินกอนการเพาะปลูกขาวโพด วิธีการควบคุมวัชพืช วิธีการทำลายเศษตอซัง

ขาวโพด ในปตอไปคิดวาจะขยายหรือลดพื้นที่ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวอีกหรือไม การ

ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวของทานสวนใหญไดกำไรหรือไม ทานคิดวาการประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวไดสรางปญหาใหกับทาน หมูบานหรือชุมชนของทานในดานใดบาง) และสวนที่ 3 

(ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก ปจจัย

ดานแรงจูงใจ (ผูรับซื้อผลผลิต มีการประกันราคา และสัญญาซื้อขาย กับเกษตรกร) ปจจัยดานความ

ตองการของขาวโพดเลี้ยงสัตว (สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว) ปจจยั

ดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) ปจจัยดานแรงงาน ปจจัยดานผลผลิตราคา และ

 

แหลงรับซื้อ และปจจัยดานเครื่องมือ/อุปกรณ/และเครื่องจักรสำหรับทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว) เกณฑการ

แบงระดับความสำคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ออกเปน 5 ระดับ 

ไดแก 1) ระดับ 5 หมายถึง สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด 2) ระดับ 4 หมายถึง 

สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมาก 3) ระดับ 3 หมายถึง สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวปานกลาง 4) ระดับ 2 หมายถึง สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนอย และ 5) ระดับ 

1 หมายถึง สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวนอยที่สุด 

 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลทั่วไป และขอมูลสภาพการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรที่ประกอบ

อาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยใชการคำนวณ คารอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหขอมูลเปนรายขอโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยใชการคำนวณ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยแบงระดับออกเปน 5 ระดับ โดยการหาความกวางของอนัตรภาคชั้น (Sirimongkonlertkun & 

Kongvee, 2015) ซึ่งงานวิจัยนี้ไดความกวางของอันตรภาคชั้นเทากับ 0.8 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการ

แบงความกวางของอันตรภาคชั้น มี 5 ชวง ไดแก 4.21-5.00 (สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเล้ียงสัตวในระดับมากทีสุ่ด), 3.41-4.20 (สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตว

ในระดับมาก), 2.61-3.40 (สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับปานกลาง), 

1.81-2.60 (สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอย), และ 1.00-1.80 

(สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวในระดับนอยที่สุด) 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในบานเชตวัน ตำบลสันทะ 

อำเภอนานอย จังหวัดนาน ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานความตองการ

ของขาวโพดเลี้ยงสัตว ปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) ปจจัยดานแรงงาน 

ปจจัยดานผลผลิตราคา และแหลงรับซื้อ และปจจัยดานเครื่องมือ/อุปกรณ/และเครื่องจักรสำหรับทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 1) ไดแก 1) ปจจัยดานแรงจูงใจ (ผูรับซื้อผลผลิต มีการประกันราคา และ

สัญญาซื้อขาย กับเกษตรกร) โดยเกษตรกรผูประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่บานเชตวัน 

ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวาปจจัยดานแรงจูงใจ มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพ

ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอยที่สุด ทั้งประเด็นผูรับซื้อผลผลิตมีการประกันราคาที่นาพอใจ และ

ประเด็นผูรับซื้อผลผลิตมีสัญญาซื้อขายผลผลิตกับเกษตรกรผูผลิตที่นาพอใจ มีผลตอการตัดสินใจประกอบ

อาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอยที่สุด เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวาไมไดเขารวมการประกัน
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แหลงรับซื้อ และปจจัยดานเครื่องมือ/อุปกรณ/และเครื่องจักรสำหรับทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว) เกณฑการ

แบงระดับความสำคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ออกเปน 5 ระดับ 

ไดแก 1) ระดับ 5 หมายถึง สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด 2) ระดับ 4 หมายถึง 

สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมาก 3) ระดับ 3 หมายถึง สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวปานกลาง 4) ระดับ 2 หมายถึง สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนอย และ 5) ระดับ 

1 หมายถึง สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวนอยที่สุด 

 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลทั่วไป และขอมูลสภาพการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรที่ประกอบ

อาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยใชการคำนวณ คารอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหขอมูลเปนรายขอโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยใชการคำนวณ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยแบงระดับออกเปน 5 ระดับ โดยการหาความกวางของอนัตรภาคช้ัน (Sirimongkonlertkun & 

Kongvee, 2015) ซึ่งงานวิจัยนี้ไดความกวางของอันตรภาคชั้นเทากับ 0.8 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการ

แบงความกวางของอันตรภาคชั้น มี 5 ชวง ไดแก 4.21-5.00 (สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเล้ียงสัตวในระดับมากทีสุ่ด), 3.41-4.20 (สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตว

ในระดับมาก), 2.61-3.40 (สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับปานกลาง), 

1.81-2.60 (สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอย), และ 1.00-1.80 

(สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวในระดับนอยที่สุด) 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในบานเชตวัน ตำบลสันทะ 

อำเภอนานอย จังหวัดนาน ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานความตองการ

ของขาวโพดเลี้ยงสัตว ปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) ปจจัยดานแรงงาน 

ปจจัยดานผลผลิตราคา และแหลงรับซื้อ และปจจัยดานเครื่องมือ/อุปกรณ/และเครื่องจักรสำหรับทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 1) ไดแก 1) ปจจัยดานแรงจูงใจ (ผูรับซื้อผลผลิต มีการประกันราคา และ

สัญญาซื้อขาย กับเกษตรกร) โดยเกษตรกรผูประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่บานเชตวัน 

ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวาปจจัยดานแรงจูงใจ มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพ

ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอยที่สุด ทั้งประเด็นผูรับซื้อผลผลิตมีการประกันราคาที่นาพอใจ และ

ประเด็นผูรับซื้อผลผลิตมีสัญญาซื้อขายผลผลิตกับเกษตรกรผูผลิตที่นาพอใจ มีผลตอการตัดสินใจประกอบ

อาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอยที่สุด เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวาไมไดเขารวมการประกัน
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ราคา และสัญญาซื ้อขาย กับผู ร ับซื ้อผลผลิต 2) ปจจัยดานความตองการของขาวโพดเลี ้ยงสัตว 

(สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว) โดยเกษตรกรผูประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่บานเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวาปจจัยดานความ

ตองการของขาวโพดเลี้ยงสัตว มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.69) โดยประเด็นการใชน้ำฝนในการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว (คาเฉลี่ย 4.85) และประเด็น

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเจริญเติบโตบนพื้นที่ดอน หรือพื้นที่ลุมที่ไมมีน้ำขังได (คาเฉลี่ย 4.50) มีผลตอการ

ตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมากที่สุด สวนประเด็นในเรื่องใชน้ำจากระบบ

ชลประทานในการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวใน

ระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.12) เนื่องจาก เกษตรกรใหเหตุผลวา พื้นที่ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวสวนใหญ

เปนพื้นที่ลาดชัน ซึ่งขาวโพดเลี้ยงสัตวสามารถเจริญเติบโตไดดี และขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชที่ปลูกงาย 

ทนแลง และตองการน้ำนอย ซึ่งแหลงน้ำที่ใชในการทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวสวนใหญ คือ น้ำฝน เพราะไมมี

ระบบชลประทาน 3) ปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ /ปุ ย/สารเคมี) โดยเกษตรกรผู

ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นที่บานเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวา

ปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.54) โดยประเด็นหาซื้อปจจัยการผลิตไดงาย (เมล็ดพันธุ/ปุย/

สารเคมี) มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.62) 

ขณะที่ประเด็นในเรื่องสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน/เงินกูมาทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวไดงาย มีผลตอการ

ตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) สวนประเด็นในเรื่องมีเงินทุน

สวนตัวเพียงพอสำหรับการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยง

สัตวในระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.84) เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา ในพื้นที่บานเชตวัน และพื้นที่ใกลเคียง 

มีแหลงจำหนาย เมล็ดพันธุ ปุย และสารเคมี เปนจำนวนมาก และยังสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนกูยืมได

งาย 4) ปจจัยดานแรงงาน โดยเกษตรกรผูประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวในพืน้ที่บานเชตวนั ตำบล

สันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวาปจจัยดานแรงงานมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.40) โดยประเด็นมีแรงงานเพียงพอสำหรับทำไรขาวโพด

เลี้ยงสัตวมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) ขณะที่

ประเด็นในเรื่องคาจางแรงงานในการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวไมแพงมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำ

ไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.12) เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา การใชแรงงานใน

การทำไรขาวโพดเล้ียงสัตว สวนใหญใชแรงงานในครัวเรอืน และการชวยงานกันของคนในชุมชน 5) ปจจัย

ดานผลผลิต ราคา และแหลงรับซื้อ โดยเกษตรกรผูประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่บาน 

 

เชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวาปจจัยดานปจจัยดานผลผลิต ราคา และแหลงรับ

ซื้อมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.30) โดย

ประเด็นในชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียงมีแหลงรับซื้อจำนวนมากมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.68) ขณะที่ประเด็นในเรื่องขาวโพดเลี้ยงสัตวใหผลผลติใน

ปริมาณมากในแตละปการผลิต มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.46) สวนประเด็นในเรื่องราคาผลผลิตมีราคาสูงมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.76) เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา ในชุมชน และพื้นที่

ใกลเคียงมีแหลงรับซื้อจำนวนมาก และมั่นคง รวมถึงขาวโพดยังใหผลผลิตในปริมาณมากในแตละปการ

ผลิต และ 6) ปจจัยดานเครื่องมือ/อุปกรณ/และเครื่องจักรสำหรับทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยเกษตรกรผู

ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นที่บานเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวา

ปจจัยดานเครื่องมือ/อุปกรณ/และเครื่องจักรสำหรับทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมีผลตอการตัดสินใจประกอบ

อาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.96) โดยประเด็นมีเครื่องมือ/อุปกรณ สำหรับ

ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก (คาเฉล่ีย 

4.19) ประเด็นในเรื่องมีเครื่องจักรทุนแรง (เชน รถไถ และรถยนต) สำหรับในการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตวมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี ่ย 1.73) 

เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา แตละครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมีเครื่องมือ และ

อุปกรณสำหรับทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวอยูจำนวนมาก และสวนใหญไมมีเครื่องจักรทุนแรง เชน รถไถ และ

รถยนต เปนตน แตใชวิธีการจางเกษตรกรที่มีเครื่องจักทุนแรง มาขนผลผลิตไปจำหนายแทน 
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เชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวาปจจัยดานปจจัยดานผลผลิต ราคา และแหลงรับ

ซื้อมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.30) โดย

ประเด็นในชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียงมีแหลงรับซื้อจำนวนมากมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.68) ขณะที่ประเด็นในเรื่องขาวโพดเลี้ยงสัตวใหผลผลติใน

ปริมาณมากในแตละปการผลิต มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.46) สวนประเด็นในเรื่องราคาผลผลิตมีราคาสูงมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.76) เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา ในชุมชน และพื้นที่

ใกลเคียงมีแหลงรับซื้อจำนวนมาก และมั่นคง รวมถึงขาวโพดยังใหผลผลิตในปริมาณมากในแตละปการ

ผลิต และ 6) ปจจัยดานเครื่องมือ/อุปกรณ/และเครื่องจักรสำหรับทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยเกษตรกรผู

ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นที่บานเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน เห็นวา

ปจจัยดานเครื่องมือ/อุปกรณ/และเครื่องจักรสำหรับทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมีผลตอการตัดสินใจประกอบ

อาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.96) โดยประเด็นมีเครื่องมือ/อุปกรณ สำหรับ

ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก (คาเฉล่ีย 

4.19) ประเด็นในเรื่องมีเครื่องจักรทุนแรง (เชน รถไถ และรถยนต) สำหรับในการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตวมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี ่ย 1.73) 

เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา แตละครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมีเครื่องมือ และ

อุปกรณสำหรับทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวอยูจำนวนมาก และสวนใหญไมมีเครื่องจักรทุนแรง เชน รถไถ และ

รถยนต เปนตน แตใชวิธีการจางเกษตรกรที่มีเครื่องจักทุนแรง มาขนผลผลิตไปจำหนายแทน 
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ตารางที่ 1: ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวในบานเชตวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวพบวา 

ปจจัยดานความตองการของขาวโพดเลี้ยงสัตว (สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพด

เลี้ยงสัตว) (คาเฉลี่ย 3.69) และปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) (คาเฉล่ีย 

3.54) สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก สวนปจจัยดานแรงจูงใจ 

(ผูรับซื้อผลผลิต มีการประกันราคา และสัญญาซื้อขาย กับเกษตรกร) มีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพ

ทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวในระดับนอยที่สุด (คาเฉล่ีย 1.00) 

 ปจจัยดานความตองการของขาวโพดเลี้ยงสัตว (สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว) และปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) สงผลตอการตัดสนิใจ

ประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในระดับมาก เพราะวาพื้นที่ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวในบานเชตวัน

สวนใหญเปนพื้นที่ลาดชัน ซึ่งขาวโพดเลี้ยงสัตวสามารถเจริญเติบโตไดดี และขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชที่

ปลูกงาย ทนแลง และตองการน้ำนอย ซึ่งแหลงน้ำที่ใชในการทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตวสวนใหญ คือ น้ำฝน 

 

เพราะไมมีระบบชลประทาน รวมทั้งในพื้นที่บานเชตวัน และพื้นที่ใกลเคียง มีแหลงจำหนาย เมล็ดพันธุ 

ปุย และสารเคมี เปนจำนวนมาก และสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนกูยืมไดงาย ซึ่งใหความสำคัญกับปจจัย

ดานพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูก แหลงน้ำ และเงินทุนในการเพาะปลูก เนื่องจากสภาพแวดลอมเอื้อตอการ

ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว (Waijaroen et al., 2013; Sooawat et al., 2014) 

 แนวทางในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และลดพื้นที่ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว ควรมีการสงเสริมการ

การปลูกพืชที่ใชพื้นที่นอย แตสรางรายไดที่เพียงพอตอการใชจายในครัวเรือน เหลือเก็บออมและเพียงพอ

ตอการชดใชหนี้สินได รวมทั้งสามารถพื้นที่ลาดชันได อายุการเก็บเกี่ยวสั้น มีตลาดรับซื้อที่มั่นคง มีการใช

สารเคมีนอย และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย ซึ ่งสอดคลองกับแนวทางของโครงการขยายผล

โครงการหลวงขุนสถาน ที่มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรโดยนำเทคโนโลยีจาก

โครงการหลวงมาใชเพื่อใหเกษตรกรมีรายได และความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมีการสงเสริมใหเกษตรกรลด

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และทำการเกษตรแบบโรงเรือน เพราะใชพื้นที่และแรงงานนอยกวาการปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว แตสรางรายไดที่มั่นคง เชน การปลูกพริกหวานในโรงเรือน โดยขนาดของโรงเรือนที่

เหมาะสม คือ 23×36 เมตร หรือประมาณ 2 งาน สามารถปลูกพริกหวานไดมากถึง 3,200 ตน พริกหวาน

พันธุที่นิยมปลูกเปนพันธุ สไปเดอร และพันธอัลมิรันเต เพราะเติบโตเร็ว และเปนที่ตองการของตลาด ใน 1 

ฤดูกาล การปลูกพรกิหวานจะใหผลผลิตประมาณ 5,000-6,000 กิโลกรัม และราคาประมาณกิโลกรัมละ 45-

95 บาท โดยจำหนายใหกับรานคาโครงการหลวง ตลาดคาสงและตลาดในชุมชน ทำใหเกษตรกรมีรายไดปละ 

200,000-400,000 บาท รวมทั้งโครงการหลวงไดมีการ สนับสนุนทางดานเงินทุนและอุปกรณจำนวนหนึ่ง

ให แก เกษตรกรผู ท ี ่ เข าร วมโครงการฯ (Highland Research and Development Institute, 2014; 

Highland Research and Development Institute, 2016; Royal Project Foundation, 2016) 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวที่สำคัญ คือ ปจจัยดานความ

ตองการของขาวโพดเลี้ยงสัตว (สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว) และ

ปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี)  

ขอเสนอแนะ  

แนวทางในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และลดพื้นที่ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว ควรมีการสงเสริม

การปลูกพืชที่ใชพื้นที่นอย แตสรางรายไดที่เพียงพอตอการใชจายในครัวเรือน เหลือเก็บออมและเพียงพอ

ตอการชดใชหนี้สินได รวมทั้งสามารถพื้นที่ลาดชันได อายุการเก็บเกี่ยวส้ัน มีตลาดรับซื้อที่มั่นคง 
 

 



115กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง    และชญานนท์ ปาหล้า 

วารสารพ ัฒนาส ังคม ปีที ่ 23 ฉบับที ่ 1 / 2564

 

เพราะไมมีระบบชลประทาน รวมทั้งในพื้นที่บานเชตวัน และพื้นที่ใกลเคียง มีแหลงจำหนาย เมล็ดพันธุ 

ปุย และสารเคมี เปนจำนวนมาก และสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนกูยืมไดงาย ซึ่งใหความสำคัญกับปจจัย

ดานพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูก แหลงน้ำ และเงินทุนในการเพาะปลูก เนื่องจากสภาพแวดลอมเอื้อตอการ

ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว (Waijaroen et al., 2013; Sooawat et al., 2014) 

 แนวทางในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และลดพื้นที่ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว ควรมีการสงเสริมการ

การปลูกพืชที่ใชพื้นที่นอย แตสรางรายไดที่เพียงพอตอการใชจายในครัวเรือน เหลือเก็บออมและเพียงพอ

ตอการชดใชหนี้สินได รวมทั้งสามารถพื้นที่ลาดชันได อายุการเก็บเกี่ยวสั้น มีตลาดรับซื้อที่มั่นคง มีการใช

สารเคมีนอย และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย ซึ ่งสอดคลองกับแนวทางของโครงการขยายผล

โครงการหลวงขุนสถาน ที่มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรโดยนำเทคโนโลยีจาก

โครงการหลวงมาใชเพื่อใหเกษตรกรมีรายได และความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมีการสงเสริมใหเกษตรกรลด

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และทำการเกษตรแบบโรงเรือน เพราะใชพื้นที่และแรงงานนอยกวาการปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว แตสรางรายไดที่มั่นคง เชน การปลูกพริกหวานในโรงเรือน โดยขนาดของโรงเรือนที่

เหมาะสม คือ 23×36 เมตร หรือประมาณ 2 งาน สามารถปลูกพริกหวานไดมากถึง 3,200 ตน พริกหวาน

พันธุที่นิยมปลูกเปนพันธุ สไปเดอร และพันธอัลมิรันเต เพราะเติบโตเร็ว และเปนที่ตองการของตลาด ใน 1 

ฤดูกาล การปลูกพรกิหวานจะใหผลผลิตประมาณ 5,000-6,000 กิโลกรัม และราคาประมาณกิโลกรัมละ 45-

95 บาท โดยจำหนายใหกับรานคาโครงการหลวง ตลาดคาสงและตลาดในชุมชน ทำใหเกษตรกรมีรายไดปละ 

200,000-400,000 บาท รวมทั้งโครงการหลวงไดมีการ สนับสนุนทางดานเงินทุนและอุปกรณจำนวนหนึ่ง

ให แก เกษตรกรผู ท ี ่ เข าร วมโครงการฯ (Highland Research and Development Institute, 2014; 

Highland Research and Development Institute, 2016; Royal Project Foundation, 2016) 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพทำไรขาวโพดเล้ียงสัตวที่สำคัญ คือ ปจจัยดานความ

ตองการของขาวโพดเลี้ยงสัตว (สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว) และ

ปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี)  

ขอเสนอแนะ  

แนวทางในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และลดพื้นที่ทำไรขาวโพดเลี้ยงสัตว ควรมีการสงเสริม

การปลูกพืชที่ใชพื้นที่นอย แตสรางรายไดที่เพียงพอตอการใชจายในครัวเรือน เหลือเก็บออมและเพียงพอ

ตอการชดใชหนี้สินได รวมทั้งสามารถพื้นที่ลาดชันได อายุการเก็บเกี่ยวส้ัน มีตลาดรับซื้อที่มั่นคง 
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