
บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดหมาย  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกพันธขาวเพื่อใชในการปลูกของ

เกษตรกรในจังหวัดแพร ผูวิจัยไดแบงผลการวิเคราะหออกเปนขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  

ขนาดพื้นที่ถือครอง ขนาดพื้นที่ปลูกขาว จํานวนแรงงานภาคการเกษตร  รายไดเฉลี่ยจากการขาย
ขาว  รายไดเสริมนอกจากการปลูกขาว  และชนิดขาวที่นิยมบริโภค 

 ตอนที่ 2  วิเคราะหขอมูลดานการตัดสินใจเลือกพันธุขาว และเหตุผลของเกษตรกร ในการ
ตัดสินใจเลือกพันธุขาวเพื่อใชปลูก ในจังหวัดแพร 

 ตอนที่ 3  วิเคราะหขอมูลดานการปฏิบัติในการปลูกขาวของเกษตรกร ในจังหวัดแพร 
 ตอนที่ 4  วิเคราะหปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกขาว

ของเกษตรกรในจังหวัดแพร  
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล  

 
1.1 เพศ  

จากการวิเคราะห พบวา เกษตรกรผูปลูกขาวรอยละ 73.9 เปนเพศชายและรอยละ26.1 
เปนเพศหญิง (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 เพศของเกษตรกรผูปลูกขาว 

 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 294 73.9 
หญิง 104 26.1 
รวม 398 100.0 
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1.2 อายุ  
        จากการวิเคราะห พบวา เกษตรกรผูปลูกขาว สวนใหญรอยละ 49  มีอายุมากกวา 50  ป     

ขึ้นไป รองลงมารอยละ 33.9  มีชวงอายุระหวาง  41 – 50  ป  รอยละ 16.1  มีชวงอายุระหวาง          
30 – 40  ป และรอยละ  1  มีอายุต่ํากวา 30 ป  อายุสูงสุด  71  ป  อายุต่ําสุด 29 ป  อายุเฉลี่ย  49.9  ป  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.69  (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 4 อายขุองเกษตรกรกลุมตัวอยางปลูกขาวฯ 

 
อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 30 ป 4 1.0 
30 - 40  ป 64 16.1 
41 - 50 ป 135 33.9 
51 - 60 ป 153 38.4 
60 ปขึ้นไป 42 10.6 

รวม 398 100.0 
อายุต่ําสุด   29  ป   อายุเฉลี่ย  49.9  ป   
อายุสูงสุด  71  ป  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.69 
 
        1.3 ระดับการศึกษา 
 จากการวิเคราะหพบวา  เกษตรกรกลุมตัวอยางปลูกขาวฯ สวนใหญรอยละ 42.0 ระดับ

การศึกษาประถมศึกษาปที่ ป.6 รองลงมา รอยละ 40.4 การศึกษาประถมศึกษาปที่ ป.4 รอยละ 9.8 
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตนม.3 และรอยละ 5.0 การศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 2.8 
ไมไดรับการศึกษา (ตารางที่ 5) 
  
 
 
 
 
 
 



 37 

ตารางที่ 5 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผูปลูกขาว 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ไมไดเรียนหนงัสือ 11 2.8 
ประถมศึกษาปที่  4 161 40.4 
ประถมศึกษาปที่ 6 167 42.0 
มัธยมศึกษาปที่ 3 39 9.8 
สูงกวามัธยมศกึษาปที ่3 20 5.0 

รวม 398 100.0 
 

 1.4 พื้นท่ีการถือครองท่ีดิน 
 จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางปลูกขาว สวนใหญรอยละ 26.1 มีพื้นที่ถือ

ครอง ขนาดพื้นที่ 5 - 8 ไร รองลงมา รอยละ 20.6 มีพื้นทีถื่อครองขนาดพื้นที่  3 - 4 ไร  รอยละ 16.1 
มีพื้นที่ถือครอง มาก 10  ไร และรอยละ 7.5 มีพื้นที่ถือครอง 9 - 10 ไร ตามลําดับ โดยพ้ืนที่ถือครอง
มากที่สุด 34 ไร พื้นที่ถือครองนอยที่สุด 1ไร พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 7.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
4.94 (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 พื้นที่ถือครองของเกษตรกรผูปลูกขาว 

 
พื้นท่ีการถือครองท่ีดิน จํานวน (คน) รอยละ 
1 - 2 ไร 14 3.6 
3 - 4  ไร 82 20.6 
5 - 6 ไร 104 26.1 
7 - 8 ไร 
9 -10 ไร 

104 
30 

26.1 
7.5 

มากกวา  10  ไร 64 16.1 
รวม 398 100.0 

ถือครองนอยสุด 1ไร   ถือครองที่ดินเฉลี่ย 7.54 ไร 
ถือครองมากสุด 34ไร   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.94 
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1.5 พื้นท่ีท่ีใชในการปลูกขาว 
จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว สวนใหญรอยละ 41.9  ปลูกขาว 3- 4ไร 

รองลงมา รอยละ 21.4  ปลูก  1 - 2 ไร รอยละ  18.9  ปลูก  5 - 6 ไร รอยละ 8.8 ปลูก  7 - 8 ไร      
รอยละ 6.0 ปลูกมากกวา  10 ไร และ รอยละ 3.0 ปลูก  9 – 10 ไรตามลําดับ โดยปลูกมากที่สุด 28 ไร 
ปลูกนอยที่สุด 1 ไร ปลูกขาวเฉลี่ย 4.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.39  (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 พื้นที่ที่ใชในการปลูกขาวของเกษตรกร 

 
พื้นท่ีท่ีใชในการปลูกขาว จํานวน (คน) รอยละ 
1 - 2 ไร 85 21.4 
3 - 4  ไร 167 41.9 
5 - 6 ไร 75 18.9 
7 - 8 ไร 
9 -10 ไร 

35 
12 

8.8 
3.0 

มากกวา  10  ไร 24 6.0 
รวม 398 100.0 

 
พื้นที่ปลูกขาวนอยสุด 1ไร   พื้นที่ที่ปลูกขาวเฉลี่ย 4.65 ไร 
พื้นที่ที่ปลูกขาวมากสุด 28ไร   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.39 

 
1.6 พื้นท่ีท่ีใชในการปลูกขาวของตนเอง 
จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาวสวนใหญ    รอยละ 38.1  มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปน

ของตนเอง 3- 4ไร รองลงมา รอยละ 29.8  มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของตนเอง 1 - 2 ไร รอยละ  15.8  มี
พื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของตนเอง 5 – 6 ไร รอยละ 7.0  มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของตนเองมากกวา 10 ไร 
รอยละ 5.0  มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของตนเอง  7 - 8 ไร  และ รอยละ 4.3 มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของ
ตนเอง 9 – 10 ไร ตามลําดับ โดยมีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของตนเองมากที่สุด 30 ไร  นอยที่สุด คือ
พื้นที่ปลูกขาวไมใชพื้นที่ของตัวเอง มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของตนเองเฉลี่ย 4.45 ไร และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.27 (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8 พื้นท่ีท่ีใชในการปลูกขาวท่ีเปนพื้นท่ีของตนเอง 
 

พื้นท่ีตนเอง จํานวน (คน) รอยละ 
1 - 2 ไร 118 29.8 
3 - 4  ไร 152 38.1 
5 - 6 ไร 63 15.8 
7 - 8 ไร 
9 -10 ไร 

20 
17 

5.0 
4.3 

มากกวา  10  ไร 28 7.0 
รวม 398 100.0 

นอยที่สุด คือพื้นที่ปลูกขาวไมใชพื้นที่ของตัวเอง        พื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของตนเองเฉลี่ย 4.45 ไร
พื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของตนเองมากสุด 30ไร        สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.27 

 
1.7 พื้นท่ีท่ีใชในการปลูกขาวท่ีเปนพื้นท่ีของผูอ่ืน 
จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว สวนใหญ   รอยละ 82.9 ปลูกขาวพื้นที่ของ

ตนเอง  รองลงมารอยละ 5.3 มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของคนอื่น  3 - 4 ไร รอยละ 3.3 มีพื้นที่ที่ปลูก
ขาวเปนของคนอื่นมากกวา 10 ไร   รอยละ 2.5  มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของคนอื่น  1 – 2 ไร และ       
7 – 8    รอยละ 2.0 มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของคนอื่น 5 - 6 ไร และรอยละ 1.5  มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปน
ของคนอื่น 9 - 10ไร ตามลําดับ โดยมีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของคนอื่นมากสุด  20 ไร   นอยสุด 1 ไร  
มีพื้นที่ที่ปลูกขาวเปนของผูอ่ืนเฉลี่ย  1.13 ไร  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.14  (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 9 พื้นที่ที่ใชในการปลูกขาวที่เปนพื้นที่ของผูอ่ืน 
 

พื้นท่ีคนอื่น จํานวน (คน) รอยละ 
พื้นที่ที่เปนของตนเอง               330             82.9 
พื้นที่ที่ไมใชเปนของ
ตนเอง (เชาผูอ่ืน) 

             68          17.1 

1 - 2  ไร                                10                          2.5 
3 - 4 ไร                                 21                          5.3 
5 - 6 ไร 
7 - 8 ไร 
9 – 10 ไร 
มากกวา 10 ไร 
 

                                 8 
                               10 
                                 6 
                               13 

                         2.0 
                         2.5 
                         1.5 
                         3.3 

รวม              398               68          100.0        17.1 
 
พื้นที่ที่ใชในการปลูกขาวของคนอื่นนอยสุด 1ไร  พื้นที่เฉลี่ย 1.13 ไร 
พื้นที่ที่ใชในการปลูกขาวของคนอื่นมากสดุ 20ไร   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.14 

 
        1.8 จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน 

             จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว สวนใหญรอยละ 79.4 มีแรงงานในครัวเรือน
จํานวน  1-2  คน   รองลงมารอยละ 22.1 จํานวนแรงงานมากกวา  4  คน  รอยละ 1.5 มีแรงงานใน
ครัวเรือนมากกวา 4 คน  โดยมีจํานวนแรงงานในครัวเรือนมากที่สุด 6  คน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.73 (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10 จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน 
 
จํานวนแรงงานในครอบครวั จํานวน (คน) รอยละ 

1 - 2 คน 304 76.4 
3 - 4  คน 88 22.1 

มากกวา 4 คน 6 1.5 
รวม 398 100.0 

             จํานวนแรงงานในครัวเรือนนอยสุด 1 คน       จํานวนแรงงานในครัวเรือน เฉลี่ย 2.3  คน 
จํานวนแรงงานในครัวเรือนมากสุด 6 คน       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

 
        1.9 จํานวนแรงงานชาย 

              จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว สวนใหญรอยละ 97.7 มีแรงงานชายจํานวน     
1-2  คน   รองลงมารอยละ 1.8 จํานวนแรงงานชาย  3-4  คน  และรอยละ  0.6  ไมมีแรงงานชาย  
โดยมีจํานวนแรงงานชายมากที่สุด 389 คน จํานวนแรงงานในครัวเรือนนอยที่สุด 2  คน  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 (ตารางที่ 11) 

 
ตารางที่ 11 จํานวนแรงงานชายในครอบครวัของเกษตรกรผูปลูกขาว 

 
จํานวนแรงงานชาย จํานวน (คน) รอยละ 

1 - 2 คน 389 97.7 
3 - 4  คน 7 1.8 

ไมมีแรงงานชาย 2 0.6 
รวม 398 100.0 

 
1.10 จํานวนแรงงานหญิง 
จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางปลูกขาว สวนใหญรอยละ 95.0 มีแรงงาน

หญิงจํานวน  1-2  คน   รองลงมารอยละ 1.5 จํานวนแรงงานชาย  3-4  คน  และรอยละ  3.3  ไมมี
แรงงานหญิง  โดยมีจํานวนแรงงานหญิงมากที่สุด 378 คน จํานวนแรงงานในครัวเรือนนอยที่สุด 6  
คน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 12 จํานวนแรงงานหญิงในครอบครัวของเกษตรกรผูปลูกขาว 
 

จํานวนแรงงานหญิง จํานวน (คน) รอยละ 
1 - 2 คน 378 95.0 
3 - 4  คน 6 1.5 

ไมมีแรงงานหญิง 13 3.3 
รวม 398 100.0 

 
        1.11 รายไดครอบครัวตอป 

            จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว สวนใหญรอยละ 61.3 มีรายไดครอบครัวตอป  
20,001-50,000  บาท   รองลงมารอยละ 17.5 มีรายไดครอบครัวตอป  50,001 – 80,000  บาท       
รอยละ  11.0  มีรายไดครอบครัวตอป  80,001 – 100,000  บาท  รอยละ  6.5  มีรายไดครอบครัวตอป  
ต่ํากวา 20,000 บาท  และรอยละ  3.7  มีรายไดครอบครัวตอปมากกวา  100,000  บาท  โดยมีรายได
ตอครอบครัวตอปสูงสุด 258,000 และรายไดครอบครัวตอปต่ําที่สุด 15,000 บาท สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 30564.13 (ตารางที่ 13) 

 
ตารางที่ 13  รายไดครอบครัวตอปของเกษตรกรผูปลูกขาว 
 
รายไดครอบครัวตอป จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา  20,000 บาท 26 6.5 
20,001 - 50,000  บาท 244 61.3 
50,001 - 80,000  บาท 70 17.5 
80,001 - 100,000  บาท 44 11.0 
มากกวา  100,000 บาท 15 3.7 

รวม 398 100.0 
 
รายไดตําสุด 15,000   บาท      รายไดสูงสุด 258,000 บาท 
รายไดเฉลี่ย  38,830.15 บาท              สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 30,564.13    
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        1.12 ชนดิขาวบริโภค 
             จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว สวนใหญรอยละ  98.0  บริโภคขาวเหนียว และ 
รอยละ 2.0  บริโภคขาวเจา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .140 (ตารางที่ 14) 

 
ตารางที่ 14 ชนิดขาวที่เกษตรกรผูปลูกขาวบริโภค 

 
ชนิดขาวบริโภค จํานวน (คน) รอยละ 

ขาวเหนียว 390 98.0 
ขาวเจา 8 2.0 

รวม 398 100.0 

 
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลดานการตัดสินใจเลือกพันธุขาว และเหตุผลของเกษตรกร ในการ

ตัดสินใจเลือกพันธุขาวเพื่อใชปลูก  
 

1.13  การเลือกพันธุขาว 
จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว ที่เลือกขาวพันธุ กข  6   จํานวน 216 คนคดิเปน

รอยละ  54.3  มีระดับการเลือกในระดับมาก  จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ  32.9  มีระดับการเลือก
พันธุขาวในระดับนอย  และจํานวน 51 คนคิดเปน รอยละ  12.8  มีระดับพันธุขาวในระดับปาน
กลาง  เกษตรกรผูปลูกขาวที่เลือกขาวพันธุ  กข 10 จํานวน 179 คน คิดเปน รอยละ  45.0  มีระดับ
การเลือกในระดับปานกลาง  จํานวน 158 คน คิดเปน รอยละ  39.7  มีระดับการเลือกในระดับมาก  
และจํานวน 61 คน คิดเปน รอยละ  15.3  มีระดับการเลือกในระดับนอย  เกษตรกรที่เลือกขาวพันธุ
สันปาตอง 1 จํานวน 178 คน คิดเปน รอยละ  44.8  มีระดับการเลือกในระดับนอย  จํานวน 169 คน 
คิดเปน รอยละ  42.5  มีระดับการเลือกในระดับปานกลาง  และจํานวน 51 คน คิดเปน    รอยละ  
12.8  มีระดับการเลือกในระดับมาก  เกษตรกรผูปลูกขาวที่เลือกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105  จํานวน 
196 คน คิดเปนรอยละ 49.2 มีระดับการเลือกในระดับมาก  จํานวน 192 คน คิดเปน รอยละ 48.2 มี
ระดับการเลือกในระดับนอย  และ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 มีระดับการเลือกในระดับปาน
กลาง  สวนเกษตรกรผูปลูกขาวที่เลือกขาวพันธุ กข 15 จํานวน 317 คน คิดเปน รอยละ 79.6 ระดับ
การเลือกในระดับนอย  จํานวน 74 คน คิดเปน รอยละ 18.6 มีระดับการเลือกในระดับปานกลาง  
และ จํานวน 7 คน คิดเปน รอยละ 1.8 มีระดับการเลือกในระดับมาก  (ตารางที่ 15) 
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ตารางที่ 15 การเลือกพันธุขาว 
 

ระดับการเลือกพันธุขาว 
พันธุขาว 

นอย ปานกลาง มาก 

 
X 

 
SD 

126 56 216   1. พันธุ กข 6 
(31.6) (14.1) (54.3) 2.24 0.91 

66 174 158   2. พันธุ กข 10 
(16.5) (43.8) (39.7) 2.21 0.70 
178 169 51   3. พันธุ สันปาตอง 

(44.8) (42.5) (12.8) 1.67 0.69 
192 10 196   4. พันธุ ขาวดอกมะล ิ

    105 (48.2) (2.5) (49.2) 2.01 0.98 
317 74 7   5. พันธุ กข 15 

(79.6) (18.6) (1.8) 1.22 0.45 
 

       1.14  เหตุผลการเลือกพันธุขาว 
        จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว ที่ใหเหตุผลในการเลือกพันธุขาวเพื่อใชบริโภค

ในครัวเรือน  จํานวน  333  คน  คิดเปนรอยละ  83.7  ใหเหตุผลในระดับมาก  จํานวน  55  คน  คิด
เปนรอยละ  13.8  ใหเหตุผลในระดับปานกลาง  และจํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  2.5  ใหเหตุผล
ในระดับนอย  สวนเกษตรกรผูปลูกขาว  ที่ใหเหตุผลในการเลือกพันธุขาวที่มีราคาสูงในฤดูที่ผานมา  
จํานวน  278  คน  คิดเปนรอยละ  69.8  ใหเหตุผลในระดับมาก  และจํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  
21.1  ใหเหตุผลในระดับปานกลาง  จํานวน  36  คิดเปนรอยละ  9.0  ใหเหตุผลในระดับนอย  สวน
เกษตรกรผูปลูกขาว  ที่ใหเหตุผลในการเลือกพันธุขาวตานทานโรค  และแมลงที่ระบาด  จํานวน  
256  คน  คิดเปนรอยละ  64.3  ใหเหตุผลในระดับมาก  จํานวน  110  คน  คิดเปนรอยละ  27.6  และ
จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  8.0  สวนเกษตรกรผูปลูกขาว  ที่ใหเหตุผลในการเลือกพันธุขาวเพื่อ
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และดูแลงาย  จํานวน  297  คน  คิดเปนรอยละ  74.6  ใหเหตุผลใน
ระดับมาก  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  21.1  ใหเหตุผลในระดับปานกลาง  และจํานวน 17  คน  
คิดเปนรอยละ  4.3  ใหเหตุผลในระดับนอย  สวนเกษตรกรผูปลูกขาว  ที่ใหเหตุผลในการเลือกพันธุ
ขาวที่หาพันธุงายในทองถ่ินและราคาถูก  จํานวน  179  คน  คิดเปนรอยละ  45.0  ใหเหตุผลใน
ระดับปานกลาง  จํานวน  177   คิดเปนรอยละ  44.5  ใหเหตุผลในระดับมาก  และจํานวน  42  คน  
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คิดเปนรอยละ  10.6  ใหเหตุผลในระดับนอย  สวนเกษตรกรผูปลูกขาว  ที่ใหเหตุผลในการเลือก
พันธุอายุส้ัน  จํานวน  143  คน  คิดเปนรอยละ  35.9  ใหเหตุผลในระดับปานกลาง  จํานวน  128  
คน  คิดเปนรอยละ  32.2  ใหเหตุผลในระดับนอย  และจํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  31.9  ให
เหตุผลในระดับมาก  และ เกษตรกรผูปลูกขาวที่ใหเหตุผลในการเลือกพันธุดั้งเดิม  จํานวน  209  
คน  คิดเปนรอยละ  52.5  ใหเหตุผลในระดับนอย  จํานวน  104  คน  คิดเปนรอยละ  26.1  ให
เหตุผลในระดับมาก  และจํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ  21.4  ใหเหตุผลการตัดสินใจปานกลาง 
(ตารางที่ 16) 
 
ตารางที่ 16 เหตุผลการเลือกพันธุขาว 
 

ระดับการเลือกพันธุขาว 
เหตุผลในการเลือกพันธุขาว 

นอย   

 
X 

 
SD 

10 55 333   1. เปนพันธุที่ใชบริโภคในครัวเรือน 
(2.5) (13.8) (83.7) 2.81 0.45 
36 84 278   2. เปนพันธุทีม่ีราคาสูงในฤดูที่ 

   ผานมา (9.0) (21.1) (69.8) 2.60 0.64 
32 110 256   3. เปนพันธุทีต่านทานโรค และ 

    แมลงที่ระบาดในพืน้ที ่ (8.0) (27.6) (64.3) 2.56 0.63 
17 84 297   4. เปนพันธุที่เหมาะสมกับ         

    สภาพพื้นที ่และดแูลรักษางาย (4.3) (21.1) (74.6) 2.70 0.54 
42 179 177   5. เปนพันธุทีห่าเชื้อพันธุงายใน  

   ทองถ่ินราคาถูก (10.6) (45.0) (44.5) 2.33 0.66 
128 143 127   6. เปนพันธุทีม่ีอายุส้ันเก็บเกี่ยวได  

    รวดเร็ว (32.2) (35.9) (31.9) 1.99 0.80 
209 85 104   7. เปนพันธุดั่งเดิมที่ใชปลูกในพื้นที ่

(52.5) (21.4) (26.1) 1.73 0.84 
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ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลดานการปฏิบัติในการปลูกขาว 
        1.15  แหลงน้ําท่ีใชปลูกขาวของเกษตรกรในฤดูนาป 
        จากการวเิคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาว ฤดูนาป  จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 66.08 

ใชน้ําจากระบบชลประทาน จํานวน 128 คน  คิดเปน รอยละ 32.16 ใชน้ําจากลาํหวยธรรมชาติ   
และจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  1.76 ใชน้ําจากบอตอกน้ําตื้น (ตารางที่ 17) 
 
ตารางที่ 17 การใชน้ําปลกูขาวของเกษตรกรในฤดูนาป 

 
ปลูกขาวฤดูนาป 

ระบบการใชน้าํ 
จํานวน (คน) รอยละ 

1. ลําหวยธรรมชาติ 128 32.16 
2. ระบบชลประทาน 263 66.08 
3. บอตอกน้ําตื้น (ลึก 10 – 20 เมตร) 7 1.76 

รวม 398 100.00 
หมายเหตุ  บอตอกน้ําตื้น หมายถึง บอน้ําที่เกิดจากการเจาะลงไปในดนิดวยเครื่องเจาะ ลึก

ประมาณ 10 – 20 เมตร  
 
       1.16 แหลงน้ําท่ีใชปลูกขาวของเกษตรกรในฤดูนาปรงั 
       จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาว ฤดูนาปรัง  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 62.5 

ใชน้ําจากระบบชลประทาน จํานวน 5 คน  คิดเปน รอยละ 31.3 ใชน้ําจากลําหวยธรรมชาติ   จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ  6.2 ใชน้ําจากบอตอกน้ําตื้น (ตารางที่ 18) 
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ตารางที่ 18  แหลงน้ําที่ใชปลูกขาวของเกษตรกรในฤดนูาปรัง 
 

ปลูกขาวฤดูนาปรัง ระบบการใชน้าํ 

จํานวน(คน) รอยละ 
1. ลําหวยธรรมชาติ 10 62.5 
2. ระบบชลประทาน 5 31.3 
3. บอตอกน้ําตื้น (ลึก 10 – 20 เมตร) 1 6.2 

รวม 16 100 

หมายเหตุ  บอตอกน้ําตื้น หมายถึง บอน้ําที่เกิดจากการเจาะลงไปในดนิดวยเครื่องเจาะ ลึก
ประมาณ 10 – 20 เมตร  

 
       1.17  แหลงเมล็ดพันธขุาวท่ีใชปลูก 
       จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.3 ใชเมล็ด

พันธุจากศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร  จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.9  ใชเมล็ดพนัธุ จากแปลงขาว
ของตนเอง  จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.3  ใชเมล็ดพันธุจากศนูยวิจยัขาวแพร  จํานวน 18 คน 
คิดเปน รอยละ 4.5 ใชเมล็ดพันธุจากสหกรณการเกษตร  และ จํานวน 15 คน คิดเปน รอยละ 3.8    
ใชเมล็ดพันธุจากแหลงอื่น (ตารางที่ 19) 

 
ตารางที่ 19 แหลงเมล็ดพันธุขาวที่ใชปลูก 

 
ปลูกขาวฤดูนาป 

แหลงเมล็ดพนัธุ จํานวน  
(N= 398) 

รอยละ 

1. ศูนยวจิัยขาวแพร 57 14.3 
2. ศูนยเมล็ดพนัธุขาวแพร 204 51.3 
3. สหกรณการเกษตร 18 4.5 
4. เมล็ดพันธุขาวของตัวเองในฤดูที่ผานมา 123 30.9 
5. อ่ืน ๆ ............ 15 3.8 
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      1.18  การเกิดโรคระบาดของขาว 
       จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกรผูปลูกขาว มีปญหาดานการเกิดโรคไหมระบาด  จํานวน 

308 คน คิดเปนรอยละ 77.39 โดยเกิดโรคระบาดบางป จํานวน 266 คน  คิดเปนรอยละ  66.8  เกิด
โรคระบาดทุกป จํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  5.8  เกิดโรคระบาดปเวนป  และจํานวน  19  คน  
คิดเปนรอยละ  4.8   เกษตรกรผูปลูกขาวมีปญหาดานการเกิดโรคขอบใบแหงระบาด  จํานวน  167  
คน  คิดเปนรอยละ 41.96 โดยเกิดขึ้นบางป จํานวน 108 คน คิดเปน รอยละ 27.1  เกิดโรคระบาดป
เวนป  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  8.3  เกิดโรคระบาดทุกป  จํานวน  26  คน  เกษตรกรผูปลูก
ขาว  มีปญหาดานการเกิดโรคใบสีสม จํานวน 55 คน คิดเปน รอยละ 13.82 โดยเกิดโรคระบาดบาง
ป  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  8.3  เกิดโรคระบาดทุกป  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  3.0   
และเกิดโรคระบาดปเวนป จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  2.5   สวนเกษตรกรผูปลูกขาว มีปญหา
ดานการเกิดถอดฝกดาบ  จํานวน  88  คน  คิดเปนรอยละ โดยเกิดโรคระบาดบางป จํานวน 66 คน  
คิดเปนรอยละ  16.6  เกิดโรคระบาดปเวนป  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  2.3   เกิดโคระบาดทุกป 
จํานวน 9 คน คิดเปน รอยละ 2.3  (ตารางที่ 20) 

 
ตารางที่ 20 การเกิดโรคระบาดของขาว 

 
การเกิดโรคระบาดของขาว 

การเกิดโรคระบาด 
นานๆครัง้ เกิดปเวน  ป เกิดทุกป รวม 

266 19 23 308 
1. โรคไหม  

(66.8) (4.8) (5.8) (77.39) 
108 33 26 167 

2. โรคขอบใบแหง 
(27.1) (8.3) (6.5) (41.96) 

33 10 12 55 
3. โรคใบสีสม 

(8.3) (2.5) (3.0) (13.82) 
66 9 9 84 

4. โรคถอดฝกดาบ 
(16.6) (2.3) (2.3) (21.11) 
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       1.19 การระบาดของแมลง 
       จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาว มีปญหาดานการระบาดของเพลี้ยไฟ จํานวน 

317  คิดเปน 79.65 โดยระบาดบางป จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 66.3  ระบาดทุกป จํานวน 34 
คน คิดเปนรอยละ 8.5  ระบาดปเวนป จํานวน 19 คน คิดเปน รอยละ 4.8   เกษตรกรผูปลูกขาว มี
ปญหาการระบาดของแมลงบั่ว  จํานวน 303 รายคิดเปน รอยละ 76.13  โดยระบาดบางป จํานวน 
277 คน คิดเปนรอยละ 69.6  ระบาดปเวนป  จํานวน 13 ราย  คิดเปน รอยละ 3.3  ระบาดทกุป 
จํานวน 13 คน คิดเปน รอยละ 3.3  เกษตรกรผูปลูกขาว มีปญหาเพลี้ยกระโดยสนี้ําตาลระบาด 
จํานวน 168 คน  คิดเปนรอยละ 42.21  โดยระบาดบางป จํานวน 112 คน คิดเปน รอยละ 28.1  
ระบาด   ระบาดทุกป จํานวน31 คน คิดเปน รอยละ 7.8  ระบาดปเวนป จํานวน 25 คน คิดเปน รอย
ละ 6.3  และไมเคยเกดิแมลงระบาดเลย จํานวน 14 ราย คิดเปน รอยละ 3.5 (ตารางที่ 21) 

 
ตารางที่ 21 การระบาดของแมลง 
 

การระบาดของแมลง 
การระบาด 

นานๆครัง้ เกิดปเวน  ป เกิดทุกป รวม 
264 19 34 317 

1. เพล้ียไฟ 
(66.3) (4.8) (8.5) (79.65) 
112 25 31 168 

2. เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
(28.1) (6.3) (7.8) (42.21) 

277 13 13 303 
3. แมลงบั่ว 

(69.6) (3.3) (3.3) (76.13) 
- - - 14 

4.ไมเคยเกิดแมลงระบาด 
- - - (3.5) 

 
1.20 พืชท่ีปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาว 
จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาวไมปลูกพืชใด ๆ หลังฤดูเกี่ยวขาว  จํานวน  281  

คน  คิดเปนรอยละ  70.7  รองลงมาปลูกขาวโพดหลังฤดูเกี่ยวของ  จํานวน  67  คน  คิดเปนรอยละ  
16.8  และปลูกถ่ัวเหลืองหลังฤดูเกี่ยวขาว  จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  8.5  และปลูกยาสูบหลัง
ฤดูเกี่ยวขาว  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  4.0  (ตารางที่  22) 
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ตารางที่ 22 พชืที่ปลูกหลังฤดูเกีย่วขาว 
 

พืชท่ีปลูกหลังฤดูเก่ียวขาว 
จํานวน  

(N= 398) 
รอยละ 

1. ถ่ัวเหลือง 34 8.5 
2. ขาวโพด 67 16.8 
3. ยาสูบ 16 4.0 
4. ไมปลูกอะไรเลย 281 70.7 

พื้นที่ปลูกขาว 

รวม 398 100.00 
 

             1.21 วัตถุประสงคในการปลูกขาว 
             จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาวมีวัตถุประสงคปลูกขาวเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนและเพื่อจําหนาย  จํานวน  268  คน  คิดเปนรอยละ  67.33  เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
เพียงอยางเดียว  จํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  31.9  และเพื่อจําหนายอยางเดียว จํานวน 3 คน 
คิดเปน รอยละ 0.77 (ตารางที่  23) 
 
ตารางที่ 23 วตัถุประสงคในการปลูกขาว 

 

วัตถุประสงคในการปลูกขาว 
จํานวน  

(N= 398) 
รอยละ 

1. บริโภคในครัวเรือนเพยีงอยางเดยีว 127 31.9 
2. บริโภคในครัวเรือน และเพื่อจําหนาย 268 67.33 
3. เพื่อจําหนายอยางเดียว 3 .77 

 
 1.22 พันธุขาวเหนียวท่ีปลูก ฤดูนาป  ในป 2549, 2550  และคาดวาจะปลูก ในป 2551  
              จากการวิเคราะหพบวาขาวเหนียวในฤดูนาป  ในป  2549  ที่ผานมาพันธุที่ปลูกมากที่สุดคือ
ขาวพันธุ  กข  6  จํานวน  709.60  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  597.67  กิโลกรัม/ไร  รองลงมาคือขาวพันธุ    
กข 10  จํานวน  651.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  622.98  กิโลกรัม/ไร  และขาวพันธุสันปาตอง  จํานวน  
156.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  640.76  กิโลกรัม/ไร   
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ขาวเหนี่ยวในฤดูนาป  ในป  2550  ที่ผานมาพันธุที่ปลูกมากที่สุดคือขาวพันธุสันปาตอง  
จํานวน  137.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  621.80  กิโลกรัม/ไร  รองลงมาคิดขาวพันธุ  กข  10  จํานวน  
707.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  614.90  และขาวพันธุ  กข  6  จํานวน  719.60  กิโลกรัม/ไร   

ขาวเหนียวที่คาดวาจะปลูกในฤดูนาป ในป  2551  พันธุที่ตองการปลูกมากที่สุดคือ พันธุ 
กข 6  จํานวน 699.60 ไร  รองลงมาคือพันธุ กข 10 จํานวน 645.0 ไร  และพนัธุ สันปาตอง 1  
จํานวน 282 ไร (ตารางที่  24) 

 
ตารางที่ 24 พนัธุขาวเหนียวที่ปลูก ฤดูนาป  ในป 2549, 2550  และคาดวาจะปลูก ในป 2551 

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 พันธุขาวปลูกใน

ฤดูนาป 
(ขาวเหนียว) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

1. พันธุ กข 6 709.60 597.67 719.60 614.77 699.60 ยังไมไดเก็บเกี่ยว 

2. พันธุ กข 10 651.00 622.98 707.00 614.90 645.00 ยังไมไดเก็บเกี่ยว 

3. พันธุ สันปาตอง 1 156.00 640.76 137.00 621.80 282.00 ยังไมไดเก็บเกี่ยว 

รวม 1516.6 1861.41 1563.6 1851.47 1626.6 - 

 
             1.23 พันธุขาวเจาท่ีปลูก ฤดูนาป  ในป 2549, 2550  และคาดวาจะปลูก ในป 2551  

 จากการวิเคราะหพบวาขาวเจานาปของเกษตรกรในป  2549  ที่ผานมาพันธุที่ปลูกมากที่สุด
คือขาวพันธุ  กข  15  จํานวน  49.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  560.44  กิโลกรัม/ไร  รองลงมาคือขาวพันธุ
ขาวดอกมะลิ  จํานวน  27.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  564.55   

 ขาวเจานาปของเกษตรกรในป  2550  ที่ผานมาพันธุที่ปลูกมากที่สุดคือขาวพันธุ  กข  15  
จาํนวน  39.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  625.00  กิโลกรัม/ไร  และขาวพนัธุขาวดอกมะลิ  จํานวน  11.00  
ไร  ผลผลิตเฉล่ีย  681.66  (ตารางที่  29) 

        ขาวเจาทีค่าดวาจะปลูกในฤดูนาป ในป  2551  พันธุที่ตองการปลูกมากที่สุดคือ พันธุ กข 15  
จํานวน 44 ไร  และรองลงมาคือพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 จาํนวน 18 ไร (ตารางที่ 25) 
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ตารางที่ 25 พนัธุขาวเจาท่ีปลูก ฤดูนาป  ในป 2549, 2550  และคาดวาจะปลูก ในป 2551  
 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 ปลูกขาวพนัธุในฤดู
นาป 

(ขาวจาว) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

1.พันธุขาวดอกมะลิ 
105 

27.00 564.55 11.00 681.66 18.00 
ยังไมไดเก็บเกี่ยว 

2. พันธุ กข 15 49.00 560.44 39.00 625.00 44.00 ยังไมไดเก็บเกี่ยว 

รวม 76 1,124.99 50 1,306.66 62.00 - 

            
              1.24 พันธุขาวท่ีปลูก ฤดูนาปรงั  ในป 2549, 2550  และคาดวาจะปลูก ในป 2551 
 จากการวิเคราะหพบวาในฤดูนาปรัง  ในป  2549  ที่ผานมาพันธุที่ปลูกมากที่สุดคือขาว
พันธุสันปาตอง  จํานวน  16.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  623.00  กิโลกรัม/ไร  และขาวพนัธุ  กข  10  
จํานวน  12.00  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  554.00  กิโลกรัม/ไร  
              ขาวนาปรังที่ปลูกในป 2550 ที่ผานมา พันธุที่ปลูกมากที่สุดคือ สันปาตอง 1 จํานวน 32 ไร 
และรองลงมาคือ พันธุ กข 10  
              ขาวนาปรังที่คาดวาจะปลูก ในป 2551  มากที่สุดคือพันธุ สันปาตอง 1 จํานวน 38 ไร และ
รองลงมาคือ พันธุ กข 10 จาํนวน 14 ไร(ตารางที่  26) 
 
ตารางที่ 26  พนัธุขาวท่ีปลูก ฤดูนาปรงั  ในป 2549, 2550  และคาดวาจะปลูก ในป 2551 

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ปลูกขาวพนัธุฤดูนา

ปรัง 
(ขาวเหนียว) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

พื้นที ่
(ไร) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

2. พันธุ กข 10 12.00 554.00 11.00 516.66 14.00 ยังไมไดเก็บเกี่ยว 

3. พันธุ สันปาตอง 16.00 623.00 32.00 700.0 38.00 ยังไมไดเก็บเกี่ยว 

รวม 28.00 1,177.00 43.00 1,216.66 52.00 - 
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การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

 
 1. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเพศกับการเลือกพันธุขาวฯ 

จากการวิเคราะห พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางปลูกขาวในจังหวัดแพร เพศชาย  รอยละ55.1   
เลือกพันธุขาว กข 6  ระดับมาก  รอยละ 44.2 เลือกพันธุขาว กข.10 ระดับปานกลาง และ รอยละ 
48.3 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 ในระดับนอย  รอยละ 49.3 เลือกพันธุขาว  ขาวดอกมะลิ 105 ระดับ
มาก และรอยละ 88.2  เลือกพันธุขาว กข. 15 ระดับนอย สวนเพศหญิง รอยละ51.9 เลือกพันธุขาว  
กข 6 ระดับมาก รอยละ 47.1 เลือกพันธุขาว กข 10 ระดับปานกลาง รอยละ 53.8 เลือกพันธุขาว    
สันปาตอง 1 ในระดับปานกลาง รอยละ 49.0  เลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ระดับมาก และรอย
ละ 70.8   เลือกพันธุขาว กข. 15 ระดับนอย    

  เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเพศกับการเลือกพันธุขาวของเกษตรกร
ผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ปรากฏวา ขาว กข 6    กข 10 และขาวดอกมะลิ 105  คาไคสแควรที่
คํานวณไดเทากับ 0.451, 4.952 และ 1.035  df =2 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05  ในตารางเทากับ 5.99  ซ่ึงคาไคสแควรที่คํานวณไดนอยกวาคาไคสแควรในตาราง
หมายถึงตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน  สวนขาวสันปาตอง 1 และ กข. 15  ปรากฏวาคาไคส
แควรที่คํานวณไดเทากับ 7.692 และ 19.130     ซ่ึงคาไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาไคสแควรใน
ตารางหมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันทางสถิติ ดังนั้นปจจัยทางดานเพศมีความสัมพันธ
กับการเลือกพันธุขาว  สันปาตอง 1 และ กข. 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (ตารางที่ 27) 
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ตารางที่ 27 ความสัมพันธระหวางเพศของเกษตรกรกลุมตัวอยางกับการเลือกพันธุขาว 
 

การเลือกพันธุขาว กข 6 
เพศ 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
96 36 162 294 

ชาย 
(32.7) (12.2) (55.1) (100.0) 

35 15 54 104 
หญิง 

(33.7) (14.4) (51.9) (100.0) 
131 51 216 398 

รวม 
(32.9) (12.8) (54.3) (100.0) 

 
 
 
 
 

χ2 = 0.451NS 

df. = 2 
Sig = 0.798 

การเลือกพันธุขาว กข 10 
เพศ 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
52 130 112 294 

ชาย 
(17.7) (44.2) (38.1) (100.0) 

9 49 46 104 
หญิง 

(8.7) (47.1) (44.2) (100.0) 
61 179 158 398 

รวม 
(15.3) (45.0) (39.7) (100.0) 

 
 
 
 
 

χ2 = 4.952NS 
df. = 2 

     Sig = 0.084 

การเลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 
เพศ 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
142 113 39 294 

ชาย 
(48.3) (38.4) (13.3) (100.0) 

36 56 12 104 
หญิง 

(34.6) (53.8) (11.5) (100.0) 
178 169 51 398 

รวม 
(44.7) (42.5) (12.8) (100.0) 

χ2 = 7.692 
df. = 2 

Sig = 0.021 
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เพศ การเลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  

นอย ปานกลาง มาก รวม 
143 6 145 294 

ชาย 
(48.6) (2.0) (49.3) (100.0) 

49 4 51 104 
หญิง 

(47.1) (3.8) (49.0) (100.0) 
192 10 196 398 

รวม 
(48.2) (2.5) (49.2) (100.0) 

χ2 = 1.035NS 
df. = 2 

Sig = 0.596 

การเลือกพันธุขาว กข 15 
เพศ 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
179 21 3 203 

ชาย 
(88.2) (10.3) (1.5) (100.0) 
138 53 4 195 

หญิง 
(70.8) (27.2) (2.1) (100.0) 
317 74 7 398 

รวม 
(79.6) (18.6) (1.8) (100.0) 

 
 
 
 
 

χ2 = 19.130 
df. = 2 

     Sig = 0.000 

 
2 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานอายุกับการเลือกพันธุขาว 

จากการวิเคราะห พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร อายุต่ํากวา 50 ป  รอยละ 49.8 
เลือกพันธุขาว กข 6  ระดับมาก  รอยละ 44.3  เลือกพันธุขาว กข.10 ระดับปานกลาง และ รอยละ 
44.3 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 ในระดับนอย รอยละ 54.2 เลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ระดับ
นอย และรอยละ 88.2  เลือกพันธุขาว กข. 15 ระดับนอย  สวนอายุมากกวา 50 ป รอยละ 59.0 เลือก
พันธุขาว กข 6 ระดับมาก รอยละ 45.6 เลือกพันธุขาว กข 10  ระดับปานกลาง รอยละ 46.7  เลือก
พันธุขาวสันปาตอง 1 ในระดับปานกลาง  รอยละ 54.4  เลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ระดับมาก  
รอยละ 70.8 การเลือกพันธุขาว กข. 15 ระดับนอย    

  เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานอายุกับ การเลือกพันธุขาว ของ
เกษตรกรในจังหวัดแพร ปรากฏวา ขาว กข 6 และ กข 10  คาไคสแควรที่คํานวณไดเทากับ 4.044 
และ 1.630  df =2 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ในตารางเทากับ 5.99  
ซ่ึงคาไคสแควรที่คํานวณได นอยกวาคาไคสแควรในตาราง  หมายถึงตัวแปรทั้งสองไมมี
ความสัมพันธกัน  สวนขาวสันปาตอง 1  ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 15  ปรากฏวาคาไคสแควรที่
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คํานวณไดเทากับ 7.943, 6.831 และ 19.130   ซ่ึงคาไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาไคสแควรใน
ตาราง หมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันทางสถิติ ดังนั้นปจจัยทางดานอายุมีความสัมพันธ
กับการเลือกพันธุขาว สันปาตอง 1 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 28) 
 
ตารางที่ 28 ความสัมพันธระหวางอายุของเกษตรกรผูปลูกขาวกับการเลือกพันธุขาว 

 
การเลือกพันธุขาว กข. 6 

อายุ 
นอย ปานกลาง มาก รวม 
71 31 101 203 

ต่ํากวา  50  ป 
(35.0) (15.3) (49.8) (100.0) 

60 20 115 195 
มากกวา  50  ป 

(30.8) (10.3) (59.0) (100.0) 
131 51 216 398 

รวม 
(32.9) (12.8) (54.3) (100.0) 

χ2 = 4.044 NS 
df. = 2 

Sig = 0.123 

การเลือกพันธุขาว กข. 10 
อายุ 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
36 90 77 203 

ต่ํากวา  50  ป 
(17.7) (44.3) (37.9) (100.0) 

25 89 81 195 
มากกวา  50  ป 

(12.8) (45.6) (41.5) (100.0) 
61 179 158 398 

รวม 
(15.3) (45.0) (39.7) (100.0) 

χ2 = 1.930 NS 
df. = 2 

Sig = 0.381 
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การเลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 
อายุ 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
90 78 35 203 

ต่ํากวา  50  ป 
(44.3) (38.4) (17.2) (100.0) 

88 91 16 195 
มากกวา  50  ป 

(45.1) (46.7) (8.2) (100.0) 
178 169 51 398 

รวม 
(44.7) (42.5) (12.8) (100.0) 

χ2 = 7.943 
df. = 2 

Sig = 0.019 

การเลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
อายุ 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
110 3 90 203 

ต่ํากวา  50  ป 
(54.2) (1.5) (44.3) (100.0) 

82 7 106 195 
มากกวา  50  ป 

(42.1) (3.6) (54.4) (100.0) 
192 10 196 398 

รวม 
(48.2) (2.5) (49.2) (100.0) 

χ2 = 6.831 
df. = 2 

Sig = 0.033 

การเลือกพันธุขาว กข. 15 
อายุ 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
179 21 3 203 

ต่ํากวา  50  ป 
(88.2) (10.3) (1.5) (100.0) 
138 53 4 195 

มากกวา  50  ป 
(70.8) (27.2) (2.1) (100.0) 
317 74 7 398 

รวม 
(79.6) (18.6) (1.8) (100.0) 

χ2 = 19.130 
df. = 2 

Sig = 0.000 

 
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานการศึกษากับการเลือกพันธุขาว 
จากการวิเคราะห พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ที่จบการศึกษา  ต่ํากวา

ประถมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา รอยละ 39.5 เลือกพันธุขาว กข 6  ระดับมาก รอยละ 55.8  เลือก
พันธุขาว กข.10 ระดับมาก รอยละ  48.3  เลือกพันธุขาว สันปาตอง 1 ในระดับนอย  รอยละ 63.4  
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เลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 1015 ในระดับนอย และ รอยละ 75.0 เลือกพันธุขาว กข.15 ระดับนอย  
สวนการศึกษาสูงกวาประถมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา รอยละ 65.5 เลือกพันธุขาว กข 6 ระดับมาก 
รอยละ 56.6 เลือกพันธุขาว กข 10 ระดับปานกลาง รอยละ 44.7 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1ในระดับ
ปานกลาง รอยละ 62.4 เลือกพันธุขาวหอมมะลิ 105 ระดับมาก และ รอยละ 83.2 เลือกพันธุขาว     
กข. 15 ระดับนอย  
             เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานการศึกษากับการเลือกพันธุขาว ของ
เกษตรกรในจังหวัดแพร ปรากฏวา ขาว กข 6  กข 10 สันปาตอง 1 ขาวดอกมะลิ 105  และ กข 15           
คาไคสแควรที่คํานวณได ดังนี้ 33.358,  35.755 , 19.130, 38.233 , 10.909  df =2 โดยใชระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ในตารางเทากับ 5.99  ซ่ึงคาไคสแควรที่คํานวณได 
มากกวาคาไคสแควรในตาราง หมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันทางสถิติ ดังนั้นปจจัย
ทางดานการศึกษา มีความสัมพันธกับการเลือกพันธุขาว กข 6  กข 10  สันปาตอง 1  ขาวดอกมะลิ 
105 และ กข. 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง (ตารางที่ 29) 
ตารางที่ 29  ความสัมพันธระหวางการศึกษาของเกษตรกรกลุมตัวอยางกับการคัดเลอืกพันธุขาว 
 

การคัดเลือกพันธุขาว กข. 6 
การศึกษา 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
67 37 68 172 ต่ํากวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (39.0) (21.5) (39.5) (100.0) 
64 14 148 226 สูงกวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (28.3) (6.2) (65.5X (100.0) 
131 51 216 398 

รวม 
(32.9X (12.8) (54.3) (100.0) 

χ2 = 33.358 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การคัดเลือกพันธุขาว กข. 10 
การศึกษา 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
25 51 96 172 ต่ํากวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (14.5) (29.7) (55.8) (100.0) 
36 128 62 226 สูงกวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (15.9) (56.6) (27.4) (100.0) 
61 179 158 398 

รวม 
(15.3X (45.0) (39.7) (100.0) 

χ2 = 35.755 
df. = 2 

Sig = 0.000 
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การคัดเลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 
การศึกษา 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
83 68 21 172 ต่ํากวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (48.3) (39.5) (12.2) (100.0) 
95 101 30 226 สูงกวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (42.0) (44.7) (13.3) (100.0) 
178 169 51 398 

รวม 
(44.7) (42.5) (12.8) (100.0) 

χ2 = 19.130 
df. = 2 

Sig = 0.000 

 
การเลือกพันธุขาว ขาวดอกมะลิ 105 

 
 

การศึกษา นอย ปานกลาง มาก รวม 
109 8 55 172 ต่ํากวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (63.4) (4.7) (32.0) (100.0) 
83 2 141 226 สูงกวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (36.7) (.9) (62.4) (100.0) 
192 10 196 398 

รวม 
(48.2) (2.5) (49.2) (100.0) 

χ2 = 38.233 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาว กข 15 
การศึกษา 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
129 36 7 172 ต่ํากวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (75.0) (20.9) (4.1) (100.0) 
188 38 0 226 สูงกวาประถมศึกษา   

ปที่ 4 หรือเทียบเทา (83.2) (16.8) (.0) (100.0) 
317 74 7 398 

รวม 
(79.6) (18.6) (1.8) (100.0) 

χ2 = 10.909 
df. = 2 

Sig = 0.004 

 
4 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานพื้นท่ีในการปลูกกับการเลือกพันธุขาว 
 จากการวิเคราะห พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ที่มีพื้นที่ในการปลูกขาว นอย

กวา หรือเทากับ 5 ไร รอยละ 64.4  เลือกพันธุขาว กข 6  ระดับมาก รอยละ 52.6 เลือกพันธุขาว 
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กข.10 ระดับปานกลาง รอยละ 46.4 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 ในระดับปานกลาง รอยละ 61.4 
เลือกพันธุขาวหอมมะลิ 105 ระดับมาก  รอยละ 79.1 เลือกพันธุขาว กข.15 ระดับนอย  สวนพื้นที่ที่
ปลูกขาวมากกวา 5 ไร รอยละ 64.1 เลือกพันธุขาว กข 6 ระดับนอย รองลงมารอยละ 54.3 เลือกพันธุ
ขาว กข 10 ระดับมาก  รอยละ 46.7 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1ในระดับนอย  รอยละ 89.1  เลือก
พันธุขาวหอมมะลิ 105 ระดับนอย และ รอยละ 81.6 เลือกพันธุขาว กข.15 ระดับนอย  
               เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานพื้นที่ในการปลูกขาวกับการเลือกพนัธุ
ขาว ของเกษตรกรในจังหวัดแพร ปรากฏวา ขาว กข 6 กข 10 สันปาตอง 1 ขาวดอกมะลิ 105  และ 
กข 15 คาไคสแควรที่คํานวณได ดังนี้ 60.885, 32.686, 16.459, 81.481 และ 18.321  df =2 โดยใช
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ในตารางเทากับ 5.99  ซ่ึงคาไคสแควรที่คํานวณ
ไดมากกวาคาไคสแควรในตาราง หมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันทางสถิติ ดังนั้นปจจัย 
ทางดานพื้นทีใ่นการปลูกขาว มีความสัมพนัธกับการเลือกพันธุขาว กข 6  กข 10  สันปาตอง 1     
ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 15 แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทาง (ตารางที่ 30) 
 
ตารางที่ 30 ความสัมพันธระหวางพื้นที่ทีใ่ชในการปลูกขาวของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 
                  กับการคัดเลือกพนัธุขาว 
 

การเลือกพันธุขาว กข. 6 พื้นท่ีท่ีใชใน 
การปลูกขาว นอย ปานกลาง มาก รวม 

72 37 197 306 นอยกวาหรือ 
เทากับ  5 ไร (23.5) (12.1) (64.4) (100.0) 

59 14 19 92 มากกวา  5 ไร 
(64.1) (15.2) (20.7) (100.0) 
131 51 216 398 

(32.9) (12.8) (54.3) (100.0) รวม 
(79.6) (18.6) (1.8) (100.0) 

χ2 = 60.885 
df. = 2 

Sig = 0.000 
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การเลือกพันธุขาว กข. 10 พื้นท่ีท่ีใชใน 
การปลูกขาว นอย ปานกลาง มาก รวม 

37 161 108 306 นอยกวาหรือ 
เทากับ  5 ไร (12.1) (52.6) (35.3) (100.0) 

24 18 50 92 มากกวา  5 ไร 
(26.1) (19.6) (54.3) (100.0) 

61 179 158 398 
รวม 

(15.3) (45.0) (39.7) (100.0) 

 
 
 
 
 
 

χ2 = 32.686 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุสันปาตอง 1 พื้นท่ีท่ีใชใน 
การปลูกขาว 

นอย ปานกลาง มาก รวม 

135 142 29 306 นอยกวาหรือ 
เทากับ  5 ไร (44.1) (46.4) (9.5) (100.0) 

43 27 22 92 มากกวา  5 ไร 
(46.7) (29.3) (23.9) (100.0) 
178 169 51 398 

รวม 
(44.7) (42.5ป (12.8) (100.0) 

χ2 = 16.459 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาวมะลิ 105 พื้นท่ีท่ีใชใน 
การปลูกขาว นอย ปานกลาง มาก รวม 

110 8 188 306 นอยกวาหรือ 
เทากับ  5 ไร (35.9) (2.6) (61.4) (100.0) 

82 2 8 92 มากกวา  5 ไร 
(89.1) (2.2) (8.7) (100.0) 
192 10 196 398 

รวม 
(48.2) (2.5ป (49.2) (100.0) 

χ2 = 81.481 
df. = 2 

Sig = 0.000 
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การเลือกพันธุขาว กข 15 พื้นท่ีท่ีใชใน 
การปลูกขาว นอย ปานกลาง มาก รวม 

242 63 1 306 นอยกวาหรือ 
เทากับ  5 ไร (79.1) (20.6) (0.3) (100.0) 

75 11 6 92 มากกวา  5 ไร 
(81.5) (12.0) (6.59) (100.0) 

รวม 317 74 7 398 

 
 
 
 
 

χ2 = 18.321 

df. = 2 
Sig = 0.000 

 
       5. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงงานในครอบครัวกับการเลือกพันธุขาว 

จากการวิเคราะห พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางปลูกขาวในจังหวัดแพร ที่มีจํานวนแรงงาน
นอยกวาหรือเทากับ 3 คน รอยละ 64.4  เลือกพันธุขาว กข 6  ระดับมาก รอยละ 52.6 เลือกพันธุขาว 
กข.10 ระดับปานกลาง รอยละ 44.2 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1ในระดับนอย  รอยละ 61.4 เลือก
พันธุขาวหอมมะลิ 105 ระดับมาก และ  รอยละ 78.7 เลือกพันธุขาว กข.15 ระดับนอย  สวน
เกษตรกรที่มีแรงงานมากกวา 3 คน รอยละ 64.1  เลือกพันธุขาว กข 6 ระดับนอย  รอยละ 54.3 เลือก
พันธุขาว กข 10  ระดับมาก  รอยละ 50.0 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 ในระดับนอย       รอยละ 89.1 
เลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ระดับนอย และ รอยละ 88.9 เลือกพันธุขาว กข.15 ระดับนอย    
               เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานแรงงานในครอบครัวกับการคัดเลือก
พันธุขาว ของเกษตรกรในจังหวัดแพรปรากฏวา ขาว กข 15 คาไคสแควรที่คํานวณได คือ  2.321               
df =2 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ในตารางเทากับ 5.99  ซ่ึงคาไคส
แควรที่คํานวณไดนอยกวาคาไคสแควรในตาราง หมายถึงตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
สวนขาว กข 6 กข 10 สันปาตอง 1 และขาวดอกมะลิ 105  คาไคสแควรที่คํานวณได ดังนี้ ดังนี้  
60.885, 32.686 , 19.130 และ 81.481  ตามลําดับ  ซ่ึงคาไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาไคสแควร
ในตาราง หมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันทางสถิติ ดังนั้นปจจัยดานแรงงานในครอบครัว
มีความสัมพันธกับการคัดเลือกพันธุขาว กข 6  กข 10 สันปาตอง 1 และขาวดอกมะลิ 105 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 31) 
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ตารางที่ 31  ความสัมพันธระหวางจํานวนแรงงานในครอบครัวของเกษตรกรกลุมตวัอยาง 
                  กับการเลือกพันธุขาว 

การเลือกพันธุขาว กข. 6 จํานวนแรงงานใน
ครอบครัว นอย ปานกลาง มาก รวม 

72 37 197 306 นอยกวาหรือเทากับ 
3 คน (23.5) (12.1) (64.4) (100.0) 

59 14 19 92 มากกวา 3 คน 
(64.1) (15.2) (20.7) (100.0) 
131 51 216 398 

รวม 
(32.9) (12.8) (54.3) (100.0) 

χ2 = 60.885 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาว กข. 10 จํานวนแรงงานใน
ครอบครัว นอย ปานกลาง มาก รวม 

37 161 108 306 นอยกวาหรือเทากับ 3 
คน (12.1) (52.6) (35.3) (100.0) 

24 18 50 92 มากกวา 3 คน 
(26.1) (19.6) (54.3) (100.0) 

61 179 158 398 
รวม 

(15.3) (45.0) (39.7) (100.0) 

χ2 = 32.686 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 จํานวนแรงงานใน
ครอบครัว นอย ปานกลาง มาก รวม 

160 158 44 362 นอยกวาหรือเทากับ 
3 คน (44.2) (43.6) (12.2) (100.0) 

18 11 7 36 มากกวา 3 คน 
(50.0) (30.6) (19.4) (100.0) 
178 169 51 398 

รวม 
(44.7) (42.5) (12.8) (100.0) 

χ2 = 19.130 
df. = 2 

Sig = 0.000 
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การเลือกพันธุขาวมะลิ 105 จํานวนแรงงานใน
ครอบครัว นอย ปานกลาง มาก รวม 

110 8 188 306 นอยกวาหรือเทากับ 
3 คน (35.9) (2.6) (61.4) (100.0) 

82 2 8 92 มากกวา 3 คน 
(89.1) (2.2) (8.7) (100.0) 
192 10 196 398 

รวม 
(48.2) (2.5) (49.2) (100.0) 

 
 
 
 
 

χ2 = 81.481 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาว กข. 15 จํานวนแรงงานใน
ครอบครัว นอย ปานกลาง มาก รวม 

72 37 197 306 นอยกวาหรือเทากับ 
3 คน (23.5) (12.1) (64.4) (100.0) 

59 14 19 92 มากกวา 3 คน 
(64.1) (15.2) (20.7) (100.0) 
131 51 216 398 

รวม 
(32.9) (12.8) (54.3) (100.0) 

χ2 = 2.321 NS 
df. = 2 

Sig = 0.315 

 
           6. ความสัมพันธระหวางรายไดครอบครัวตอปของเกษตรกรกลุมตัวอยางกับการเลือก 
              พันธุขาว 
           จากการวิเคราะห พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 
50,000 บาท ตอป  รอยละ 58.7  เลือกพันธุขาว กข 6  ระดับมาก รอยละ 48.0 เลือกพันธุขาว กข.10 
ระดับปานกลาง  รอยละ 49.5 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 ในระดับปานกลาง รอยละ 55.4  เลือก
พันธุขาวหอมมะลิ 105 ระดับมาก และรอยละ 76.8 เลือกพันธุขาว กข.15 ระดับนอย  สวนเกษตรกร
ที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท ตอป  รอยละ 57.7  เลือกพันธุขาว กข 6 ระดับนอย รอยละ 40.8  
เลือกพันธุขาว กข 10  ระดับมาก รอยละ 64.8 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 ในระดับนอย  รอยละ 
77.5  เลือกพันธุขาวหอมมะลิ 105 ระดับนอย และ รอยละ 93.0 เลือกพันธุขาว กข.15 ระดับนอย    
               เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานรายไดครอบครัวตอปกับการเลือก
พันธุขาว ของเกษตรกรในจังหวัดแพร ปรากฏวา ขาว กข 6 กข 10 สันปาตอง 1 ขาวดอกมะลิ 105  
และ กข 15 คาไคสแควรที่คํานวณได ดังนี้ 24.144 , 13.088 , 40.013 , 29.593 , และ9.788   df =2 
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โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ในตารางเทากับ 5.99  ซ่ึงคาไคสแควรที่
คํานวณไดมากกวาคาไคสแควรในตาราง หมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันทางสถิติ ดังนั้น
ปจจัยดานรายไดครอบครัวมีความสัมพันธกับการคัดเลือกพันธุขาว กข 6  กข 10 สันปาตอง 1      
ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 32) 
 
ตารางที่ 32 ความสัมพันธระหวางรายไดครอบครัวตอปของเกษตรกรกลุมตัวอยางกับการคัดเลือก 
                  พันธุขาว 
 

การเลือกพันธุขาว กข. 6 
รายไดครอบครัวตอป 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
90 45 192 327 นอยกวาหรือเทากับ 

50,000 บาท (27.5) (13.8) (58.7) (100.0) 
41 6 24 71 มากกวา 50,000  บาท 

(57.7) (8.5) (33.8) (100.0) 
131 51 216 398 

รวม 
(32.9) (12.8) (54.3) (100.0) 

χ2 = 24.144 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาว กข. 10 
รายไดครอบครัวตอป 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
41 157 129 41 นอยกวาหรือเทากับ 

50,000 บาท (12.5) (48.0) (39.4ป (12.5) 
20 22 29 20 มากกวา 50,000  บาท 

(28.2) (31.0) (40.8) (28.2) 
61 179 158 61 

รวม 
(15.3) (45.0) (39.7) (15.3) 

χ2 = 13.088 
df. = 2 

Sig = 0.001 
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การเลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 
รายไดครอบครัวตอป 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
132 162 33 327 นอยกวาหรือเทากับ 

50,000 บาท (40.4) (49.5ป (10.1) (100.0) 
46 7 18 71 มากกวา 50,000  บาท 

(64.8) (9.9) (25.4) (100.0) 
178 169 51 398 

รวม 
(44.7) (42.5) (12.8) (100.0) 

χ2 = 40.013 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาวมะลิ 105 
รายไดครอบครัวตอป 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
137 9 181 327 นอยกวาหรือเทากับ 

50,000 บาท (41.9) (2.8) (55.4) (100.0) 
55 1 15 71 มากกวา 50,000  บาท 

(77.5) (1.4) (21.1) (100.0) 
192 10 196 398 

รวม 
(48.2) (2.5) (49.2) (100.0) 

χ2 = 29.593 
df. = 2 

Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาว กข. 15 
รายไดครอบครัวตอป 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
251 70 6 327 นอยกวาหรือเทากับ 

50,000 บาท (76.8) (21.4) (1.8) (100.0) 
66 4 1 71 มากกวา 50,000  บาท 

(93.0) (5.6) (1.4) (100.0) 
317 74 7 398 

รวม 
(79.6) (18.6) (1.8) (100.0) 

χ2 = 9.788 
df. = 2 

Sig = 0.007 
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7. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานชนิดขาวบริโภคกับการเลือกพันธุขาว 
 
 จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพรที่บริโภคขาวขาวเหนียว รอยละ

51.3 เลือกพันธุขาว ในระดับปานกลาง รอยละ27.9 เลือกพันธุขาวระดับมาก  และรอยละ20.8 เลือก
พันธุขาวในระดับนอย  สวนเกษตรกรที่บริโภคขาวเจา รอยละ75.0 เลือกพันธุขาวระดับปานกลาง 
รอยละ12.5 เลือกพันธุขาวระดับนอย และรอยละ 12.5 เลือกพันธุขาวในระดับมาก 

 เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานชนิดขาวบริโภคกับการเลือก
พันธุขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ปรากฏวาคาไคสแควรที่คํานวณไดเทากับ 1.789  
df = 2  โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ในตาราง เทากับ  5.99  ซ่ึงคา    
ไคสแควรที่คํานวณไดนอยกวาคาไคสแควรในตาราง  หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธ
กันทางสถิติ  ดังนั้นปจจัยดานชนิดขาวบริโภคไมมีความสัมพันธกับการคัดเลือกพันธุขาวหรือกลุม
เกษตรกรปลูกขาวที่บริโภคขาวตางกันไมมีผลตอการเลือกพันธุขาว (ตารางที่  33) 

 
ตารางที่ 33  ความสัมพันธระหวางชนิดขาวบริโภคของเกษตรกรกับการเลือกพันธุขาว 

 
การเลือกพันธุขาว 

ชนิดขาวบริโภค 
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

81 200 109 390 ขาวเหนียว 
(20.8) (51.3) (27.9) (100.0) 

1 6 1 8 ขาวเจา 
(12.5) (75.0) (12.5) (100.0) 

82 206 110 398 
รวม 

(20.6) (51.8) (27.6) (100.0) 
 
X2 (คํานวณ) = 1.789NS   \X2 (ตาราง)  = 5.99   คา df =2 คาSig =  .409 
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8. ความสัมพันธระหวางปจจัยการเกิดโรคระบาดขาวกับการเลือกพันธุขาว  
 
     จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพรปจจัยการเกิดโรคระบาดขาว พบวา 

ถาเกิดโรคระบาดขาวรุนแรง รอยละ 63.6   เลือกพันธุขาวในระดับปานกลาง รองลงมา เกิดโรค
ระบาดขาวไมรุนแรง รอยละ 50.4   เลือกพันธุขาวระดับปานกลาง และถาไมเกิดโรคระบาดขาว  
รอยละ 56.6  เลือกพันธุขาวในระดับนอย   

     เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยการเกิดโรคระบาดขาว กับการเลือกพันธุขาวของ
เกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ปรากฏวาคาไคสแควรที่คํานวณไดเทากับ 72.141   df = 4  โดย
ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.5 ในตาราง เทากับ  9.49  ซ่ึงคาไคสแควรที่
คํานวณไดมากกวาคาไคสแควรในตารางหมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันทางสถิติ ดังนั้น 
การเกิดโรคระบาดของขาวมีความสัมพันธกับการคัดเลือกพันธุขาวแตกตางกัน (ตารางที่ 34) 
 
ตารางที่ 34   ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานการเกิดโรคระบาดของขาวกับการเลือกพันธุขาว 
 

การเลือกพันธุขาว การเกิดโรคระบาด 
ของขาว นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

30 22 1 53 ไมเกิดโรคระบาดขาว 
(56.6) (41.5) (1.9) (100.0) 

34 135 99 268 เกิดโรคระบาดขาวไมรุนแรง 
(12.7) (50.4) (36.9) (100.0) 

18 49 10 77 เกิดโรคระบาดขาวรุนแรง 
(23.4) (63.6) (13.0) (100.0) 

82 206 110 398 
รวม 

(20.6) (51.8) (27.6) (100.0) 
X2 (คํานวณ)  =72.141  X2 (ตาราง)  = 9.49   คา df = 4 คาSig =  0.00   
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 9. ความสัมพนัธระหวางปจจัยการเกิดแมลงศัตรูขาวระบาดกับการเลือกพันธุขาว  
 
 จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ปจจัยการเกิดแมลงศัตรูขาว

ระบาด พบวา ถาแมลงศัตรูขาวระบาดรุนแรง รอยละ 54.3 เลือกพันธุขาวในระดับปานกลาง   เกิด
แมลงศัตรูขาวระบาดไมรุนแรง รอยละ 49.4 เลือกพันธุขาวในระดับปานกลาง   และถาไมเกิดแมลง
ศัตรูระบาด รอยละ 57.8 เลือกพันธุขาวในระดับนอย   

 เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการเกิดแมลงศัตรูขาวระบาด กับการเลือกพันธุขาว
ของเกษตรกรกลุมตัวอยางปลูกขาวในจังหวัดแพร ปรากฏวาคาไคสแควรที่คํานวณไดเทากับ 
112.894  df=4  โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.5   ในตาราง เทากับ  9.49  ซ่ึง
คาไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาไคสแควรในตารางหมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
ทางสถิติ ดังนั้น การเกิดแมลงศัตรูขาวระบาด  มีความสัมพันธกับการเลือกพันธุขาวแตกตางกัน 
(ตารางที่ 35) 

 
ตารางที่ 35  ความสัมพันธระหวางพื้นที่ปลูกขาวเกิดแมลงศัตรูขาวระบาดกับการเลือกพันธุขาว 
 

การเลือกพันธุขาว 
การเกิดแมลงศัตรูขาว 

นอย ปานกลาง มาก 
รวม 

26 18 1 45 ไมเกิดแมลงขาวระบาด 
(57.8) (40.0) (2.2) (100.0) 

35 38 4 77 เกิดแมลงขาวระบาดไมรุนแรง 
(45.5) (49.4) (5.2ป (100.0) 

21 150 105 276 เกิดแมลงระบาดขาวรุนแรง 
(7.6ป (54.3) (38.0) (100.0) 

82 206 110 398 
รวม 

(20.6) (51.8) (27.6) (100.0) 
X2 (คํานวณ)  =112.894 X2 (ตาราง)  = 9.49   คา df = 4 คาSig =  0.00   
 

 
 

 



 70 

  10. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคาขาวกับการเลือกพันธุขาว  
 

              จากการวิเคราะห พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ที่จําหนายขาวในราคาต่ํากวา
หรือเทากับ กิโลกรัมละ 10 บาท  รอยละ 57.9  เลือกพันธุขาว กข 6  ระดับมาก รอยละ 57.9 เลือก
พันธุขาว กข.10 ระดับมาก  รอยละ 48.5 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 ในระดับปานกลาง รอยละ 55.4  
เลือกพันธุขาวหอมมะลิ 105 ระดับมาก และรอยละ 75.1 เลือกพันธุขาว กข.15 ระดับนอย  สวน
เกษตรกรที่จําหนายขาวในราคามากกวา กิโลกรัมละ 10 บาท  รอยละ 53.3  เลือกพันธุขาว กข 6 
ระดับนอย รอยละ 56.7 เลือกพันธุขาว กข 10  ระดับมาก รอยละ 56.7 เลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 
ในระดับนอย  รอยละ 96.7  เลือกพันธุขาวหอมมะลิ 105 ระดับนอย และ รอยละ 80.0 เลือกพันธุ
ขาว กข.15 ระดับนอย    
               เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานราคาขาวกับการเลือกพันธุขาว ของ
เกษตรกรในจังหวัดแพร ปรากฏวา ขาว กข 6  คาไคสแควรที่คํานวณได คือ 3.637 df =2 โดยใช
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ในตารางเทากับ 5.99  ซ่ึงนอยกวาคาไคสแควร
ในตาราง หมายถึงตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ สวน ขาว กข 10 สันปาตอง 1    
ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 คาไคสแควรที่คํานวณได ดังนี้ 12.993, 23.419, 32.963 และ 30.294  
คาไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาไคสแควรในตาราง หมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน 
ทางสถิติ ดังนั้น ราคาขาวมีความสัมพันธกับการคัดเลือกพันธุขาว  กข 10 สันปาตอง 1 ขาวดอกมะลิ 
105 และ กข 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 36) 
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ตารางที่ 36  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคาขาวกับการเลือกพันธุขาว 
 

การเลือกพันธุขาว กข 6 ราคาขาวเปลือก    
(บาท/กก.) นอย ปานกลาง มาก รวม 

86 14 135 233 ราคาต่ํากวาหรือเทากับ 
10 บาท (36.1) (6.0) (57.9) (100.0) 

16 2 12 30 
ราคามากกวา 10 บาท 

(53.3) (6.7) (40.0) (100.0) 
100 16 147 263 

รวม 
(32.9) (12.8) (54.3) (100.0) 

 
 
 
 
 

χ2 = 3.637NS 

df. = 2 
Sig = 0.162 

      
การเลือกพันธุขาว กข 10 ราคาขาวเปลือก    

(บาท/กก.) นอย ปานกลาง มาก รวม 
28 117 88 233 ราคาต่ํากวาหรือเทากับ 

10 บาท (36.1) (6.0) (57.9) (100.0) 
8 5 17 30 

ราคามากกวา 10 บาท 
(26.7) (16.7) (56.7) (100.0) 

36 122 105 263 
รวม 

(13.7) (46.4) (39.9) (100.0) 

 
 
 
 
 

χ2 = 12.993 

df. = 2 
     Sig = 0.002 

การเลือกพันธุขาว สันปาตอง 1 ราคาขาวเปลือก    
(บาท/กก.) นอย ปานกลาง มาก รวม 

92 113 28 233 ราคาต่ํากวาหรือเทากับ 
10 บาท (39.5) (48.5) (12.0) (100.0) 

17 2 11 30 
ราคามากกวา 10 บาท 

(56.6) (6.7) (36.7) (100.0) 
109 115 39 263 

รวม 
(41.4) (43.7) (14.8) (100.0) 

 
 
 
 
 

χ2 = 23.419 

df. = 2 
     Sig = 0.000 
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การเลือกพันธุขาว ขาวดอกมะลิ 105 ราคาขาวเปลือก    
(บาท/กก.) นอย ปานกลาง มาก รวม 

102 2 129 233 ราคาต่ํากวาหรือเทากับ 
10 บาท (43.8) (0.9) (55.4) (100.0) 

29 1 0 30 
ราคามากกวา 10 บาท 

(96.7) (3.3) (.0) (100.0) 
131 3 129 263 

รวม 
(13.7) (46.4) (39.9) (100.0) 

 
 
 
 
 

χ2 = 32.963 

df. = 2 
     Sig = 0.000 

การเลือกพันธุขาว กข 15 ราคาขาวเปลือก    
(บาท/กก.) นอย ปานกลาง มาก รวม 

175 56 2 233 ราคาต่ํากวาหรือเทากับ 
10 บาท (75.1) (24.0) (0.9) (100.0) 

24 1 5 30 
ราคามากกวา 10 บาท 

(80.0) (3.3) (16.7 (100.0) 
199 57 7 263 

รวม 
(75.7) (21.7) (2.7) (100.0) 

 
 

χ2 = 30.294 

       df. = 2    
      Sig = 0.000 

 
11. ความสัมพนัธระหวางการปลูกถั่วเหลืองหลังเก่ียวขาวกับการเลือกพันธุขาว  

 
 จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพรหลังปลูกขาวเสร็จปลูกถ่ัวเหลือง 

รอยละ 38.2  เลือกพันธุขาวในระดับปานกลาง รอยละ 52.9 เลือกพันธุขาวในระดับมาก รอยละ8.8 
เลือกพันธุขาวในระดับนอย สวนเกษตรกรที่ไมปลูก รอยละ54.9  เลือกพันธุขาวในระดับปานกลาง
รอยละ 35.2 เลือกพันธุขาวในระดับมาก รอยละ  9.9   เลือกพันธุขาวในระดับนอย   

 เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการปลูกถ่ัวเหลืองหลังการเก็บเกี่ยว กับการเลือก
พันธุขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ปรากฏวาคาไคสแควร  ที่คํานวณไดเทากับ 4.337  
df = 2    โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ในตาราง เทากับ 5.99  ซ่ึงคาไคส
แควรที่คํานวณไดนอยกวาคาไคสแควร ในตารางหมายถึงตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกันทาง
สถิติ ดังนั้น ปจจัยพื้นที่หลังปลูกขาวเสร็จปลูกถ่ัวเหลืองไมมีความสัมพันธกับการเลือกพันธุขาว
แตกตางกัน(ตารางที่ 37) 
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ตารางที่ 37 ความสัมพันธระหวางการปลกูถ่ัวเหลืองหลังเกี่ยวขาวกับการเลือกพันธุขาว  
 

การเลือกพันธุขาว การปลูกถั่วเหลืองหลังจากเกี่ยว
ขาว นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

36 200 128 364 ไมปลูก 
(9.9) (54.9) (35.2) (100.0) 

3 13 18 34 ปลูก 
(8.8) (38.2) (52.9) (100.0) 
39 213 146 398 

รวม 
(9.8) (53.5) (36.7) (100.0) 

 
X2 (คํานวณ)  =4.337  X2 (ตาราง)  = 5.99   คา df = 2 คาSig =  0.114  
 

12. ความสัมพนัธระหวางการปลูกขาวโพดหลังเก่ียวขาวกับการเลือกพันธุขาว 
      จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพรหลังปลูกขาวเสร็จปลูกขาวโพด 

รอยละ 53.7 เลือกพันธุขาวในระดับมาก รอยละ 25.4 เลือกพันธุขาวในระดับปานกลาง รอยละ   
20.9 เลือกพันธุขาวในระดับนอย สวนเกษตรกรที่ไมปลูกขาวโพด รอยละ 59.2 เลือกพันธุขาวใน
ระดับปานกลาง รอยละ 33.2 เลือกพันธุขาวในระดับมาก รอยละ  7.6  เลือกพันธุขาวในระดับนอย  

  เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางหลังปลูกขาวเสร็จปลูกขาวโพดกับการเลือกพันธุขาวของ
เกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ปรากฏวาคาไคสแควร  ที่คํานวณไดเทากับ 28.430  df=2  โดย
ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ในตาราง เทากับ  5.99  ซ่ึงคาไคสแควรที่
คํานวณไดมากกวาคาไคสแควรในตารางหมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันทางสถิติ ดังนั้น 
ปจจัยพื้นที่หลังปลูกขาวเสร็จปลูกขาวโพดมีความสัมพันธกับการเลือกพันธุขาวแตกตางกัน     
(ตารางที่ 38) 
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ตารางที่ 38 ความสัมพันธระหวางพื้นที่หลังปลูกขาวเสร็จปลูกขาวโพดกับการเลือกพันธุขาว 
 

การเลือกพันธุขาว พื้นท่ีหลังปลูกขาวเสร็จ 
ปลูกขาวโพด นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

25 196 110 331 ไมปลูกขาวโพด 
(7.6) (59.2) (33.2) (100.0) 
14 17 36 67 ปลูกขาวโพด 

(20.9) (25.4) (53.7) (100.0) 
39 213 146 398 

รวม 
(9.8) (53.5) (36.7) (100.0) 

 
X2 (คํานวณ)  =28.430  X2 (ตาราง)  = 5.99   คา df = 2 คาSig =  0.000  

 
ตารางที่ 39   สรุป ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล ที่มีความสัมพันธ กับการเลือกพันธุขาว  
 

การคัดเลือกพันธุขาว กข. 6 
 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
67 37 68 172 ระดับการศึกษา     ต่ํา

กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(39.0) (21.5) (39.5) (100.0) 

64 14 148 226 ระดับการศึกษา     สูง
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(28.3) (6.2) (65.5) (100.0) 

 

χ2 = 33.358 
df. = 2 

Sig = 
0.000 

72 37 197 306 พื้นที่ปลูกขาวนอยกวา
หรือเทากับ 5 ไร (23.5) (12.1) (64.4) (100.0) 

59 14 19 92 พื้นที่ปลูกขาวมากกวา  
5 ไร (64.1) (15.2) (20.7) (100.0) 

 

χ2 = 60.885 
df. = 2 

Sig = 0.000 
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การคัดเลือกพันธุขาว กข. 6 
 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
72 37 197 306 แรงงาน นอยกวาหรือ

เทากับ 3 คน (23.5) (12.1) (64.4) (100.0) 
59 14 19 92 แรงงาน     มากกวา 3 

คน (64.1) (15.2) (20.7) (100.0) 

 

χ2 = 60.885 
df. = 2 

Sig = 
0.000 

90 45 192 327 รายไดนอยกวาหรือ
เทากับ 50,000 บาท/ป (27.5) (13.8) (58.7) (100.0) 

41 6 24 71 รายไดมากกวา 50,000  
บาท/ป (57.7) (8.5) (33.8) (100.0) 

 

χ2 = 24.144 
df. = 2 

Sig = 0.000 

25 51 96 172 ระดับการศึกษา     ต่ํา
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(14.5) (29.7) (55.8) (100.0) 

36 128 62 226 ระดับการศึกษา     สูง
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(15.9) (56.6) (27.4) (100.0) 

 

χ2 = 35.755 
df. = 2 

Sig = 0.000 

37 161 108 306 พื้นที่ปลูกขาวนอยกวา
หรือเทากับ5 ไร (12.1) (52.6) (35.3) (100.0) 

24 18 50 92 พื้นที่ปลูกขาวมากกวา  
5 ไร (26.1) (19.6) (54.3) (100.0) 

 

χ2 = 32.686 
df. = 2 

Sig = 0.000 

37 161 108 306 แรงงาน นอยกวาหรือ
เทากับ 3 คน (12.1) (52.6) (35.3) (100.0) 

24 18 50 92 แรงงาน     มากกวา 3 
คน (26.1) (19.6) (54.3) (100.0) 

 

χ2 = 32.686 
df. = 2 

Sig = 0.000 

41 157 129 41 รายไดนอยกวาหรือ
เทากับ50,000บาท/ป (12.5) (48.0) (39.4) (12.5) 

20 22 29 20 รายไดมากกวา 50,000  
บาท/ป (28.2) (31.0) (40.8) (28.2) 

 

χ2 = 13.088 
df. = 2 

Sig = 0.001 
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การเลือกพันธุขาวสันปาตอง 1 
 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
142 113 39 294 

 เพศ ชาย 
(48.3) (38.4) (13.3) (100.0) 

36 56 12 104 
 เพศหญิง 

(34.6) (53.8) (11.5) (100.0) 

χ2 = 7.692 
df. = 2 

Sig = 0.021 

90 78 35 203 
อายุ ต่ํากวา  50  ป 

(44.3) (38.4) (17.2) (100.0) 
88 91 16 195 

อายุ มากกวา  50  ป 
(45.1) (46.7) (8.2) (100.0) 

 

χ2 = 7.943 
df. = 2 

Sig = 0.019 

83 68 21 172 ระดับการศึกษา     ต่ํา
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(48.3) (39.5) (12.2) (100.0) 

95 101 30 226 ระดับการศึกษา     สูง
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(42.0) (44.7) (13.3) (100.0) 

 
 
 

χ2 = 19.130 
df. = 2 

Sig = 0.000 
135 142 29 306 พื้นที่ปลูกขาวนอยกวา

หรือเทากับ5 ไร (44.1) (46.4) (9.5) (100.0) 
43 27 22 92 พื้นที่ปลูกขาวมากกวา  

5 ไร (46.7) (29.3) (23.9) (100.0) 

 

χ2 = 16.459 
df. = 2 

Sig = 0.000 

160 158 44 362 แรงงาน นอยกวาหรือ
เทากับ 3 คน (44.2) (43.6) (12.2) (100.0) 

18 11 7 36 แรงงาน     มากกวา 3 
คน (50.0) (30.6) (19.4) (100.0) 

 

χ2 = 19.130 
df. = 2 

Sig = 0.000 

132 162 33 327 รายได นอยกวาหรือ
เทากับ 50,000 บาท/ป (40.4) (49.5) (10.1) (100.0) 

46 7 18 71 รายไดมากกวา 50,000  
บาท/ป (64.8) (9.9) (25.4) (100.0) 

 

χ2 = 40.013 
df. = 2 

Sig = 0.000 
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การเลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
110 3 90 203 

อายุ ต่ํากวา  50  ป 
(54.2) (1.5) (44.3) (100.0) 

82 7 106 195 
อายุ มากกวา  50  ป 

(42.1) (3.6) (54.4) (100.0) 

χ2 = 6.831 
df. = 2 

Sig = 0.033 

109 8 55 172 ระดับการศึกษา     ต่ํา
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(63.4) (4.7) (32.0) (100.0) 

83 2 141 226 ระดับการศึกษา     สูง
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(36.7) (.9) (62.4) (100.0) 

 
 
 

χ2 = 38.233 
df. = 2 

Sig = 0.000 
110 8 188 306 พื้นที่ปลูกขาวนอยกวา

หรือเทากับ5 ไร (35.9) (2.6) (61.4) (100.0) 
82 2 8 92 พื้นที่ปลูกขาวมากกวา  

5 ไร (89.1) (2.2) (8.7) (100.0) 

 

χ2 = 81.481 
df. = 2 

      Sig = 0.000 

110 8 188 306 แรงงาน นอยกวาหรือ
เทากับ 3 คน (35.9) (2.6) (61.4) (100.0) 

82 2 8 92 แรงงาน     มากกวา 3 
คน (89.1) (2.2) (8.7) (100.0) 

 

χ2 = 81.481 
df. = 2 

Sig = 0.000 

137 9 181 327 รายได นอยกวาหรือ
เทากับ 50,000 บาท/ป (41.9) (2.8) (55.4) (100.0) 

55 1 15 71 รายไดมากกวา 50,000  
บาท/ป (77.5) (1.4) (21.1) (100.0) 

 

χ2 = 29.593 
df. = 2 

Sig = 0.000 
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การเลือกพันธุขาว กข 15 
 

นอย ปานกลาง มาก รวม 
179 21 3 203 

 เพศ ชาย 
(88.2) (10.3) (1.5) (100.0) 
138 53 4 195 

 เพศหญิง 
(70.8) (27.2) (2.1) (100.0) 

 
 
 

χ2 = 19.130 
df. = 2 

     Sig = 0.000 

179 21 3 203 
อายุ ต่ํากวา  50  ป 

(88.2) (10.3) (1.5) (100.0) 
138 53 4 195 

อายุ มากกวา  50  ป 
(70.8) (27.2) (2.1) (100.0) 

 

χ2 = 19.130 
df. = 2 

Sig = 0.000 

129 36 7 172 ระดับการศึกษา     ต่ํา
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(75.0) (20.9) (4.1) (100.0) 

188 38 0 226 ระดับการศึกษา     สูง
กวาประถมศกึษา   ปที่ 
4 หรือเทียบเทา 

(83.2) (16.8) (.0) (100.0) 

 
 
 

χ2 = 10.909 
df. = 2 

Sig = 0.004 

242 63 1 306 พื้นที่ปลูกขาวนอยกวา
หรือเทากับ5 ไร (79.1) (20.6) (0.3) (100.0) 

75 11 6 92 พื้นที่ปลูกขาวมากกวา  
5 ไร (81.5) (12.0) (6.5) (100.0) 

 

χ2 = 18.321 
df. = 2 

Sig = 0.000 

251 70 6 327 รายได นอยกวาหรือ
เทากับ 50,000 บาท/ป (76.8) (21.4) (1.8) (100.0) 

66 4 1 71 รายไดมากกวา 50,000  
บาท/ป (93.0) (5.6) (1.4) (100.0) 

 

χ2 = 9.788 
df. = 2 

Sig = 0.007 

 
  13. ความสัมพันธระหวางการปลูกยาสูบหลังเก่ียวขาวกับการเลือกพันธุขาว 

        จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพรหลังปลูกขาวเสร็จปลูกยาสูบ     
รอยละ 70.6 เลือกพันธุขาวในระดับมาก รอยละ 23.5 เลือกพันธุขาวในระดับปานกลาง รอยละ     
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5.9 เลือกพันธุขาวในระดับนอย สวนเกษตรกรที่ไมปลูกยาสูบ รอยละ 54.9 เลือกพันธุขาวในระดับ
ปานกลาง รอยละ 35.1 เลือกพันธุขาวในระดับมาก รอยละ  10.0  เลือกพันธุขาวในระดับนอย                    
             เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางหลังปลูกขาวเสร็จปลูกยาสูบกับการเลือกพันธุขาว
ของเกษตรกรผูปลูกขาวในจงัหวัดแพร ปรากฏวาคาไคสแควร ที่คํานวณไดเทากับ 28.430 df=2  ซ่ึง
คาไคสแควรทีค่ํานวนไดมากกวาคาไคสแควรในตารางหมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน 
ทางสถิติ ดังนั้น ปจจยัพื้นทีห่ลังปลูกขาวเสร็จปลูกขาวโพดมีความสัมพันธกับการเลอืกพันธุขาว
แตกตางกัน (ตารางที่ 40) 
 
ตารางที่ 40  ความสัมพันธระหวางพื้นที่หลังปลูกขาวเสร็จปลูกขาวโพดกับการเลือกพันธุขาว 
 

การเลือกพันธุขาว พื้นท่ีหลังปลูกขาวเสร็จ 
ปลูกยาสูบ นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

38 209 134 381 ไมปลูกยาสูบ 
(10.0) (54.9) (35.2) (100.0) 

1 4 12 17 ปลูกยาสูบ 
(5.9) (23.5) (70.6) (100.0) 
39 213 146 398 

รวม 
(9.8) (53.5) (36.7) (100.0) 

 
X2 (คํานวณ)  =28.430  X2 (ตาราง)  = 5.99   คา df = 2 คาSig =  0.000  
 

ตอนที่ 4  วิเคราะหปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกขาว               
               ของเกษตรกรในจังหวัดแพร  
 

          จากการศึกษาไดจําแนกปญหาและอปุสรรคเกี่ยวกบัการปลูกขาวของเกษตรกรสามารถ
อธิบายปญหาอุปสรรคในแตละดาน ดังนี ้

          1.ดานการผลิต 
            ลักษณะพื้นที่ปลูกขาวของเกษตรกรในแตละพื้นที่ถึงแมมีความหลากหลายและแตกตาง

กัน แตปญหาดานการผลิตที่เกิดขึ้นไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก ซ่ึงสามารถสรุปปญหาที่
เกษตรกรพบมามาก และอยากใหหนวยงานที่เกีย่วของแกไข โดยเรยีงตามลําดับ ดังนี้ 
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            1.1 ขาดแคลนแหลงน้ํา จังหวัดแพรถึงแมจะมีแมน้ํายมไหลผาน แตไมสามารถกักเก็บน้ํา
ไวได ทําใหฤดูฝนน้ํามาก ฤดูแลงน้ําแหง  และอางเก็บน้าํที่มีอยูในแตละพื้นทีย่ังไมเพยีงพอ สําหรับ
ความตองการน้ําของเกษตรกร โดยเฉพาะ ฤดูแลง       
                 1.2 ตนทุนการผลิตสูง  การปลูกขาวของเกษตรกรประสบกับตนทุนการผลิตสูง เนื่องจาก
ราคาปจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้น เชน ปุย สารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลง รวมทั้งคาจางแรงงานใน
ทองถ่ินที่สูงขึ้นดวย 

           1.3 โรคและแมลงระบาด การระบาดของโรคแมลงนับวาเปนปญหาสําคัญรองจากปญหา
เร่ืองน้ํา และปญหาตนที่การผลิตสูง ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับเกษตรกร ในดานผลผลิตลดลง 
คุณภาพเมล็ดพันธุขาวต่ํา และยังทําใหตนทุนการผลิตเพิม่สูงขึ้น 

           1.4 ขาดแคลนเมล็ดพันธุดี  เกษตรกรบางพื้นที่ในจังหวัดแพรบางปขาดแคลนเมล็ดพันธุดี
ที่ใชในการเพาะปลูก บางรายหาซื้อไมได และบางรายไมมีเงินทุนที่จะซื้อ 

  
         2. ปญหาดานการตลาด 
             2.1 ปญหา ราคาขาวไมแนนอน สาเหตุมาจากความผันผวนของราคาขาวในตลาดโลก 

ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตขาวภายในประเทศ และของโลก ถาปไหนเกิดความเสียหายผลผลิตได
นอยความตองการขาวก็จะสงู ถาปไหนผลผลิตมากความตองการจะนอย  จากสาเหตดุังกลาวทําให
เกษตรกรทํานา อยูภายใตความเสี่ยงสูง  

             2.2 ปญหาพอคาคนกลางกดราคา โดยเฉพาะชวงฤดูเก็บเกีย่ว ผลผลิตขาวออกสูตลาด
มากและเกษตรกรบางรายไมมียุงฉางหรอืลานตาก ทําใหพอคาคนกลางใชระบบกลไกลของตลาด 
เชน หยุดรับซื้อ  หรือไม เมล็ดพันธุมีความชื้นสูง กดราคาขาว เพื่อใหเกษตรกรขายในราคาที่ต่ํากวา
ความเปนจริง 

          3. ปญหาอื่นๆ  
              ปญหาอื่นๆที่พบในการปลูกขาว คือ เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน และเกษตรกรบางราย

มีที่นานอยไมพอปลูกขาวเพือ่จําหนาย 
 

ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
                จากปญหาและอุปสรรคในการปลูกขาวที่ไดกลาวมาเกษตรกรไดเสนอแนวทางในการ
แกไขปญหาอปุสรรคตางๆ แตละดาน ดังนี้ 
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                1. แนวทางแกไขปญหาขาดแคลนแหลงน้ําทีใ่ชในการเพาะปลูก โดยใหรัฐบาลชวยเหลือ
ในดาน ขุดลอกคลองสงน้ําที่มีอยูเดิมใหสามารถใชน้ําไดเต็มที่ สรางคลองสงน้ําเพิ่มเติม และสราง
อางเก็บน้ําเพิ่มเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในฤดแูลง 
                2. แนวทางแกไขปญหาตนทุนการผลิตสูง โดยใหรัฐบาลจัดหาปจจยัการผลิต ซ่ึงไดแก 
ปุย สารเคมีปองกันกําจดัโรคแมลง ที่มีราคาถูกสําหรับเกษตรกร และใหรัฐบาลควบคุมดูแลราคา
ปจจัยการผลิตไมใหรานคาเอาเปรียบเกษตรกร            
               3. แนวทางแกไขปญหาโรคและแมลงระบาด โดยใหเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีความรูและดแูล
เกี่ยวกับเรื่องขาว เชน เกษตรตําบล เกษตรอาํเภอ และนักวชิาการจากกรมการขาวที่อยูในพื้นที่  
อบรมใหความรู แกเกษตรกร เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับโรคแมลงศัตรูขาว และวิธีปองกนักําจัด รวมทั้ง
ใหองคการบรหิารสวนตําบล จัดหางบประมาณ ซ้ือสารเคมีแจกจายชวยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดโรค
แมลงระบาด 
                4. แนวทางแกไขปญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุดี โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดหา
เมล็ดพันธุขาวพันธุดี ไวชวยเหลือเกษตรกรที่ไมมีเงินทุนที่จะซื้อ  และใหหนวยงานทีผ่ลิตเมล็ด
พันธุดี ผลิตเมล็ดพันธุใหมีปริมาณเพียงพอ และตรงตามพันธุที่เกษตรกรตองการ 
                 5. แนวทางแกไขดานการตลาด โดยใหรัฐบาลประกันราคาขาวกอนเก็บเกี่ยวทุกป และ
จัดหาจุดรับจํานําขาวใหครอบคลุมพื้นที่  รวมทั้งดแูลกลไกลของตลาดขาวอยางจริงจงั เพื่อปองกัน
เกษตรกรถูกเอาเปรียบจากพอคา   
                  

 


