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บทที ่6 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของเกษตรกรในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัก าแพงเพชร ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบการใชแ้รงงานในการปลูกขา้ว รวมถึงตน้ทุน
และผลผลิตของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการ
ยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของเกษตรกร ในอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร โดยใช้ขอ้มูล
จากตวัอยา่งเกษตรกร 300 ตวัอยา่ง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 รูปแบบการใช้แรงงานในการปลูกขา้วของเกษตรกรในอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร ใน
ขั้นตอนของการเตรียมดินของเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบจา้งเหมาเคร่ืองจกัร เน่ืองจากสะดวก
รวดเร็วและประหยดัเวลากวา่ (ร้อยละ 76.30) ส่วนเกษตรกรท่ีใชแ้รงงานในครัวเรือนในการเตรียมดิน
นั้นเป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูกน้อยจึงไม่จ  าเป็นต้องจา้งเหมาเคร่ืองจกัร (ร้อยละ 22.30) 
จ านวนแรงงานท่ีใชจึ้งมีเพียง 1 คน เพราะการจา้งเหมาเคร่ืองจกัรหรือการใช้แรงงานในครอบในการ
เตรียมดินก็จะใชเ้พียงคนขบัรถไถนาเดินตามหรือรถไถขนาดใหญ่เพียงคนเดียวเท่านั้น (ร้อยละ 73.30) 
จ  านวนวนั เวลาท่ีใช้ต่อวนั และค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจะมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กบัพื้นท่ีเพาะปลูก
ของเกษตรกร 

การเพาะกลา้เพาะเมล็ด เกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวธีินาด าและโยนกลา้นิยมใชแ้รงงานแบบจา้ง
เหมาเคร่ืองจกัรและแรงงานจา้ง ซ่ึงผูรั้บเหมาจะท าการเพาะกลา้ให้แก่เกษตรกรผูจ้า้งทั้งหมด หากจา้ง
เหมาเคร่ืองจกัรเพื่อท าการด านาจะใชแ้รงงานในการเพาะกลา้จ านวน 1-3 คน และหากจา้งเหมาเพื่อท า
การโยนกลา้จะใชแ้รงงานในการเพาะกลา้จ านวน 10 คน และจ านวนวนัท่ีใชใ้นการเพาะกลา้จะอยู่ท่ี
ประมาณ 7-9 วนั วนัละ 7-9 ชัว่โมง ส่วนเกษตรกรท่ีใช้วิธีการปลูกขา้วแบบนาหวา่นนิยมใชแ้รงงาน
ภายในครัวเรือนเน่ืองจากขั้นตอนการเพาะเมล็ดนั้นไม่ยุ่งยากมากนักเกษตรกรสามารถเพาะเองได้
(ร้อยละ 96.00) และใช้แรงงานเพียง 1 คน จ านวนวนัท่ีใช้ในการเพาะเมล็ดจะอยู่ท่ีประมาณ 7-9 วนั 
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วนัละ 7-9 ชัว่โมง ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการการเพาะกลา้เพาะเมล็ดนั้น ส าหรับการปลูกขา้วดว้ยวิธี
นาด าและโยนกลา้ จะคิดค่าจา้งเหมาจ่ายในขั้นตอนของการปลูกทีเดียว ส่วนการปลูกขา้วดว้ยวิธีนา
หวา่นเน่ืองจากเกษตรกรลงมือเพาะเมล็ดเองจึงไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 การปลูก การหว่าน และการโยนกลา้ เกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าจะนิยมใช้แรงงานจา้ง
เหมาเคร่ืองจกัรในการปักด าขา้ว คิดเป็นร้อยละ 49.00 และใช้แรงงานในการปักด าจ านวน 1 -5 คน 
ส่วนแรงงานภายในครัวเรือนและแรงงานแลกเปล่ียนพบว่ามีจ านวนใกลเ้คียงกนั ร้อยละ 24.00 และ
ร้อยละ 26.00 เกษตรกรท่ีใช้วิธีปลูกขา้วแบบนาหว่านจะใช้รูปแบบแรงงานภายในครัวเรือน และ
แรงงานจา้ง ร้อยละ 34.00 และร้อยละ 47.00 และนิยมใชแ้รงงานในการหวา่น 1-5 คน ใชเ้วลาในการ
ปักด า การหวา่นเมล็ด และการโยนกลา้ขา้ว 1 วนั วนัละ 7-9 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายในการปลูก การหวา่น 
และการโยนกลา้ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีของเกษตรกร 

 การให้น ้ าของเกษตรกรทั้งหมดจะนิยมใชแ้รงงานภายในครัวเรือน จ านวน 1 คน เพื่อดูแลการ
ให้น ้ า เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีไม่ยาก เพียงแค่เฝ้าดูแลเคร่ืองสูบน ้ าและคอยเปิดปิดคนันาเพื่อรักษา
ระดับน ้ าในแปลงนาเท่านั้น ซ่ึงโดยทัว่ไปเกษตรกรจะท าการให้น ้ าข้าวประมาณ 105 วนั ก็จะถึง
ระยะเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงการดูแลการให้น ้ าของเกษตรกรจะท าการสูบน ้ าจากคลองชลประทาน 
สระ หรือคลองเพื่อเขา้แปลงนา และดูแลเคร่ืองสูบน ้ าเป็นระยะ ดงันั้นเวลาท่ีใชใ้นการดูแลรักษาของ
เกษตรกรจึงแตกต่างกนัออกไป และเน่ืองจากเป็นแรงงานภายในครัวเรือนจึงท าให้มีค่าใชจ่้ายไม่มาก
นกั 

 การพน่/หวา่น สารคุมวชัพืช (3 คร้ัง ต่อรอบการผลิต) การปลูกขา้วดว้ยวธีินาด าและโยนกลา้จะ
ใช้สารเคมีคุมวชัพืชชนิดเม็ดซ่ึงใช้วิธีการหว่าน ส่วนนาหว่านจะใช้วิธีการพ่นสารเคมีแทน ซ่ึง
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าและโยนกลา้นิยมจา้งแรงงานเพื่อใชใ้นหวา่นสารคุมวชัพืชเพราะการ
หว่าน สารคุมวชัพืชต้องจบัตอ้งสารเคมีโดยตรง เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อตวัเกษตรกร และสะดวก
รวดเร็วกวา่ลงมือปฏิบติัเองซ่ึงตอ้งหว่านสารคุมวชัพืชให้เสร็จตรงตามวนัเวลาท่ีตอ้งการ จึงนิยมใช้
แรงงานจา้งแทน (ร้อยละ 65.00) ส่วนเกษตรกรท่ีใชแ้รงงานภายในครัวเรือนหวา่นสารคุมวชัพืชเอง
นั้น เป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกนอ้ย สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง (ร้อยละ 35.00) มีการคิดค่าจา้งเป็น
แบบกระสอบ กระสอบละ 100 บาท ส่วนเกษตรผูป้ลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่นจะใชรู้ปแบบแรงงานเป็น
แบบแรงงานภายในครัวเรือนและแรงงานจา้งในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการพ่น
สารคุมวชัพืชนั้นจะใชจ้  านวน 1-3 คน ประกอบดว้ยคนถือสาย ลากสาย และคนพ่นสารเคมี ค่าใชจ่้าย
ท่ีใชใ้นการพน่สารคุมวชัพืชนั้นเท่ากบั 60 บาท ต่อไร่ ต่อแรงงานจา้ง 1 คน จ านวนวนัและชัว่โมงท่ีใช้
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ต่อวนัในการหวา่น/พ่นสารเคมีคุมวชัพืชนิยมท าให้เสร็จภายในวนัเดียว เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษา
ในขั้นตอนต่อไป 

 การใส่ปุ๋ย (3 คร้ัง ต่อรอบการผลิต) เกษตรกรนิยมจา้งแรงงานเพื่อใชใ้นการหวา่นปุ๋ยเพราะการ
หวา่นปุ๋ยตอ้งจบัตอ้งสารเคมีโดยตรง เพื่อป้องกนัอนัตรายของตวัเกษตรกร และสะดวกรวดเร็วกวา่ลง
มือปฏิบติัเองซ่ึงตอ้งหว่านปุ๋ยให้เสร็จตรงตามวนัเวลาท่ีตอ้งการ จึงนิยมใช้แรงงานจา้งแทน (ร้อยละ 
64.00) ส่วนเกษตรกรท่ีใชแ้รงงานภายในครัวเรือนหวา่นปุ๋ยนั้น เป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกนอ้ย 
สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง (ร้อยละ 36.00) หากเกษตรกรใชแ้รงงานภายในครัวเรือนจะใช้แรงงานเพียง 
1-3 คน แต่ถา้หากเกษตรกรใช้แรงงานจา้งจะท าการจา้งแรงงานตามความเหมาะสมของขนาดพื้นท่ี
การเพาะปลูก ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการหวา่นปุ๋ยจึงต่างกนัออกไปตามจ านวนแรงงาน ซ่ึงอตัราค่าจา้งท่ีใช้
ในการหวา่นปุ๋ยนั้นเท่ากบั 40 บาท ต่อไร่ ต่อแรงงานจา้ง 1 คน และนิยมท าให้เสร็จภายในวนัเดียวเพื่อ
สะดวกแก่การดูแลรักษาในขั้นตอนต่อไป 

 การเก็บเก่ียวผลผลิต เกษตรกรทั้ งหมดใช้แรงงานแบบจา้งเหมาเคร่ืองจกัรในการเก็บเก่ียว 
เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีทุนเพียงท่ีจะซ้ือรถเก่ียวขา้วเป็นของตนเองซ่ึงมีราคาสูงมาก จ านวนแรงงานท่ี
ใชใ้นการเก็บเก่ียวขา้วจะเท่ากบั 1 คนทั้งหมด นัน่คือคนขบัรถเก่ียวขา้ว ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียว
ผลผลิตจะมีค่ามากเน่ืองจากอตัราค่าจา้งแบบจา้งเหมาเคร่ืองจกัรในการเก็บเก่ียวผลผลิตนั้นเท่ากบั 450 
บาทต่อไร่ ค่าใชจ่้ายจะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีการเพาะปลูกของเกษตรกร 

 ต้นทุนคงท่ีทั้ งหมดเฉล่ีย ตลอดปีของการเพาะปลูก มาจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เน่ืองจากเกษตรกรประกอบอาชีพการท านาเป็นอาชีพหลัก จ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัเพื่อความสะดวกในการเพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรกรตอ้งลงทุนเพื่อซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ซ่ึงพบวา่การปลูกขา้วดว้ยวธีินาด า นาหวา่น และโยนกลา้ ทั้งสามวธีิ มีตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียใกลเ้คียงกนั 

 ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดตลอดปีของการเพาะปลูก ประกอบไปดว้ย ค่าจา้งแรงงาน ค่าเมล็ดพนัธ์ุ 
ค่าปุ๋ย ยา และสารเคมี ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกณ์ รวมไปถึงค่าน ้ ามนัท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองจกัร
ต่างๆ พบว่า การปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด า และโยนกลา้จะมีตน้ทุนผนัแปรท่ีน้อย เน่ืองจากการปลูกขา้ว
ดว้ยวิธีนาด าและโยนกลา้ สามารถลดปัญหาวชัพืชในขั้นตอนของการปลูกไดดี้กวา่การปลูกขา้วดว้ย
วิธีนาหวา่น ส่วนค่าใชจ่้ายดา้นการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จะผนัแปรตามปริมาณเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ท่ีเกษตรกรมี หากมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์มากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก็จะมีมากข้ึน
ตามไปดว้ย 
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 ตน้ทุนผนัแปร ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน พบวา่เกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่นจะมีค่าใช้จ่าย
ดา้นแรงงานต ่าสุดเน่ืองจากการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่นนั้น ในขั้นตอนของการหวา่นเมล็ด สามารถ
ใชแ้รงงานภายในครัวเรือน หรือแรงงานจา้งท่ีมีอตัราค่าจา้งท่ีต ่า คือ ไร่ละ 50 บาท ส่วนนาด าและโยน
กลา้จ าเป็นตอ้งใช้แรงงานจา้งเหมา ซ่ึงมีราคาท่ีสูงกวา่มาก ส่วนขั้นตอนอ่ืนๆ นั้นพบว่าใกลเ้คียงกนั
เน่ืองจากอตัราค่าจา้งในแต่ละขั้นตอน ในพื้นท่ีเท่ากนั 

 เม่ือเปรียบเทียบต้นทุนผนัแปรในแต่ละวิธีจะพบว่า การปลูกข้าวด้วยวิธีนาหว่านมีต้นทุน
ทางดา้นแรงงานท่ีต ่ากว่ามาก แต่การปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหว่านจะพบกบัปัญหาของวชัพืชท่ีมีปริมาณ
มาก ส่งผลให้จ  าเป็นต้องมีการพ่นสารเคมีคุมวชัพืชจึงท าให้มีค่าใช้ในส่วนน้ีมาก และยงัส่งผลถึง
ปริมาณผลผลิตท่ีไดรั้บนอ้ยลงตามไปดว้ย ส่วนการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าและโยนกลา้นั้น มีค่าใชจ่้าย
ทางดา้นแรงงานในขั้นตอนของการปลูกท่ีสูง เน่ืองจากเป็นการจา้งเหมา แต่การปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด า
และโยนกลา้ สามารถลดปัญหาวชัพืช ส่งผลใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนในส่วนของสารเคมีลง อีกทั้งยงัได้
ผลผลิตท่ีมากกวา่การปลูกขา้วดว้ยวธีินาหวา่น 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ของเกษตรกร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุ
คลของเกษตรกร จ านวนสมาชิกภายในครับครัวของเกษตรกร และมีประสบการณ์ในการเพาะปลูก
ขา้วของเกษตรกร ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกวิธีการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของเกษตรกร 
เน่ืองจากหากเกษตรกรมีสมาชิกมาก ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารดา้นการเพาะปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยน
กลา้ก็จะมากข้ึนตามไปดว้ย ส่งผลใหเ้กษตรกรเกิดความสนใจในการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้มาก
ข้ึน ส่วนประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร หากเกษตรกรมีประสบการณ์ด้านการ
เพาะปลูกมากเท่าไหร่ เกษตรกรจะทราบว่าควรเลือกปลูกขา้วดว้ยวิธีใดท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีท่ี
ตนเองมี  หรือเหมาะสมกับสภาพดินภายในพื้ น ท่ีของตน หรือเหมาะสมกับฤดูกาล ดังนั้ น
ประสบการณ์ดา้นการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกรจึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกปลูกขา้วดว้ยวิธีการ
โยนกลา้  

 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกวธีิการปลูกขา้วดว้ยวิธี
โยนกลา้ของเกษตรกร 

 ปัจจยัระดบัความสามารถในการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกร ความตอ้งการเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
เพื่อเขา้มาให้ความรู้ดา้นการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ หากเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการปลูกขา้ว
ดว้ยวิธีการโยนกลา้จากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมจะท าให้เกษตรกรทราบถึงขอ้ดีของการปลูกขา้วดว้ยวิธีการ
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โยนกลา้มากข้ึน ส่งผลท าให้เกษตรกรหันมาท าการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้มากข้ึนตามไปด้วย 
ดงันั้นความตอ้งการเจา้หน้าท่ีส่งเสริมเพื่อเขา้มาให้ความรู้ดา้นการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้จึงมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกวธีิการปลูกขา้วดว้ยวธีิโยนกลา้ของเกษตรกร 

 ปัจจยัทางดา้นการเงินของเกษตรกร เกษตรกรจะค านวณตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีได้รับจาก
การเพาะปลูกขา้วดว้ยวธีิต่างๆ และเม่ือทราบถึงผลตอบแทนท่ีสูงสุดไดจ้ากการปลูกขา้วดว้ยวธีิใดแลว้ 
เกษตรกรจะท าการปลูกขา้วดว้ยวิธีนั้นต่อไป ดงันั้นรายไดจ้ากการปลูกขา้วของเกษตรกรในปีก่อนจึง
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกวิธีการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกล้าของเกษตรกร ส่วนรายได้จาก
การเกษตรอ่ืนๆ นั้นไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของ
เกษตรกร เน่ืองจากการท าการเกษตรอ่ืนๆ เม่ือไดผ้ลตอบแทนออกมาเกษตรกรก็ตอ้งน าเงินในส่วนนั้น
ไปลงทุนเพื่อท าการเกษตรอ่ืนๆ ในรอบการผลิตถดัไป ในส่วนของรายไดอ่ื้นของเกษตรกรนั้น ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกวิธีการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของเกษตรกรเน่ืองจาก มีเกษตรกร
นอ้ยรายท่ีจะประกอบอาชีพเสริมทางดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่เกษตรกรรม จึงท าให้รายไดใ้นส่วนน้ีมีน้อยมาก
และไม่ส่งผลต่อตน้ทุนการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกร 

 รายจ่ายครัวเรือนของเกษตรกรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของ
เกษตรกรเน่ืองจาก หากเกษตรกรมีรายจ่ายท่ีสูง จะส่งผลท าให้เกษตรกรมีเงินทุนท่ีใชส้ าหรับการปลูก
ขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ไม่เพียงพอ ซ่ึงตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูงในระยะแรก เพราะเป็นขั้นตอนท่ีใชแ้รงงาน
จา้งเหมาทั้งหมดท าใหมี้ค่าใชจ่้ายท่ีสูง  

 ยอดหน้ีสินและยอดเงินออมของเกษตรกร ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกวธีิการปลูกขา้วดว้ยวิธี
โยนกล้าของเกษตรกร เน่ืองจาก เกษตรกรตวัอย่างประกอบอาชีพการปลูกขา้วเป็นหลกั ไม่ว่าจะมี
หน้ีสินหรือเงินออมมากนอ้ยเพียงใด หากมีเงินทุนท่ีใชใ้นการเพาะปลูกไม่เพียงพอ หรือมีเงินออมไม่
มากพอท่ีจะใช้ท าการเพาะปลูกในรอบการผลิตถดัไป ก็จะท าการกูเ้งินจากแหล่งเงินกูต่้างๆ เพิ่มเติม 
เพื่อท่ีจะสามารถน ามาเป็นทุนส าหรับการปลูกขา้วในรอบการผลิตถดัไปได ้

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาเร่ืองการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ก าแพงเพชรซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของผูว้ิจยัเอง จึงท าให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสออกไปสังเกตการณ์อยา่งใกลชิ้ด 
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รวมทั้งไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กบัเกษตรกรผูใ้หข้อ้มูล ท าใหผู้ว้จิยัมีประสบการณ์โดยตรงจาก
เกษตรกร จึงขอเสนอแนะเป็นประเด็นต่างๆ ไวด้งัน้ี 

 6.2.1 ผลการวิจยัพบว่าลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกร ระดบัการศึกษาสูงสุดของหัวหน้า
ครอบครัว โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศึกษา ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดการยอมรับนวตักรรมใหม่ๆ 
ล าบาก ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีส่งเสริมควรมีการฝึกอบรมเกษตรกรโดยอาศยัความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า เพื่อให้
เกษตรกรทราบถึงผลดี ของการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้และน าไปปฏิบติักนัมากข้ึน 
 6.2.2. เกษตรกรบางครัวเรือนให้ความสนใจต่อการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยน แต่เน่ืองจากการ
ปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้นั้น ตอ้งใชเ้งินทุนท่ีสูงในระยะแรก เกษตรกรบางครัวเรือนยงัขาดเงินทุน
ท่ีจ าเป็นในการเพาะปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ ดงันั้นควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแหล่งเงินทุน เพื่อท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือในดา้นสินเช่ือแก่เกษตรกร เพื่อท่ีจะท าใหเ้กษตรกร
ท่ีสนใจสามารถปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้กนัไดม้ากข้ึน 
 6.2.3 แมว้่าเกษตรกรท่ีผ่านการท านาดว้ยวิธีการโยนกลา้มาแลว้ บางรายเคยท ามาแลว้ถึง 5-6 
คร้ัง แต่หากสังเกตดูจากวิธีการเพาะปลูกท่ีใช้แรงงานจา้ง (ไม่ไดล้งมือปฏิบติัเอง) เกษตรกรจะไม่สา
มารถ่ายทอดความรู้หรือแนะน าให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนท่ีมีความสนใจหรือตอ้งการท่ีจะปลูกขา้วดว้ย
วิธีการโยนกลา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากจะพิจารณาว่าเกษตรกรมีการยอมรับการปลูกขา้วแบบ
โยนกล้าแต่ในรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะก็จะเกิด
ประสิทธิภาพต ่าในการผลิตดว้ย แมว้า่เกษตรกรจะยอมรับแลว้ก็ตาม 
 6.2.4 เกษตรกรมีรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขา้วน้อย เน่ืองจากเกษตรกรนิยมซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเอง ท าห้มีตน้ทุนคงท่ีท่ีสูง แต่ถา้หากวา่เกษตรกรหันมาใชก้ารจา้ง
เหมาเคร่ืองจกัรในการเพาะปลูกบางขั้นตอนแทน จะท าให้ตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรลดลง ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ดงันั้นจึงควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาจา้งเหมาเคร่ืองจกัรแทนการซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการเพาะปลูกเป็นของตนเองมากข้ึน 

6.3 ข้อจ ากดัในการศึกษาและแนวทางในการศึกษาต่อไป 

 6.3.1 หากมีการวจิยัเก่ียวกบัการยอมรับของเกษตรกร ควรวางแนวทางการวเิคราะห์ในเร่ืองของ
การยอมรับในกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า
เพื่อท่ีจะท าให้ทราบว่าขั้นตอนหรือกรรมวิธีใดท่ีท าให้เกษตรกรยอมรับ และมากหรือน้อยเพียงใด 
เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนพฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 
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 6.3.2 การวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกล้าของเกษตรกร ในปัจจุบนั
นับเป็นส่ิงส าคัญมากส าหรับสังคมไทย เพราะสังคมเราก าลังอยู่ในขั้นพัฒนา เกษตรกรล้วนแต่
พยายามน าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ การปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยน
กลา้นบัเป็นวิธีการใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี แต่
เหตุใดเกษตรกรบางกลุ่มจึงยงัไม่หันมาใส่ใจเร่ืองการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้อย่างเต็มรูปแบบ 
ดงันั้นนอกจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรแล้วนั้น ควรมี
การศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ของเกษตรกรดว้ย เช่น 
วิธีการส่งเสริมหรือเผยแพร่เทคโนโลยี ปัจจยัทางด้านวิธีการส่งเสริมการเกษตรกรของนักส่งเสริม
การเกษตร เป็นตน้ 


