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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน เป็น
การวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation research) โดยผูว้ิจยัได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในเก็บ
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์และ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการบรรยายประกอบตาราง ตามล าดบัดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และการเขา้ร่วมโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือกของเกษตรกร 

4.1.1 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ และสงัคมของเกษตรกร 
4.1.2 การเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของเกษตรกร 

4.2 ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

4.2.1 ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 
4.2.2 ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า 
4.2.3 ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก   

4.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

4.4 ปัญหา และอุปสรรคที่ไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

4.5 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เพือ่ใหเ้กิดความพงึพอใจในการ
เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป 

4.6 ปัจจยัที่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

4.7 การพสูิจน์สมมติฐาน 
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4.1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก
ของเกษตรกร 

4.1.1 ลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 

 จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร ซ่ึง
ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว รายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร 
จ านวนแรงงานในครัวเรือน การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 
ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได ้ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางที ่4.1 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.1 ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร  
                                        n = 341 

      ลักษณะพืน้ฐาน      จ านวน  ร้อยละ 
   ( ราย ) 

1. เพศ   
 ชาย             175      51.0       
 หญิง                                                                            166                    49.0 
2. อายุ ( ปี ) 

  ≤ 30                7       2.0 
            31 - 40                                                               48                    14.1 
            41 - 50                                                                     143                    42.0 
            51 - 60                                                                134                    39.3 
            ≥ 61                                                                     9                      2.6 
ต ่าสุด =  28 สูงสุด = 65 

X  = 47.88 S.D. = 7.17  

3. ระดับการศึกษา  
ไม่ไดรั้บการศึกษา            28     8.2 

 ประถมศึกษา           157   46.0 
มธัยมศึกษาตอนตน้                   102                 29.9 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช           33                   9.7 
 ปริญญาตรี             14     4.1 
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ตารางที่ 4.1 ( ต่อ ) 
                         n = 341 

      ลักษณะพืน้ฐาน      จ านวน  ร้อยละ 
   ( ราย ) 

4. ประสบการณ์ในการปลูกข้าว ( ปี )  
    ≤ 10              19     5.1 
 11 - 20              71   20.4 
 21 - 30            134                 39.2 

31 - 40            102   29.2 
   ≥ 41               23                   6.1 

ต ่าสุด =  7 สูงสุด = 47  

X  = 27.13 S.D. = 8.31 

5. รายได้ของครัวเรือนเกษตรกร ( บาท/ปี ) 
          ≤ 100,000              6         1.8 
100,001 - 200,000          167   49.0 
200,001 - 300,000          118                 34.6 

 300,001 - 400,000            37   10.8 
             ≥ 400,001            13                   3.8 
ต ่าสุด = 97,500 สูงสุด = 491,500  

X  = 219,179.77 S.D. = 85,891.50     

5.1 รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตร ( บาท/ปี ) 
           ≤ 100,000            11         3.3 
100,001 - 200,000          201   58.9 
200,001 - 300,000          102                 29.9 

 300,001 - 400,000            17     5.0 
             ≥ 400,001            10                   2.9 
ต ่าสุด = 81,000 สูงสุด = 488,000  

X  = 200,504.40 S.D. = 79,676.28 
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ตารางที่ 4.1 ( ต่อ ) 
                         n = 341 

      ลักษณะพืน้ฐาน      จ านวน  ร้อยละ 
   ( ราย ) 

5.1.1 รายได้จากการจ าน าข้าวเปลอืก ( บาท/ปี )  
            ≤ 40,000           138       40.5       
    40,001 - 80,000                        126   36.9 
  80,001 - 120,000                  59                17.3 

         120,001 - 160,000             15                 4.4 
             ≥ 160,001              3                  0.9 
ต ่าสุด = 18,900 สูงสุด = 184,875  

X  = 58,067.93 S.D. = 32,820.93     

5.1.2 รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอื่น ( บาท/ปี )  
          ≤ 100,000          127       37.2 
100,001 - 200,000          151   44.3 

 200,001 - 300,000            40                 11.7 
 300,001 - 400,000            18     5.3 
             ≥ 400,001            5                     1.5 
ต ่าสุด = 3,125 สูงสุด = 462,500  

X  = 142,436.47  S.D. = 80,562.14   

5.2 รายได้จากการประกอบอาชีพอืน่ ( บาท/ปี )   

         ≤ 20,000           272       79.7       
20,001 - 40,000                  44    12.9 

 40,001 - 80,000                    5                   1.5 
         ≥ 80,001             20                   5.9 
ต ่าสุด = 1,200 สูงสุด = 180,000  

X  = 18,675.36 S.D. = 34,373.45   
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ตารางที่ 4.1 ( ต่อ ) 
                         n = 341 

      ลักษณะพืน้ฐาน      จ านวน  ร้อยละ 
   ( ราย ) 

6. จ านวนแรงงานในครัวเรือน ( คน )  
1                                    4         1.2 

         2                                              83   24.3 
3                                          102                  29.9 

 4                          70                  20.5 
          5                                                                75               22.0 

6                                         7                   2.1 
ต ่าสุด = 1 สูงสุด = 6  

X  = 3.43 S.D. = 1.17     

7. การเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร (ตอบได้หลายข้อ) 
สหกรณ์การเกษตร             206               60.4 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         341               100 
กลุ่มเกษตรกร              227               66.6 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร               86                  25  

8. ขนาดพืน้ที่ถือครองทางการเกษตร ( ไร่ ) 
  ≤ 10               11     3.2 
11 - 20                         149   43.7 
21 - 30                          119          34.9 

 31 - 40                                  58   17.0 
    ≥ 41                     4                 1.2 
ต ่าสุด = 9 สูงสุด = 46  

X  = 22.85 S.D. = 7.35 
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ตารางที่ 4.1 ( ต่อ ) 
                         n = 341 

      ลักษณะพืน้ฐาน      จ านวน  ร้อยละ 
   ( ราย ) 

8.1 พืน้ที่การผลิตข้าว ( ไร่ ) 
   ≤ 10            149   43.7 

 11 - 20            112   32.8 
 21 – 30              15                   4.4 

31 - 40              61   17.9 
        >40                 4                   1.2    
ต ่าสุด = 5 สูงสุด = 41   

X  = 15.50 S.D. = 10.54 

8.1.1 พืน้ที่การผลิตข้าวเหนียว ( ไร่ ) 
  ≤ 10            163     47.8 

 11 - 20            110     32.2 
 21 - 30              21       6.2 
    ≥ 31              47      13.8 
ต ่าสุด =  5 สูงสุด = 37  

X  = 14.02 S.D. = 9.24 

8.1.2 พืน้ที่การผลิตข้าวเจ้า ( ไร่ ) ( n = 219 ) 
 ≤ 3            177     80.8 
 4 - 6              40     18.3 

≥ 7               2       0.9 
ต ่าสุด =  1 สูงสุด = 8  

X  = 1.47 S.D. = 1.48 

8.2 พืน้ที่การท าการเกษตรอื่น ( ไร่ ) 
   ≤ 10                      114       33.4 
11 - 20                               185    54.3 

 21 - 30                                   38                11.1 
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ตารางที่ 4.1 ( ต่อ ) 
                         n = 341 

      ลักษณะพืน้ฐาน      จ านวน  ร้อยละ 
   ( ราย ) 

8.2 พืน้ที่การท าการเกษตรอื่น ( ไร่ ) ( ต่อ ) 
    ≥ 31                                          4                  1.2 
ต ่าสุด = 4 สูงสุด = 39  

X  = 16.24 S.D. = 7.10 

8.3 สถานภาพการถือครองที่ดิน 
8.3.1 พืน้ที่ของตนเอง (ไร่)   

               ≤ 10                        11         3.2 
11 - 20                               167    49.0 

 21 - 30                                 117                34.3 
    ≥ 31                                        46                13.9 
ต ่าสุด = 9 สูงสุด = 39  

X  = 21.57 S.D. = 7.29 

8.3.2 พืน้ที่เช่าผู้อื่น (ไร่) (129)    
 ≤ 2               51      39.5 
3 - 5                                         71   55.0 

  ≥ 6                                          7                  5.4 
ต ่าสุด = 1 สูงสุด = 10  

X  = 1.33 S.D. = 2.15 

9. ปริมาณข้าวเปลือกที่ผลิตได้ ( กิโลกรัม ) 
          ≤ 4,000             90      26.4 
    4,001 - 8,000           124   36.4 

   8,001 - 12,000             56                 16.4 
 12,001 - 16,000               6     1.8 
 16,001 - 20,000             54   15.8 
 



 

54 

ตารางที่ 4.1 ( ต่อ ) 
                         n = 341 

      ลักษณะพืน้ฐาน      จ านวน  ร้อยละ 
   ( ราย ) 

9. ปริมาณข้าวเปลือกที่ผลิตได้ ( กิโลกรัม ) ( ต่อ ) 
         ≥ 20,001             11                   3.2 

ต ่าสุด = 2,000 สูงสุด = 21,680  

X  = 8,305.42 S.D. = 5,519.42 

9.1 ปริมาณข้าวเปลือกเหนียวที่ผลิตได้ ( กิโลกรัม ) 
             ≤ 4,000           100      29.4   

    4,001 - 8,000           139   40.7 
   8,001 - 12,000             37                 10.8 
 12,001 - 16,000             19     5.6 
           ≥ 16,001             46                 13.5 
ต ่าสุด = 2,000 สูงสุด = 19,240  

X  = 7,393.90 S.D. = 4,796.08 

9.2 ปริมาณข้าวเปลือกเจ้าที่ผลิตได้ ( ไร่ )  ( n = 219 ) 
           ≤ 600              27      12.3 
   601 - 1,200                  56   25.6 

 1,201 - 1,800                   54                24.7 
1,801 - 2,400                              41   18.7 

 2,401 - 3,000                           37   16.9 
        ≥ 3,001                             4                  1.8 

ต ่าสุด = 570 สูงสุด = 4,900  

X  = 911.52 S.D. = 909.27 
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จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ และสงัคมของกลุ่มตวัอยา่ง (เกษตรกร
ที่เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในจงัหวดัล าพนู) จ  านวน 341 คน ดงัตาราง 4.1 พบวา่ เกษตรกร
จ านวนร้อยละ 51 เป็นเพศชาย จ านวนร้อยละ 42 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 41 - 50 ปี รองลงมาร้อยละ 39.3 มี
อายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี โดยมีอายุเฉล่ีย 47.88 ปี เกษตรกรร้อยละ 46.0 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 29.9 จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เกษตรกรร้อยละ 39.2 
มีประสบการณ์ในการปลูกขา้วอยูร่ะหวา่ง 21 - 30 ปี รองลงมาร้อยละ 29.2 มีประสบการณ์ในการปลูก
ขา้วอยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี โดยมีประสบการณ์ในการปลูกขา้วเฉล่ีย 27.13 ปี 

การศึกษารายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 49.0 มีรายไดร้วมอยูร่ะหว่าง 
100,001 - 200,000 บาทต่อปี รองลงมาร้อยละ 34.6 มีรายไดร้วมอยูร่ะหว่าง 200,001 – 300,000 บาท
ต่อปี โดยมีรายได้รวมเฉล่ีย 219,179.77 บาทต่อปี การศึกษารายได้รวมของเกษตรกรจ าแนกเป็น
รายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตร และรายไดจ้าการประกอบอาชีพอ่ืน โดยเกษตรกรร้อยละ 58.9 มี
รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอยู่ระหว่าง 100,001-200,000 บาทต่อปี โดยมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเกษตรเฉล่ีย 200,504.40 บาทต่อปี เกษตรกรจ านวนร้อยละ 40.5 มีรายไดจ้ากการจ าน า
ขา้วเปลือกน้อยกว่า 40,000 บาทต่อปี รองลงมาร้อยละ 36.9 มีรายได้จากการจ าน าขา้วเปลือกอยู่
ระหวา่ง 40,001 – 80,000 บาทต่อปี โดยมีรายไดจ้ากการจ าน าขา้วเปลือกเฉล่ียคือ 58,067.93 บาทต่อปี 
ในขณะที่รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอ่ืนนั้ น เกษตรกรจ านวนร้อยละ 44.3 มีรายได้อยู่
ระหวา่ง 100,001-200,000 บาทต่อปี รองลงมาร้อยละ 37.2 มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตรอ่ืน 
น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี โดยมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตรอ่ืน เฉล่ีย 142,436 บาทต่อปี 
ส่วนรายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืน เกษตรกรจ านวนร้อยละ 79.7 มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ
อ่ืนนอ้ยกวา่ 20,000 บาทต่อปี โดยมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืนเฉล่ีย 18,675.36 บาทต่อปี 

ในดา้นแรงงานในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 29.9 มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือน 
3 คน รองลงมาร้อยละ 24.3 มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือน 2 คน โดยมีจ านวนแรงงานในครัวเรือน
เฉล่ีย 3.43 คน ในด้านการเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร พบว่า เกษตรกรทั้งหมดเป็นสมาชิกของ
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รองลงมาร้อยละ 66.6 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

การศึกษาขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 43.7 มีพื้นที่ถือ
ครองทางการเกษตรอยูร่ะหว่าง 11 - 20 ไร่ รองลงมาร้อยละ 34.9 มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรอยู่
ระหว่าง 21 - 30 ไร่โดยมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย 22.85 ไร่ จ  าแนกเป็นพื้นที่การผลิตขา้ว 
และพื้นที่ท  าการเกษตรอ่ืน โดยเกษตรกรจ านวนร้อยละ 43.7 มีพื้นที่การผลิตขา้วน้อยกว่า 10 ไร่ 
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รองลงมาร้อยละ 32.8 มีพื้นที่การผลิตขา้วอยู่ระหว่าง 11 - 20 ไร่ โดยมีพื้นที่การผลิตเฉล่ีย 15.50ไร่ 
เกษตรกรจ านวนร้อยละ 47.8 มีพื้นที่การผลิตขา้วเหนียวน้อยกว่า 10 ไร่ รองลงมาร้อยละ 32.2 มีพื้นที่
การผลิตขา้วเหนียวอยูร่ะหว่าง 11 - 20 ไร่ โดยมีพื้นที่การผลิตขา้วเหนียวเฉล่ีย 14.02 ไร่ ในขณะที่
พื้นที่การผลิตขา้วเจา้นั้น พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 80.8 มีพื้นที่การผลิตขา้วเจา้น้อยกว่า 3 ไร่ 
โดยมีพื้นที่การผลิตขา้วเจา้เฉล่ีย 1.47 ไร่ ส่วนพื้นที่ท  าการเกษตรอ่ืนนั้น พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อย
ละ 54.3 มีพื้นที่ท  าการเกษตรอ่ืนอยูร่ะหวา่ง 11 – 20 ไร่ รองลงมาร้อยละ 33.4 มีพื้นที่ท  าการเกษตรอ่ืน
น้อยกว่า 10 ไร่ โดยมีพื้นที่ท  าการเกษตรอ่ืนเฉล่ีย 16.24 ไร่ การศึกษาสภาพการถือครองที่ดิน พบว่า 
เกษตรกรจ านวนร้อยละ 49.0 มีที่ดินเป็นของตนเองอยูร่ะหว่าง 11 - 20 ไร่ รองลงมาร้อยละ 34.3 มี
ที่ดินเป็นของตนเองอยูร่ะหวา่ง 21 – 31 ไร่ โดยมีที่ดินเป็นของตนเองเฉล่ีย 21.57 ไร่ ส่วนเกษตรกรที่
เช่าที่ดินของผูอ่ื้น พบวา่ ร้อยละ 55 เช่าที่ดินอยูร่ะหวา่ง  3 - 5ไร่ โดยเช่าที่ดินเฉล่ีย 1.33 ไร่  

ในด้านปริมาณข้าวเปลือกที่ผลิตได้ พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 36.4 มีปริมาณผลผลิต
ขา้วเปลือกที่ผลิตไดร้วมอยูร่ะหว่าง 4,001-8,000 กิโลกรัม รองลงมาร้อยละ 26.4 มีปริมาณผลผลิต
ขา้วเปลือกที่ผลิตได้รวมน้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม โดยมีผลผลิตขา้วเปลือกที่ผลิตไดเ้ฉล่ีย 8,305.42 
กิโลกรัม จ าแนกเป็นปริมาณข้าวเปลือกเจา้และข้าวเปลือกเหนียวที่ผลิตได้ โดยพบว่า เกษตรกร
จ านวนร้อยละ 40.7  มีปริมาณขา้วเปลือกเหนียวที่ผลิตไดอ้ยูร่ะหว่าง 4,001-8,000 กิโลกรัม รองลงมา
ร้อยละ 29.4 มีปริมาณขา้วเปลือกเหนียวที่ผลิตได้น้อยกว่า 40,000 กิโลกรัม โดยมีปริมาณผลผลิต
ขา้วเปลือกเหนียวที่ผลิตได้เฉล่ีย 7,393.90 กิโลกรัม ส่วนปริมาณขา้วเปลือกเจา้ที่ผลิตไดน้ั้น พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 25.6 มีปริมาณขา้วเปลือกเจา้ที่ผลิตไดอ้ยูร่ะหว่าง 601 - 1,200 กิโลกรัม รองลงมาร้อย
ละ 24.7 มีปริมาณขา้วเปลือกเจา้ที่ผลิตไดอ้ยูร่ะหวา่ง 1,201 - 1,800 กิโลกรัม โดยมีปริมาณขา้วเปลือก
เจา้ที่ผลิตไดเ้ฉล่ีย 911.52 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 



 

57 

4.1.2 การเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของเกษตรกร  

จากการศึกษาการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของเกษตรกร ซ่ึงประกอบดว้ย  จ  านวน
คร้ังที่เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก จ านวนแหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าที่ได้รับ 
ปริมาณผลผลิตขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า  และการไถ่ถอนขา้วเปลือกที่จ  าน าคืน ไดผ้ลการวิเคราะห์
ขอ้มูลปรากฏดงัตารางที่ 4.2 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.2 การเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของเกษตรกร 

                         n = 341 
                      ประเด็น       จ านวน  ร้อยละ 

   ( ราย ) 
 1. ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงรับจ าน าข้าวเปลือก ( คร้ัง ) 

1             194    56.9 
 2             147                 43.1 
ต ่าสุด = 1 สูงสุด = 2  

X  = 1.43 S.D. = 0.49 

1.1 ปี พ.ศ.ที่เร่ิมเข้าร่วมโครงการ 
2554             147    43.1 

 2555             194                 56.9 
2. แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกที่ได้รับ (ตอบได้หลายข้อ) 
              วทิย ุ                   114                 33.4 

โทรทศัน์                   231    67.7 
หนงัสือพมิพ ์                       46                  13.5 
หอกระจายข่าวหมู่บา้น           153                  44.9 
นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร          325                  95.3 
ผูน้ าชุมชน            256                  75.1 
เพือ่นบา้น            205                  60.1 
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ตารางที่ 4.2 ( ต่อ ) 
                         n = 341 

      การเข้าร่วมโครงการ      จ านวน  ร้อยละ 
   ( ราย ) 

3.ปริมาณข้าวเปลอืกที่เข้าร่วมจ าน า ( กิโลกรัม ) 
         ≤ 3,000                              152        44.6 
  3,001 - 6,000                          112     32.8 

   6,001 - 9,000                            61                 17.9 
 9,001 - 12,000                            10       2.9 
         ≥ 12,001                 6                   1.8 
ต ่าสุด = 1,500 สูงสุด = 14,500  

X  = 4,489.74 S.D. = 2,557.69     

3.1 ปริมาณข้าวเปลือกเหนียวที่เข้าร่วมจ าน า ( กิโลกรัม ) 
         ≤ 3,000             168        49.3 
  3,001 - 6,000                          124     36.3 

   6,001 - 9,000                            33                   9.7 
9,001 - 12,000                            13       3.8 

         ≥ 12,001                 3                   0.9 
ต ่าสุด = 1,500 สูงสุด = 14,000  

X  = 4,130.20 S.D. = 2,272.49 

3.2 ปริมาณข้าวเปลือกเจ้าทีเ่ข้าร่วมจ าน า ( กิโลกรัม )  ( n = 120 ) 
          ≤ 500               33        27.5 
   500 - 1,000                            47     39.2 
1,001 - 1,500                            37                 30.8 

                     ≥ 1,501                 3                   2.5 
ต ่าสุด = 500 สูงสุด = 2,500  

X  = 359.53 S.D. = 558.05      

4. การไถ่ถอนข้าวเปลือกที่จ าน าคนื  
ไม่มีการไถ่ถอน            341    100 
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จากการศึกษาการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของกลุ่มตวัอยา่ง (เกษตรกรที่เขา้ร่วม
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในจงัหวดัล าพูน) จ  านวน 341 คน ดงัตาราง 4.1 พบว่า เกษตรกรจ านวน
ร้อยละ56.9 มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 1 คร้ัง  โดยมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกเฉล่ีย 1.43 คร้ัง เกษตรกรจ านวนร้อยละ 56.9 เร่ิมเขา้ร่วม
โครงการในปี พ.ศ. 2555 ในดา้นแหล่งข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่ได้รับ 
พบวา่ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 95.3ไดรั้บการรับข่าวสารเก่ียวขอ้งกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกจาก
นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 

การศึกษาปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า พบวา่ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 44.6 น าขา้วเปลือก
เขา้ร่วมจ าน าน้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม รองลงมาร้อยละ 32.8 น าขา้วเปลือกเขา้ร่วมจ าน าอยู่ระหว่าง 
3,001 - 6,000 กิโลกรัม โดยมีปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า เฉล่ีย 4489.73 กิโลกรัม ในการน า
ขา้วเปลือกเขา้ร่วมจ าน าจ  าแนกเป็นปริมาณขา้วเปลือกเหนียว และขา้วเปลือกเจา้ โดย เกษตรกรจ านวน
ร้อยละ 49.3 น าขา้วเปลือกเหนียวเขา้ร่วมจ าน าน้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม รองลงมาร้อยละ 36.3 น า
ขา้วเปลือกเหนียวเขา้ร่วมจ าน าอยูร่ะหว่าง 3,001 - 6,000 กิโลกรัม โดยมีปริมาณขา้วเปลือกเหนียวที่
เขา้ร่วมจ าน าเฉล่ีย 4,130.20 กิโลกรัม ส่วนปริมาณขา้วเปลือกเจา้ที่เขา้ร่วมจ าน านั้น พบว่า เกษตรกร
จ านวนร้อยละ 39.2 น าขา้วเปลือกเจา้เขา้ร่วมจ าน าอยูร่ะหว่าง 500 - 1,000 กิโลกรัม รองลงมาร้อยละ 
30.8 น าขา้วเปลือกเจา้เขา้ร่วมจ าน าอยูร่ะหว่าง 1,001 - 1,500 กิโลกรัม โดยมีขา้วเปลือกเจา้เขา้ร่วม
จ าน าเฉล่ีย 359.53 กิโลกรัม 

ในดา้นการไถ่ถอนขา้วเปลือกที่จ  าน าคืน พบวา่ เกษตรกรทั้งหมดไม่มีการไถ่ถอนขา้วที่จ  าน าคืน 
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4.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกเป็นการศึกษาความพึง
พอใจของเกษตรกรใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออก
ใบรับรอง และความพงึพอใจต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการขึน้ทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 

การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง เป็น
การศึกษาความพึงพอใจใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ด้าน
ผลผลิตขา้วเปลือกที่ผลิตได ้ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์รต่าง ๆ ดา้นการด าเนินการรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร ดา้นการจดัท าประชาคมเพื่อตรวจสอบขอ้มูล และดา้นการออกใบรับรอง ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางที่ 4.3 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.3 ความพงึพอใจของเกษตรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 

                                                          n = 341 
                     ระดับความพึงพอใจ 

               ความพึงพอใจ         X              S.D ความหมาย 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 2.79 0.73 ปานกลาง 
    1) การด าเนินงานประชาสมัพนัธโ์ครงการรับจ าน า 2.81 0.88 ปานกลาง 
         ขา้วเปลือก 
    2) ส่ือที่ใหข้อ้มูลโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 2.83 0.77 ปานกลาง 
    3) การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ 2.90 0.79 ปานกลาง 
        รับจ าน าขา้วเปลือก 
    4) ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธโ์ครงการรับจ าน า 2.63 0.91 ปานกลาง 
        ขา้วเปลือก 
2. ด้านผลผลิตข้าวเปลือกที่ผลิตได้ 2.79 0.75 ปานกลาง 
    1) คุณภาพของผลผลิตขา้วเปลือกที่ได ้ 2.83 0.88 ปานกลาง 
    2) ปริมาณของผลผลิตขา้วเปลือกที่ได ้ 2.85 0.71 ปานกลาง 
    3) การขนส่งผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว 2.69 0.92 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3 ( ต่อ ) 
                                                          n = 341 

                     ระดับความพึงพอใจ 

               ความพึงพอใจ         X              S.D ความหมาย 

3. ด้านการได้รับความช่วยเหลอืจากองค์กรต่าง ๆ 2.27 0.68     น้อย 
    1) การจดัหาแหล่งเงินทุนใหแ้ก่เกษตรกรเพือ่ 2.02 0.81     นอ้ย 
        ใชใ้นการปลูกขา้ว 
    2) การใหค้วามช่วยเหลือในการหาปัจจยัการผลิต  2.08 0.84     นอ้ย 
        ที่มีราคาถูกวา่ทอ้งตลาด 
    3) การใหค้  าแนะน าของเจา้หนา้ที่ส่งเสริมการเกษตร 2.71 0.91 ปานกลาง 
4. ด้านการด าเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2.71 0.56 ปานกลาง 
4.1 สถานที่รับขึน้ทะเบียน 2.91 0.61 ปานกลาง 

         1) สถานที่รับขึ้นทะเบียนสะดวกในการเดินทาง   2.95 0.87 ปานกลาง 
             มาขึ้นทะเบียน 
         2) สถานที่รับขึ้นทะเบียนมีที่จอดรถพอเพยีง 3.12 0.82 ปานกลาง 
         3) สถานที่รับขึ้นทะเบียนมีที่นัง่เพยีงพอ 2.84 0.72 ปานกลาง 
         4) สถานที่รับขึ้นทะเบียนมีหอ้งน ้ าเพยีงพอ 2.72 0.73 ปานกลาง 
4.2 เอกสารประกอบการขึน้ทะเบียน 2.13 0.69     น้อย 

         1) จ  านวนของเอกสารที่หน่วยงานตอ้งการ 1.97 0.78     นอ้ย 
         2) การใหเ้วลาในการเตรียมเอกสาร 2.30 0.74     นอ้ย 
4.3 เจ้าหน้าที่รับขึน้ทะเบียน 2.76 0.65 ปานกลาง 

         1) มีจ  านวนเจา้หนา้ที่พอเพยีง 2.35 0.78     นอ้ย 
         2) เจา้หนา้ที่สามารถตอบขอ้สงสยัได ้ 2.79 0.77 ปานกลาง 
         3) เจา้หนา้ที่ใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 3.14 0.76 ปานกลาง 
4.4 การด าเนินการรับขึน้ทะเบียน 3.05 0.65 ปานกลาง 

         1) มีระบบบตัรคิวเพือ่เรียงล าดบัการรับขึ้นทะเบียน 3.18 0.88 ปานกลาง 
         2) ระยะเวลาในการด าเนินการรับขึ้นทะเบียน 2.91 0.77 ปานกลาง 
         3) การด าเนินงานตามขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียน 3.07 0.66 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3 ( ต่อ ) 
                                                          n = 341 

                     ระดับความพึงพอใจ 

               ความพึงพอใจ         X              S.D ความหมาย 

5. ด้านการจัดท าประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูล 3.09 0.58 ปานกลาง 
5.1 สถานที่จัดท าประชาคม 3.04 0.62 ปานกลาง 

          1) สถานที่จดัท าประชาคมสะดวกใน 3.19 069 ปานกลาง 
              การเดินทางมาร่วมประชาคม 
          2) สถานที่จดัท าประชาคมมีที่จอดรถพอเพยีง 3.20 0.77 ปานกลาง 
          3) สถานที่จดัท  าประชาคมมีที่นัง่เพยีงพอ 3.00 0.69 ปานกลาง 
          4) สถานที่จดัท าประชาคมมีหอ้งน ้ าเพยีงพอ 2.78 0.75 ปานกลาง 
5.2 เจ้าหน้าที่จัดท าประชาคม 3.11 0.71 ปานกลาง 

          1) เจา้หนา้ที่ช้ีแจงขั้นตอนการท าประชาคม 3.14 0.74 ปานกลาง 
          2) เจา้หนา้ที่ตอบขอ้สงสยัในการท าประชาคมได ้ 3.08 0.76 ปานกลาง 
5.3 การด าเนินการประชาคม 3.17 0.63 ปานกลาง 

          1) ระยะเวลาในการท าประชาคม 3.11 0.64 ปานกลาง 
          2) การด าเนินงานตามขั้นตอนการจดัท าประชาคม 3.21 0.73 ปานกลาง 
5.4 การสุ่มตรวจแปลงปลูกข้าว 3.03 0.59 ปานกลาง 

          1) เจา้หนา้ที่ช้ีแจงขั้นตอนการสุ่มตรวจแปลงปลูกขา้ว 3.14 0.71 ปานกลาง 
          2) ระยะเวลาในการสุ่มตรวจแปลงปลูกขา้ว 2.97 0.73 ปานกลาง 
          3) เคร่ืองมือการตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกขา้ว 2.97 0.61 ปานกลาง 
          4) การด าเนินงานตามขั้นตอนการสุ่มตรวจ 3.03 0.70 ปานกลาง 
              แปลงปลูกขา้ว 
6. ด้านการออกใบรับรอง 2.97 0.55 ปานกลาง 
6.1 สถานที่ออกใบรับรอง 2.90 0.61 ปานกลาง 

          1) สถานที่ออกใบรับรองสะดวก 3.09 .080 ปานกลาง 
              ในการเดินทางมาขอรับใบรับรอง 
          2) สถานที่ออกใบรับรองมีที่จอดรถพอเพยีง 3.14 0.67 ปานกลาง 
          3) สถานที่ออกใบรับรองมีที่นัง่เพยีงพอ 2.74 0.74 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3 ( ต่อ ) 
                                                          n = 341 

                     ระดับความพึงพอใจ 

               ความพึงพอใจ         X              S.D ความหมาย 

6.1 สถานที่ออกใบรับรอง (ต่อ) 
         4) สถานที่ออกใบรับรองมีหอ้งน ้ าเพยีงพอ      2.60            0.78     นอ้ย 
6.2 เจ้าหน้าที่ออกใบรับรอง  3.05 0.65 ปานกลาง 

         1) มีจ  านวนเจา้หนา้ที่ออกใบรับรองพอเพยีง 2.91 0.76 ปานกลาง 
         2) เจา้หนา้ที่ออกใบรับรองสามารถตอบขอ้สงสยัได้ 3.01 0.70 ปานกลาง 
         3) เจา้หนา้ที่ออกใบรับรองใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 3.23 0.76 ปานกลาง 
6.3 การด าเนินการออกใบรับรอง 2.97 0.60 ปานกลาง 

         1) มีระบบบตัรคิวเพือ่เรียงล าดบัการรับใบรับรอง 3.06 0.69 ปานกลาง 
        2) ระยะเวลาในการด าเนินการรับใบรับรอง 2.93 0.76 ปานกลาง 
        3) การด าเนินงานตามขั้นตอนการออกใบรับรอง 2.94 0.69 ปานกลาง 
 รวม 2.85 0.55 ปานกลาง 

จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 
พบวา่ โดยภาพรวมเกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาในดา้นองคป์ระกอบ
ของความพึงพอใจ พบว่า องคป์ระกอบที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น
การประชาสัมพนัธโ์ครงการรับจ าน าขา้วเปลือก  ดา้นผลผลิตขา้วเปลือกที่ผลิตได้ ดา้นการด าเนินการ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ดา้นการจดัท าประชาคมเพือ่ตรวจสอบขอ้มูล และดา้นการออกใบรับรอง  มี
เพยีงองคป์ระกอบเดียวที่เกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย คือ ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือ
จากองคก์รต่าง ๆ  

การศึกษาความพงึพอใจในประเด็นยอ่ยของแต่ลงองคป์ระกอบดงักล่าว พบวา่ เกษตรกรมีระดบั
ความพงึพอใจ ดงัต่อไปน้ี 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลางทุกประเด็น ไดแ้ก่ การด าเนินงานประชาสมัพนัธโ์ครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ส่ือที่ให้
ขอ้มูลโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก การให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก
และระยะเวลาในการประชาสมัพนัธโ์ครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
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ด้านผลผลิตข้าวเปลือกที่ผลิตได้  พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุก
ประเด็น ไดแ้ก่ คุณภาพของผลผลิตขา้วเปลือกที่ได ้ปริมาณของผลผลิตขา้วเปลือกที่ได ้และการขนส่ง
ผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว 

ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่น
ระดับน้อย ได้แก่ การจดัหาแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการปลูกขา้ว และการให้ความ
ช่วยเหลือในการหาปัจจยัการผลิตที่มีราคาถูกวา่ทอ้งตลาด มีเพียงประเด็นเดียวที่เกษตรกรมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การใหค้  าแนะน าของเจา้หนา้ที่ส่งเสริมการเกษตร 

ด้านการด าเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับปานกลาง ได้แก่ สถานที่รับขึ้ นทะเบียน เจ้าหน้าที่ รับขึ้นทะเบียน และการด าเนินการขึ้ น
ทะเบียน มีเพียงประเด็นเดียวที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัน้อย คือ เอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียน โดยเกษตรกรเห็นวา่ ตอ้งเตรียมเอกสารจ านวนมาก และใหเ้วลาในการเตรียมเอกสารนอ้ย 

ด้านการจัดท าประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูล พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลางทุกประเด็น ได้แก่ สถานที่จดัท  าประชาคม เจา้หน้าที่จดัท  าประชาคม และการด าเนินการท า
ประชาคม การสุ่มตรวจแปลงปลูกขา้ว 

ด้านการออกใบรับรอง พบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางทุกประเด็น ไดแ้ก่ 
สถานที่ออกใบรับรอง เจา้หนา้ที่ออกใบรับรอง และการด าเนินการออกใบรับรอง 
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4.2.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการการน าข้าวเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า 

 การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการติดต่อเพื่อส่งมอบขา้วเปลือกที่หน่วยรับจ าน า 
เป็นการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกร 6 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อเพื่อส่งมอบขา้วเปลือก ด้าน
การตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก ดา้นการชัง่น ้ าหนักขา้วเปลือก ดา้นการออกใบรับฝาก ดา้นการออก
ใบประทวน และด้านการติดต่อรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางที่ 4.4 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.4 ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า 

                                                          n = 341 
                     ระดับความพึงพอใจ 

               ความพึงพอใจ         X              S.D ความหมาย 

1.ด้านการติดต่อเพื่อส่งมอบข้าวเปลือก 2.55 0.54    น้อย 
1.1 สถานที่รับจ าน า 2.62 0.57 ปานกลาง 

         1) สถานที่รับจ าน าสะดวกในการเดินทาง 2.54 0.79  นอ้ย  
             น าขา้วเปลือกมาส่งมอบ 
         2) สถานที่รับจ าน ามีที่จอดรถพอเพยีง 2.83 0.69 ปานกลาง 
         3) สถานที่รับจ าน ามีที่นัง่เพยีงพอ 2.67 0.68 ปานกลาง 
         4) สถานที่รับจ าน ามีหอ้งน ้ าเพยีงพอ 2.43 0.65  นอ้ย 
1.2 เจ้าหน้าที่ประจ าจุดยื่นเอกสารประกอบ 2.26 0.64    น้อย 

         การรับจ าน าข้าวเปลอืก 
         1) เจา้หนา้ที่ช้ีแจงขั้นตอนการรับจ าน าขา้วเปลือก 2.12 0.82  นอ้ย 
         2) เจา้หนา้ที่ตอบขอ้สงสยัในการรับจ าน าได ้ 2.18 0.77  นอ้ย 
         3) เจา้หนา้ที่ใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 2.48 0.62  นอ้ย 
1.3 การด าเนินการยืน่เอกสารประกอบ 2.76 0.61 ปานกลาง 

         การรับจ าน าข้าวเปลอืก 
         1) ระยะเวลาในการยืน่เอกสารประกอบการรับจ าน า 2.76 0.77 ปานกลาง 
         2) มีระบบบตัรคิวเพือ่เรียงล าดบัการรับจ าน า 2.78 0.66 ปานกลาง 
         3) การด าเนินการตามขั้นตอนการยืน่เอกสาร 2.74 0.57 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4 ( ต่อ ) 
                                                          n = 341 

                     ระดับความพึงพอใจ 

                    ความพึงพอใจ                                               X                 S.D       ความหมาย 

2. ด้านการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก 2.31 0.49      น้อย 
2.1 เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก 2.41 0.65      น้อย 

         1) มีจ  านวนเจา้หนา้ที่ตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก 2.36 0.77  นอ้ย 
             เพียงพอ 
         2) เจา้หนา้ที่ตรวจสอบคุณภาพสามารถ 2.18 0.84  นอ้ย 
             ตอบขอ้สงสยัได ้
         3) เจา้หนา้ที่ตรวจสอบคุณภาพใหบ้ริการ 2.68 0.71 ปานกลาง 
            โดยไม่เลือกปฏิบติั 
2.2. การด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลอืก 2.18 0.53      น้อย 

         1) ระยะเวลาในการตรวจสอบ 2.22 0.68  นอ้ย 
         2) เคร่ืองมือที่ใชต้รวจสอบไดม้าตรฐาน 2.04 0.69  นอ้ย 
         3) การด าเนินงานตามขั้นตอน 2.28 0.58  นอ้ย 
             การตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก 
2.3 การตีราคาข้าวเปลือก 2.35 0.59      น้อย 

         1) มีความพงึพอใจกบัราคาขา้วเปลือกที่ไดรั้บ 2.29 0.78  นอ้ย 
         2) การตีราคาขา้วเปลือกมีความยตุิธรรม 2.41 0.60  นอ้ย 
3. ด้านการช่ังน ้าหนักข้าวเปลือก 2.55 0.56      น้อย 
3.1 เจ้าหน้าที่ประจ าจุดช่ังน ้าหนัก 2.36 0.57  น้อย 

         1) มีจ  านวนเจา้หนา้ที่ชัง่น ้ าหนกัพอเพยีง 2.31 0.68  นอ้ย 
         2) เจา้หนา้ที่ชัง่น ้ าหนกัสามารถตอบขอ้สงสยัได ้ 2.21 0.75  นอ้ย 
         3) เจา้หนา้ที่ชัง่น ้ าหนกัใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 2.57 0.63  นอ้ย 
3.2 การด าเนินการช่ังน ้าหนัก 2.73 0.66 ปานกลาง 

        1) ระยะเวลาในการชัง่น ้ าหนกัขา้วเปลือก 2.76 0.77 ปานกลาง 
        2) เคร่ืองชัง่ที่ใชช้ัง่น ้ าหนกัขา้วเปลือกไดม้าตรฐาน 2.81 0.68 ปานกลาง 
        3) การด าเนินการตามขั้นตอนการชัง่น ้ าหนกั 2.81 0.68 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4 ( ต่อ ) 
                                                          n = 341 

                     ระดับความพึงพอใจ 

                    ความพึงพอใจ                                               X                 S.D       ความหมาย 

4. ด้านการออกใบรับฝาก 2.63 0.53 ปานกลาง 
4.1 เจ้าหน้าที่ประจ าจุดออกใบรับฝาก 2.48 0.60      น้อย 

        1) มีจ  านวนเจา้หนา้ที่ออกใบรับฝากพอเพยีง 2.47 0.72  นอ้ย 
        2) เจา้หนา้ที่ออกใบรับฝากสามารถตอบขอ้สงสยัได้ 2.29 0.88  นอ้ย 
        3) เจา้หนา้ที่ออกใบรับฝากใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 2.68 0.68 ปานกลาง 
4.2 การด าเนินการออกใบรับฝาก 2.78 0.64 ปานกลาง 

        1) ระยะเวลาในการออกใบรับฝาก 2.78 0.78 ปานกลาง 
        2) การด าเนินตามขั้นตอนการออกใบรับฝาก 2.78 0.69 ปานกลาง 
5. ด้านการออกใบประทวน 2.70 0.56 ปานกลาง 
5.1 เจ้าหน้าที่ประจ าจุดออกใบประทวน 2.66 0.66 ปานกลาง 

        1) มีจ  านวนเจา้หนา้ที่ออกใบประทวนพอเพยีง 2.86 0.76 ปานกลาง 
        2) เจา้หนา้ที่ออกใบประทวนสามารถตอบขอ้สงสยัได ้ 2.39 0.77  นอ้ย 
        3) เจา้หนา้ที่ออกใบประทวนใหบ้ริการ 2.73 0.70 ปานกลาง 
            โดยไม่เลือกปฏิบติั 
5.2 การด าเนินการออกใบประทวน 2.74 0.63 ปานกลาง 

        1) ระยะเวลาในการออกใบประทวน 2.64 0.80 ปานกลาง 
        2) การด าเนินตามขั้นตอนการออกใบประทวน 2.83 0.66 ปานกลาง 
6. ด้านการติดต่อรับเงินจาก ธ.ก.ส. สาขา 2.58 0.49      น้อย 
6.1 สถานที่ติดต่อรับเงิน 2.68 0.69 ปานกลาง 

        1) สถานที่ติดต่อรับเงินสะดวกในการเดินทางมา 2.91 0.82 ปานกลาง 
        2) สถานที่ติดต่อรับเงินมีที่จอดรถพยีงพอ 2.50 0.85  นอ้ย 
        3) สถานที่ติดต่อรับเงินมีที่นัง่เพยีงพอ 2.66 0.84 ปานกลาง 
        4) สถานที่ติดต่อรับเงินมีหอ้งน ้ าเพยีงพอ 2.65 0.77 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4 ( ต่อ ) 
                                                          n = 341 

                     ระดับความพึงพอใจ 

                    ความพึงพอใจ                                               X                 S.D       ความหมาย 

6.2 เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ประจ าจุดจ่ายเงิน 2.39 0.55      น้อย 
        1) มีจ  านวนเจา้หนา้ที่พอเพยีง 2.16 0.76  นอ้ย 
        2) เจา้หนา้ที่สามารถตอบขอ้สงสยัได ้ 2.28 0.64  นอ้ย 
        3) เจา้หนา้ที่ใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 2.73 0.64 ปานกลาง 
6.3 การด าเนินการจ่ายเงินจ าน าข้าวเปลอืกของ ธ.ก.ส. สาขา 2.67 0.50 ปานกลาง 

        1) มีระบบบตัรคิวเพือ่เรียงล าดบัการรับเงิน 2.95 0.70 ปานกลาง 
            จ  าน าขา้วเปลือก 
        2) การด าเนินการตามขั้นตอนการรับเงิน 2.80 0.62 ปานกลาง 
            จ  าน าขา้วเปลือก 
        3) ระยะเวลาในการติดต่อขอรับเงินจ าน าขา้วเปลือก 2.44 0.58  นอ้ย 
        4) ระยะเวลาที่ ธ.ก.ส. สาขา จ่ายเงินจ าน าขา้วเปลือก 2.48 0.56  นอ้ย 
                                 รวม 2.54 0.47      น้อย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า 
พบวา่ โดยภาพรวมเกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพจิารณาในองคป์ระกอบแต่ละดา้น
ของความพึงพอใจ พบว่า องคป์ระกอบที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการ
ติดต่อเพื่อส่งมอบขา้วเปลือก ด้านการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก ด้านการชั่งน ้ าหนักขา้วเปลือก 
และด้านการติดต่อรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขา ส่วน
องคป์ระกอบที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการออกใบรับฝาก และดา้น
การออกใบประทวน  

การศึกษาความพงึพอใจในประเด็นยอ่ยของแต่ลงองคป์ระกอบดงักล่าว พบวา่ เกษตรกรมีระดบั
ความพงึพอใจ ดงัต่อไปน้ี 

ด้านการติดต่อเพื่อส่งมอบข้าวเปลือก พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับ
น้อย คือ ด้านเจา้หน้าที่ประจ าจุดยืน่เอกสารประกอบการรับจ าน าขา้วเปลือก โดยเกษตรกรเห็นว่า 
เจา้หนา้ที่ช้ีแจงขึ้นตอนการรับจ าน าขา้วเปลือกไม่ชดัเจน ตอบขอ้สงสยัในการรับจ าน าไม่ไดเ้ท่าที่ควร 
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และใหบ้ริการโดยเลือกปฏิบติั แต่ประเด็นที่มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สถานที่รับจ าน า 
และการด าเนินการยืน่เอกสารประกอบการรับจ าน าขา้วเปลือก 

ด้านการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับน้อยทุก
ประเด็น ไดแ้ก่ เจา้หน้าที่ประจ าจุดตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก การด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
ขา้วเปลือก  และการตีราคาขา้วเปลือก โดยเกษตรกรเห็นว่า เจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไม่สามารถ
ตอบขอ้สงสยัไดเ้ท่าที่ควร และเคร่ืองมือที่ใชต้รวจสอบไม่ไดม้าตรฐานเท่าที่ควร  

ด้านการช่ังน ้าหนักข้าวเปลือก พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัน้อยใน
ดา้นเจา้หน้าที่ประจ าจุดชัง่น ้ าหนัก เจา้หน้าที่ช้ีแจงขึ้นตอนการชัง่น ้ าหนักไม่ชดัเจน ตอบขอ้สงสัยใน
การชัง่น ้ าหนกัไม่ไดเ้ท่าที่ควร และใหบ้ริการโดยเลือกปฏิบติั แต่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ ดา้นการด าเนินการชัง่น ้ าหนกั 

ด้านการออกใบรับฝาก พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง คือ 
ด้านการด าเนินการออกใบรับฝาก โดยเกษตรกรเห็นว่าระยะเวลาในการออกใบรับฝากเหมาะสม
พอสมควรและการด าเนินการตามขั้นตอนการออกใบรับฝากเป็นไปอยา่งราบร่ืน แต่มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบันอ้ยในดา้นเจา้หนา้ที่ประจ าจุดออกใบรับฝาก  

ด้านการออกใบประทวน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางทุกประเด็น 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ประจ าจุดออกใบประทวน และ การด าเนินการออกใบประทวน  

ด้านการติดต่อขอรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา  
พบว่า ประเด็นที่ เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา ประจ าจุดจ่ายเงิน โดยเกษตรกรเห็นว่า จ  านวน
เจา้หน้าที่ ธ.ก.ส. ไม่เพยีงพอ และไม่สามารถตอบขอ้สงสัยไดเ้ท่าที่ควร แต่ประเด็นที่มีความพงึพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สถานที่ติดต่อรับเงิน และการด าเนินการจ่ายเงินจ าน าขา้วเปลือกของ
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา 
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4.2.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

การศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกเป็นการศึกษา
ความพึงพอใจของเกษตรกรในสองดา้นรวมกนั คือ ความพึงพอใจต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ
ออกใบรับรอง และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า ผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางที่ 4.5 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.5 ความพงึพอใจในภาพรวมของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

                                                          n = 341 
                     ระดับความพึงพอใจ 

               ความพึงพอใจ         X              S.D ความหมาย 

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง      2.85            0.55 ปานกลาง 
2. การน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า 2.54 0.47     นอ้ย  
                                 รวม 2.70 0.50 ปานกลาง 

จากการศึกษาความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง และ
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับ พบวา่โดยภาพรวมเกษตรกรมี
ความพงึพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4.3 ความคดิเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เป็นการศึกษาความคิดเห็น
ของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นราคาขา้วเปลือก ดา้นรายไดจ้าก
การเขา้ร่วมโครงการ ดา้นการขายขา้วเปลือก ดา้นผลผลิตขา้ว ดา้นการช่วยลดปัญหาระหว่างเกษตรกร
กบัพอ่คา้คนกลาง ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพ ดา้นการยอมรับจากสังคม ดา้นการไดรั้บการดูแลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ด้านการมีงานท าในทอ้งถ่ิน ด้านการส่งเสริมการปลูกขา้ว ด้านความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการด าเนินงานของโครงการ และด้านความคิดเห็นต่อการให้มีโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกต่อไป ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางที่ 4.6 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

                                                          n = 341 
                     ระดับความคดิเห็น 

               ความคดิเห็น         X              S.D ความหมาย 

1) โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านขาย 3.34 0.70  ไม่แน่ใจ 
     ขา้วเปลือกไดร้าคาดีขึ้น 
2) โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยเพิม่ทางเลือก 3.46 0.68   เห็นดว้ย 
     ในการขายขา้วเปลือกใหแ้ก่ท่าน 
3) โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านขายขา้ว 3.30 0.62  ไม่แน่ใจ 
    ไดท้ั้งหมดโดยไม่ถูกจ ากดัจ านวน 
4) ท่านมีรายไดเ้พิม่ขึ้นจากการเขา้ร่วมโครงการ 3.17 0.66  ไม่แน่ใจ 
    รับจ าน าขา้วเปลือก 
5) ท่านมีเงินออกเพิม่มากขึ้นจากการเขา้ร่วมโครงการ 2.92 0.65  ไม่แน่ใจ 
    รับจ าน าขา้วเปลือก 
6) โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านสามารถ 3.15 0.71  ไม่แน่ใจ 
     ผลิตขา้วไดผ้ลผลิตมากขึ้น 
7) โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านสามารถ 2.77 0.71  ไม่แน่ใจ 
     ผลิตขา้วไดคุ้ณภาพมากขึ้น 
8) ท่านคิดวา่โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยลดปัญหา 3.22 0.86  ไม่แน่ใจ 
    ที่เกิดขึ้นระหวา่งเกษตรกรผูป้ลูกขา้วและพอ่คา้คนกลาง 
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ตารางที่ 4.6 ( ต่อ ) 
                                                          n = 341 

                     ระดับความคดิเห็น 

              ความคดิเห็น X   S.D        ความหมาย 

9) ท่านคิดวา่โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกส่งผลใหเ้กิด 3.23 0.86  ไม่แน่ใจ 
    ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
10) โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยใหท้่านไดรั้บ 3.17 0.82  ไม่แน่ใจ 
       การยอมรับจากสงัคม 
11) โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท าใหท้่านไดรั้บการดูแล 2.71 0.80  ไม่แน่ใจ 
       จากหลาย ๆ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ 
12) ท่านคิดวา่โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท าใหเ้กษตรกร 3.04 0.72  ไม่แน่ใจ 
      มีงานท าในทอ้งถ่ินโดยไม่ตอ้งอพยพยา้ยถ่ินไปท างานที่อ่ืน 
13) โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท าใหค้นหนัมา 3.15 0.78  ไม่แน่ใจ            
       ท  านาปลูกขา้วมากขึ้น 
14) ท่านเห็นควรใหมี้โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 3.32 0.74  ไม่แน่ใจ 
      อยา่งต่อเน่ืองในปีถดัไป 
15) ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการด าเนินงาน 3.30 0.67  ไม่แน่ใจ 
      ของโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
                                  รวม 3.15 0.54  ไม่แน่ใจ                                 

จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก พบว่า เกษตรกรมี
ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เม่ือพิจารณาความ
คิดเห็นของเกษตรกรในแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 
ไดแ้ก่ ดา้นราคาขา้วเปลือก ดา้นรายไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ ดา้นผลผลิตขา้วเปลือก ดา้นการช่วย
ลดปัญหาระหวา่งเกษตรกรกบัพ่อคา้คนกลาง ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพ ดา้นการยอมรับจากสงัคม 
ดา้นการไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดา้นการมีงานท าในทอ้งถ่ิน ดา้นการส่งเสริมการปลูกขา้ว 
ความคิดเห็นต่อการให้มีโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป และความคิดเห็นในภาพรวมต่อการ
ด าเนินงานของโครงการ มีเพียงประเด็นเดียวที่เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย คือ ดา้น
การขายขา้วเปลือก โดยเกษตรกรเห็นว่า โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยเพิ่มทางเลือกในการขาย
ขา้วเปลือก 
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4.4 ปัญหา  และอุปสรรคที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

การศึกษาปัญหา และอุปสรรคที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก แสดง
รายละเอียดดงัตารางที่ 4.7 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.7 ปัญหา และอุปสรรคที่ไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

               n = 341 
                         ปัญหา และอุปสรรค จ านวน                      ร้อยละ 
 ( ราย )   
1. การขึน้ทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 
    1) จ  านวนเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนมีจ านวนมาก 167 48.97 
        ท  าใหไ้ม่สะดวกในการจดัเตรียมเพือ่น าไปขอขึ้นทะเบียน 
    2) ไม่สะดวกที่จะน าใบรับรองไปใหป้ลดัเทศบาลลงนาม 161 47.21 
         รับรองขอ้มูล  
    3) เจา้หนา้ที่รับขึ้นทะเบียนมีจ านวนไม่เพยีงพอ 142 41.64 
        กบัจ านวนเกษตรกรที่ไปขอขึ้นทะเบียน 
    4) หลกัเกณฑก์ารขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วที่เปล่ียน  32   9.38 
         แปลงในทุกคร้ังที่ด  าเนินการท าให้เกิดความสบัสน 
2. การน าข้าวเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า 
    1) จ  านวนโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน ามีปริมาณนอ้ย 204 59.82 
    2) ไม่มีความเช่ือมัน่ในระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก 218 63.93 
    3) ไม่ไดรั้บความสะดวกจากการบริการของ   28   8.21 
         เจา้หนา้ที่ประจ าหน่วยรับจ าน า 
    4) ไม่สะดวกในการขนส่งขา้วเปลือกไปที่หน่วยรับจ าน า   12   3.52 
    5) ไม่ไดรั้บความสะดวกจากการบริการของเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส.    12   3.52  
3. ปัญหา และอุปสรรคอืน่ๆ 
    1) ไม่เขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก   37 10.85 
  

จากตารางที่ 4.7 การศึกษาปัญหา  และอุปสรรคที่ได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคญั ได้แก่ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 63.93 มีปัญหาด้าน
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ความเช่ือมั่นในระบบการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกโดยเกษตรกรรู้สึกว่าเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกไม่ไดม้าตรฐานเท่าที่ควร เกษตรกรจ านวนละ 59.82 มีปัญหาดา้นการเคา้
คิวเรียงล าดบัเพื่อน าขา้วเขา้จ  าน าเป็นเวลานานเน่ืองจากจ านวนโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน ามีปริมาณ
น้อยไม่เพียงพอกับจ านวนเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ และไม่ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าว ส่วน
เกษตรกรร้อยละ 3.52 มีปัญหาด้านความไม่สะดวกในการขนส่งข้าวเปลือกไปที่หน่วยรับจ าน า 
ในขณะที่เกษตรกรจ านวนร้อยละ 48.97 มีปัญหาด้านความไม่สะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนที่มีจ  านวนมาก นอกจากน้ีเกษตรกรจ านวนร้อยละ 47.21 มีปัญหาความไม่
สะดวกในการด าเนินการน าใบรับรองไปใหป้ลดัเทศบาลผูมี้อ  านาจลงนามท าการลงนามรับรองขอ้มูล 
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4.5 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก เพือ่ให้เกดิความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกต่อไป 

การศึกษาขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.8 
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.8 ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เพือ่ใหเ้กิด
ความพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป 

         n = 341 
                         ข้อเสนอแนะ จ านวน                      ร้อยละ 
 ( ราย ) 
1.การขึน้ทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 
   1) การก าหนดจ านวนเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนควร 167 48.97 
       ค  านึงถึงความสะดวกในการจดัเตรียมของเกษตรกร 
   2) ลดจ านวนผูมี้อ  านาจลงนามรับรองขอ้มูลในใบรับรองเกษตรกร 161 47.21 
       ผูป้ลูกขา้ว เน่ืองจากไม่ไดรั้บความสะดวกในการน าไปให ้
       ลงนามรับรองขอ้มูล 
   3) จดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ที่รับขึ้นทะเบียนให้ 142 41.64 
       เพยีงพอกบัจ านวนเกษตรกรที่ไปขอขึ้นทะเบียน 
   4) การจดัท าประชาคมเพือ่ตรวจสอบขอ้มูล ในขั้นตอนการ  43 12.60 
       สุ่มตรวจแปลงปลูกขา้ว ไม่ควรสุ่มตรวจ ควรตรวจ 
       ทุกแปลงเพือ่ใหเ้กิดความยติุธรรม 
   5) เพิม่ระยะเวลาการประชาสมัพนัธโ์ครงการ 31 9.09 
       รับจ าน าขา้วเปลือก 
2. การน าข้าวเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า 
   1) ปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก 220 64.51 
   2) เพิม่จ  านวนโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน าขา้วเปลือก 204 59.82 
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ตารางที่ 4.8 ( ต่อ ) 
         n = 341 

                         ข้อเสนอแนะ จ านวน                      ร้อยละ 
 ( ราย ) 
2. การน าข้าวเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า ( ต่อ ) 
   3) เพิม่จ  านวนเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. ประจ าจุดจ่ายเงิน   84 24.63 
   4) ควรมีค่าชดเชยค่าขนส่งขา้วเปลือกไปหน่วยรับจ าน า   39 11.44 
   5) ควรเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัการใหบ้ริการ   28   8.21 
       ของเจา้หนา้ที่ที่หน่วยรับจ าน า 
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
   1) เสนอใหห้น่วยงานที่รับผดิชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 226 66.27 
       มีหน่วยงานเดียวเพือ่ความสะดวกในการด าเนินการติดต่อ 

การศึกษาถึงขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เพือ่ใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป พบว่า ขอ้เสนอแนะที่ส าคญั ไดแ้ก่ 
เกษตรกรจ านวนร้อยละ 66.27 เสนอให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกมี
หน่วยงานเดียวเพื่อความสะดวกในการด าเนินการติดต่อ เน่ืองจากเกษตรกรเห็นว่ามีหน่วยงานที่
รับผดิชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมากเกินไป ท าให้เกิดความสบัสน และไม่ไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อด าเนินการ ส่วนอีกขอ้เสนอแนะที่ส าคญั คือ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 64.51 เสนอ
ใหป้รับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้ว เน่ืองจากไม่เช่ือมัน่ในระบบตรวจสอบคุณภาพขา้ว และ
เห็นวา่เคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพขา้วยงัไม่ไดม้าตรฐานเท่าที่ควร 
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4.6 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

การวิเคราะห์ปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระหลายตวัวา่ตวัแปร
อิสระแต่ละตัวมีความสัมพนัธ์ในทิศทางใด (เชิงบวกหรือเชิงลบ) กับตัวแปรตาม และมีระดับ
ความสมัพนัธม์ากนอ้ยเพยีงใด (สุชาติ, 2555) 

4.6.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ในการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ผูว้จิยัใชต้วัแปรตาม และตวัแปรอิสระ ดงัน้ี 

ตัวแปรตาม คือ ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เป็นค่าตวั
เลขที่ไดม้าจากค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความพงึพอใจต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง และความพงึพอใจต่อการน าขา้วเปลือก
ไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า โดยใชข้อ้มูลจากตารางที่ 4.4 

ตัวแปรอิสระ ที่ใชใ้นการวิเคราะห์มีจ านวนทั้งหมด 13 ตวัแปร ได้แก่ 1. เพศ 2. อาย ุ3. ระดับ
การศึกษา 4. ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว 5. รายได้ของครัวเรือนเกษตรกร 6. จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน 7. การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร8. ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 9. พื้นที่การผลิต
ขา้ว 10. ปริมาณขา้วที่เปลือกผลิตได ้11. แหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่ไดรั้บ 
12. ปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า 13. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก   

ผลการวเิคราะห์เบื้องตน้เก่ียวกบัตวัแปรที่จะเขา้สมการ พบวา่เกษตรกรร้อยละ 51 เป็นเพศชาย 
มีอายเุฉล่ีย 47.88 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการปลูกขา้วเฉล่ีย 27.13 ปี มี
รายไดร้วมของครัวเรือนเกษตรกรเฉล่ีย 219,179.77 บาทต่อปี มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 3.43 
คน เป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตรเฉล่ียจ านวน 2.52 แห่ง มีขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย 
22.85 ไร่ มีพื้นที่การผลิตขา้วเฉล่ีย 15.50 ไร่ มีปริมาณผลผลิตขา้วเปลือกเฉล่ีย 8,305.42  เกษตรกร
ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกจากแหล่งข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉล่ีย 3.90 แหล่ง น า
ข้าวเปลือกไปร่วมจ าน าเฉล่ีย 4,489.74 กิโลกรัม เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ในดา้นความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เกษตรกรมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัตารางที่ 4.9 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 

ตัวแปร                   ค่าเฉลี่ย         ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตัวแปรอิสระ 
1. เพศ   0.49   0.50   
2. อาย ุ(ปี) 47.88   7.17 
3. ระดบัการศึกษา (ปี)   7.56   3.51 
4.ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว (ปี) 27.13   8.31 
5. รายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร (บาทต่อปี) 219,179.77 85,891.50 
6. จ  านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   3.43    1.17 
7. การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร (จ  านวนสถาบนั)   2.52    0.96 
8. ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร (ไร่) 21.49    6.86 
9. พื้นที่การผลิตขา้ว (ไร่) 15.50 10.54 
10. ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได ้(กิโลกรัม)  8,305.42 5,519.42 
11. แหล่งข่าวสารเก่ียวขอ้งกบัโครงการ   3.90   1.50 
      รับจ าน าขา้วเปลือกที่ไดรั้บ (จ  านวนแหล่งข่าว) 
12. ปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า (กิโลกรัม) 4,489.74 2,557.69 
13. ความความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการ       3.15                           0.54   
      รับจ าน าขา้วเปลือก 
ตัวแปรตาม 
1. ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อ 2.70  0.50   
    โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
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4.6.2 การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่เลือกน ามาศึกษา โดยการหาค่าสหสมัพนัธ์ (Item-test 
Correlation) และอธิบายค่าความสัมพนัธต์ามกฎ Rule of Thumb ของ Guildford and Fruchten (1973) 
(กลัยา, 2555) ดงัน้ี 

r ≤ .20  หมายความวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ยมาก 
r ≤  .20 - .40 หมายความวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย 
r ≤  .40 - .70 หมายความวา่  ตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
r ≤  .70 - .90 หมายความวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 
r ≤  .90  หมายความวา่  ตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูงมาก 

หากมีค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสูงกว่า 0.8 แสดงว่าตวัแปรคู่นั้นมีความสัมพนัธ์  กันสูง 
ก่อให้เกิดปัญหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง (Multicollinearity) เป็นการละเมิดขอ้
สมมุติฐานที่ก  ากบัเทคนิคการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ที่ว่าตวัแปรอิสระทุกตวัแปรตอ้งเป็นอิสระกนั (สุ
ชาติ, 2555) โดยการเกิดปัญหา Multicollinearity นั้น มีผลดงัน้ี 

1) ผลการทดสอบ F และ t ขดัแยง้กนั 

2) สมัประสิทธ์ิความถดถอยเปล่ียนไปเม่ือมีตวัแปรอิสระในสมการเพิม่ขึ้น 

3) สมัประสิทธ์ิความถดถอยมีเคร่ืองหมายตรงขา้มกบัที่ควรจะเป็น 

4) ค่าพารามิเตอร์ของตวัแปรอิสระเกิดความผดิพลาด และไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิต ิ 

5) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคา่ประมาณของค่าสมัประสิทธ์ิ จะมีค่า
มากขึ้นจากความเป็นจริง 

วธีิการแกปั้ญหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง (Multicollinearity) ไดแ้ก่ 

1) ท าการตดัตวัแปรอิสระบางตวัแปรที่มีความสมัพนัธก์นัมากบางตวัแปร
ออกไปโดยพจิารณาจากความส าคญัของตวัแปรดว้ยทฤษฎี  
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2) รวมตวัแปรที่มีความสัมพนัธ์กันไวด้้วยกัน โดยใชเ้ทคนิค Factor analysis 
(กลัยา, 2555) 

ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรที่น าเขา้สมการ โดยไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ที่
ใชก้บัตวัแปรต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

ตวัแปรตาม Y = ระดบัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
ตวัแปรอิสระ X1 = เพศ 

  X2 = อาย ุ
  X3 = ระดบัการศึกษา  
  X4 = ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว 
  X5 = รายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร  
  X6 = จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
  X7 = การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร 
  X8 = ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 
  X9 = พื้นที่การผลิตขา้ว 
  X10 = ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได ้
  X11 = แหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่ไดรั้บ 
  X12 = ปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า 
  X13 = ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่างๆ ดงักล่าว ปรากฏดงัตารางที่ 4.10 ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.10 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุเม่ือตวัแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก 

   ตวัแปร    Y     X1            X2             X3             X4           X5             X6             X7             X8        X9         X10             X11   X12         X13           

 Y   1.000  .053           .147**      .020            .115        .298**      -.047       .360**        .373**      .689**      .675**      .221**      .547**          .721**      
     X1      1.000         .025         -.077            .034       .067            .066        -.035          .034        .022           .012          .042          -.033              .081                
 X2                1.000          -.405**       .885*      .031           .005        .081          .124*         .108*         .119*       -.033         .134*            .085          
 X3                  1.000         -.321**    -.074          .056        .141**       -.091         .049           .026         .154**       .083            -.046**      
 X4                1.000         .088          -.032        .089           .082         .089           .095          -.018         .191**         -.080    
 X5       1.000          .016        .189**        .520**     .219**     .209**       .199**        .118*            .340** 
        X6            1.000        -0.27          .016        .327**     .323**        .000           .359**          .447** 
 X7                             1.000        .169**     -.051       -.061           -.075          -.055             -.081              
 X8                    1.000        .288**      .270**        .008          .425**           .255* 
 X9                                                                                      1.000        .985**        .071         .511**          .644**      
        X10                                                                               1.000           .038          .507**          .638**  
     X11                        1.000         .083             .018 
 X12                            1.000           .515** 
        X13                       1.000 
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จากตารางที่ 4.10 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่เลือกน ามาศึกษา โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์ (Item-test Correlation) จากการค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Person Product Moment Correlation) พบวา่ ตวัแปรอิสระที่มีความสมัพนัธ์
กนัสูงกวา่ 0.8 และมีนยัส าคญัทางสถิติ ก่อใหเ้กิดปัญหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง 
(Multicoollinearity) เป็นการละเมิดขอ้สมมุติฐานที่ก  ากบัเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ที่วา่ตวัแปร
อิสระทุกตวัตอ้งเป็นอิสระกนั (สุชาติ, 2555) จ  านวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

1) อาย ุมีความสัมพนัธ์กบั ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ 0.01 (r = .885**) 

2) พื้นที่การผลิตขา้ว มีความสัมพนัธ์กับ ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 (r = .985**)  

ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงแก้ปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้วยกันเอง (Multicoollinearity) 
โดยตดัตวัแปรออก 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ อาย ุและพื้นที่การผลิตขา้ว เน่ืองจากเป็นตวัแปรที่มีความส าคญั
กบัตวัแปรตาม (ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก) น้อยกว่าประสบการณ์
ในการปลูกขา้ว และปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได ้แลว้วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใหม่
อีกคร้ัง ผลดงัตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุเม่ือตวัแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก 

   ตวัแปร    Y          X1              X3                X4                X5               X6         X7                X8                  X10               X11              X12                 X13                

 Y   1.000       .053           .020             .115           .298**         -.047         .360**        .373**           .675**           .221**          .547**          .721**                        
     X1          1.000         -.077            .034           .067              .066          -.035            .034               .012              .042             -.033               .081                
 X3               1.000           -.321**      -.074             .056          .141**         -.091              .026              .154**           .083             -.046**         
 X4       1.000          .088            -.032         .089              .082              .095              -.018            .191**           -.080                         
 X5                         1.000           .016          .189**         .520**           .209**           .199**          .118*            .340**          
        X6                               1.000          -0.27             .016              .323**           .000              .359**          .447**              
 X7                          1.000          .169**           -.061             -.075             -.055             -.081              
 X8                    1.000             .270**           .008             .425**          .255* 
 X10                                                                  1.000              .038             .507**          .638**  
         X11                          1.000           .083                .018             
 X12                   1.000              .515**             
        X13                1.000 
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4.6.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือก 

จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุ โดยการน าตวัแปรอิสระ 11 ตวัแปร เขา้ในสมการแลว้ค  านวณโดย
ใชว้ิธีปกติ (Enter) ปรากฏว่าได้ค่า F = 59.659 ; Sig = 0.000 (ตารางที่ 4.12) หมายความว่า มีตวัแปร
อิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรที่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามในรูปเชิงเสน้ 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple coefficient of determination,R2) 
ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.666 หมายความว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การ
เปล่ียนแปลง) ของตวัแปรตาม (ระดบัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก) ได้
ร้อยละ 66       

ในบรรดาตวัแปรอิสระที่น าเขา้สมการ 11 ตวัแปร มีตวัแปรจ านวน 5  ตวัแปรที่มีความสัมพนัธ์
กบัตวัแปรตามอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือต ่ากว่า ได้แก่ 1. การเป็นสมาชิกสถาบนั
การเกษตร 2.ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได้ 3. แหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่
ได้รับ  4. ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าร่วมจ าน า 5. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกโดยตวัแปรทั้ง 5 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในเชิงบวกทั้งหมด ตวัแปรทั้งหมดที่
น ามาวเิคราะห์ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยพหุ ไดด้งัน้ี 

Y =   0.573   +   0.010X1   -  0.002X3   +  0.001X4  +   6.058E-08X5   +   0.014X6  +   0.065X7 
        (3.709)       (0.295)        (-0.435)       (0.591)           (0.257)           (1.002)         (3.386)**  

   +  0.001X8   +   2.766E-05X10   +  0.066X11   +   1.832E-05X12   +    0.407X13 
       (3.491)            (7.031)**         (5.788)**          (2.141)*              (9.399)** 

* Significance ของสถิติทดสอบ t  ≤ ระดบันยัส าคญั  0.05 
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ตารางที่ 4.12 การวเิคราะห์ถดถอยหพ ุปัจจยัที่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ
รับจ าน าขา้วเปลือกในจงัหวดัล าพนู 

 ตัวแปร     ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย(b)  t  P-value 
1. เพศ   .010   .295 .768 
2. ระดบัการศึกษา (ปี)    -.002 -.435 .664 
3. ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว (ปี)     .001                   .591 .555 
4. รายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร (บาทต่อปี)          6.058E-08                   .257 .797 
5. จ  านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)            .014  1.002 .317 
6. การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร (จ  านวนสถาบนั)      .065 3.386 .001** 
7. พื้นที่ถือครองทางการเกษตร (ไร่)           .001   .491 .624 
8. ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได ้(กิโลกรัม)          2.766E-05 7.031 .000** 
9. แหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน า         .066 5.788 .000** 
    ขา้วเปลือกที่ไดรั้บ (จ  านวนแหล่งข่าว) 
10. ปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า          1.832E-05 2.141 .033* 
      (กิโลกรัม)  
11. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการ        .407 9.399 .000** 
      รับจ าน าขา้วเปลือก  
      ค่าคงที่          .573                    3.709 .000*** 
  R2 =  .666 SEE =  .296 F =  59.659 P-value =  .000 

4.7 การพิสูจน์สมมติฐาน 

การวเิคราะห์ถดถอยพหุในตารางที่ 4.12 สรุปไดว้า่มีตวัแปรอิสระ 5 ตวัที่มีความสัมพนัธก์บัตวั
แปรตาม (ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก) จึงพิสูจน์สมมติฐานได้
วา่ มีปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน 
ปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได ้ แหล่งข่าวสาร
เก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่ไดรั้บ ปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า และ ความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก โดยปัจจยัทั้ง 5 ตวั มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัระดบัความพึง
พอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

 


