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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปญหาและความตองการในการพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
ปจจัยทางการเกษตร สภาพเศรษฐกิจและสังคมกับความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหมและ 3) แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม จํานวน
ทั้งหมด 386 คน ในพื้นที่ 7 อําเภอ 7 ตําบล จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 74,122 ไร 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใช สถิติพรรณนา 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด-ต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบปกติ  
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนเพศชาย อายุ
เฉลี่ย  49.39 ป  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส
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มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีแรงงานที่ใชในการเกษตรเฉลี่ย 2 คน มีพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 ทั้งหมดเฉลี่ย 5.78 ไร พื้นที่อยูอาศัยเฉลี่ย 0.25 ไร พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 5.10 ไร 
มีอาชีพปลูกพืชไร พืชสวนและเลี้ยงสัตว รอยละ 37.00 78.00 และ 15.00 ตามลําดับ มีลักษณะการ
ทําการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว รอยละ 45.90 การปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตวรอยละ 14.00 การ
เล้ียงสัตวอยางเดียวรอยละ 1.30 มีรายไดตอครัวเรือนจากการปลูกพืชเฉล่ีย 25,907.51 บาท รายได
จากการเลี้ยงสัตวเฉลี่ย 3,032.12 บาท รายไดจากการรับจางเฉลี่ย 12,615.49 บาท ภาวะหนี้สินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เฉลี่ย 86,150.26 บาท ภาวะหนี้สินจาก
ธนาคารพานิชยเฉลี่ย 2,538.86 บาท รอยละ 99.70 มีทุนในการทําการเกษตรเพียงพอ 
 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม มีความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน ดาน
การผลิตพืชและสัตว และดานการบริหาร และจัดการกลุม อยูในระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยทางการเกษตร สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีผลตอแนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซ่ึงสามารถแยก
เปนประเด็นยอยไดดังนี้ คือ 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับ อาชีพทางการเกษตร รายไดจากการเลี้ยงสัตว และภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชย 2) ดานการ
ผลิตพืชและสัตว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ อาชีพทางการเกษตร รายไดจาก
การเลี้ยงสัตว และภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. 3) ดานการบริหารและการจัดการ มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ระดับการศึกษา พื้นที่อยูอาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน อาชีพทางการเกษตร 
รายไดจากการเลี้ยงสัตว รายไดในครัวเรือน และรายไดจากการปลูกพืช  
 ปญหา อุปสรรคในการทําการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พบวา คุณสมบัติของดินใน
บางพื้นที่มีการอุมน้ํามากเกินไปทําใหน้ําทวมในฤดูฝนของพื้นที่ทําการเกษตร อีกทั้งดินเสื่อม
คุณภาพ ถนนเขาแปลงเกษตรชํารุดเสียหายและบางพื้นที่ยังไมมีถนนเขาแปลงเกษตร และไมมี
ไฟฟาเพื่อการเกษตร เกิดโรคแมลงระบาด พื้นที่ที่ไดรับสิทธิในการเขาทําประโยชนไมเพียงพอตอ
การเพาะปลูก และราคาผลผลิตตกต่ําเนื่องจากไมมีตลาดรองรับ  
 แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน คือ
การปรับปรุงและซอมแซมแหลงน้ําและถนนที่มีอยูเดิม การขยายเขตไฟฟาเพื่อเกษตรกรรม 2) ดาน
การผลิตพืชและสัตว คือ การสงเสริมความรูในการผลิตพืชและสัตว การสนับสนุนปจจัยการผลิต 
การใหความรูในการบริหารจัดการดิน สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ดานการตลาดและการ
จัดการ คือ สงเสริมการรวมกลุมและพัฒนากลุมเดิม การเพิ่มเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหแกเกษตรกรราย
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ยอย การจัดหาตลาดกลางเพื่อการเกษตรในระดับชุมชน ใหความรูและความเขาใจในเรื่อง
กรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
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Abstract 
 

 
The objectives of this research were to study 1) the problems and farmers’ 

needs on the occupational development in land reform zone, Chiang Mai province, 2) 

the relationship between personal characteristic factors, agricultural factors, and 

socio-economic conditions and the needs of farmers on occupational development in 

land reform zone, Chiang Mai province, and 3) the approach of occupational 

development in land reform zone. 

The samples of this study were 386 farmers in 7 subdistricts of 7 districts in 

land reform zone, Chiang Mai province with total 74,122 rai of land reform area. Data 

collection was done through questionnaires. Statistical techniques used were 

percentage, mean, standard deviations and simple linear multiple regression analysis. 

From the research finding, it was found that the majority of farmers were male 

with an average age of 49.39 years. Most of them graduated 4th grade of primary 

education level. They were Buddhist and married. An average of family member was 

4 persons with household labor averagely 2 persons. The farmers occupied land in the 

land reform zone averagely 5.78 rai with residential land 0.25 rai, and agricultural 

land averagely 5.10 rai. Their occupations were field crop farming, horticulture, and 

livestock raising as 37 %, 78% and 15% respectively. They conducted monoculture,
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 14% mixed culture and livestock raising, and 1.3 % livestock raising only. 

Agricultural earnings per household was 25,907.51 baht, livestock raising income was 

3,032.12 baht and average hiring income was 12,615.49 baht. The farmers had 

average dept burden from the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives 

(BAAC) 86,150.26 baht and from the commercial bank averagely 2,538.86 baht. Most 

of them had enough fund for their agricultural farming.  

 Farmers in the land reform zone needed the infrastructure, crops and livestock 

production at moderate level as well as administration and management. 

 According to the hypothesis testing, it was found that personal characteristic, 

agricultural factors and socio-economic condition were affected to the approach of 

occupational development in land reform zone. It could be separated into minor issues 

as follows: 1) infrastructure was significantly related to agricultural occupations, 

livestock raising income and dept burden from the commercial bank, 2) crops and 

livestock production was significantly associated to agricultural occupations, 

livestock raising income and dept burden from the BAAC, 3) administration and 

management was significantly related to education level, residential land, agricultural 

occupations, livestock raising income, and household and crop income. 

 Problems and obstacles of farming in the land reform zone were flood in 

farmland, soil degradation, damaging road or lack of farm road, lack of power supply 

in farm, outbreak of crop pests, insufficiency of farmland, low price of production. 

Approaching to occupational development of land reform zone, 1) on the 

infrastructure, the concerned agencies should improve water supply and road, and 

increase power supply in farm, 2) on the crops and livestock production, concerned 

agencies should support crop and livestock knowledge extension, inputs, soil 

management knowledge, and self-sufficient economy program, 3) on the 

administration and management, they should support and develop group 

establishment, increase fund in agriculture at low interest rate to farmer, support for 

marketing outlets, and provide knowledge and understanding on land ownership 

rights in the land reform zone. 

 


