
บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาถึง แนวทางการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบการอธิบายตามลําดับ
ดังนี้ 

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะพืน้ฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดิน 

ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการผลิต  
และดานการตลาดของเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดิน 

 ตอนที่  3  ปญหา อุปสรรคในการทําการเกษตรในเขตพืน้ที่ปฏิรูปที่ดิน 
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจ และ 
 สังคมของเกษตรกรกับความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขต 
 ปฏิรูปที่ดิน 

ตอนที่  5  แนวทางการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจงัหวัดเชียงใหม 
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ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานขอมูลดานการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
 ในเขตปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดเชียงใหม 

1.1  เพศ 
 จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสวนใหญ รอยละ 66.80 เปนเพศชาย 
และรอยละ 33.20 เปนเพศหญิง (ตาราง 3) 

1.2  อายุ  
 จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีอายุมากที่สุด 80 ป อายุนอยที่สุด 20 ป 
และอายุเฉลี่ย 49.39 ป และพบวาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรอยละ 35.50 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 
รองลงมาอยูในชวงอายุ 51 – 60 ป ชวงอายุ 31 – 40 ป ชวงอายุมากกวา 60 ป และชวงอายุนอยกวา
หรือเทากับ 30 ป รอยละ 28.80 รอยละ 16.10 รอยละ 15.00 และรอยละ 4.70 ตามลําดับ (ตาราง 4) 

1.3 ระดับการศึกษา  
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีระดับการศึกษาจบชั้น ป.4 รอยละ 

49.5 รองลงมาจบการศึกษาสูงกวา ป.4 รอยละ 24.4 และไมไดรับการศึกษา รอยละ 14.8 ตามลําดับ
(ตาราง 5) 

1.4  ศาสนา 
 จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดินสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 
98.40 และศาสนาคริสต รอยละ 1.60 (ตาราง 6) 

1.5  สถานภาพสมรส 
 จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 
87.60 รองลงมามีสถานภาพเปนหมาย คิดเปนรอยละ 6.20 และสถานะภาพโสด รอยละ 4.9 
ตามลําดับ (ตาราง 7) 
ตาราง  3  จํานวนและรอยละเพศของเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดิน 
 

เพศ จํานวนคน รอยละ 
ชาย 258 66.80 
หญิง 128 33.20 
รวม 386 100.00 
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ตาราง  4  จํานวนและรอยละอายุของเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดิน 
 

อายุ  (ป) จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 30 18 4.70 

31 – 40 62 16.10 
41 – 50 137 35.50 
51 – 60 111 28.80 

มากกวา 60 ป 58 15.00 
รวม 386 100.00 

อายุต่ําสุด 20 ป    อายุเฉลี่ย   49.39 ป 
อายุสูงสุด 80 ป    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.83  
 

ตาราง  5  ระดบัการศึกษาของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

การศึกษา จํานวนคน รอยละ 
ไมไดรับการศกึษา 57 14.80 

จบการศึกษาต่าํกวา ป.4 44 11.40 
จบการศึกษา ป.4 191 49.50 

จบการศึกษาสงูกวา ป.4 94 24.40 
รวม 386 100.00 

 
ตาราง  6  จํานวนและรอยละของศาสนาของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 

ศาสนา จํานวนคน รอยละ 
พุทธ 380 98.40 
คริสต 6 1.60 
รวม 386 100.00 
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ตาราง  7  จํานวนและรอยละสถานภาพสมรสของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 

สถานภาพ จํานวนคน รอยละ 
โสด 19 4.90 

แตงงาน 338 87.60 
หยาราง 5 1.30 
หมาย 24 6.20 
รวม 386 100.00 

 

1.6  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีสมาชิกครัวเรือนนอยสุด 1คน สมาชิก
ครัวเรือนมากสุด 9 คน โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.09 คน และพบวาสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน 3 -
4 คน รอยละ 56.50 รองลงมามีสมาชิกครัวเรือน มากกวา 4 คน และมีสมาชิกครัวเรือน1 – 2 คน คิด
เปนรอยละ 32.60 และรอยละ 10.90 ตามลําดับ (ตาราง 8) 
 

ตาราง  8  จํานวนและรอยละสมาชิกครัวเรือนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 

สมาชิกในครัวเรือน จํานวนคน รอยละ 
1 – 2 42 10.90 
3 – 4 218 56.50 

มากกวา 4 คน 126 32.60 
รวม 386 100.00 

 

สมาชิกครัวเรือนนอยสุด 1 คน   สมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4.09 คน 
สมาชิกครัวเรือนมากสุด 9 คน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39  
 

1.7  จํานวนแรงงานที่ใชในภาคเกษตร  
 จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแรงงานที่ใชในการเกษตรนอยสุด 1 
คน แรงงานที่ใชในการเกษตรมากสุด 6 คน โดยแรงงานที่ใชในการเกษตรเฉลี่ย 2.08 คน และพบวา
สวนใหญแรงงานที่ใชในการเกษตร 1 – 2 คน รอยละ 79.80 และมากกวา 2 คน รอยละ 20.20 
(ตาราง 9) 
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ตาราง  9  จํานวนและรอยละสมาชิกครัวเรือนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 

แรงงานที่ใชในการเกษตร จํานวนคน รอยละ 
1 – 2 308 79.80 

มากกวา 2 คน 78 20.20 
รวม 386 100.00 

 
แรงงานที่ใชในการเกษตรนอยสุด 1 คน  แรงงานที่ใชในการเกษตรเฉลี่ย 2.08 คน  
แรงงานที่ใชในการเกษตรมากสุด 6 คน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89  
 

1.8  จํานวนพืน้ท่ีในเขตปฏรูิปท่ีดิน  
 จากผลการศึกษาพบวาจํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมดของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินสูงสุดมีจํานวน 25 ไร ต่ําสุด 0.25 ไร โดยจํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 5.78 ไร และ
พบวาสวนใหญมีจํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด นอยกวาหรือเทากับ 5 ไร คิดเปนรอยละ 
65.80 รองลงมาอยูในชวงจํานวนพื้นที่ 5 ไร 1 งาน – 10 ไร จํานวนพื้นที่ 10 ไร 1 งาน – 15 ไร 
จํานวนพื้นที่มากวา 15 ไร คิดเปนรอยละ 21.20 รอยละ 7.00 และรอยละ 6.00 ตามลําดับ (ตาราง 10) 
 
ตาราง 10  จํานวนและรอยละของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 
 

พื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังหมด (ไร/) จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 5 ไร  254 65.80 
 5 ไร 1 งาน – 10 ไร  82 21.20 
10 ไร 1 งาน – 15  ไร 27 7.00 
มากวา 15 ไร   23 6.00 
รวม 386 100.00 

 
จํานวนพื้นที่ต่าํสุด         0.25 ไร  จํานวนพื้นที่เฉลี่ย   5.78 ไร 
จํานวนพื้นที่สูงสุด                    25 ไร  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   4.61 
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1.9  พื้นท่ีทําการเกษตร  
 จากผลการศึกษาพบวาพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสูงสุดมีจํานวน 
24 ไร ต่ําสุด 0.25 ไร โดยพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 5.79 ไร และพบวาสวนใหญมีพื้นที่ทําการเกษตร 
นอยกวาหรือเทากับ 5 ไร คิดเปนรอยละ 70.70 รองลงมาอยูในชวงจํานวนพื้นที่ 5 ไร 1 งาน – 10 ไร 
จํานวนพื้นที่มากวา 15 ไร จํานวนพื้นที่ 10 ไร 1 งาน – 15 ไร คิดเปนรอยละ 20.20 รอยละ 4.70 และ
รอยละ 4.40 ตามลําดับ (ตาราง 11) 
 
ตาราง  11  จํานวนและรอยละของพื้นที่ทาํการเกษตร 
 

พื้นท่ีทําการเกษตร  (ไร) จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 5 ไร 273 70.70 

5 ไร 1 งาน – 10 ไร 78 20.20 
10 ไร 1 งาน – 15  ไร 17 4.40 

มากวา 15 ไร 18 4.70 
รวม 386 100.00 

จํานวนพื้นที่ต่าํสุด        0.25  ไร   จํานวนพื้นที่เฉลี่ย   5.10   ไร 
จํานวนพื้นที่สูงสุด 24 ไร                สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   4.34 
 

1.10  จํานวนพื้นท่ีถือครองทั้งหมด   
 จากผลการศึกษาพบวาจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมดของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสูงสุด
มีจํานวน 39 ไร ต่ําสุด 0.25 ไร โดยจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย 5.60 ไร และพบวาสวนใหญ
มีจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด นอยกวาหรือเทากับ 5 ไร คิดเปนรอยละ 67.60 รองลงมาอยูในชวง
จํานวนพื้นที่  5 ไร 1 งาน – 10 ไร จํานวนพื้นที่มากวา 15 ไร จํานวนพื้นที่ 10 ไร 1 งาน – 15 ไร คิด
เปนรอยละ 21.50 รอยละ 6.00 และรอยละ 4.90 ตามลําดับ (ตาราง 12) 
 
 
 
 
 
 



 37 

ตาราง  12  จํานวนและรอยละของจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด 
 
จํานวนพื้นท่ีถอืครองท้ังหมด (ไร) จํานวนคน รอยละ 

นอยกวาหรือเทากับ 5 ไร 261 67.60 
5 ไร 1 งาน – 10 ไร 83 21.50 

10 ไร 1 งาน – 15  ไร 19 4.90 
มากวา 15 ไร 23 6.00 

รวม 386 100.00 
 
จํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมดต่ําสุด     0.25 ไร จํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย   5.60 ไร 
จํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมดสูงสุด       39 ไร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   4.80 
 

1.11 จํานวนพื้นท่ีอยูอาศัยในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสวนใหญมีพื้นที่อยูอาศัยในเขตปฏิรูป

ที่ดิน นอยกวาหรือเทากับ 2 งาน รอยละ 81.60 พื้นที่อยูอาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน 2 งาน – 1 ไร รอย
ละ 14.50 และพื้นที่อยูอาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน มากกวา 15 ไร รอยละ 3.90 ตามลําดับ (ตาราง 13) 

 
ตาราง  13  จํานวนและรอยละของจํานวนพื้นที่อยูอาศยัในเขตปฏิรูปที่ดิน 

จํานวนพื้นท่ีอยูอาศัย (ไร) จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 2 งาน 315 81.60 

2 งาน – 1 ไร 56 14.50 
มากวา 15 ไร 15 3.90 

รวม 386 100.00 
 
จํานวนพื้นที่อยูอาศัยทั้งหมดต่ําสุด    0.025  ไร จํานวนพื้นที่อยูอาศัยทั้งหมดเฉลี่ย  0.25  ไร 
จํานวนพื้นที่อยูอาศัยทั้งหมดสูงสุด    6.5    ไร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0.79 

 
1.12 อาชีพปลูกพืชไร 

 จากผลการศึกษาพบวาอาชีพปลูกพืชไรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสวนใหญ พบวามี
เกษตรกรปลูกพืชไร รอยละ 37.00 (ตาราง 14) 
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ตาราง  14  จํานวนและรอยละของอาชีพปลูกพืชไร 
 

อาชีพปลูกพืชไร จํานวนคน รอยละ 
ไมประกอบอาชีพ 243 63.00 
ประกอบอาชพี 143 37.00 

รวม 386 100.00 

 
1.13 อาชีพปลูกพืชสวน  

 จากผลการศึกษาพบวาอาชีพปลูกพืชสวนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสวนใหญ พบวา
มีเกษตรกรปลูกพืชสวน รอยละ 78.00 (ตาราง 15) 
 
ตาราง  15  จํานวนและรอยละของอาชีพปลูกพืชสวน 
 

อาชีพปลูกพืชสวน จํานวนคน รอยละ 
ไมประกอบอาชีพ 85 22.00 
ประกอบอาชพี 301 78.00 

รวม 386 100.00 

 
1.14 อาชีพเลี้ยงสัตว  

 จากผลการศึกษาพบวาอาชีพเล้ียงสัตวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสวนใหญพบวา มี
เกษตรกรเลี้ยงสัตว รอยละ 15.00 (ตาราง 16) 
 
ตาราง  16  จํานวนและรอยละของอาชีพเล้ียงสัตว 
 

อาชีพเลี้ยงสตัว จํานวนคน รอยละ 
ไมประกอบอาชีพ 328 85.00 
ประกอบอาชพี 58 15.00 

รวม 386 100.00 
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1.15   อาชีพอ่ืนๆ 
 จากผลการศึกษาพบวาอาชีพอ่ืนๆของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสวนใหญ พบวามี
เกษตรกรประกอบอาชีพอ่ืนๆ รอยละ 2.10 (ตาราง 17) 
 
ตาราง  17  จํานวนและรอยละของอาชีพอ่ืนๆ 
 

อาชีพอ่ืนๆ จํานวนคน รอยละ 
ไมประกอบอาชีพ 378 97.90 
ประกอบอาชพี 8 2.10 

รวม 386 100.00 

 
1.16  ลักษณะการทําการเกษตร 

 จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีลักษณะการทําการเกษตรปลูกพืช
เชิงเดี่ยว รอยละ 45.9 รองลงมามีการปลูกพืชหลายชนิด รอยละ 29.3 และมีปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 
รอยละ 14.0 ตามลําดับ (ตาราง 18) 
 
ตาราง 18  จํานวนและรอยละของลักษณะการทําการเกษตร 
 

ลักษณะการทําการเกษตร จํานวนคน รอยละ 
ปลูกพืชเชิงเดีย่ว 177 45.90 
ปลูกพืชหลายชนิด 113 29.30 

ปลูกพืชแบบผสมผสาน 33 8.50 
ปลูกพืชและเลีย้งสัตว 54 14.00 
เล้ียงสัตวอยางเดียว 5 1.30 

อ่ืนๆ 4 1.00 
รวม 386 100.00 
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1.17 รายไดจากการปลูกพืช 
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายไดจากการปลูกพืช นอยกวาหรือ

เทากับ 20,000 รอยละ 65.80บาท รายได 21,000-40,000 บาท รอยละ 17.40 และรายไดมากกวา 
60,000 บาท รอยละ 8.80 ตามลําดับ (ตาราง 19) 

 
ตาราง  19  จํานวนและรอยละของรายไดจากการปลูกพชื 
 

รายไดจากการปลูกพืช จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 254 65.80 

21,000-40,000 บาท 67 17.40 
40,000-60,000 บาท 31 8.00 
มากกวา 60,000 บาท 34 8.80 

รวม 386 100.00 
 
รายไดจากการปลูกพืชทั้งหมดต่ําสุด   500  บาท    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 38,231.91 
รายไดจากการปลูกพืชทั้งหมดสูงสุด   300,000 บาท 
รายไดจากการปลูกพืชทั้งหมดเฉลี่ย 25,907.51 บาท 
 

1.19 รายไดจากการเลี้ยงสัตว 
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายไดจากการเลี้ยงสัตว นอยกวาหรือ

เทากับ 10,000 บาท รอยละ 93.80 บาท มากกวา 30,000 บาท รอยละ 2.30 และรายได10,000-20,000 
บาท รอยละ 2.10 ตามลําดับ (ตาราง 20) 
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ตาราง  20  จํานวนและรอยละของรายไดจากการเลี้ยงสตัว 
 

รายไดจากการเลี้ยงสัตว จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 362 93.80 

10,000-20,000 บาท 8 2.10 
20,000-30,000 บาท 7 1.80 
มากกวา 30,000 บาท 9 2.30 

รวม 386 100.00 
 
รายไดจากการเลี้ยงสัตวทั้งหมดต่ําสุด  500   บาท    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14,487.92 
รายไดจากการเลี้ยงสัตวทั้งหมดสูงสุด 60,000   บาท 
รายไดจากการเลี้ยงสัตวทั้งหมดเฉลี่ย 3,032.12 บาท 
    

1.20 รายไดจากการรับจาง 
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายไดจากการรบัจาง นอยกวาหรือ

เทากับ 20,000 รอยละ 83.20 บาท รายได 21,000-40,000 บาท รอยละ 7.30 รายได 40,000-60,000 
บาท รอยละ 75.40 ตามลําดับ (ตาราง 21) 

 
ตาราง  21  จํานวนและรอยละของรายไดจากการรับจาง 
 

รายไดจากการรับจาง จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 321 83.20 

21,000-40,000 บาท 28 7.30 
40,000-60,000 บาท 21 5.40 
มากกวา 60,000 บาท 16 4.10 

รวม 386 100.00 
 
รายไดจากการรับจางทั้งหมดต่ําสุด  2,000   บาท   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   39,060.15 
รายไดจากการรับจางทั้งหมดสูงสุด  350,000  บาท 
รายไดจากการรับจางทั้งหมดเฉลี่ย 12,615.49 บาท 
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1.21 ภาวะหนีส้ินจากธ.ก.ส. 
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีภาวะหนี้สินจากธ.ก.ส. นอยกวาหรือ

เทากับ 20,000 รอยละ 48.70 บาท  มากกวา 60,000 บาท รอยละ 37.6 รายได 40,000-60,000 บาท 
รอยละ 8.50  ตามลําดับ (ตาราง 22) 

 
ตาราง  22 จํานวนและรอยละของภาวะหนี้สินจากธ.ก.ส. 
 

ภาวะหนี้สินจากธ.ก.ส. จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 188 48.70 

21,000-40,000 บาท 20 5.20 
40,000-60,000 บาท 33 8.50 
มากกวา 60,000 บาท 145 37.6 

รวม 386 100.00 

 
ภาวะหนี้สินจากธ.ก.ส.ทั้งหมดต่ําสุด  3,000   บาท   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  155,595.73 
ภาวะหนี้สินจากธ.ก.ส.ทั้งหมดสูงสุด  800,000  บาท  
ภาวะหนี้สินจากธ.ก.ส.ทั้งหมดเฉลี่ย 86,150.26 บาท 
   

1.22 ภาวะหนีส้ินจากธนาคารพานิชย 
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชย นอย

กวาหรือเทากบั 5,000 รอยละ 97.40 บาท  และมากกวา 5,000 บาท รอยละ 2.60 (ตาราง 23) 
 

ตาราง  23  จํานวนและรอยละของภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชย 
 

ภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชย จํานวนคน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท 376 97.40 

มากกวา 5,000 บาท 10 2.60 
รวม 386 100.00 
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ภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชยทั้งหมดต่าํสุด  1,000   บาท   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 11,003.03 
ภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชยทั้งหมดสูงสุด 400,000   บาท 
ภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชยทั้งหมดเฉลี่ย  2,538.86  บาท 
 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานการผลิตพืช 
 และสัตว และดานการบริหารและจัดการกลุม ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
 การวิเคราะหเทียบระดับของความตองการในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ศึกษาโดยมีการ
กําหนดคาคะแนนตามลําดบัความถี่ของความตองการในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรดังนี้ 

มากที่สุด    มีคาเทากับ      5    
มาก    มีคาเทากับ       4    
ปานกลาง    มีคาเทากับ       3    
นอย    มีคาเทากับ       2    
นอยที่สุดและไมตองการ  มีคาเทากับ       1 
จากนั้นนําขอมูลมาคํานวณน้ําหนกัคาเฉลี่ยในแตละประเด็นโดยมีเกณฑคะแนนเฉลีย่ดังนี ้
ชวงคะแนนเฉลี่ย    ระดับความถี่ของความตองการ 
4.50 - 5.00     ความตองการมากที่สุด 
3.50 - 4.49     ความตองการมาก 
2.50 - 3.49     ความตองการปานกลาง 
1.50 - 2.49     ความตองการนอย 
1.00 - 1.49     ความตองการนอยที่สุด 
 
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับดานโครงสรางพื้นฐาน กับแนวทางในการพัฒนาอาชีพ

ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
 จากการศึกษาความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดาน
โครงสรางพื้นฐาน พบวา ระดับของความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินดานโครงสรางพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.02 โดยพิจารณาแยกเปน
ประเด็นตางๆ พบวา 
  2.1.1 ความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐานความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การขุดสระเก็บน้ําขนาดเล็กประจําไรนา สวนใหญ
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รอยละ 38.1 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 34.4 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 12.2 มี
ความตองการมาก 

- ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐานความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การขุดบอน้ําตื้น สวนใหญรอยละ 49.2 มีความ
ตองการนอยที่สุด รอยละ 20.5 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 12.4 มีความตองการมาก 

- ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐานความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การขุดเจาะบอบาดาล(บอโยก) สวนใหญรอยละ 47.9 
มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 17.6 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 15.5 มีความตองการ
ปานกลาง 

- ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐานความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การสรางแหลงน้ําสาธารณะเพิ่ม สวนใหญรอยละ 
38.3 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 33.2 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 14.0 มีความ
ตองการมาก 

- ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐานความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การปรับปรุงแหลงน้ําเดิม สวนใหญรอยละ 39.4 มี
ความตองการนอยที่สุด รอยละ 36.0 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 14.5 มีความตองการมาก 

- ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐานความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การปรับปรุงระบบการสงน้ํา สวนใหญรอยละ 38.9 มี
ความตองการมากที่สุด รอยละ 38.1 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 13.2 มีความตองการมาก 

- ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐานความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การปรับปรุงระบบเหมือง/ฝาย/คลองสงน้ํา สวนใหญ
รอยละ 38.9 มีความตองการมากที่สุด รอยละ 37.8 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 13.5 มี
ความตองการมาก 
  2.1.2 ความตองการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

- ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐาน ความตองการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร ถนนเขาแปลง
เกษตร สวนใหญรอยละ 45.6 มีความตองการมากที่สุด รอยละ 27.7 มีความตองการนอยที่สุด และ
รอยละ 13.2 มีความตองการมาก 

- ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐาน ความตองการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร ถนนระหวาง
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หมูบาน สวนใหญรอยละ 39.4 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 31.1 มีความตองการมากที่สุด และ
รอยละ 15.3 มีความตองการปานกลาง 

 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐาน ความตองการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร ถนนสายหลัก(ทาง
หลวง) สวนใหญรอยละ 43.3 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 29.8 มีความตองการมากที่สุด และ
รอยละ 17.4 มีความตองการปานกลาง 
  2.1.3 ความตองการสาธารณูปโภคในพื้นท่ีการเกษตร 
 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐาน ความตองการสาธารณูปโภคในพื้นที่การเกษตร น้ําดื่ม สวนใหญรอยละ 40.9 มีความ
ตองการนอยที่สุด รอยละ 37.3 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 11.4 มีความตองการปานกลาง 
 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐาน ความตองการสาธารณูปโภคในพื้นที่การเกษตร ไฟฟา สวนใหญรอยละ 49.7  มีความ
ตองการมากที่สุด รอยละ 22.5 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 14.8 มีความตองการปานกลาง 
 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง
พื้นฐาน ความตองการสาธารณูปโภคในพื้นที่การเกษตร น้ําประปา สวนใหญรอยละ 43.8 มีความ
ตองการนอยที่สุด รอยละ 32.9 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 11.1 มีความตองการมากและ
ปานกลาง 
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ตาราง 24  ความตองการ ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง 
    พื้นฐาน 

 

ความตองการ คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แปลความ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน    
1.ความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร    

- สระเก็บน้ําขนาดเล็กประจําไรนา 3.01 1.75 
ระดับ 

ปานกลาง 

- บอน้ําตื้น 2.49 1.65 
ระดับ 
นอย 

- บอบาดาล(บอโยก) 2.47 1.59 
ระดับ 
นอย 

- สรางแหลงน้ําสาธารณะเพิ่ม 2.99 1.75 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ปรับปรุงแหลงน้ําเดิม 3.05 1.79 
ระดับ 

ปานกลาง 
- ปรับปรุงระบบการสงน้ํา 
 

3.20 1.80 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ปรับปรุงระบบเหมือง/ฝาย/คลองสงน้ํา 3.14 1.79 
ระดับ 

ปานกลาง 
2.ความตองการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร 

   

- ถนนเขาแปลงเกษตร 3.47 1.69 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ถนนระหวางหมูบาน 2.95 1.72 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ถนนสายหลัก(ทางหลวง) 2.78 1.73 
ระดับ 

ปานกลาง 
3.ความตองการสาธารณูปโภค อุปโภค ในพื้นที่
ทําการเกษตร 

   

- น้ําดื่ม 
 

3.17 1.79 
ระดับ 

ปานกลาง 
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ตาราง 24  ความตองการ ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสราง 
 พื้นฐาน (ตอ) 
 

ความตองการ คาเฉลี่ย 
สวน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แปลความ 

- ไฟฟา 3.69 1.60 
ระดับ 
มาก 

- ประปา 2.88 1.78 
ระดับ 

ปานกลาง 

ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ดานโครงสรางพื้นฐาน 

3.02  
ระดับ 

ปานกลาง 

 
2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับดานการผลิตพืชและสัตว กับแนวทางในการพัฒนา

อาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
 จากการศึกษาความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการ
ผลิตพืชและสัตว พบวา ระดับของความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ดานการผลิตพืชและสัตว อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.67 โดยพิจารณาแยกเปน
ประเด็นตางๆ พบวา 
  2.2.1 ความตองการปลูกพืช 
 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการปลูกพืช ไรนาสวนผสม สวนใหญรอยละ 55.2 มีความตองการนอยที่สุด 
รอยละ 15.3 มีความตองการปานกลาง และรอยละ 14.8 มีความตองการมากที่สุด 
 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการปลูกพืช พืชผัก สวนใหญรอยละ 59.6 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 
16.8 มีความตองการปานกลาง และรอยละ 13.0 มีความตองการมาก 
 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการปลูกพืช ไมผล สวนใหญรอยละ 44.3 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 
23.1 มีความตองการปานกลาง และรอยละ 22.0 มีความตองการมากที่สุด 
 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการปลูกพืช ยางพารา สวนใหญรอยละ 84.7 มีความตองการนอยที่สุด รอย
ละ 5.4 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 4.9 มีความตองการปานกลาง 
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 - ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการปลูกพืช พืชไร สวนใหญรอยละ 57.3 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 
20.2 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 13.5 มีความตองการปานกลาง 
  2.2.2 ความตองการความรูในการปลูกพืช 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองความรูในการปลูกพืช ไรนาสวนผสม สวนใหญรอยละ 49.2 มีความตองการ
นอยที่สุด รอยละ 41.2 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 6.5 มีความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองความรูในการปลูกพืช พืชผัก สวนใหญรอยละ 56.5 มีความตองการนอย
ที่สุด รอยละ 33.7 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 6.2 มีความตองการปานกลาง 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองความรูในการปลูกพืช ไมผล สวนใหญรอยละ 44.0 มีความตองการมากที่สุด 
รอยละ 38.6 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 11.1 มีความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองความรูในการปลูกพืช ยางพารา สวนใหญรอยละ 85.2 มีความตองการนอย
ที่สุด รอยละ 6.7 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 6.2 มีความตองการปานกลาง 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองความรูในการปลูกพืช พืชไร สวนใหญรอยละ 58.0 มีความตองการนอยที่สุด 
รอยละ 14.5 มีความตองการปานกลาง และรอยละ 14.0 มีความตองการมากที่สุด 
  2.2.3 ความตองการเลี้ยงสัตว 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการเลี้ยงไก สวนใหญรอยละ 51.8 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 17.9 มี
ความตองการปานกลาง และรอยละ 15.8 มีความตองการมากที่สุด 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการเลี้ยงโค/กระบือ สวนใหญรอยละ 41.7 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 
25.6 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 13.5 มีความตองการปานกลาง และมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการเลี้ยงสุกร สวนใหญรอยละ 52.3 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 16.1 มี
ความตองการปานกลาง และรอยละ 14.8 มีความตองการมากที่สุด 
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  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการเลี้ยงปลา สวนใหญรอยละ 58.8 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 19.4 มี
ความตองการปานกลาง และรอยละ 13.7 มีความตองการมาก 
   

2.2.4 ความตองความรูในการเลี้ยงสัตว  
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความการตองความรูในการเลี้ยงไก สวนใหญรอยละ 50.3 มีความตองการนอยที่สุด 
รอยละ 17.4 มีความตองการปานกลาง และรอยละ 16.6 มีความตองการมากที่สุด 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการความรูในการเลี้ยงโค/กระบือ สวนใหญรอยละ 40.2 มีความตองการนอย
ที่สุด รอยละ 24.9 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 15.8 มีความตองการปานกลาง  
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการความรูในการเลี้ยงสุกร สวนใหญรอยละ 51.6 มีความตองการนอยที่สุด 
รอยละ 17.4 มีความตองการปานกลาง และรอยละ 15.3 มีความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการความรูในการเลี้ยงปลา สวนใหญรอยละ 59.3 มีความตองการนอยที่สุด 
รอยละ 17.4 มีความตองการปานกลาง และรอยละ 15.3 มีความตองการมาก 
    

2.2.5 ความตองการในการปรับปรุงสภาพดิน 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการในการปรับปรุงสภาพดินโดยใช ปุยหมัก/ปุยคอก สวนใหญรอยละ 41.5 
มีความตองการมากที่สุด รอยละ 23.1 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 16.3 มีความตองการ
ปานกลาง 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการในการปรับปรุงสภาพดินโดยใช ปุยชีวภาพ สวนใหญรอยละ 35.2 มี
ความตองการมากที่สุด รอยละ 29.5 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 14.8 มีความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการในการปรับปรุงสภาพดินโดยใช ปุยวิทยาศาสตร สวนใหญรอยละ 33.2 
มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 22.5 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 19.7 มีความตองการ
มาก 
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  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการในการรักษาหนาดินโดยการไถพรวน กลบหนาดิน สวนใหญรอยละ 
34.2 มีความตองการนอยที่สุด รอยละ 21.5 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 21.2 มีความ
ตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการในการรักษาหนาดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน สวนใหญรอยละ 43.8 มี
ความตองการนอยที่สุด รอยละ 22.5 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 19.7 มีความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการในการรักษาหนาดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน สวนใหญรอยละ 42.7 มี
ความตองการนอยที่สุด รอยละ 24.1 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 13.5 มีความตองการมาก 
 
  2.2.6 ความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงานตางๆ 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงานตางๆ คือ ปุย สวนใหญรอยละ 
51.3 มีความตองการมากที่สุด รอยละ 19.4 มีความตองการมาก และรอยละ 16.6 มีความตองการ
นอยที่สุด 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงานตางๆ คือ เมล็ดพันธุ สวนใหญ
รอยละ 34.5 มีความตองการมากที่สุด รอยละ 29.0 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 20.7 มี
ความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงานตางๆ คือ สารกําจัดวัชพืช/ศตัรูพชื 
สวนใหญรอยละ 47.2 มีความตองการมากที่สุด รอยละ 21.0 มีความตองการมาก และรอยละ 16.8 มี
ความตองการนอยที่สุด 
   

2.2.7 ความตองการแรงงานในการทําการเกษตร 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการแรงงานในการทําการเกษตรจากแรงงานคน สวนใหญรอยละ 39.9 มี
ความตองการนอยที่สุด รอยละ 24.4 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 15.3 มีความตองการมาก 
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  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการแรงงานในการทําการเกษตรจากแรงงานสัตว สวนใหญรอยละ 55.7 มี
ความตองการนอยที่สุด รอยละ 13.7 มีความตองการปานกลาง และรอยละ 13.5 มีความตองการมาก
ที่สุด 
 
  2.2.8 ความตองการเพิ่มพื้นท่ีการทําการเกษตร 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการเพิ่มพื้นที่การทําการเกษตร สวนใหญรอยละ 37.8 มีความตองการมาก
ที่สุด รอยละ 28.0 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 20.7 มีความตองการมาก 
 
  2.2.9 ความตองการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต สวนใหญรอยละ 41.5 มีความตองการมาก
ที่สุด รอยละ 21.8 มีความตองการมาก และรอยละ 20.2 มีความตองการนอยที่สุด 
 
  2.2.10 ความตองการแหลงเงินทุน 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการแหลงเงินทุนจาก ธ.ก.ส. สวนใหญรอยละ 42.7 มีความตองการมากที่สุด 
รอยละ 24.4 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 15.3 มีความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการแหลงเงินทุนจาก ธนาคารพานิชย สวนใหญรอยละ 59.6 มีความตองการ
นอยที่สุด รอยละ 12.4 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 11.9 มีความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิต
พืชและสัตว ความตองการแหลงเงินทุนจาก ส.ป.ก. สวนใหญรอยละ 57.0 มีความตองการนอยที่สุด 
รอยละ 28.0 มีความตองการมาก และรอยละ 8.8 มีความตองการมากที่สุด 
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ตาราง 25  ความตองการ ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิตพืชและ 
   สัตว 

 

ความตองการ คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แปลความ 

ดานการผลิตพืชและสัตว    
4.ความตองการปลูกพืช    

- ไรนาสวนผสม 2.32 1.58 
ระดับ 
นอย 

- พืชผัก 2.14 1.48 
ระดับ 
นอย 

- ไมผล 2.66 1.63 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ยางพารา 1.46 1.13 
ระดับ 

นอยที่สุด 

- พืชไร 2.34 1.66 
ระดับ 
นอย 

5. ความตองการความรูในการปลูกพืชแตละชนิด    

- ไรนาสวนผสม 2.90 1.92 
ระดับ 

ปานกลาง 

- พืชผัก 2.58 1.86 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ไมผล 3.22 1.84 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ยางพารา 1.44 1.30 
ระดับ 

นอยที่สุด 

- พืชไร 2.24 1.56 
ระดับ 
นอย 

6.ความตองการเลี้ยงสัตว    

- ไก 2.28 1.53 
ระดับ 
นอย 

- โค/กระบือ 2.76 1.68 
ระดับ 

ปานกลาง 
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ตาราง 25  ความตองการ ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิตพืชและ 
   สัตว (ตอ) 

 

ความตองการ คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

- สุกร 2.28 1.53 
ระดับ 
นอย 

- ปลา 2.08 1.38 
ระดับ 
นอย 

7. ความตองการความรูในการเลี้ยงสัตวแตละชนิด    

- ไก 2.33 1.55 
ระดับ 
นอย 

- โค/กระบือ 2.77 1.66 
ระดับ 

ปานกลาง 

- สุกร 2.30 153 
ระดับ 
นอย 

- ปลา 2.11 1.43 
ระดับ 
นอย 

8.ความตองการในการปรับปรุงสภาพดิน    
8.1 การใชปุย    

- ปุยหมัก/ปุยคอก 3.38 1.62 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ปุยชีวภาพ 3.20 1.66 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ปุยวิทยาศาสตร 2.9 1.58 
ระดับ 

ปานกลาง 
8.2 การรักษาหนาดิน    

- การไถพรวน กลบหนาดิน 2.91 1.78 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ปลูกพืชคลุมดิน 2.63 1.64 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ปลูกพืชหมุนเวียน 2.66 1.66 
ระดับ 

ปานกลาง 
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ตาราง  25  ความตองการ ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิตพืชและ 
   สัตว (ตอ) 
 

ความตองการ คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

9.ความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงาน
ตางๆ 

   

- ปุย 3.88 1.47 
ระดับ 
มาก 

- เมล็ดพันธุ 3.30 1.64 
ระดับ 

ปานกลาง 

- สารกําจัดวัชพืช/ศัตรูพืช 3.79 1.47 
ระดับ 
มาก 

10.ความตองการแรงงานในการทําการเกษตร    

- แรงงานจากคน 2.77 1.66 
ระดับ 

ปานกลาง 

- แรงงานจากสัตว 2.13 1.48 
ระดับ 
นอย 

11.ความตองการเพิ่มพื้นที่ทําการเกษตร 
 

3.38 1.65 
ระดับ 

ปานกลาง 
12.ความตองการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต 

3.63 1.51 
ระดับ 
มาก 

13.ความตองการแหลงเงินทุน    

- ธ.ก.ส. 3.49 1.62 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ธนาคารพานิชย 2.12 1.51 
ระดับ 
นอย 

-  ส.ป.ก. 2.28 1.57 
ระดับ 
นอย 

ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินดานการผลิต 

2.67  
ระดับ 

ปานกลาง 
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2.3  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับดานการบริหารและจัดการกลุม  กับแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

จากการศึกษาความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการ
บริหารและจัดการกลุม พบวา ระดับของความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินดานการผลิต อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.43 โดยพิจารณาแยกเปน
ประเด็นตางๆ พบวา 
 -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการบริหารและ
จัดการกลุม ความตองการการรวมกลุมเพื่อซ้ือปจจัยการผลิต สวนใหญรอยละ 43.0 มีความตองการ
มากที่สุด รอยละ 18.4 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 17.4 มีความตองการมาก 
  -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการบริหารและ
จัดการกลุม ความตองการการจัดตั้งกลุม/รวมกลุมเพื่อจําหนายผลผลิต สวนใหญรอยละ 41.5 มี
ความตองการมากที่สุด รอยละ 21.0 มีความตองการมาก และรอยละ 18.9 มีความตองการนอยที่สุด 
 -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการบริหารและ
จัดการกลุม ความตองการการจัดตั้งกลุมเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สวนใหญรอยละ 35.5 มี
ความตองการมากที่สุด รอยละ 23.6 มีความตองการนอยที่สุด และรอยละ 18.9 มีความตองการมาก 
 -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการบริหารและ
จัดการกลุม ความตองการใหหนวยงานตางๆหาตลาดเพื่อเพื่อจําหนายผลผลิต สวนใหญรอยละ 54.1 
มีความตองการมากที่สุด รอยละ 19.4 มีความตองการมาก และรอยละ 12.4 มีความตองการนอย
ที่สุด 
 -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการบริหารและ
จัดการกลุม ความตองการความรูในเรื่องการบริหารจัดการกลุม สวนใหญรอยละ 39.1 มีความ
ตองการมากที่สุด รอยละ 20.2 มีความตองการมาก และรอยละ 17.9 มีความตองการนอยที่สุด 
 -   ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการบริหารและ
จัดการกลุม ความตองการการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร สวนใหญรอยละ 39.6 มีความ
ตองการนอยที่สุด รอยละ 28.2 มีความตองการมากที่สุด และรอยละ 15.8 มีความตองการปานกลาง 
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ตาราง 26  ความตองการ ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการบริหารและ 
   การจัดการ 

 

ความตองการ คาเฉลี่ย 
สวน 

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

ดานการบริหารและการจัดการ    
14.ความตองการการรวมกลุมเพื่อซื้อปจจัยการผลิต 

3.16 1.52 
ระดับ 

ปานกลาง 
15.ความตองการจัดตั้งกลุม/รวมกลุมเพื่อจําหนาย
ผลผลิต 

3.61 1.52 
ระดับ 
มาก 

16.ความตองการการจัดตั้งกลุมเพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

3.37 1.57 
ระดับ 

ปานกลาง 
17.ความตองการใหหนวยงานตางๆ หาตลาดเพื่อ
จําหนายผลผลิต 

3.99 1.39 
ระดับ 
มาก 

18.ความตองการความรูในเรื่องบริหารจัดการกลุม 
3.56 1.50 

ระดับ 
มาก 

19.ความตองการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 
2.87 1.70 

ระดับ 
ปานกลาง 

ความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินดานตลาด และการจัดการ 

3.43  
ระดับ 

ปานกลาง 

 
 
ตอนที่ 3  ปญหา  อุปสรรคในการทําการเกษตรในเขตพืน้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ 

 
ในการศึกษาปญหา อุปสรรคในการทําการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม

ไดนําเสนอโดยใชคําถามแบบเปด มีเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินบางสวนที่ให ความเห็นไว ซ่ึง
สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.เกษตรกรพบปญหา ดินในบางพื้นที่ ดินมีคุณสมบัติในการอุมน้ํามากเกินไปทําให
สามารถกักเก็บน้ําไดดีมากจึงทําใหในฤดูฝนจึงเกิดน้ําทวมในบริเวณที่ทําการเกษตรดังกลาว แตใน
บางพื้นที่ที่ดินมีคุณสมบัติในการอุมน้ําไดนอยทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําไดในฤดูแลงจึงทําใหเกิด
ความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร 
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2.เกษตรกรพบปญหา ดินเสื่อมคุณภาพ ซ่ึงเกิดจากมีการใชปุยเคมีและมีการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช มากเกินความจําเปนในพื้นที่เดิมติดตอกันเปนเวลานาน จึงสงผลกระทบตอการให
ผลผลิตของพืชที่ปลูกในเขตปฏิรูปที่ดิน 

3.เกษตรกรพบปญหา ถนนเขาแปลงเกษตรชํารุดเสียหานและบางพื้นที่ยังไมมีถนนเขา
แปลงเกษตร เนื่องจากถนนเดิมเปนถนนดินซึ่งงายตอการชะลางจากน้ําฝนและทําใหหนาถนนเปน
หลุมเปนบอยากตอการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และในบางพื้นที่ที่ยังไมมีถนนเขาแปลงเกษตร
นั้นมีสาเหตุจากเสนทางเดิมนั้นเปนทางสําหรับการเดินเทา ทําใหมีลักษณะแคบและเขาออกลําบาก 

4.เกษตรกรพบปญหา ไมมีไฟฟาเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ทําการเกษตรและใกลเคียง 
เนื่องจาก เขตพื้นที่เพาะปลูกสวนใหญอยูหางไกลจากตัวชุมชน การขยายเขตไฟฟายังไมครอบคลุม 
ซ่ึงเกษตรกรจําเปนตองใชไฟฟาเพื่อการสูบน้ํา(เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา) แตปจจุบันเกษตรกรได
แกปญหาโดยการใชเครื่องสูบน้ําแบบใชเชื้อเพลิงจึงทําใหสิ้นเปลืองตนทุนในการทําการเกษตรเปน
อยางมาก 

5.เกษตรกรพบปญหา โรคแมลงระบาด ในแปลงเกษตร เกษตรกรไดมีการใชสารเคมีฉีด
พนเพื่อควบคุมและปองกันเพียงอยางเดียวทําใหเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต 

6.เกษตรกรพบปญหา พื้นที่ที่ไดรับสิทธิในการเขาทําประโยชนไมเพียงพอตอการ
เพาะปลูก ทําใหการทําการเกษตรในพื้นที่มีรายไดจากการขายผลผลิตนอยกวาตนทุนการผลิต 

7.เกษตรกรพบปญหา ราคาผลผลิตตกต่ําเนื่องจากเมื่อผลผลิตออกมาแลวไมมีตลาดรองรับ
อยางเพียงพอ จึงทําใหผลผลิตลนตลาด และถูกพอคาคนกลางกดราคาเนื่องจากสวนใหญการขาย
ผลผลิตจะเปนในลักษณะใหพอคาคนกลางเขามารับซื้อเอง จึงไมสามารถกําหนดราคาได 

8.เกษตรกรพบปญหา ขาดแคลนแรงงานในการทําการเกษตร เนื่องจากสวนใหญเกษตรกร
ที่ทําการเกษตรเปนผูหญิง และวัยใกลสูงอายุ ซ่ึงแรงงานรุนใหมโดยมากจะเขามาทํางานในเมือง
หรือภาคอุตสาหกรรมมากกวา 
 
ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกรกับความตองการ ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน  
 
 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ Correlation เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระหลายตัววาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธในทิศทางใด (เชิงบวก
หรือเชิงลบ) กับตัวแปรตามและมีระดับความสัมพันธกับตัวแปรตามมากนอยเพียงใด การวิเคราะห
คร้ังนี้ใชตัวแปรอิสระ 23 ตัว คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพการสมรส จํานวน
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สมาชิกในครัวเรือน จํานวนแรงงานในภาคเกษตร จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่ทําการเกษตร อาชีพปลูกพืชไร อาชีพปลูกพืชสวน อาชีพเล้ียงสัตว การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การ
ปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว การเลี้ยงสัตวอยางเดียว รายไดในครัวเรือน  รายไดจากการปลกูพชื 
รายไดจากการเลี้ยงสัตว รายไดจากการรับจาง ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. ภาวะหนี้สินจาก ธนาคาร
พานิชย และความเพียงพอของทุนในการทําการเกษตร 

สวนตัวแปรตาม คือ แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัด
เชียงใหม ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการผลิตพืชและสัตว ดานการบริหารและ
จัดการ 

โดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
ในการวิเคราะหขอมูลและใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson ’s Product 

Moment Correlation Cofficient ) ดังแสดงในตาราง 27 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  27  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดกับความตองการดานโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม ที่มีปญหา Multicollinearity 

 
 Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 

Y1 1.00 -.016 -.054 .034 .099 .045 -.017 -.046 .012 .136** .159** .042 -.069 .176** -.072 -.085 -.085 .118* -.021 .035 -.016 .048 
-

.138** 
X1  1.00 .112* .027 .134** -.036 .118* .085 .023 .039 .077 -.043 .091 .005 .067 .114* .084 -.049 -.027 .008 -.034 .038 -.018 
X2   1.00 

-
.282** 

.169** -.067 .046 .125* .012 .136** .020 -.118* .041 -.023 
-

.184** 
-.117* -.021 -.075 .094 -.106* .175** 

-
.174** 

-.003 

X3    1.00 -.109* -.056 -.052 .029 .077 
-

.141** 
.319** .194** .036 .105* .159** .135** .196** .058 -.100* .014 -.111* .112* 

-.004 

X4     1.00 -.113* .083 .017 .080 .053 .034 -.006 .051 .040 
-

.135** 
-.028 .050 -.068 .037 .029 -.078 .075 .013 

X5      1.00 .217** .003 -.002 .123* 
-

.153** 
-.010 -.012 .010 .046 -.030 -.012 .064 -.022 -.109* -.051 .045 .027 

X6       1.00 -.106* .067 .011 .023 .034 .144** .024 .020 .103* .012 .015 .042 -.103* -.053 .055 
-.012 

 
X7        1.00 

-
.136** 

-.075 -.060 .029 -.035 .057 .059 .016 -.027 -.023 .015 -.050 .052 -.049 -.013 

X9         1.00 .093 .131* -.021 .218** .007 -.030 .113* .170** -.024 -.064 .032 
-

.149** 
.166** -.078 

X10          1.00 
-

.499** 
-

.172** 
-

.141** 
.126* -.088 

-
.194** 

-
.144** 

-.062 -.016 -.051 -.025 .045 -.089 

X11           1.00 .101* .182** .035 .036 .150** .147** .048 -.085 .034 -.038 .088 
-

.220** 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีระดับนัยสําคัญยิ่งที่ระดับ 0.01 
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ตาราง  27  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดกับความตองการดานโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม ที่มีปญหา Multicollinearity  (ตอ) 

 
 Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X21 X22 X23 

X12             1.00 .011 .313** .042 .086 .108* .045 .001 
-

.335** 
.287** .208** 

X13              1.00 .145** -.065 .722** .237** .003 -.068 .004 .014 -.081 
X14               1.00 -.041 .139** .026 .034 -.084 -.051 .038 .059 
X15                1.00 .504** .162** -.007 -.084 -.080 .074 .027 
X16                 1.00 .301** -.002 -.089 -.096 .103* -.032 
X17                  1.00 .081 

-
.200** 

-
.171** 

.177** -.030 

X18                   1.00 -.020 -.028 .031 -.013 
X20                     .029 -.023 -.026 
X21                     1.00 

-
.974** 

-.107* 

X22                      1.00 -.121* 
X23                       1.00 

 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีระดับนัยสําคัญยิ่งที่ระดับ 0.01 
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เมื่อ ตัวแปรตาม  Y1         =     ความตองการ และสภาพปญหาดานโครงสรางพื้นฐานในการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  

 a1 = คาคงที่ 
 b1 = คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัว  
                                         กับตัวแปรตาม เมือ่ควบคุมคาตัวแปรอิสระทีม่ีอยูในสมการ 
                                         ใหคงที่แลว                          
     ตัวแปรอิสระ  X1 = เพศ  

X2 =  อายุ 
X3  = ระดับการศึกษา 
X4 =  ศาสนา 
X5 =  สถานภาพการสมรส 
X6  =   จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
X7 =   จํานวนแรงงานในภาคเกษตร 
X8 = จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
X9 = พื้นที่อยูอาศัย   
X10 = พื้นที่ทําการเกษตร  
X11 = อาชีพปลูกพืชไร  
X12 = อาชีพปลูกพืชสวน  
X13 = อาชีพเล้ียงสัตว  
X14 = การปลูกพืชเชงิเดี่ยว  
X15 = การปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว 
X16 = การเลี้ยงสัตวอยางเดยีว 
X17 = รายไดในครัวเรือน 
X18 = รายไดจากการปลูกพืช 
X19 = รายไดจากการเลี้ยงสัตว 
X20 = รายไดจากการรับจาง 
X21 = ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. 
X22 = ภาวะหนี้สินจาก ธนาคารพานิชย 
X23 = ความเพยีงพอของทุนในการทําการเกษตร 
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ตาราง  28  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการดาน 
 โครงสรางพื้นฐานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับลักษณะบุคคล 
 

ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 
   - เพศ(X1)   -0.051  0.161  -0.017  -0.319 
   - อายุ(X2)   -0.009  0.007  -0.070  -1.290 
   - ระดับการศึกษา(X3)  0.053  0.080  0.035  0.611 
   - ศาสนา(X4)   1.421  0.611  0.122  2.327*  
   - สถานภาพการสมรส(X5) 0.137  0.138  0.052  0.987 
   - คาคงที่                      2.019  0.770    2.623 

 
R = 0.137  R2

 = 0.19  R2
adj = 0.006 SEest = 1.440     F = 1.456 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานโครงสรางพื้นฐานของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 
  Y1  = 2.019 – 0.051x1- 0.009 x2+0.053 x3+1.421x4 

+ 0.137x5 
 จากการศึกษาพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.137 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 



 63 

ตาราง 29  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการ ดาน 
 โครงสรางพื้นฐานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับปจจัยทางการเกษตร 
 

ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 
   - จํานวนสมาชิก  0.077  0.053  0.074  1.451 
     ในครัวเรือน(X6)     
   - จํานวนแรงงาน  -0.091  0.083  -0.055  -1.091 
     ในภาคเกษตร(X7)    
   - จํานวนพืน้ที่   0.032  0.048  0.101  0.674  
     ในเขตปฏิรูปที่ดิน(X8)   
   - พื้นที่อยูอาศัย(X9)  -0.069  0.088  -0.046  -0.786 
   - พื้นที่ทําการเกษตร(X10) -0.052  0.048  -0.163  -1.084 
   - อาชีพปลูกพืชไร(X11)  0.789  0.182  0.264  4.349** 
   - อาชีพปลูกสวน(X12)  0.974  0.218  0.280  4.478** 
   - อาชีพเล้ียงสัตว(X13)  0.302  0.217  0.075  1.389 
   - การปลูกพชืเชิงเดี่ยว(X14) 1.468  0.720  0.507  2.038* 
   - การปลูกพชืหลายชนิด 1.427  0.726  0.494  1.965 
     และเลี้ยงสตัว(X15) 
   - การเลี้ยงสตัวอยางเดียว(X16) 0.447  0.948  0.035  0.472 
   - คาคงที่                      0.753  0.743    1.013 

 
R = 0.339**  R2

 = 0.115  R2
adj = 0.089 SEest = 1.380     F =  4.399 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานโครงสรางพื้นฐานของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 
  Y1  = 0.753 – 0.077x6- 0.091 x7+0.032x8-0.069x9 - 0.052x10 + 
0.789x11+ 0.974x12 +0.302x13 +1.468x14 +1.427x15 +0.447x16  
 จากการศึกษาพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.339 โดยเกษตรกรที่มี
อาชีพปลูกพืชไร อาชีพปลูกพืชสวน และการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสามารถทํานายความตองการดาน
โครงสรางพื้นฐานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไดอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นั้นคือ 
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เกษตรกรเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกพืชไร อาชีพปลูกพืชสวน และการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะมีความ
ตองการดานโครงสรางพื้นฐานมาก 
 
ตาราง  30  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการ ดาน

โครงสรางพื้นฐานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 
   - รายไดในครัวเรือน(X17) 1.073E-07 0.000  0.004  0.31 
   - รายไดจากการปลูกพืช(X18) -3.37E-06 0.000  -0.086  -0.832 
   - รายไดจากการเลี้ยงสัตว(X19) 2.938E-05 0.000  0.181  3.547** 
   - รายไดจากการรับจาง(X20) -3.01E-06 0.000  -0.061  -0.726 
   - ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส.(X21) -7.90E-07 0.000  -0.076  -1.426 
   - ภาวะหนี้สินจาก   7.377E-06 0.000  0.117  2.342* 
     ธนาคารพานิชย(X22)    
   - ความเพยีงพอของทุนใน -0.057  0.102  -0.029  -0.561 
     การประกอบอาชีพ(X23)   
   - คาคงที่                      3.406  0.113    30.158 

 
R = 0.250*  R2

 = 0.063  R2
adj = 0.045 SEest =  1.412   F = 3.610 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานโครงสรางพื้นฐานของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 

Y1  = 3.406 + 0.0000001x17- 0.000003 x18+0.00002x19-0.000003x20 - 
0.0000007x21 + 0.000007x22- 0.057x23  
จากการศึกษาพบวา คาสหสัมพันธของเกษตรกรเทากับ 0.250  โดยมี เกษตรกรที่มีรายได

จากการเลี้ยงสัตว และมีหนี้สินจากธนาคารพานิชย สามารถทํานายความตองการดานโครงสราง
พื้นฐานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไดอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 นั้นคือ เกษตรกร
เกษตรกรที่มีรายไดจากการเลี้ยงสัตว และมีหนี้สินจากธนาคารพานิชย จะมีความตองการดาน
โครงสรางพื้นฐานมาก 
 



 

ตาราง  31  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดกับความตองการดานการผลิตพืชและสัตวในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม ที่มีปญหา Multicollinearity 

 Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
Y1 1.00 .003 -.054 -.045 .052 .083 .015 -.110* .034 .227** .039 .053 -.063 .148** -.054 -.095 

-
.139** 

.024 -.045 .024 -.068 .083 -.067 

X1  1.00 .112* .027 .134** -.036 .118* .085 .023 .039 .077 -.043 .091 .005 .067 .114* .084 -.049 -.027 .008 -.034 .038 -.018 
X2   1.00 

-
.282** 

.169** -.067 .046 .125* .012 .136** .020 -.118* .041 -.023 
-

.184** 
-.117* -.021 -.075 .094 -.106* .175** 

-
.174** 

-.003 

X3    1.00 -.109* -.056 -.052 .029 .077 
-

.141** 
.319** .194** .036 .105* .159** .135** .196** .058 -.100* .014 -.111* .112* 

-.004 

X4     1.00 -.113* .083 .017 .080 .053 .034 -.006 .051 .040 
-

.135** 
-.028 .050 -.068 .037 .029 -.078 .075 .013 

X5      1.00 .217** .003 -.002 .123* 
-

.153** 
-.010 -.012 .010 .046 -.030 -.012 .064 -.022 -.109* -.051 .045 .027 

X6       1.00 -.106* .067 .011 .023 .034 .144** .024 .020 .103* .012 .015 .042 -.103* -.053 .055 -.012 
X7        1.00 

-
.136** 

-.075 -.060 .029 -.035 .057 .059 .016 -.027 -.023 .015 -.050 .052 -.049 -.013 

X9         1.00 .093 .131* -.021 .218** .007 -.030 .113* .170** -.024 -.064 .032 
-

.149** 
.166** -.078 

X10          1.00 
-

.499** 
-

.172** 
-

.141** 
.126* -.088 

-
.194** 

-
.144** 

-.062 -.016 -.051 -.025 .045 -.089 

X11           1.00 .101* .182** .035 .036 .150** .147** .048 -.085 .034 -.038 .088 
-

.220** 
 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีระดับนัยสําคัญยิ่งที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 31  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดกับความตองการดานการผลิตพืชและสัตวในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม ที่มีปญหา Multicollinearity (ตอ) 

 
 Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 

X12             1.00 .011 .313** .042 .086 .108* .045 .001 -.029 -.335** .287** .208** 
X13              1.00 .145** -.065 .722** .237** .003 -.068 -.018 .004 .014 -.081 
X14               1.00 -.041 .139** .026 .034 -.084 .141** -.051 .038 .059 
X15                1.00 .504** .162** -.007 -.084 -.041 -.080 .074 .027 
X16                 1.00 .301** -.002 -.089 -.063 -.096 .103* -.032 
X17                  1.00 .081 -.200** -.085 -.171** .177** -.030 
X18                   1.00 -.020 -.025 -.028 .031 -.013 
X19                    1.00 .080 -.019 .026 -.029 
X20                     1.00 .029 -.023 -.026 
X21                      1.00 -.974** -.107* 
X22                       1.00 -.121* 
X23                        1.00 

 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีระดับนัยสําคัญยิ่งที่ระดับ 0.01 
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เมื่อ ตัวแปรตาม  Y2         =     ความตองการ และสภาพปญหาดานการผลิตพืชและสัตวในการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  

 a2 = คาคงที่ 
 b1 = คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระแตละตัว   
                                         กับตัวแปรตาม เมือ่ควบคุมคาตัวแปรอิสระทีม่ีอยูในสมการ 
                                         ใหคงที่แลว                          
     ตัวแปรอิสระ  X1 = เพศ  

X2 =  อายุ 
X3  = ระดับการศึกษา 
X4 =  ศาสนา 
X5 =  สถานภาพการสมรส 
X6  =   จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
X7 =   จํานวนแรงงานในภาคเกษตร 
X8 = จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
X9 = พื้นที่อยูอาศัย   
X10 = พื้นที่ทําการเกษตร  
X11 = อาชีพปลูกพืชไร  
X12 = อาชีพปลูกพืชสวน  
X13 = อาชีพเล้ียงสัตว  
X14 = การปลูกพืชเชงิเดี่ยว  
X15 = การปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว 
X16 = การเลี้ยงสัตวอยางเดยีว 
X17 = รายไดในครัวเรือน 
X18 = รายไดจากการปลูกพืช 
X19 = รายไดจากการเลี้ยงสัตว 
X20 = รายไดจากการรับจาง 
X21 = ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. 
X22 = ภาวะหนี้สินจาก ธนาคารพานิชย 
X23 = ความเพยีงพอของทุนในการทําการเกษตร 
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ตาราง  32  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการ ดาน 
 การผลิตพืชและสัตวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับลักษณะบุคคล 
 

ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 
   - เพศ(X1)   0.011  0.122  0.005  0.087 
   - อายุ(X2)   -0.008  0.006  -0.063  -1.168 
   - ระดับการศึกษา(X3)  -0.071  0.061  -0.063  -1.168 
   - ศาสนา(X4)   0.510  0.464  0.058  1.099 
   - สถานภาพการสมรส(X5) -0.016  0.105  -0.008  -0.155 
   - คาคงที่                      2.678  0.584    4.585 

 
R = 0.102  R2

 = 0.010  R2
adj = -0.003    SEest =  1.093    F = 0.793 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานการผลิตพืชและสัตวของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 
  Y2  = 2.678 + 0.011x1- 0.008x2 - 0.071x3+ 0.510x4 

-0.016x5 
 จากการศึกษาพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.102 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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ตาราง  33  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการดาน 
 การผลิตพืชและสัตวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับปจจัยทางการเกษตร 
 

ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 
   - จํานวนสมาชิก  0.064  0.040  0.081  1.594 
     ในครัวเรือน(X6)     
   - จํานวนแรงงาน  -0.037  0.063  -0.030  -0.589 
     ในภาคเกษตร(X7)    
   - จํานวนพืน้ที่   0.031  0.037  0.128  0.851 
     ในเขตปฏิรูปที่ดิน(X8)   
   - พื้นที่อยูอาศัย(X9)  -0.125  0.067  -0.110  -1.880 
   - พื้นที่ทําการเกษตร(X10) -0.039  0.036  -0.162  -1.071 
   - อาชีพปลูกพืชไร(X11)  0.699  0.138  0.309  5.073** 
   - อาชีพปลูกสวน(X12)  0.496  0.165  0.188  3.003** 
   - อาชีพเล้ียงสัตว(X13)  0.253  0.165  0.083  1.537 
   - การปลูกพชืเชิงเดี่ยว(X14) 0.639  0.546  0.292  1.169 
   - การปลูกพชืหลายชนิด 0.691  0.551  0.316  1.254  
     และเลี้ยงสตัว(X15) 
   - การเลี้ยงสตัวอยางเดียว(X16) 0.436  0.719  0.045  0.607 
   - คาคงที่                      1.149  0.564    2.038 

 
R =  0.330**  R2

 = 0.109  R2
adj = 0.083 SEest = 1.046     F = 4.142 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานการผลิตพืชและสัตวของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 

Y2  = 1.149 + 0.064x6- 0.037x7+0.031x8-0.125x9 - 0.039x10 + 
0.699x11+ 0.496x12 +0.253x13 +0.639x14 +0.691x15 +0.436x16 
จากการศึกษาพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.330 โดยมีเกษตรกรที่มี

อาชีพปลูกพืชไร อาชีพปลูกพืชสวน สามารถทํานายความตองการดานการผลิตพืชและสัตวของ



 70 

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไดอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นั้นคือ เกษตรกรเกษตรกรที่มี
อาชีพปลูกพืชไร และอาชีพปลูกพืชสวน จะมีความตองการดานการผลิตพืชและสัตวมาก 

 
ตาราง  34  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการ ดานการ

ผลิตพืชและสัตวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 
   - รายไดในครัวเรือน(X17) -2.597E-06 0.000  -0.121  -0.994 
   - รายไดจากการปลูกพืช(X18) 9.025E-07 0.000  0.031  0.293 
   - รายไดจากการเลี้ยงสัตว(X19) 1.946E-05 0.000  0.159  3.095** 
   - รายไดจากการรับจาง(X20) 1.216E-06 0.000  0.033  0.386 
   - ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส.(X21) -1.056E-06 0.000  -0.135  -2.511* 
   - ภาวะหนี้สินจาก   1.339E-06 0.000  0.028  0.560 
     ธนาคารพานิชย(X22)    
   - ความเพยีงพอของทุนใน -0.097  0.078  -0.064  -1.251 
     การประกอบอาชีพ(X23)   
   - คาคงที่                      2.760  0.086    32.193 

 
R = 0.232**  R2

 = 0.054  R2
adj = 0.036 SEest = 1.072  F = 3.058 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานการผลิตพืชและสัตวของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 

Y2  = 2.760 - 0.000002x17+ 0.0000009 x18+0.000019x19+0.0000012x20 
- 0.00000105x21 - 0.097x22+ 2.760x23 

จากการศึกษาพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.232 โดยมีเกษตรกรที่มี
รายไดจากการเลี้ยงสัตว และมีหนี้สินจาก ธ.ก.ส. สามารถทํานายความตองการดานการผลิตพืชและ
สัตวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไดอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นั้นคือ เกษตรกร
เกษตรกรที่มีรายไดจากการเลี้ยงสัตว และมีหนี้สินจาก ธ.ก.ส. จะมีความตองการดานการผลิตพืช
และสัตวมาก 



 

ตาราง 35   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดกับความตองการดานการบริหารและการจัดการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม  ที่มีปญหา Multicollinearity 

 
 Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
Y1 1.00 

-
.014 

-.096 .202** .036 -.011 .122* -.128* -.002 -.104* .331** .107* .091 .094 .024 .047 .063 .102* .031 .041 -.044 .081 -.161** 

X1  1.00 .112* .027 .134** -.036 .118* .085 .023 .039 .077 -.043 .091 .005 .067 .114* .084 -.049 -.027 .008 -.034 .038 -.018 
X2   1.00 -.282** .169** -.067 .046 .125* .012 .136** .020 -.118* .041 -.023 -.184** -.117* -.021 -.075 .094 -.106* .175** -.174** -.003 
X3    1.00 -.109* -.056 -.052 .029 .077 -.141** .319** .194** .036 .105* .159** .135** .196** .058 -.100* .014 -.111* .112* -.004 
X4     1.00 -.113* .083 .017 .080 .053 .034 -.006 .051 .040 -.135** -.028 .050 -.068 .037 .029 -.078 .075 .013 
X5      1.00 .217** .003 -.002 .123* -.153** -.010 -.012 .010 .046 -.030 -.012 .064 -.022 -.109* -.051 .045 .027 
X6       1.00 -.106* .067 .011 .023 .034 .144** .024 .020 .103* .012 .015 .042 -.103* -.053 .055 -.012 
X7        1.00 -.136** -.075 -.060 .029 -.035 .057 .059 .016 -.027 -.023 .015 -.050 .052 -.049 -.013 
X9         1.00 .093 .131* -.021 .218** .007 -.030 .113* .170** -.024 -.064 .032 -.149** .166** -.078 
X10          1.00 -.499** -.172** -.141** .126* -.088 -.194** -.144** -.062 -.016 -.051 -.025 .045 -.089 
X11           1.00 .101* .182** .035 .036 .150** .147** .048 -.085 .034 -.038 .088 -.220** 

 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีระดับนัยสําคัญยิ่งที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 35  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดกับความตองการดานการบริหารและการจัดการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขต 
 ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม ที่มีปญหา Multicollinearity (ตอ) 
 
 Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 

X12             1.00 .011 .313** .042 .086 .108* .045 .001 -.029 -.335** .287** .208** 
X13              1.00 .145** -.065 .722** .237** .003 -.068 -.018 .004 .014 -.081 
X14               1.00 -.041 .139** .026 .034 -.084 .141** -.051 .038 .059 
X15                1.00 .504** .162** -.007 -.084 -.041 -.080 .074 .027 
X16                 1.00 .301** -.002 -.089 -.063 -.096 .103* -.032 
X17                  1.00 .081 -.200** -.085 -.171** .177** -.030 
X18                   1.00 -.020 -.025 -.028 .031 -.013 
X19                    1.00 .080 -.019 .026 -.029 
X20                     1.00 .029 -.023 -.026 
X21                      1.00 -.974** -.107* 
X22                       1.00 -.121* 
X23                        1.00 

 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีระดับนัยสําคัญยิ่งที่ระดับ 0.01 
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เมื่อ ตัวแปรตาม  Y3         =     ความตองการ และสภาพปญหาการบริหารและการจัดการในการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  

 a3 = คาคงที่ 
 b3 = คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระแตละตัว 
                                         กับตัวแปรตาม เมือ่ควบคุมคาตัวแปรอิสระทีม่ีอยูในสมการ 
                                         ใหคงที่แลว 
ตัวแปรอิสระ  X1 = เพศ  

X2 =  อายุ 
X3  = ระดับการศึกษา 
X4 =  ศาสนา 
X5 =  สถานภาพการสมรส 
X6  =   จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
X7 =   จํานวนแรงงานในภาคเกษตร 
X8 = จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
X9 = พื้นที่อยูอาศัย   
X10 = พื้นที่ทําการเกษตร  
X11 = อาชีพปลูกพืชไร  
X12 = อาชีพปลูกพืชสวน  
X13 = อาชีพเล้ียงสัตว  
X14 = การปลูกพืชเชงิเดี่ยว  
X15 = การปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว 
X16 = การเลี้ยงสัตวอยางเดยีว 
X17 = รายไดในครัวเรือน 
X18 = รายไดจากการปลูกพืช 
X19 = รายไดจากการเลี้ยงสัตว 
X20 = รายไดจากการรับจาง 
X21 = ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. 
X22 = ภาวะหนี้สินจาก ธนาคารพานิชย 
X23 = ความเพยีงพอของทุนในการทําการเกษตร 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการ ดานการ
บริหารและการจัดการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับลักษณะบุคคล 

 
ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 

   - เพศ(X1)   -0.034  0.158  -0.011  -0.218 
   - อายุ(X2)   -0.008  0.007  -0.061  -1.130 
   - ระดับการศึกษา(X3)  0.306  0.079  0.204  3.873** 
   - ศาสนา(X4)   0.895  0.601  0.077  1.490 
   - สถานภาพการสมรส(X5) 0.188  0.136  0.072  1.383 
   - คาคงที่                      2.167  0.757    2.864 

 
R = 0.228*  R2

 = 0.052  R2
adj = 0.040   SEest = 1.416    F =  4.173 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานการบริหารและการจัดการ
ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 
 
  Y3  = 2.167 – 0.034x1- 0.008 x2+0.306 x3+0.895x4+ 0.188x5 
 
 จากการศึกษาพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.228 โดยมี ระดับ
การศึกษา สามารถทํานายความตองการดานการบริหารและการจัดการของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินไดอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 นั้นคือ เกษตรกรสวนใหญที่มีระดับการศึกษาสูงจะมี
ความตองการดานการบริหารและการจัดการมากกวา เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ํา 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการ ดานการ
บริหารและการจัดการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับปจจัยทางการเกษตร 

 
ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 

   - จํานวนสมาชิก  0.020  0.052  0.019  0.390 
     ในครัวเรือน(X6)     
   - จํานวนแรงงาน  0.147  0.081  0.090  1.826 
     ในภาคเกษตร(X7)    
   - จํานวนพืน้ที่   0.023  0.047  0.070  0.484 
     ในเขตปฏิรูปที่ดิน(X8)   
   - พื้นที่อยูอาศัย(X9)  -0.187  0.085  -0.124  -2.185*  
   - พื้นที่ทําการเกษตร(X10) -0.052  0.046  -0.164  -1.122 
   - อาชีพปลูกพืชไร(X11)  0.148  0.176  0.050  0.840 
   - อาชีพปลูกสวน(X12)  1.125  0.211  0.323  5.324** 
   - อาชีพเล้ียงสัตว(X13)  0.385  0.211  0.095  1.824 
   - การปลูกพชืเชิงเดี่ยว(X14) 1.110  0.700  0.383  1.586 
   - การปลูกพชืหลายชนิด 1.142  0.706  0.395  1.619 
     และเลี้ยงสตัว(X15)   
   - การเลี้ยงสตัวอยางเดียว(X16) -0.330  0.921  -0.026  -0.359 
   - คาคงที่                      1.266  0.722    1.754 

 
R = 0.408**  R2

 = 0.166  R2
adj = 0.142 SEest = 1.340     F =  6.765 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานการบริหารและการจัดการ
ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 
 Y3  = 1.266 + 0.020x6+ 0.147x7+0.023x8-0.187x9 - 0.052x10 + 
 0.148x11+ 1.125x12 +0.385x13 +1.110x14 +1.142x15 -0.330x16 
 จากการศึกษาพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.408 โดยมี เกษตรกรที่มี
พื้นที่อยูอาศัยในเขต ส.ป.ก. และมีอาชีพปลูกพืชสวน สามารถทํานายความตองการดานการบริหาร
และการจัดการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไดอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นั้นคือ สวน
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ใหญเกษตรกรที่มีพื้นที่อยูอาศัยในเขต ส.ป.ก. และมีอาชีพปลูกพืชสวน จะมีความตองการดานการ
บริหารและการจัดการมาก 
 
ตาราง 38 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณคะแนนความตองการ ดานการ

บริหารและการจัดการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
ตัวพยากรณ        b  SEb  Beta   t 

   - รายไดในครัวเรือน(X17) -6.903E-06 0.000  -2.43  -1.982* 
   - รายไดจากการปลูกพืช(X18) 9.928E-06 0.000  0.254  2.420* 
   - รายไดจากการเลี้ยงสัตว(X19) 1.588E-05 0.000  0.098  1.894 
   - รายไดจากการรับจาง(X20) 8.138E-06 0.000  0.164  1.937 
   - ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส.(X21) 5.293E-07 0.000  0.051  0.944 
   - ภาวะหนี้สินจาก   6.040E-06 0.000  0.096  1.894 
     ธนาคารพานิชย(X22)    
   - ความเพยีงพอของทุนใน 0.121  0.104  1.165  1.165 
     การประกอบอาชีพ(X23)   
   - คาคงที่                      3.363  0.114    29.414 

 
R = 0.199*  R2

 = 0.040  R2
adj = 0.022 SEest = 1.429  F = 2.224 

 
 ซ่ึงสามารถสรุปเปนสมการถดถอยพหุคะแนนความตองการดานการบริหารและการจัดการ
ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 

Y3  = 2.760 - 0.0000069x17+0.0000099x18+0.000015x19+0.0000081x20 
 + 0.00000052x21 + 0.0000060x22+ 0.121x23 

  
จากการศึกษาพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.199 โดยมี เกษตรกรที่มี

รายไดในครัวเรือนมาก และมีรายไดจากการปลูกพืชมาก สามารถทํานายความตองการดานการ
บริหารและการจัดการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไดอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 นั้น
คือ เกษตรกรที่มีรายไดในครัวเรือนมาก และมีรายไดจากการปลูกพืชมาก จะมีความตองการดาน
การบริหารและการจัดการมาก 
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ตอนที่ 5  แนวทางการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
 

ในการศึกษาขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการทําการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเชียงใหมไดนําเสนอโดยใชคําถามแบบเปด มีเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินบางสวนที่
ให ความเห็นไว ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.เกษตรกรตองการใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาชวยเหลือในการตรวจสภาพดิน เพื่อให
ทราบถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในการปลูกพืช ในดินแตละพื้นที่ 

2.เกษตรกรตองการให สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม และ องคการบริหารสวน
ตําบลในตําบลที่มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีการทํางานแบบบูรณาการ ทํางานแบบมีสวนรวม 

3.สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม และ องคการบริหารสวนตําบลในตําบลที่มีพื้นที่
เขตปฏิรูปที่ดินชวยจัดหาตลาดหรือแหลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อชวยเหลือปญหาราคา
ผลผลิตตกต่ํา 

4.เกษตรกรตองการใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุม
พื้นที่เกษตร เพื่อเปนการชวยลดตนทุนการผลิต 

5.เกษตรกรตองการให สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร เพิ่มการกูยืมใหแกเกษตรกรใหพอเพียง 

6.เกษตรกรตองการใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยาง
เรงดวน เชน อางเก็บน้ํา สระน้ําประจําไรนา ระบบชลประทาน ระบบการจัดการน้ํา ฯลฯ 

7.เกษตรตองการใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม พิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยน
สิทธิ์การเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินใหเปนโฉนด หรือเอกสารสิทธิ์อ่ืนๆ 
 
 
 
 


