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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้แรงงานในการปลูกขา้ว รวมถึงตน้ทุน
และผลผลิตของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการ
ยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรจ านวน 300 รายในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร โดยใชว้ธีิการสุ่ม
อยา่งง่ายและแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

 ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีสมาชิกภายในครอบครัวจ านวน 3 คน และประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลกั หวัหนา้ครอบครัวส่วนมากมีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัประถมศึกษา 
และภายในครอบครัว บุตรจะมีระดบัการศึกษาสูงสุด เกษตรกรมกัจะปลูกขา้ว 3 รอบการผลิตในหน่ึง
ปีเน่ืองจากมีน ้ าเพียงพอส าหรับการปลูกตลอดปีและไม่ประสบปัญหาแห้งแลง้ เกษตรกรส่วนใหญ่มี
พื้นท่ีการเพาะปลูกไม่เกิน 30 ไร่และมีผลผลิตรวม 71-80 ถงัต่อไร่  

 รูปแบบการใช้แรงงานในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ค่าจา้งแรงงานของทั้ งผูช้ายและ
ผูห้ญิงภายในพื้นท่ีอยู่ท่ีประมาณ 300 บาทต่อวนั ในขั้นตอนของการเตรียมดิน ส่วนมากเกษตรกรจะ
ใช้แรงงานแบบจา้งเหมาเคร่ืองจกัร ในขั้นตอนการเพาะกลา้ของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วแบบนาด าและ
โยนกลา้ เกษตรกรจะนิยมจา้งเหมาและผูรั้บเหมาจะจดัการเร่ืองกลา้ขา้วท่ีใชใ้นการปลูกและคิดค่าจา้ง
รวมในขั้นตอนการปลูก ส่วนผูป้ลูกขา้วแบบนาหว่านสามารถท่ีจะเพาะเมล็ดขา้วดว้ยตวัเองไดจึ้งไม่
เสียค่าใชจ่้าย ขั้นตอนการปลูก เกษตรกรท่ีปลูกขา้วแบบนาด ามกัจะใชแ้รงงานแบบจา้งเหมาเคร่ืองจกัร 
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ส่วนเกษตรกรท่ีปลูกข้าวแบบนาหว่านมักจะใช้แรงงานจ้างหรือแรงงานภายในครัวเรือน และ
เกษตรกรท่ีปลูกขา้วแบบโยนกล้าจะนิยมใช้แรงงานแบบจา้งเหมา ขั้นตอนของการหว่าน การพ่น
สารเคมีควบคุมวชัพืช เกษตรกรจะนิยมใชแ้รงงานจา้ง ในการหวา่นปุ๋ย เกษตรกรจะใชแ้รงงานภายใน
ครัวเรือนหรือแรงงานจ้าง ส่วนการฉีดสารเคมีป้องกันโรคและแมลง จะใช้แรงงานจ้าง และใน
ขั้นตอนการเก็บเก่ียว เกษตรกรจะนิยมการจา้งเหมาเคร่ืองจกัร 

 ตน้ทุนของเกษตรกรแตกต่างกนัออกไปตามวิธีการปลูกและปริมาณเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
เกษตรกรมี หากมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัจ านวนมาก จะส่งผลท าให้มีตน้ทุนคงท่ีท่ีสูง แต่
เกษตรกรสามารถจา้งเหมาเคร่ืองจกัรเพื่อลดตน้ทุนคงท่ีได ้ในส่วนของตน้ทุนผนัแปร หากเกษตรกร
เลือกปลูกขา้วด้วยนาด าหรือโยนกลา้ เกษตรกรจะมีตน้ทุนผนัแปรท่ีต ่าเน่ืองจากใช้ปริมาณสารเคมี
ควบคุมวชัพืชนอ้ยลง เน่ืองจากการปลูกขา้วดว้ยวธีินาด าหรือโยนกลา้สามารถลดปัญหาเร่ืองวชัพืชลง
ได ้ส่วนการปลูกขา้วดว้ยวธีินาหวา่น จะมีค่าใชจ่้ายเร่ืองสารเคมีควบคุมวชัพืชท่ีสูงกวา่สองวธีิดงักล่าว 
อนัจะส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บลดลงตามไปดว้ย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกร พบว่า ระดบัการศึกษาสูงสุดของหัวหนา้ครอบครัวและบุคคล
ภายในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
และปัจจยัทางดา้นการเงินของเกษตรกร รายไดจ้ากการท าการเกษตรอ่ืน ๆ ของเกษตรกร รายไดอ่ื้น ๆ 
ของครัวเรือนเกษตรกร และยอดหน้ีสินและยอดเงินออมในปัจจุบนัของเกษตรกร ไม่มีความสัมพนัธ์
กับการตัดสินใจเลือกวิธีการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกร ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของ
เกษตรกร จ านวนสมาชิกภายในครอบครัว ประสบการณ์ดา้นการเพาะปลูกขา้ว ปัจจยัทางดา้นการเงิน 
รายไดจ้ากการปลูกขา้วในปีก่อน รายจ่ายครัวเรือน และความตอ้งการเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อ
เขา้มาให้ความรู้ด้านการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า พบว่ามีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือก
วธีิการปลูกขา้วดว้ยวธีิโยนกลา้ของเกษตรกร 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to study the rice planting labor use model, the farmers’ 
production cost and productivity in Mueang district, Kamphaeng Phet province and the factors that 
relates to the adoption of parachute rice planting methods in Mueang district, Kamphaeng Phet province. 
The population used in the study included 300 farmers in areas of Mueang District, Kamphaeng 
Phet province. With regard to data collection, it was acquired by using the random sampling method 
and the questionnaire as a tool. Data analysis was conducted via the statistical package program.  

 The findings revealed that most farmers had three family members and occupied the 
agriculture as their main occupation. Mostly, the family heads had primary education as the 
educational background and their children would have the highest educational level. The farmers 
would like to grow the rice three production cycles in one year because there was enough water for 
cultivation all year round and did not face the drought. Most farmers showed having the land areas 
of not more than 30 rais and total productivity of 71-80 barrels per rai.  

 Regarding the farmers’ labor use model in the rice cultivation, it found that the wage of 
laborers both men and women in the area is approximately 300 baht per day. According to the step 
of soil preparation, most farmers applied the labor use in form of hiring employment but in the step 
of seedling culture of the farmers who cultivated the rice in forms of lowland planting and parachute 
rice planting. The farmers would like to use the hiring employment and the hirer would manage the 



 

ซ 

rice plantlets used for planting and valued the hiring cost mixed in the step of planting.  With regard 
to the paddy-sown planting farmer was able to do the rice grain culture itself, this did not let to get 
the expense. In terms of planting steps, the farmers who cultivated the rice in forms of lowland 
planting would like to hire the laborers or use the household labor as the parachute rice planting 
farmers liked to use the hiring employment method. However, in step of sowing and using chemical 
spray for weed control, the farmers preferred to hire the laborers and would also use the household 
labor and hiring laborers. According to sprays of chemicals for insect and disease prevention, the 
farmers would hire the laborers, and the farmers preferred the machine hiring method in the step of 
harvesting.  

 It found that the costs of the farmers differentiated according to the planting methods and a 
number of machines and equipment that the farmers had. If there were a number of modern 
machines and equipment, it would result in high fixed costs. However, the farmers could hire the 
machines for reduce such fixed costs. Regarding the variable cost, if the farmers chose the methods 
of lowland planting or parachute planting, they would have lower variable costs due to less use of 
chemicals for weed control and the methods of lowland planting and parachute planting could also 
reduce the weed problem. However, the rice sowing method would have the expense on chemicals 
for weed control more than such two methods above mentioned and this would result in reduction of 
returns, accordingly.  

 In accordance with personal factors, it found that the levels of educational background of the 
head of family and family member, farmers’ economic and financial factors, income from other 
agricultures and other households’ income, farmers’ total debt and total saving deposits, it found 
that there was no correlation with decision making to choose the methods of parachute rice planting 
of the farmers. Regarding farmers’ personal factors and family members, experience in rice 
planting, financial factors, income from rice planting in the previous year, household expenditure 
and requirement of agricultural extension officials for providing knowledge of parachute rice 
planting method,  it found that there was no correlation with decision making of the farmers’ 
parachute rice planting method. 
 


