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5. บทคัดย่อ 
การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน

พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทดสอบการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ดอนโดยการใช้ปุ๋ย
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 
ด าเนินการระหว่างปี 2559-2561 ในพ้ืนที่ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การด าเนินงาน
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) คัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกร 2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่องปุ๋ย 3) ทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน 4) การจัดท าแปลงต้นแบบ พบว่า ปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกรในพ้ืนที่ คือเกษตรกรส่วนมากไม่มี
ความรู้เรื่อปุ๋ย จึงได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปริมาณ และการผสมปุ๋ย
ใช้เองให้กับเกษตรกร  ในส่วนของการทดสอบปุ๋ย พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,385 กิโลกรัมต่อไร่ สูง
กว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,158 กิโลกรัมต่อไร่ และมีรายได้เฉลี่ย 2,218 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย 928 บาทต่อไร่ ท าให้เกษตรกร มีความรู้และเข้าใจเรื่องปุ๋ยมากขึ้นและเริ่มผสมปุ๋ยใช้เอง 
เกษตรกรมีความพึงพอใจ และสนใจน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ไปปรับใช้ได้ด้วยตนเอง 

 
 
 



Abstract 
 Testing for increasing the Maize production efficiency in Phetchabun province. The 
objectives were to increase maize production efficiency by using farmer participatory testing of 
fertilizer application and to enhance the knowledge of fertilizer used for farmers. The testing 
were conducted during 2016-2018 and consisted of 4 steps including 1) selection of suitable 
testing areas and farmers 2) transfer the knowledge of efficient mineral fertilizer application and 
method of mixed fertilizer to the farmers 3) compare fertilizer application method with farmer 
and 4) discussion and conclusion. The testing sites were carried out at Nong Mae Na Sub disrict 
KhaoKho District, Phetchabun Province The findings indicated that most of farmers did not have 
the knowledge of fertilizer grade and their efficiency use. Therefore, the knowledge of fertilizer 
grade and their efficient used were firstly transferred to farmers. Two application methods, the 
fertilizer method base on soil test (recommended) and the farmer method were compared in 
10 farmers’ fields. It was found that the recommended method gave an average yield of 1,385 
kilogram per rai higher than farmer method which was 1,158 kilogram per rai. The average 
income of the recommended method was 2,218 Bahtper rai higher than farmer method which 
was 928 Baht per rai. These brought farmers having more understanding and knowledge of 
fertilizers. They started to mix fertilizers on their own for use. They showed satisfaction and 
interest in adapting fertilizer application rate on their own for maize production. 

 
6. ค าน า 

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 2559 มีพ้ืนที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 823,628  ไร่ มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 782,286 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 937 กก./ไร่ (ท่ีมา : กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2559) 

Arnon (1975) ได้กล่าวว่า ปุ๋ยไนโตรเจน เป็นปุ๋ยที่มีบทบาทต่อการเจริญของข้าวโพดมากที่สุด ไนโตรเจน
ช่วยในการเจริญของราก และช่วยล าต้นและใบเจริญอย่างรวดเร็ว ช่วยในการตั้งตัวของพืช และการให้ผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องการไนโตรเจนแตกต่างกัน ตามระยะการเจริญเติบโต โดยในระยะแรกของการเจริญเติ บโต
จะต้องการเพียงเล็กน้อย และจะต้องการมากขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้น และจะใช้มากท่ีสุดในช่วงออก
ดอกและสร้างเมล็ดหรือในระยะการเจริญเติบโต V10-V14 ถึงแม้ในระยะแรกของการเจริญเติบโตข้าวโพดจะดูดใช้
ไนโตรเจนในปริมาณน้อยแต่ก็มีความส าคัญการขาดไนโตรเจนในระยะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสูงประมาณ 20 
ซม. จะมีผลท าให้จ านวนแถวในฝักข้าวโพดลดลง ดังนั้นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพร้อมปลูกจึงมีความส าคัญ ถึงแม้ปุ๋ย
ไนโตรเจนสูญเสียไปกับการชะล้างได้ง่าย โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนที่อยู่ในรูปไนเตรตซึ่งจะอยู่อย่างอิสระใน
สารละลายดิน แต่ข้าวโพดก็สามารถดูดใช้ได้ง่ายในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นได้เช่นเดียวกัน 



Arnon (1975) ได้รายงานว่าปุ๋ยฟอสฟอรัส ท าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญของ
รากเช่นเดียวกับไนโตรเจนการแบ่งเซลล์ส่วนยอดและปลายราก การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ การตั้งตัวของพืช การออก
ดอกและติดผล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะดูดใช้ฟอสฟอรัสตลอดระยะการเจริญเติบโต โดยจะดูดใช้สูงสุดในช่วงสัปดาห์
ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 6 ของการเจริญเติบโต แต่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมีความส าคัญอย่างยิ่งในระยะแรกของการเจริญเติบโต
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะในช่วงที่รากของข้าวโพดยังมีปริมาณน้อย ยังไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้เพียงพอ
กับความต้องการ ในขณะเดียวกันปริมาณความเข้มข้นของฟอสเฟตในสารละลายดินนั้นมีอยู่อย่างเจือจาง ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และในระยะแรกของการเจริญเติบโต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะดูดฟอสฟอรัสไปสะสมไว้ใน
เนื้อเยื่อของล าต้นและจะน าออกมาใช้ในภายหลังเมื่อเกิดการขาดแคลน (Arnon, 1975; Grant, et. al, 2001) 
ดังนั้นควรจะต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทั้งหมดเป็นปุ๋ยรองพ้ืนโดยใส่พร้อมปลูก โดย  Grant (2001) ได้กล่าวว่า การใส่
ปุ๋ยโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นปุ๋ยรองพ้ืน จะช่วยให้การเจริญเติบโตของข้าวโพดดีขึ้นถึงแม้ว่าค่าวิเคราะห์ดิน
จะมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงก็ตาม และยังได้แสดงให้เห็นว่าการใส่ฟอสฟอรัสในข้าวสาลีในช่วงเวลาที่ต่างกัน
จะมีผลต่อการแตกตอ จ านวนราก และน้ าหนักแห้งของพืช Gordon (1999) รายงานว่าการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเป็น
สตาร์ทเตอร์จะช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตในระยะแรกท าให้การดูดธาตุอาหารของข้าวโพดดีขึ้น การสุกแก่เร็วขึ้น 
และผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น Whitney (1988) รายงานว่าถึงแม้ในระยะ 20 วันแรกของการเจริญเติบโต ข้าวโพดจะดูด
ฟอสฟอรัสขึ้นไปเพียง 3 % ของความต้องการทั้งหมด แต่ก็มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเป็นอย่าง
มาก ในขณะเดียวกัน Barry and Miller (1989) ได้กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องการฟอสฟอรัสให้มีปริมาณ
พอเพียงในระยะแรกของการเจริญเติบจนถึงระยะ V6 (24-30 วัน)เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด เนื่องจากฟอสฟอรัส
อาจจะมีผลต่อขนาดของเนื้อเยื่อเจริญที่ก าลังพัฒนาในช่วง V6-V7 การขาดฟอสฟอรัสท าให้เนื้อเยื่อเจริญมีขนาด
เล็กลง ส่งผลให้การสร้างจ านวนเมล็ดลดลงตามไปด้วย ในขณะที่การขาดฟอสฟอรัสในช่วงระยะแรกของการ
เจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท าให้อัตราการงอกใบใหม่ช้าลง ขนาดใบเล็กลงโดยเฉพาะใบล่าง การใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสรองพ้ืนกับข้าวโพด มีผลต่อความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะที่มีใบ 4-5 ใบ 
(Grant, et al., 2001) และการขาดปุ๋ยฟอสฟอรัสในระยะการสร้างฝักซึ่งตรงกับระยะท่ีใบ 6-7 จะมีผลต่อขนาดฝัก 
และจ านวนเมล็ดต่อฝัก (Arnon, 1975) 

Arnon (1975) ได้ระบุว่าโพแทสเซียม มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของกระบวนการเผาผลาญอาหาร โดยเฉพาะการผลิตโปรตีนและน้ าตาล   การควบคุมปริมาณน้ า เพื่อรักษา
ความแข็งแรงและความตึงของแต่ละเซลล์ ช่วยในการขนย้ายแป้งและโปรตีนไปยังแหล่งเก็บ และช่วยให้พืช
แข็งแรงต้านทานโรค พืชดูดใช้โพแทสเซียมในระยะแรกของการเจริญเติบโตมากกว่าระยะอ่ืน ๆ โดยข้าวโพดจะเริ่ม
ดูดใช้โพแทสเซียมในปริมาณมากตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงช่วง 3-6 สัปดาห์ หลังจากนั้นปริมาณการดูดใช้จะเริ่มลดลง 
ในช่วงออกไหมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสะสมโพแทสเซียมถึง 90 % ของปริมาณที่ดูดใช้ทั้งหมด และจะหยุดดูดหลัง
ออกไหม 10-15 วัน นอกจากนั้นโพแทสเซียมช่วยให้การออกไหมของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เร็วขึ้น และยืดระยะเวลา
การสะสมน้ าหนักนานขึ้น (Amstrong, 1998) ท าให้น้ าหนัก 1000 เมล็ดเพ่ิมขึ้นและผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น (Brar et 
al., 2012) เช่นเดียวกันกับ Tabatbii Ebrahimi et al. (2011) ที่ได้รายงานถึงการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 32 
กก./ไร่ เปรียบเทียบกับการไม่ใส่โพแทสเซียม สามารถเพ่ิมจ านวนเมล็ด/แถว น้ าหนัก 1000 เมล็ด และผลิต



เพ่ิมขึ้น 24.96, 13.93 และ 47.9 % ตามล าดับ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเป็นปุ๋ยรองพ้ืนจึงมีความส าคัญ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่เพียงพอและทันเวลา โดยจะใส่เป็นปุ๋ยรองพ้ืน
ทั้งหมดเพียงครั้งเดียว หรือแบ่งใส่เท่าๆกัน 2 ครั้ง ในกรณีที่ใส่เป็นปริมาณมาก หรือในดินทราย ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อ
ข้าวโพดมีอายุ 20-25 วัน พร้อมก าจัดวัชพืชหรือใส่ที่ความสูงข้าวโพดประมาณ 30 ซม. 
 จากการส ารวจพ้ืนที่และสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ปัญหาที่ส าคัญ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดส่วนมากไม่ทราบความหมายสูตรปุ๋ย และหน้าที่ของธาตุอาหาร
แต่ละชนิด ทั้งท่ีเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยมาอย่างยาวนาน ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน เกิดการชะล้างหน้าดิน และปัญหา
ด้านภัยแล้งท าให้ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น และ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกร การพัฒนาความรู้เรื่องปุ๋ยและ
วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดพืชให้กับเกษตรกร จึงมีความจ าเป็นล าดับต้นๆที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีการเพ่ิม
ผลผลิตจึงได้ท าการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมส าหรับสภาพ
พ้ืนที่ปลูกในเขตพ้ืนที่ดอนที่สามารถให้ลดต้นทุนและให้ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 
7.วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์ 

1. เครื่องหาต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม  (Global positioning system-GPS) 
2. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์การค้า (ท่ีเกษตรกรนิยมใช้) 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช 
5. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 
6. เครื่องชั่ง 
7. เทปวัดสนาม 

- วิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้ า ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร 10 รายดังนี้ 

1. กรรมวิธีทดสอบ 
2. กรรมวิธีเกษตรกร 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปีท่ี 1 แปลงทดสอบ ปี 2559 
1) ท าการวิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  



3) ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และคัดเลือกเกษตรกรท าแปลงทดสอบจ านวน 10 ราย 

4) จับพิกัดแปลง เก็บตัวอย่างดินตรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งในห้องปฏิบัติการและใช้ 
Test kit 

5) ก าหนดกรรมวิธีการทดสอบ โดยนักวิชาการเกษตรก าหนดร่วมกับเกษตรกร โดยกรรมวิธีการ
การใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และผสมปุ๋ยใช้เองโดยแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่รอง
พ้ืนก่อนปลูก และครั้งที่ 2 ใส่ตอนข้าวโพดอายุ 20-25 วันโดยการน าแม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-
0-60 มาผสมให้ได้ปริมาณธาตุอาหารตามที่ต้องการ 

6) เกษตรกรท าแปลงทดสอบปุ๋ยปลูกด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยมีนักวิชาการเกษตรให้ค าแนะน า
อย่างต่อเนื่อง 
7) เกษตรกรและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลและวางแผนขยายผล 
2. ขนาดแปลงทดสอบข้าวโพด 2 ไร่ สุ่มแบ่งพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกรรมวิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า จ านวน 2 แปลงย่อย แปลงย่อยละ 0.5 ไร่ สุ่มเก็บข้อมูลแปลงย่อยละ 2 จุดๆ ละ 20 
ตรม. 
3. ปฏิบัติดูแลรักษา ให้เกษตรกรปลูกและปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร 
4. การประเมินการความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

การบันทึกข้อมูล 
1. รายชื่อเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
2. ผลผลิตน้ าหนักสด จากการสอบถามเกษตรกร  
3. ชุดดิน โดยการใช้เครื่องหาต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียมแล้วน าจับพิกัดแปลง  
4. ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน  
5. การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด ได้แก่ ความสูง 
6. ข้อมูลผลผลิตได้แก่น้ าหนักผลผลิตทั้งฝัก 
7. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์รายได้ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
8.  ความพึงพอใจของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต ผลต่างของผลผลิต โดยใช้ Yield Gap Analysis และสัดส่วน

รายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : B/C ratio) 
2) ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร โดยใช้ Paired T-tested 

ปีท่ี 2แปลงทดสอบ ปี2560 
1) การประเมินความพึงพอใจ และถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 



2) ร่วมวางแผนการทดสอบ โดยนักวิชาการเกษตรกรร่วมก าหนดกับเกษตรกร เพ่ือเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีของเกษตรกร  

3) เกษตรกรท าแปลงทดสอบด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยมีนักวิชาการเกษตรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
4) บันทึกข้อมูลเหมือนการทดสอบในปีที่ 1 
5)เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลและประเมินผล 

การบันทึกข้อมูล 
1. รายชื่อเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
2. ผลผลิตน้ าหนักสด จากการสอบถามเกษตรกร  
3. ชุดดิน โดยการใช้เครื่องหาต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียมแล้วน าจับพิกัดแปลง  
4. ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน  
5. การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด ได้แก่ ความสูง 
6. ข้อมูลผลผลิตได้แก่น้ าหนักผลผลิตทั้งฝัก 
7. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์รายได้ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
8.  ความพึงพอใจของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต ผลต่างของผลผลิต โดยใช้ Yield Gap Analysis และสัดส่วน

รายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : B/C ratio) 
2) ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร โดยใช้ Paired T-tested 

ปีท่ี 3 แปลงต้นแบบ 
1) การประเมินความพึงพอใจ และถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 
2) เกษตรกรต้นแบบอาสาและท าแปลงต้นแบบ  
3) จัดเสวนากับเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4) ประเมินความคิดเห็น 

การบันทึกข้อมูล 
1. รายชื่อเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
2. ผลผลิตน้ าหนักสด จากการสอบถามเกษตรกร  
3. ชุดดิน โดยการใช้เครื่องหาต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียมแล้วน าจับพิกัดแปลง  
4. ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน  
5. การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด ได้แก่ ความสูง 
6. ข้อมูลผลผลิตได้แก่น้ าหนักผลผลิตทั้งฝัก 
7. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์รายได้ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
8.  ความพึงพอใจของเกษตรกร 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต ผลต่างของผลผลิต โดยใช้ Yield Gap Analysis และสัดส่วน

รายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : B/C ratio) 
2) ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร โดยใช้ Paired T-tested 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561 

สถานที่ท าการทดลอง 
แปลงเกษตรกรในต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปีที่ 1 แปลงทดสอบปี2559 
พื้นที่ทดสอบ 

ด าเนินการวิเคราะห์ และคัดเลือกพ้ืนที่ ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนในพ้ืนที่ต าบลหนองแม่นา อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วพ้ืนที่ดังกล่าว มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่เกษตรกรอาศัยน้ าฝนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากการสอบถามความเข้าใจ
ของเกษตรกรเบื้องต้น พบว่า ปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกรในพ้ืนที่ คือเกษตรกรส่วนมากไม่ทราบความหมายสูตร
ปุ๋ย และหน้าที่ของธาตุอาหารแต่ละชนิด ทั้งที่เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยมาอย่างยาวนาน เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยตามที่
บริษัทผู้ขายปุ๋ยแนะน า ซึ่งเกษตรกรจะปลูกข้าวโพดในช่วงเดือน ปลายมิถุนายน – ต้นกรกฎาคมของทุกปี 
(ตาราง 1) 

 

 
ภาพ 1แผนที่และต าแหน่งของแปลงทดสอบ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

ต.หนองแม่นา 

 



การประชุมชี้แจงและบรรยายให้ความรู้เรื่องปุ๋ย 
ด าเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกร และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย เพื่อให้

เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยในทุกๆด้าน ตั้งแต่ปุ๋ยคืออะไร สูตรปุ๋ย หน้าที่ของปุ๋ยและธาตุอาหารแต่ละชนิด 
ความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน และฮอร์โมน การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ การผสมปุ๋ยใช้เอง  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ชุมชนบ้านสนสวย หมู่ 2 ต าบลหนอง
แม่นา อ าเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ พบว่า การดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการบรรยาย พบว่า ก่อนการบรรยายเกษตรกรผ่านการทดสอบได้ 8 คะแนนขึ้นไป จ านวน 6 ราย คิดเป็น 60 
% หลังการบรรยายเกษตรกรผ่านการทดสอบได้ 8 คะแนนขึ้นไป จ านวน 10 ราย คิดเป็น 100 % 

 

 
ภาพ 2ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย ในพ้ืนที่ หมู่ 2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์
ตาราง 1รายชื่อ ที่อยู่ และพิกัดแปลงของเกษตรกรที่ร่วมท าแปลงทดสอบ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปี 
2559-2561 

ชื่อ ที่อยู่ 
พิกัดแปลง 

x y 

นายไพโรจน์มิ่งเมือง 63 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0705961 1835249 

นายสมเด็จผุยอุทา 34 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0706873 1834822 

นายสุภาพกนกนาค 31/1 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0705714 1834734 

นางแดงเรืองนา 54 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0706167 1835370 

นางค าบั่วสารีหอม 53 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0706084 1835399 

นางเรไรสีทองสุข 27 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0706862 1835637 

นางน้อยแสงมารต์ 35 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0705736 1834676 

นายเฉลิมสีทองสุข 25 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0707541 1835344 



นางสาวรัตนาทิพกร 19 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0706866 1835434 

นางบุหงาอินข าวงค์ 21 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0706868 1835657 

 
ชุดดิน 

ชุดดินแปลงทดสอบส่วนมากเป็นดินที่ลาดเชิงเขา 
ผลการวิเคราะห์ดิน  

จากการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ  กลุ่มตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2 พบว่า  ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.47 - 5.58 มีค่า
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสอยู่อยู่ระหว่าง 2.7 - 95.3  โพแทสเซียมอยู่ระหว่าง 54 - 396 เหล็กอยู่ระหว่าง 62.9 – 276 
แคลเซียมอยู่ระหว่าง 70 – 790 แมกนีเซียมอยู่ระหว่าง 1.1 – 65.3  แมกนีเซียมอยู่ระหว่าง 1.1 – 67.3 และค่า
อินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 0.73 – 2.60 (ตาราง 2 ) 
ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ดิน แปลงทดสอบ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2559-2561 

 
การปฏิบัติงานการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ดังนี้ คือ 

- เกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมบริษัทเอกชน และเตรียมแปลงปลูกข้าวโพด 
- ปลูกข้าวโพดโดยใช้เครื่องปลูก ระยะปลูก 75x25 ซม.โดยใช้เมล็ด 2 เมล็ดต่อหลุมหลังจาก

ข้าวโพดงอกแล้วประมาณ 15 วันถอนแยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม  
การใส่ปุ๋ย 

- เกษตรกรใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูกปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

ชื่อ 
 ปริมาณธาตุอาหาร 
ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 

ไนโตรเจน 
(N) 

ฟอสฟอรัส 
( P2O5) 

โพแทสเซียม 
( K2O ) 

เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม 

นายไพโรจน์  1.77 8 5.2 108 104 790 67.3 
นายสมเด็จ  2.60 13 4.5 54 161 254 22.5 
นายสุภาพ  2.12 16 3.7 84 181 599 57.4 
นางแดง  2.09 10 6.9 102 178. 70 1.1 
นางค าบั่ว 1.03 5 19.4 102 138 361 41.9 
นางเรไร  2.50 12 40.8 396 261 204 31.1 
นางน้อย 1.51 7 7.0 180 62.9 511 65.3 
นายเฉลิม 2.43 12 95.3 66 277 220 15.8 
น.ส.รัตนา 2.52 13 19.9 66 203 137 15.1 
นางบุหงา 0.73 4 2.7 54 58.3 80 4.1 



- กรรมวิธีทดสอบใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าอัตรา 15:7:12 กก. N-P2O5-K2O9ต่อ
ไร่ 

ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร  46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่, 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่,       
0-0-60  อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่รองพ้ืนพร้อมปลูกโดยการโรยก้นร่องพร้อมปลูก หรือหว่านแล้วพรวนกลบ 

ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ , 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ อายุ
ข้าวโพด 20-25 วัน พร้อมท ารุ่น  โรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ(ตารางท่ี 3) 

- หลังจากปลูกข้าวโพดเกษตรกรพ่นยาควบคุมวัชพืช โดยใช้ยาอาทราซีน 80 ผสม อะลาคลอร์ 
-  

ตาราง 3กรรมวิธีในการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปี 2559-2561 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
การใส่ปุ๋ย -ครั้ งที่  1  ใส่  46 -0 -0  อัตรา 10   

กิโลกรัมต่อไร่, 18-46-0 อัตรา 15   
กิโลกรัมต่อไร่,  0-0-60  อัตรา 10   
กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืน พร้อมปลูก
โรยก้นร่อง พร้อมปลูก หรือหว่าน
แล้วพรวนกลบ 
- ครั้ งที่  2  ใส่  46 -0 -0 อัตรา 16 
กิโลกรัมต่อไร่ , 0-0-60 อัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวโพดอายุ 20-25 
วัน พร้อมท ารุ่น  โรยข้างแถวแล้ว
พรวนดินกลบ 
 

-ใส่ปุ๋ย 2 – 3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 (รองพ้ืนพร้อมปลูก) ใส่ปุ๋ย
สูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 หรือ 
30-0-0 อัตรา 12.5-16 กิโลกรัมต่อ
ไร่ 
ครั้งที่ 2 (ท ารุ่น) ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
ร่ ว ม กั บ  0-0-60 ห รื อ 16-20-0 
ร่วมกับ  46-0-0 หรือสูตร  30-0-0 
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ครั้งที่ 3 (ก่อนออกดอกตัวผู้) ใส่ปุ๋ย
สูตร 0-0-60 หรือ 46-0-0อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ 

 
 



 
ภาพ 3  เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยเครื่องปลูก พร้อมใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก ต.หนองแม่นา 
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปี 2559-2562 
 

ตาราง 4 ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของข้าวโพด ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ต .หนองแม่
นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2559-2561 

รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยที่ใส่ วิธีการใส่ปุ๋ย 
1)  อินทรียวัตถุ  (OM, %) 

< 1 
1 - 2 
> 2 

 
ปุ๋ย  N 20   กก./ไร่ 
ปุ๋ย  N 15 - 10  กก./ไร่ 
ปุ๋ย  N 5 - 10  กก./ไร่ 

ใส่ปุ๋ย  N 2/3 ส่วนรองก้นตอน
ป ลู ก และส่ วน ที่ เห ลื อ ใส่ เมื่ อ
ข้าวโพดอายุได้  30  วัน 

2)  ฟอสฟอรัส  (P, มก. /กก.) 
< 10 
10 - 15 

> 15 

 
ปุ๋ย   P2O5  10  กก./ไร ่
ปุ๋ย   P2O5   10 - 15  กก./ไร ่
ปุ๋ย   P2O5    5 - 0  กก./ไร ่

ใส่รองพ้ืน 

3)  โพแทสเซียม  (K, มก. /กก.) 
< 60 
60 -100 
> 100 

 
ปุ๋ย  K2O  10  กก./ไร่ 
ปุ๋ย  K2O  10 - 5  กก./ไร ่
ปุ๋ย  K2O  5 - 0  กก./ไร ่

ใส่รองพ้ืน 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2553) 



  
 ภาพ4แปลงทดสอบข้าวโพดเกษตรกร ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2559-2562 
 
ผลการทดสอบป2ี559 
การเจริญเติบโตและผลผลิต 

ด้านความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุเก็บเกี่ยวพบว่าความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติกล่าวคือกรรมวิธี
ทดสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ243เซนติเมตรและกรรมวิธีเกษตรกรมีความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ234
เซนติเมตรและฝักข้าวโพดกรรมวิธีทดสอบสูงเฉลี่ยเท่ากับ 17.9เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรฝักข้าวโพดสูง 
16.7 เซนติเมตร (ตาราง 5 )  

ส่วนผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต
เฉลี่ยเท่ากับ1,434กิโลกรัมต่อไร่มากกกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ1,226กิโลกรัมต่อไร่ (ตาราง 6 ) 
ตาราง5ความสูงต้น  และความสูงฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา 
 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2559 

เกษตรกร 
ความสูงต้น(ซม.) ความสูงฝัก(ซม.) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 247 229 19 16 

นายสมเด็จ ผุยอุทา 237 235 17 13 

นายสุภาพ กนกนาค 184 170 17 17 

นางแดง เรืองนา 271 269 18 17 

นางค าบั่ว สารีหอม 267 259 16 14 

นางเรไร สีทองสุข 249 253 17 17 

นางน้อย แสงมารต์ 215 214 19 18 

นายเฉลิม สีทองสุข 272 260 18 18 

น.ส.รัตนา ทิพกร 229 229 19 18 

นางบุหงา อินข าวงค์ 262 225 19 19 



ค่าเฉลี่ย 243.30 234.30 17.90 16.70 

T-test ns ns 
หมายเหตุ :  ns =ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
ตาราง 6  ผลผลิต และต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา อ.
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2559 

เกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 1,530 1,299 4,545 4,305 

นายสมเด็จ ผุยอุทา 1,338 1,189 4,160 3,948 

นายสุภาพ กนกนาค 1,440 1263 4,222 4,040 

นางแดง เรืองนา 1,445 1,178 4,524 3,892 

นางค าบั่ว สารีหอม 1,380 1,179 4,128 3,903 

นางเรไร สีทองสุข 1,362 1,157 4,048 3,780 

นางน้อย แสงมารต์ 1,386 1,247 4,063 4,011 

นายเฉลิม สีทองสุข 1,470 1,186 4,260 3,906 

น.ส.รัตนา ทิพกร 1,420 1,285 4,296 4,242 

นางบุหงา อินข าวงค์ 1,567 1,273 4,256 4,148 

ค่าเฉลี่ย 1,434 1,226 4,250 4,018 

T-test * * 
หมายเหตุ : ns =ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
 
ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ 

เกษตรกรขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาเฉลี่ย 3.5 บาท/กิโลกรัมส่งผลให้กรรมวิธีทดสอบมีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 5,018บาทต่อไร่มากกกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 4,290บาทต่อไร่ในขณะที่กรรมวิธี
ทดสอบมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ4,250บาทต่อไร่สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ4,018บาทต่อไร่เมื่อ
พิจารณาถึงรายได้สุทธิพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ768บาทต่อไร่สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี



รายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ273บาทต่อไร่โดยสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ของกรรมวิธีทดสอบมีค่าเท่ากับ 1.8
และกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าเท่ากับ 1.11ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตาราง 7)  
ตาราง 7 ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา  
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2559 

เกษตรกร 
รายได้ 

(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 5,355 4,545 810 240 1.17 1.05 
นายสมเด็จ ผุยอุทา 4,683 4,160 523 212 1.12 1.05 
นายสุภาพ กนกนาค 5,040 4,422 818 382 1.19 1.09 
นางแดง เรืองนา 5,058 4,124 533 232 1.11 1.05 
นางค าบั่ว สารีหอม 4,830 4,128 702 225 1.17 1.05 
นางเรไร สีทองสุข 4,767 4,048 719 268 1.17 1.07 
นางน้อย แสงมารต์ 4,851 4,363 788 353 1.19 1.08 
นายเฉลิม สีทองสุข 5,145 4,160 885 254 1.20 1.06 
น.ส.รัตนา ทิพกร 4,970 4,496 674 254 1.15 1.50 
นางบุหงา อินข าวงค์ 5,485 4,456 1,229 308 1.28 1.07 

ค่าเฉลี่ย 5,018 4,290 769 273 1.18 1.11 
T-test * * ns 

หมายเหตุ : ns =ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
ผลการด าเนินงาน ปี 2560 

ด าเนินการประชุมชี้แจง ทบทวนโครงการแก่เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย  
เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยในทุกๆด้าน 



 
ภาพ5ประชุมชี้แจง ทบทวนโครงการแก่เกษตรกรผู้ร่วมงานทดสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.หนองแม่นา 
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปี 2560 
 
การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ด้านความสูงต้น พบว่ากรรมวิธีทดสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ249เซนติเมตรและ
กรรมวิธีเกษตรกรมีความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ238เซนติเมตรและความสูงฝักพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีความสูงเฉลี่ย 
18.7เซนติเมตร กรรมวิธีเกษตรกร มีความสูงฝักเฉลี่ย 17.6เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ(ตาราง 8)  

ส่วนผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต
เฉลี่ยเท่ากับ1,063กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ1,003กิโลกรัมต่อไร่ส่วนต้นทุนการ
ผลิตกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย 6,354 บาทต่อไร่ ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ย 6,660บาทต่อไร่ (ตาราง 9)  
ตาราง8ความสูงต้น  และความสูงฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา 
 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2560 

เกษตรกร 
ความสูงต้นเฉลี่ย(ซม.) ความสูงฝักเฉลี่ย(ซม.) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 248 231 18 15 

นายสมเด็จ ผุยอุทา 238 235 19 19 

นายสุภาพ กนกนาค 221 218 19 19 

นางแดง เรืองนา 272 271 19 19 

นางค าบั่ว สารีหอม 265 257 17 15 

นางเรไร สีทองสุข 262 254 17 17 

นางน้อย แสงมารต์ 223 220 20 20 

นายเฉลิม สีทองสุข 273 260 19 17 



น.ส.รัตนา ทิพกร 230 218 20 18 

นางบุหงา อินข าวงค์ 261 216 19 17 

ค่าเฉลี่ย 249 238 18.7 17.6  

T-test ns ns 
หมายเหตุ :ns =ไมม่ีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ตาราง 9ผลผลิต และต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา 
 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2560 

เกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 1,212 1,088 7,575 7,605 

นายสมเด็จ ผุยอุทา 1,089 1,057 7,061 7,548 

นายสุภาพ กนกนาค 977 956 6,396 6,340 

นางแดง เรืองนา 1,057 977 7,120 6,808 

นางค าบั่ว สารีหอม 1,103 939 6,396 6,443 

นางเรไร สีทองสุข 1,015 1,080 5,643 6,210 

นางน้อย แสงมารต์ 978 943 5,060 6,011 

นายเฉลิม สีทองสุข 987 956 5,260 5,916 

น.ส.รัตนา ทิพกร 1,172 1,042 6,758 7,112 

นางบุหงา อินข าวงค์ 1,041 987 6,266 6,608 

ค่าเฉลี่ย 1,063 1,003 6,354 6,660  

T-test ns *  

หมายเหตุ : ns =ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ 

เกษตรกรขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาเฉลี่ย 4.5 บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้กรรมวิธีทดสอบมีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ8,505บาทต่อไร่มากกกว่ากรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ8,021บาทต่อไร่คิดเป็นในขณะที่
กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ6,354บาทต่อไร่น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 6,660บาท
ต่อไร่เมื่อพิจารณาถึงรายได้สุทธิพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ2,151บาทต่อไร่สูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ1,361บาทต่อไร่โดยสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน(BCR) ของกรรมวิธีทดสอบมีค่า



เท่ากับ 1.35และกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าเท่ากับ 1.21ซ่ึงกรรมวิธีทดสอบมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร (ตาราง 10)  
 
ตาราง 10ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา  
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2560 

เกษตรกร 
รายได้ 

(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 9,698 8,705 2,123 1,100 1.28 1.14 
นายสมเด็จ ผุยอุทา 8,713 8,456 1,652 908 1.23 1.12 
นายสุภาพ กนกนาค 7,814 7,650 1,418 1,310 1.22 1.21 
นางแดง เรืองนา 8,460 7,814 1,340 1,006 1.19 1.15 
นางค าบั่ว สารีหอม 8,825 7,515 2,430 1,072 1.38 1.17 
นางเรไร สีทองสุข 8,116 8,643 2,473. 2,433 1.44 1.39 
นางน้อย แสงมารต์ 7,825 7,548 2,765 1,537 1.55 1.26 
นายเฉลิม สีทองสุข 7,894 7,651 2,634 1,735 1.50 1.29 
น.ส.รัตนา ทิพกร 9,379 8,337 2,621 1,225 1.39 1.17 
นางบุหงา อินข าวงค์ 8,324 7,892 2,058 1,284 1.33 1.19 

ค่าเฉลี่ย 8,505 8,021 2,151 1,361 1.35 1.21 
T-test * * ns 

หมายเหตุ : ns =ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ผลการทดสอบป2ี561 

ในปี 2561 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย
วิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร ในวันที่ 6มีนาคม2561 พบว่าก่อนฝึกอบรมผู้เข้า
ฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.3หลังการฝึกอบรมแล้วผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบเดิม พบว่าผู้เข้าฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.6คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 
จ านวน 3 แปลงๆละ 2 ไร่ในพ้ืนที่ ต.หนองแม่นา  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์(ตาราง 11) 

 
 
 
 

ตาราง 11 รายชื่อ และที่อยู่ของเกษตรกรแปลงต้นแบบ ต.หนองแม่นา  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2561 



ชื่อ ที่อยู่ 
พิกัดแปลง 

X Y 

นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 63 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0705961 1835249 

นางสาวรัตนา ทิพกร 19 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0706866 1835434 

นางบุหงา อินข าวงค์ 21 ม.2 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0706868 1835657 

 

 
ภาพ 6ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ  ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 
ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปี 2561 
 
การเจริญเติบโตและผลผลิต 

ด้านความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุเก็บเกี่ยวพบว่าความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติกล่าวคือกรรมวิธี
ทดสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ251 เซนติเมตรและกรรมวิธีเกษตรกรมีความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ
246 เซนติเมตรและความสูงฝักเฉลี่ย กรรมวิธีทดสอบมีค่า18.20 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีเกษตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.60 เซนติเมตร (ตาราง12)  

 
ภาพ 7 ด าเนินการสุ่มพ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 



ด้านผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต
เฉลี่ยเท่ากับ1,663 กิโลกรัมต่อไร่มากกกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเมล็ดสดเฉลี่ยเท่ากับ1,228กิโลกรัมต่อไร่
(ตาราง13) 
ตาราง12 ความสูงต้น  และความสูงฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา 
 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2561 

เกษตรกร 
ความสูงต้น(ซม.) ความงฝัก(ซม.) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 262 228 21 21 

นายสมเด็จ ผุยอุทา 218 209 16 14 

นายสุภาพ กนกนาค 227 274 18 14 

นางแดง เรืองนา 260 256 18 14 

นางค าบั่ว สารีหอม 267 259 20 14 

นางเรไร สีทองสุข 256 246 15 15 

นางน้อย แสงมารต์ 218 217 19 17 

นายเฉลิม สีทองสุข 269 260 16 15 

น.ส.รัตนา ทิพกร 255 249 19 14 

นางบุหงา อินข าวงค์ 280 265 20 18 

ค่าเฉลี่ย 251 246 18.2 15.6  

T-test ns * 
หมายเหตุ :ns =ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ตาราง 13  ผลผลิต และต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา 
 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2561 

เกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 1,965 1,520 4,361 4,305 

นายสมเด็จ ผุยอุทา 1,690 1,260 3821 4,348 

นายสุภาพ กนกนาค 1,440 1163 3,820 4,140 

นางแดง เรืองนา 1,628 1,117 4,221 4,785 

นางค าบั่ว สารีหอม 1,723 1,040 3,125 4,238 



นางเรไร สีทองสุข 1,678 1,254 3018 4880 

นางน้อย แสงมารต์ 1,668 1,238 3,160 4135 

นายเฉลิม สีทองสุข 1,380 1,156 4,010 4,086 

น.ส.รัตนา ทิพกร 1,916 1,285 3,394 4,920 

นางบุหงา อินข าวงค์ 1,546 1,243 4,131 4,175 

ค่าเฉลี่ย 1,663 1,228 3,706 4,401  

T-test * *  
หมายเหตุ : ns =ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

เกษตรกรขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคา 4.5 บาท/กิโลกรัมกรรมวิธีทดสอบ มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ
7,485 บาทต่อไร่มากกกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ5,524บาทต่อไร่กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนเฉลี่ย
เท่ากับ3,706บาทต่อไร่น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ4,401บาทต่อไร่เมื่อพิจารณาถึงรายได้
สุทธิพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ3,779บาทต่อไร่สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเฉลี่ย
เท่ากับ1,123บาทต่อไร่โดยสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ของกรรมวิธีทดสอบมีค่าเท่ากับ 2.05และกรรมวิธี
เกษตรกรมีค่าเท่ากับ 1.27ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตาราง 14)  

 
ตาราง 14ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา  
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2561 

เกษตรกร 
รายได้ 

(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายไพโรจน์ มิ่งเมือง 8,841 6,840 4,482 2,535 2.0 1.60 

นายสมเด็จ ผุยอุทา 7,605 5,670 3,784 1,322 2.0 1.3 

นายสุภาพ กนกนาค 6,480 5,234 2,660 1,094 1.7 1.3 

นางแดง เรืองนา 7,326 5,027 3,105 242 1.7 1.1 

นางค าบั่ว สารีหอม 7,754 4,680 4,629 442 2.5 1.1 

นางเรไร สีทองสุข 7,551 5,643 4,533 763 2.5 1.2 

นางน้อย แสงมารต์ 7,506 5,571 4,346 1,436 2.4 1.3 

นายเฉลิม สีทองสุข 6,210 5,202 2,200 1,116 1.5 1.3 

น.ส.รัตนา ทิพกร 8,622 5,783 5,228 863 2.5 1.2 

นางบุหงา อินข าวงค์ 6,957 5,594 2,826 1,419 1.7 1.3 



ค่าเฉลี่ย 7,485 5,524 3,779 1,123 2.05 1.27 
T-test * * * 

หมายเหตุ : ns =ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  * =มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ผลผลิตและการเจริญเติบโต 

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 3 ปีพบว่าความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุเก็บเกี่ยวพบว่ากรรมวิธี
ทดสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ248เซนติเมตรสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ
240เซนติเมตร (ตาราง 15) 

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ1,385กิโลกรัมต่อไร่มากกกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,158กิโลกรัมต่อไร่(ตาราง 16) 
ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 3 ปีเกษตรกรขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น ราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 - 4.5 บาทต่อกิโลกรัม
กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ6,980บาทต่อไร่มากกกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ5,966บาท
ต่อไร่ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ4,761บาท/ไร่น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 
5,038 บาทต่อไร่เมื่อพิจารณาถึงรายได้สุทธิพบว่ากรรมวิธี ทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 2,218 บาทต่อไร่ สูง
กว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 928 บาทต่อไร่ โดยสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน(BCR) ของ
กรรมวิธีทดสอบมีค่าเท่ากับ 1.49 และกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าเท่ากับ 1.10 ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางผนวก 16)  
ตาราง 15ความสูงต้น  และความสูงฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  ต.หนองแม่นา 
 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2559-61 

ปี กรรมวิธี 
ความสูงต้น 

 (ซม.) 
ความสูงฝัก 

 (ซม.) 

2559 
วิธีทดสอบ 243 17.9 

วิธีเกษตรกร 234 16.7 

2560 
วิธีทดสอบ 249 18.7 

วิธีเกษตรกร 238 17.60 

2561 
วิธีทดสอบ 251 18.2 

วิธีเกษตรกร 246 15.6 

เฉลี่ย วิธีทดสอบ 248 18.3 



วิธีเกษตรกร 240 16.6 

ตาราง 16ค่าเฉลี่ยของผลผลิตต้นทุนรายได้รายได้สุทธิและค่า BCR ของวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรต.หนองแม่นา 
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ปี 2559-61 

ปี กรรมวิธี 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

รายได้เฉลี่ย 
 (บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

BCR 

2559 
วิธีทดสอบ 1,441 4,257 5,042 784 1.18 
วิธีเกษตรกร 1,237 4,066 4,330 264 1.10 

2560 
วิธีทดสอบ 1,052 6,304 8,418 2,114 1.30 
วิธีเกษตรกร 1,000 6651 7996 1,346 1.20 

2561 
วิธีทดสอบ 1,662 3,723 7,479 3,756 2.00 
วิธีเกษตรกร 1,238 4,397 5,572 1,175 1.00 

เฉลี่ย 
วิธีทดสอบ 1,385 4,761 6,980 2,218 1.49 
วิธีเกษตรกร 1,158 5,038.0 5,966 928 1.10 

หมายเหตุ : *ต้นทุน ค านวณจากค่าปัจจัยการผลิต ค่าแรง ค่าจ้าง ไม่รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสียโอกาสที่ดิน ค่า
เสื่อมต่างๆ 
 

 
ภาพ 8 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกร ต.หนองแม่นา 
                            อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
 

จากผลการทดสอบเฉลี่ยทั้ง 3 ปี ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอในของเกษตรกรที่เข้าร่วมด าเนิน
กาการทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึนและความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์



กับเกษตรกร อีกทั้งยังมีความพึงพอใจกับความรู้ที่ได้รับค่อนข้างมากและสนใจในการผสมปุ๋ยใช้เองน าไปปรับใช้กับ
พืชชนิดอื่นในพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง (ตาราง 18) 
ตาราง 18ความพึงพอใจของการจัดการเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ  
จ.เพชรบูรณ์ปี 2559-61 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจงานวิจัยการทดสอบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

   

- ก่อนการเสวนา 3.50 0.53 ปานกลาง 
- หลังการเสวนา 4.70 0.48 ค่อนข้างมาก 

2. ท่านสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยเพียงใด 4.60 0.70 ค่อนข้างมาก 
3. ท่านคิดว่าการใส่ปุ๋ยข้าวโพดแบบแผนของงานวิจัยสามารถ
ท าให้ข้าวโพดมีผลผลิตสูงสุดและลดต้นทุนการผลิต 

4.40 0.52 
ค่อนข้างมาก 

4. ท่านคิดว่าการใส่ปุ๋ยข้าวโพดสามารถปฏิบัติได้ 4.70 0.48 ค่อนข้างมาก 
5. งานวิจัยเรื่องนี้ท่านคิดว่ามีประโยชน์ระดับไหนต่อตัวท่าน 4.70 0.67 ค่อนข้างมาก 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

วิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการใช้ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,385 กิโลกรัมต่อไร่ สูง
กว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,158 กิโลกรัมต่อไร่ และมีผลตอบแทนรายได้เฉลี่ย 2,218 บาทต่อไร่ สูง
กว่าวิธีเกษตรกรที่มีผลตอบแทนรายได้เฉลี่ย 928บาทต่อไร่ท าให้เกษตรกรพึงพอใจ และมีเกษตรกรที่สนใจน า
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปปรับใช้ในแปลงเพ่ิมข้ึนอีก ส่วน
การสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การ
ฝึกอบรม สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรได้  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือให้เกิดความรู้และเข้าใจเรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2. การประชุมชี้แจงงานโครงการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบต้องชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจและชัดเจน 
และต้องคัดเกษตรกรที่มีความรับผิดชอบในงาน 

3. ควรมีการแนะน าให้ร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรน าแม่ปุ๋ยมาจ าหน่ายในพ้ืนที่ให้มากขึ้น
และควรแนะน าให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อแม่ปุ๋ยในรูปสหกรณ์ 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี  



2. ใช้ผลการทดลองนี้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาวิธีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 
11. ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณเกษตรกร ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการให้ใช้พื้นที่
ในการทดลองและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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