
บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามตอการรณรงคงดเผาตอ
ซังขาว  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอ
พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ป 2549  จํานวน  390  ราย  นํามาวิเคราะหโดยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป  เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  ผลการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการบรรยายประกอบตาราง  ได
ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  
ลักษณะการปลูกขาว  การปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอการรณรงค  ทัศนคติตอเจาหนาที่
ผูรณรงคงดเผาตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซังและผลเสียจากการเผาตอซัง
ขาวของเกษตรกร 
 ตอนที่ 2   การวิเคราะหปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับกลุม
เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว 
 ตอนที่  3   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานลักษณะสวนบุคคล  
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะการปลูกขาว  การปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอ
การรณรงค  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอ
ซังและผลเสียจากการเผาตอซังขาวของเกษตรกรกับทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
 ตอนที่  4  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 
ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะการปลูก
ขาว  การปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอการรณรงค  ทัศนคติตอเจาหนาท่ีผูรณรงคงดเผา
ตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซังและผลเสียจากการเผาตอซังขาวของ
เกษตรกร 
 
 1.1  ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม  จังหวัด
พิษณุโลก 
 เมื่อผูวิจัยไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  390  ราย  พบวาเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย  53.26 ป   เกษตรกรสวนใหญ        
รอยละ  82.8  มีอายุอยูระหวาง  30-60  ป  รองลงมารอยละ  16.7  มีอายุมากกวา  60  ป  โดยมีอายุ
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สูงสุด  77  ป  อายุต่ําสุด  29  ป  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.667  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  95.6         
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รองลงมารอยละ  2.3  จบการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป  มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย  4.65  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  73.3  มีสมาชิกในครัวเรือนอยูระหวาง  3-6  คน  
รองลงมารอยละ  17.2  มีสมาชิกในครัวเรือนนอยกวา  3  คน  โดยมีสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด  10  คน  
สมาชิกในครัวเรือนต่ําสุด  2  คน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.346  แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  2.79  คน  
เกษตรกรสวนใหญรอยละ  75.6  มีแรงงานในครัวเรือนนอยกวา  3  คน  รองลงมารอยละ  23.8          
มีแรงงานในครัวเรือนระหวาง     3-6  คน  โดยมีแรงงานในครัวเรือนสูงสุด  7  คน  แรงงานใน
ครัวเรือนต่ําสุด  1  คน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.089  พื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ย  34.8  ไร  รอยละ  51.2  มี
พื้นที่ปลูกขาวนอยกวา  30  ไร  รองลงมารอยละ  31.5  มีพื้นที่ปลูกขาวระหวาง     30-60  ไร  โดยมี
พื้นที่ปลูกขาวสูงสุด  110  ไร  พื้นที่ปลูกขาวต่ําสุด  2  ไร  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  21.595  
ประสบการณในการปลูกขาวเฉลี่ย  31.13  ป  รอยละ  82.6  มีประสบการณในการปลูกขาวระหวาง    
20-40  ป  รองลงมารอยละ  9.7  มีประสบการณในการปลูกขาวมากกวา  40  ป  โดยมีประสบการณ
ในการปลูกขาวสูงสุด  55  ป  ประสบการณในการปลูกขาวต่ําสุด  3  ป  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.12  
ดังตารางที่  2 
 
ตารางที่  2    ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน(คน) รอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อายุ(ป)   53.26 8.667 
นอยกวา  30 3 0.5   

                   30-60 323 82.8   
มากกวา  60 65 16.7   

ระดับการศึกษา     
         ไมไดรับการศึกษา 8 2.1   
          ประถมศึกษา 373 95.6   
          มัธยมศึกษาขึ้นไป 9 2.3   
จํานวนสมาชกิในครัวเรือน(คน)   4.65 1.346 
          นอยกวา  3 67 17.2   
          3-6 286 73.3   
          มากกวา  6 37 9.5   
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน(คน) รอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แรงงานในครวัเรือน (คน)   2.79 1.089 
          นอยกวา  3 295 75.6   
           3-6 93 23.8   
           มากกวา  6 2 0.5   
พื้นท่ีปลูกขาว(ไร)   34.8 21.595 
           นอยกวา  30 223 51.2   
           30-60 123 31.5   
           มากกวา  60 44 11.3   
ประสบการณในการปลูก (ป)   31.13 8.127 
           นอยกวา  20 30 7.7   
            20-40 322 82.6   
            มากกวา  40 38 9.7   

 
 1.2  ขอมูลลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม  จังหวัด
พิษณุโลก 

การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิรามจังหวัด
พิษณุโลก  จํานวน  390  ราย  พบวา  เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย  3,415.13  บาท  เกษตรกรสวนใหญ     
รอยละ  50.5  มีรายไดระหวาง  3,000-6,000  บาท  รองลงมารอยละ  48.5  มีรายไดนอยกวา  3,000  
บาท  โดยมีรายไดสูงสุด  25,000  บาท  รายไดต่ําสุด  2,000  บาท  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1,285.674  
คาใชจายเฉลี่ย  2,093.077  บาท  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  73.6  มีคาใชจายนอยกวา  2,000  บาท    
รองลงมารอยละ  24.9  มีคาใชจายระหวาง  2,000-4,000  บาท  โดยมีคาใชจายสูงสุด  7,000  บาท 
คาใชจายต่ําสุด  1,250  บาท  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  629.879 ผลผลิตเฉลี่ย  760.89  กก./ไร  เกษตรกร
สวนใหญรอยละ  82.3  มีผลผลิตอยูระหวาง  600-800  กก./ไร  รองลงมารอยละ  9.7  มีผลผลิตนอย
กวา   600  กก./ไร  โดยมีผลผลิตสูงสุด  1,100  กก./ไร  ผลผลิตต่ําสุด  500  กก./ไร  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  80.751  ดังตารางที่  3 
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ตารางที่  3  ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ 

ขอมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ จํานวน(คน) รอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รายได(บาท)   3,415.13 1,285.667 
นอยกวา  3,000 189 48.5   

             3,000-6,000 197 50.5   
มากกวา  6,000 4 1.0   

คาใชจาย(บาท)   2,093.08 629.879 
นอยกวา  2,000 287 73.6   

             2,000-4,000 97 24.9   
มากกวา  4,000 6 1.5   

ผลผลิต(กก./ไร)   760.88 80.751 
             นอยกวา  600 38 9.7   
             600-800 321 82.3   
             มากกวา  800 31 7.9   

  
 1.3  ขอมูลลักษณะทางสังคมของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม  จังหวัด
พิษณุโลก 
 การศึกษาลักษณะทางสังคมของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิรามจังหวัด
พิษณุโลก  จํานวน  390  ราย  พบวา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  57.2  ไมเคยไดรับความรูเร่ืองการ
รณรงคงดเผาตอซังขาว  สวนอีกรอยละ  48.2  เคยไดรับความรูเร่ืองการรณรงคงดเผาตอซังขาว  
เกษตรกรสวนใหญรอยละ  86.7  ไมเคยศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกบการงดเผาตอซังขาว  สวน
อีกรอยละ  13.3  เคยศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกบการงดเผาตอซังขาว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  
77.2  ไมเคยพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  สวนอีกรอยละ  22.8  เคยพบปะพูดคุยกับ
เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  ดังตารางที่  4 
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ตารางที่  4  ขอมูลลักษณะทางสงัคม 

ขอมูลลักษณะทางสังคม จํานวน(คน) รอยละ 

การไดรับความรูเร่ืองการรณรงคงดเผาตอซังขาว   
              ไมเคย 223 57.2 
               เคย 167 48.2 
การศึกษาดูงาน/ฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซงัขาว   
              ไมเคย 338 86.7 
               เคย 52 13.3 
การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว   
              ไมเคย 301 77.2 
               เคย 89 22.8 

  
 1.4  ขอมูลลักษณะการปลูกขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม  จังหวัด
พิษณุโลก 
 การศึกษาลักษณะการปลูกขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิรามจังหวัด
พิษณุโลก  จํานวน  390  ราย  พบวา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  90.8  ทํานาปรัง  สวนอีกรอยละ  9.2  
ทํานาป  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  96.2  ไถพรวน 1 คร้ังตอการทํานา  รองลงมารอยละ  3.8           
ไถพรวน 2 คร้ังตอการทํานา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  96.7  ไมปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเกี่ยว  
สวนอีกรอยละ  3.3  ปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเกี่ยว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  75.1  ไมปลูก
ขาวในระบบเกษตรอินทรีย  สวนอีกรอยละ  24.9  ปลูกขาวในระบบเกษตรอินทรีย  ดังตารางที่  5 
 
ตารางที่  5  ขอมูลลักษณะการปลูกขาว 

ขอมูลลักษณะการปลูกขาว จํานวน(คน) รอยละ 

ประเภทการทํานา   
              นาป 36 9.2 
              นาปรัง 354 90.8 
จํานวนครั้งในการไถพรวนตอการทํานา(คร้ัง)   
              1 375 96.2 
              2 15 3.8 
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ขอมูลลักษณะการปลูกขาว จํานวน(คน) รอยละ 

การปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเกี่ยว   
              ไมปลูก 337 96.7 
              ปลูก 13 3.3 
การปลูกขาวในระบบเกษตรอินทรีย   
              ไมปลูก 293 75.1 
              ปลูก 97 24.9 

 
 1.5 ขอมูลลักษณะการปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอ
พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
 การศึกษาลักษณะการปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอ
พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  390  ราย  พบวา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  86.4  เผาตอซัง
ขาว  สวนอีกรอยละ  13.6  ไมเผาตอซังขาว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  84.9  ไมไถกลบตอซังขาว
หลังการเก็บเกี่ยว  รองลงมารอยละ  15.1  ไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเกี่ยว  เกษตรกรสวนใหญ   
รอยละ  72.6  ไมใชปุยอินทรียน้ําในการยอยสลายตอซังขาว  สวนอีกรอยละ  27.4  ใชปุยอินทรียน้ํา
ในการยอยสลายตอซังขาว  ดังตารางที่  6 
 
ตารางที่  6  ขอมูลดานการปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว 

ขอมูลลักษณะทางสังคม จํานวน(คน) รอยละ 

การเผาตอซังขาว   
              ไมเผา 53 13.6 
              เผา 337 86.4 
การไถกลบตอซังขาวหลังการปลูกขาว   
              ไมไถกลบ 331 84.9 
               ไถกลบ 59 15.1 
การใชปุยอินทรียน้ําในการยอยสลายตอซังขาว   
              ไมใช 283 72.6 
               ใช 107 27.4 
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 1.6 ขอมูลทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหม
พิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
 การศึกษาทัศนคติตอการงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  390  ราย  พบวา  มีประเด็นที่เกษตรกรเห็นดวยมากที่สุดอยู  3  ประเด็นคือ
การงดเผาตอซังชวยลดมลพิษในอากาศ  การงดเผาตอซังชวยลดอุบัติเหตุจากควันไฟที่บดบังทัศนวิสัย
ในการขับขี่และการงดเผาตอซังชวยลดภาวะโลกรอน  แสดงใหเห็นวา  เกษตรกรตระหนักถึงมลภาวะ
จากการเผาตอซังขาวเปนอยางดี  สวนประเด็นที่เกษตรกรเห็นดวยมากไดแกการงดเผาตอซังทําใหดิน
ดีขึ้น การงดเผาตอซังชวยเพิ่มธาตุอาหารในดิน   การงดเผาตอซังชวยในการปรับสมดุลกรด-ดางของ
ดิน  การงดเผาตอซังลดความเปนพิษของดินกรดและการงดเผาตอซังลดความเปนพิษของดินเค็ม  
แสดงใหเห็นวาเกษตรกรตระหนักถึงขอดีจากการงดเผาตอซังดานความอุดมสมบูรณของดินนอยกวา  
ดังตารางที่  7 
ตารางที่  7  ทัศนคตติอการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
 

ประเด็น คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.  การงดเผาตอซังทําใหดินดีขึ้น 4.13 0.623 เห็นดวยมาก 

2.  การงดเผาตอซังชวยเพิ่มธาตุอาหารในดนิ 4.01 0.657 เห็นดวยมาก 

3.  การงดเผาตอซังชวยในการปรับสมดุลกรด-
ดางของดิน 

3.95 0.803 เห็นดวยมาก 

4.  การงดเผาตอซังลดความเปนพิษของดนิกรด 3.97 0.732 เห็นดวยมาก 
5.  การงดเผาตอซังลดความเปนพิษของดนิเค็ม 3.99 0.719 เห็นดวยมาก 
6.  การงดเผาตอซังเพิ่มปริมาณจุลินทรียที่มี
ประโยชนในดิน 

4.07 0.700 เห็นดวยมาก 

7.  การงดเผาตอซังชวยลดมลพิษในอากาศ 4.26 0.763 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
8.  การงดเผาตอซังชวยลดอบุัติเหตุจากควนัไฟที่
บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ 

4.36 0.741 เห็นดวยมากทีสุ่ด 

9.  การงดเผาตอซังชวยลดภาวะโลกรอน 4.33 0.753 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
10.  การงดเผาตอซังชวยลดตนทุนในการผลิต
ขาว 

3.86 0.666 เห็นดวยมาก 

รวม 4.09 0.460 เห็นดวยมาก 
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 1.7 ขอมูลทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอ
พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
 การศึกษาทัศนคติตอเจาหนาที่ผูทําการรณรงคงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวใน
อําเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  390  ราย  พบวา  ทุกประเด็นที่เกษตรกรเห็นดวยปาน
กลางคือ  ใหความรูเขาใจงาย  ชัดเจน ใหโอกาสในการซักถาม ขอคําแนะนํา  เปนกันเอง  ยินดีรับฟง
ความคิดเห็นของเกษตรกรและตอบขอซักถามไดครบหรือไม แสดงใหเห็นวาเกษตรกรไดรับความรู
กับจากเจาหนาที่แลวมีความเขาใจและสนใจในความรูดานการรณรงคระดับปานกลาง  ดังตารางที่  8 
 
ตารางที่  8 ทัศนคตติอเจาหนาท่ีผูรณรงคงดเผาตอซังขาว 

ประเด็น คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.ใหความรูเขาใจงาย  ชัดเจน 3.21 0.597 เห็นดวยปานกลาง 
2.ใหโอกาสในการซักถาม ขอคําแนะนํา 3.12 0.406 เห็นดวยปานกลาง 
3.เปนกันเอง 3.18 0.562 เห็นดวยปานกลาง 
4.ยินดีรับฟงความคิดเห็นของเกษตรกร 3.16 0.492 เห็นดวยปานกลาง 
5.ตอบขอซักถามไดครบหรอืไม 3.12 0.410 เห็นดวยปานกลาง 

รวม 3.16 0.453 เห็นดวยปานกลาง 
 
 1.8 ขอมูลการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซังและผลเสียจากการเผาตอซังขาวของ
เกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
 การศึกษาการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซังและผลเสียจากการเผาตอซังขาวของ
เกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิรามจังหวดัพิษณุโลก  จํานวน  390  ราย  พบวา  เกษตรกรสวน
ใหญรอยละ  86.9  รูถึงปะโยชนจากการงดเผาตอซังขาว  สวนอกีรอยละ  13.1  ไมรูถึงปะโยชนจาก
การงดเผาตอซังขาว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  72.1  รูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังขาว    สวนอีก
รอยละ  27.9  ไมรูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังขาว  ดังตารางที่  9 
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ตารางที่  9  ขอมูลดานการรบัรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซงัและผลเสียจากการเผาตอซงัขาว 

ขอมูลลักษณะทางสังคม จํานวน(คน) รอยละ 

การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซัง   
              ไมรู 51 13.1 
              รู 339 86.9 
การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง   
              ไมรู 109 27.9 
              รู 281 72.1 

 
ตอนที่  2  การวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถจําแนกกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับเกษตรกรที่ไมเผาตอ
ซังขาว 
 ในการวิเคราะหจําแนกปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวของ
เกษตรพรหมพิราม  ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท  (discriminant  analysis)  โดย
ใชการวิเคราะหแบบขั้นตอน  (stepwise  method )  ตามเทคนิควิธีของ  wilks  เพื่อจะหาวา  การ
ยอมรับการรณรงคงดเผาตอซัง  ขึ้นอยูกับปจจัยใดบาง 
               ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามเกษตรกรผูปลูกขาวในทองที่อําเภอพรหม
พิราม  จํานวน  390  คน  โดยกําหนดตัวแปรอิสระท่ีใชเปนตัวแปรจําแนกกลุม  คือขอมูลที่เปน
ลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะการปลูกขาว  การปฏิบัติในการงดเผา
ตอซังขาวและทัศนคติตอเจาหนาที่ผูทําการรณรงค  สวนตัวแปรตามคือ  การเผาหรือไมเผาตอซังขาว  
โดยตัวแปรที่ใชผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ  ดังตอไปนี้ 

Y     หมายถึง  การเผาหรือไมเผาตอซังขาว 
X1    หมายถึง  อายุ 
X2    หมายถึง  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
X3    หมายถึง  แรงงานในครวัเรือน 
X4    หมายถึง  พื้นที่ในการปลูกขาว 
X5    หมายถึง  ประสบการณในการปลูกขาว 
X6    หมายถึง  ผลผลิตจากการปลูกขาว 
X7    หมายถึง  รายไดจากการปลูกขาว 
X8    หมายถึง  คาใชจายในการปลูกขาว 
X9    หมายถึง  การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว 
X10    หมายถึง  การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว 
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X11    หมายถึง  การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว 
X12    หมายถึง  การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว 
X13    หมายถึง  การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว 
X14    หมายถึง  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว 
 

2.1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมเกษตรกรทั้ง  2  กลุม 
  จากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยของตัวแปรอสิระทั้ง  2  กลุม  ไดแกกลุมเกษตรกรที่เผา
ตอซังขาวกับกลุมเกษตรกรทีไ่มเผาตอซังขาว  มีคาดังนี ้  กลุมที่เผาตอซังขาวมีอายุเฉลี่ย  50.38  ป     
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.300  กลุมที่ไมเผาตอซังขาว  มีอายุเฉลี่ย  53.71  ป  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
1.508  กลุมที่เผาตอซังขาวมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.26  คน  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  1.508  
กลุมที่ไมเผาตอซังขาว  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.71  คน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.311  
กลุมที่เผาตอซังขาวมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  2.53 คน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.030  กลุมที่ไมเผา
ตอซังขาว  มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  2.84  คน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.094  กลุมที่เผาตอซังขาวมี
พื้นที่ในการปลูกขาวเฉลี่ย  28.94 ไร  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  19.874  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีพื้นที่ใน
การปลูกขาวเฉลี่ย  35.72  ไร  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  21.737  กลุมที่เผาตอซังขาวมีประสบการณใน
การปลูกขาวเฉลี่ย  28.08 ป  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.173  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีประสบการณใน
การปลูกขาวเฉลี่ย  31.61  ป  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.026  กลุมที่เผาตอซังขาวมีผลผลิตจากการปลูก
ขาวเฉลี่ย  760.04 กก./ไร  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  110.196  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีผลผลิตจากการ
ปลูกขาวเฉลี่ย  770.02  กก./ไร  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  80.314  กลุมที่เผาตอซังขาวมีรายไดจากการ
ปลูกขาวเฉลี่ย  3,575.47  บาท  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1,080.403  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีรายไดจาก
การปลูกขาวเฉลี่ย  3,389.91  บาท  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1,314.667  กลุมที่เผาตอซังขาวมีคาใชจาย
ในการปลูกขาวเฉลี่ย  2,203.77  บาท  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  792.322  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมี
คาใชจายในการปลูกขาวเฉลี่ย  2,068.25  บาท  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  578.780  กลุมที่เผาตอซังขาวมี
การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.40  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.494  กลุมทีไ่มเผา
ตอซังขาวมีการไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.43  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.496  
กลุมที่เผาตอซังขาวมีการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกบัการงดเผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.28  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.455  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีการศึกษาดงูานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว
เฉลี่ย  0.11  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.313  กลุมที่เผาตอซังขาวมีการไดพบปะพดูคุยกับเกษตรกรทีไ่ม
เผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.53  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.504  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีการไดพบปะพดูคุยกับ
เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.18  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.386  
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กลุมที่เผาตอซังขาวมีการรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.15  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.361  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีการรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.13  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.334 กลุมที่เผาตอซังขาวมีการรับรูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.89  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.320  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีการรับรูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังขาวเฉลี่ย  
0.69  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.461 กลุมที่เผาตอซังขาวมีทศันคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว
เฉลี่ย  3.20  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.515  กลุมที่ไมเผาตอซังขาวมีทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผา
ตอซังขาวเฉลี่ย  3.15  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.443  
 จากคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระของเกษตรกรทัง้  2  กลุม  มีความ
แตกตางกัน  ทําใหคาดวาตัวแปรอิสระ  14  ตัวแปร  นาจะเปนตัวแปรที่ใชแบงกลุมบริษทัไดด ี
รายละเอียดดังตารางที่  10 
ตารางที่  10  คา เฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระของเกษตรกรทั้ง  2  กลุม  

กลุมท่ีเผาตอซัง กลุมท่ีไมเผาตอซัง 

ตัวแปร 
คาเฉล่ีย 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 
คา

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.  อายุ 50.38 10.300 53.71 8.321 
2.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4.26 1.508 4.71 1.311 
3.  แรงงานในครัวเรือน 2.53 1.030 2.84 1.094 
4.  พื้นที่ในการปลูกขาว 28.94 19.874 35.72 21.737 
5.  ประสบการณในการปลูกขาว 28.08 8.173 31.61 8.026 
6.  ผลผลิตจากการปลูกขาว 760.04 110.196 770.02 80.314 
7.  รายไดจากการปลูกขาว 3,575.47 1,080.403 3,389.91 1,314.667 
8.  คาใชจายในการปลูกขาว 2,203.77 792.322 2,068.25 578.780 
9.การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว .40 .494 .43 .496 
10.การศึกษาดงูานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงด
เผาตอซังขาว 

.28 .455 .11 .313 

11.การไดพบปะพูดคยุกับเกษตรกรที่ไมเผาตอ
ซังขาว 

.53 .504 .18 .386 

12.การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว .15 .361 .13 .334 
13.การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว .89 .320 .69 .461 
14.ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว 3.20 .515 3.15 .443 
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 2.2  คา Wilks’lambda และคาสถิติทดสอบ  F ของตัวแปรอิสระ   
 เมื่อตรวจสอบคาสถิติทดสอบ  F  ไดแก  อายุ (F = 6.854  Sig = .009) จํานวนสมาชกิใน
ครัวเรือน (F = 4.988  Sig = .026) แรงงานในครัวเรือน (F = 3.699  Sig = .055) พื้นที่ในการปลูกขาว    
(F = 4.557  Sig = .033) ประสบการณในการปลูกขาว (F = 8.829  Sig = .003) ผลผลิตที่ไดจากการ
ปลูกขาว (F = 0.574  Sig = .449) รายไดจากการปลูกขาว (F = 0.9554  Sig = .329) คาใชจายในการ
ปลูกขาว (F = 1.899  Sig = .169) การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว (F = 0.255  Sig = .614)  
การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว (F = 12.204  Sig = .001) การไดพบปะ
พูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว (F = 33.93  Sig = .000) การรบัรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอ
ซัง (F = 0.219  Sig = .640) การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง (F = 8.563  Sig = .004) ทัศนคติตอ
เจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว (F = 0.438  Sig = .509) 
 จากคาสถิติทดสอบ  F  แสดงใหเห็นวา มีตวัแปรอิสระทีม่ีคา Sig นอยกวา .05    แสดงวา
กลุมเกษตรกรทั้ง  2  กลุม  มีความแตกตางกัน  สามารถอธิบายไดวามตีัวแปรอิสระอยางนอย  1  ตัวที่
สามารถรวมกันจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน  2  กลุมคือกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับกลุม
เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาวไดอยางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ตารางที่  11   
ตารางที่  11  คา Wilks’lambda และคาสถิติทดสอบ  F ของตัวแปรอสิระ   

ตัวแปร Wilks’ 
lambda F Sig 

1.  อายุ 0.983 6.854 .009 
2.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 0. 987 4.988 .026 
3.  แรงงานในครัวเรือน 0. 991 3.699 .055 
4.  พื้นที่ในการปลูกขาว 0. 988 4.557 .033 
5.  ประสบการณในการปลูกขาว 0. 978 8.829 .003 
6.  ผลผลิตจากการปลูกขาว 0.999 0.574 .449 
7.  รายไดจากการปลูกขาว 0.998 0.954 .329 
8.  คาใชจายในการปลูกขาว 0.994 2.248 .135 
9.การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว 0.995 0.255 .614 
10.การศึกษาดงูานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว 0.999 12.204 .001 
11.การไดพบปะพูดคยุกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว 0.920 33.930 .000 
12.การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว 0.999 .219 .640 
13.การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว 0.978 8.563 .004 
14.ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว 0.999 .438 .509 
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2.3  ผลการวิเคราะหจําแนกตามวิธีมีขั้นตอน  (Stepwise  Discriminant  Analysis) 
   จากการวิเคราะหคาสถิติทดสอบ  F  พบวา  มีตัวแปรอิสระ  5  ตัวแปรที่สามารถ

รวมกันจําแนกกลุมเกษตรกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  0.05  โดยพิจารณาจากคา  
Wilks’lambda  และสถิติทดสอบ  F  จากมากถึงนอยตามลําดับไดแก  การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกร
ที่ไมเผาตอซังขาว  การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว  
อายุและพื้นที่  รายละเอียดตามตารางที่  12 

 
ตารางที่  12  ผลการวิเคราะหจําแนกกลุมเกษตรกร 2  กลุม  โดยวิธีการวิเคราะหแบบมีขั้นตอน  
(stepwise  discriminant  analysis) 

ตัวแปร Wilks’lambda  F Sig 

1.  การไดพบปะพูดคยุกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว 0.920 33.930 .000 
2.  การไดรับความรูเกีย่วกับการงดเผาตอซังขาว   0.899 21.826 .000 
3.  การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง 0.882 17.268 .000 
4.  อายุ 0.867 14.775 .000 
5.  พื้นที ่ 0.857 12.832 .000 
 จากการวิเคราะหจําแนกแบบขั้นตอนสามารถจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน  2  กลุม  
ไดแกกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว 
  

 เมื่อพิจารณาคา  Eigen value         Between  group  sum  square 
                                                                       within  group  sum  square 

 
คา  Eigen value  ในสมการมีคาเทากับ  0.167  ซ่ึงมีคานอยกวา  1  แสดงวามีความ

แตกตางระหวางกลุมนอยกวาความแตกตางภายในกลุม  แตเมื่อพิจารณาคา  Wilks' Lambda  ในที่นี้
ไดคา  sig.= .000  ซ่ึงนอยกวา  .05  แสดงวาคาเฉลี่ยตัวแปรอิสระทุกตัวในกลุมที่  1  ไมเทากับกลุมที่  
2   จึงสามารถจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน  2  กลุมได  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล 
(Canonical Correlation ) ของสมการ  ซ่ึงมีคาเทากับ 0.378  ถานําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโน
นิคอลมายกกําลังสอง  (0.3782 = 0.1429)  ซ่ึงสามารถอธิบายความผันแปรของการเปนสมาชิกทั้ง  2  
กลุม  ไดรอยละ  14.29  แสดงวา  มีตัวแปรอิสระอยางนอย  1  ตัวที่มีอิทธิพลตอการแบงกลุมเกษตรกร
ออกเปน  2  กลุม  รายละเอียดดังตารางที่   13 
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ตารางที่  13  คาสถิติท่ีเก่ียวของกับสมการจําแนกกลุม  เกษตรกรผูปลูกขาวออกเปน  2  กลุม 

 

a  =  การวิเคราะหคร้ังนีใ้ชสมการที่  1 
 เมื่อพิจารณาคากลางในแตละกลุม (centriod ) กลุมที่ 1  เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาวมีคา
เทากับ  1.028  และกลุมที่  2  เกษตรกรที่เผาตอซังขาวมีคาเทากับ  -0.162  มีคาแตกตางกัน  แสดงวา
เกษตรกรทั้ง  2  กลุม  มีความแตกตางกัน  ดังตารางที่  14   
ตารางที่  14  คาสถิติทดสอบกลางที่จําแนกกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวออกเปน  2  กลุม 
 

กลุมเกษตรกร Function 

เกษตรกรที่ไมเผาตอซัง 1.028 
เกษตรกรที่เผาตอซัง -0.162 

2.4 สมการที่ใชจําแนกกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่อยูในสมการที่มีอํานาจในการจําแนกโดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธคาโนนิคอลที่อยูในรูปของคะแนนมาตรฐาน(standardized canonical discriminant 

function coefficient)  รายละเอียดดังตารางที่  15 
 
ตารางที่  15  ผลการวิเคราะหตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการจําแนกกลุมเกษตรกรที่เผากับกลุมเกษตรกรที่
ไมเผาตอซังขาว   โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคาโนนิคอลท่ีอยูในรูปของคะแนนมาตรฐาน  
(standardized canonical discriminant function coefficient)   

ตัวแปรที่ใชจําแนก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคาโนนคิอล 
1.  การไดพบปะพูดคยุกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว .896 
2.  การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง .376 
3.  การไดรับความรูเกีย่วกับการงดเผาตอซังขาว .491 
4.  พื้นที ่ -.286 
5.  อายุ -.335 
 

Function Eigen value 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Canonical 

Correlation 
Test of 

Function(s) 
Wilks' 

Lambda 
Chi-

square 
df Sig. 

1 .167a 100.0 100.0 .378 1 .857 59.561 5 .000 
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 จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลที่อยูในรูปคะแนนมาตรฐานที่ได  สามารถ
เขียนเปนสมการ  ไดดังนี ้

Y  =  -.335 X1 - .286 X4  + .491 X9 + .896 X11  + .376 X13  
 จากสมการที่ไดสามารถสรุปไดวาปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน  กลุม
เกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับกลุมเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาวนั้น  มีปจจัยที่มีผล  5  ปจจัยคือ  1.  อายุ  
ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลเปนลบ  หมายความวายิ่งเกษตรกรมีอายุนอย  เกษตรกรมี
แนวโนมยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวมากขึ้น  2.  พื้นที่  ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ         
คาโนนิคอลเปนลบ หมายความวา  ยิ่งมีพื้นที่นอย  เกษตรกรมีแนวโนมยอมรับการรณรงคงดเผาตอซัง
ขาวมากขึ้น  3.  การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ           
คาโนนิคอลเปนบวก  หมายความวายิ่งเกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังมากขึ้นเทาใด     
เกษตรกรมีแนวโนมยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวมากขึ้นเทานั้น  4.  การไดพบปะพูดคุยกับ
เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลเปนบวก  หมายความวา      
ยิ่งเกษตรกรไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรมีแนวโนมยอมรับการ
รณรงคงดเผาตอซังขาวมากขึ้นเทานั้น   5.  การรับรู ถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว   ซ่ึงมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลเปนบวก  หมายความวายิ่งเกษตรกรรูถึงผลเสียจากการงดเผาตอ
ซังมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวเทานั้น 

2.5 ผลการวิเคราะหจําแนกกลุม  ผลการวิเคราะหจากตารางที่  16  พบวาเมื่อนําตัวแปร
อิสระทั้ง  5  ตัวมาใชจําแนกกลุมเกษตรกรผูปลูกขาว  สามารถจําแนกเกษตรกรที่ไมเผาตอซัง  ไดคาที่
ถูกตองรอยละ  71.7  และเกษตรกรที่เผาตอซัง  ไดคาที่ถูกตองรอยละ  78.0  และเมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมแลว  มีอัตราสวนรอยละของการจําแนกไดถูกตองเทากับ  77.2 
ตารางที่  16 ผลการจําแนกกลุมประเภท 

จํานวนหนวยท่ีจัดลงในแตละกลุม 
กลุม อัตราสวนรอยละ เกษตรกรที่ไม

เผาตอซัง 
เกษตรกรที่เผา

ตอซัง 

รวม 

เกษตรกรที่ไมเผาตอซัง 71.7 38 15 53 
เกษตรกรที่เผาตอซัง 78.0 74 263 337 
อัตราสวนรอยละที่จําแนก
ไดถูกตอง 

77.2  
 

390 
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จากการวิเคราะหขอมูลการจําแนกประเภทแบบมีขั้นตอน  ในตารางที่  12-15  สามารถ
สรุปไดวา  มีตัวแปร  5  ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน  2  กลุมไดแกเกษตรกรที่เผา
ตอซังขาวกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  0.05     
คือการไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  
การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง  อายุและพื้นที่  แสดงใหเห็นวาเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  เปน
เกษตรกรที่ไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาวเปนประจําอยางตอเนื่อง  ไดรับความรู
เกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาวจากเจาหนาที่  อีกทั้งยังรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว  ซ่ึงเปนเกษตรกร
ที่มีอายุนอยและมีพื้นที่ในการทํานานอย  และเกษตรกรที่เผาตอซังขาว  เปนเกษตรกรที่ไมไดพบปะ
พูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  ไมไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาวจากเจาหนาที่  ซ่ึง
เปนเกษตรกรที่มีอายุมากและมีพื้นที่ในการทํานามาก    

 
ตอนท่ี  3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะการปลูกขาว  การปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอการรณรงค  
ทัศนคติตอเจาหนาท่ีผูรณรงคงดเผาตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซังและ
ผลเสียจากการเผาตอซังขาวของเกษตรกรกับทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
           ในการวิเคราะหถดถอยพหุ  เพื่อหาความสมัพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
หลายตัววา  ตวัแปรอิสระแตละตัวมีความสมัพันธแบบใดหรือทิศทางใด (เชิงบวกหรือลบ) กับตัวแปร
ตามและมีระดบัความสัมพันธกับตัวแปรตามมากนอยเพียงใด  การวิเคราะหคร้ังนีใ้ชตวัแปรอิสระคอื
ขอมูลที่เปนลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและ
ทัศนคติของเกษตรกรตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว  สวนตวัแปรตามคือทัศนคติตอการ
รณรงคงดเผาตอซังขาว   
 เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชศึกษาแตละคูพบวา  ไมมีตัวแปรคูใดที่
มีความสัมพันธสูงเกินกวา  0.80  ที่จะกอใหเกิดปญหา  multi collinearity  อันเปนการละเมิดขอ
สมมติฐานที่เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ (สุชาติ, 2540) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่  17  
โดยตัวแปรที่ใชผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ  ดังตอไปนี้ 

Y     หมายถึง  ทัศนคติตอการณรงคงดเผาตอซังขาว 
X1    หมายถึง  อายุ 
X2    หมายถึง  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
X3    หมายถึง  แรงงานในครวัเรือน 
X4    หมายถึง  พื้นที่ในการปลูกขาว 
X5    หมายถึง  ประสบการณในการปลูกขาว 
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X6    หมายถึง  ผลผลิตจากการปลูกขาว 
X7    หมายถึง  รายไดจากการปลูกขาว 
X8    หมายถึง  คาใชจายในการปลูกขาว 
X9    หมายถึง  การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว 
 X10    หมายถงึ  การศึกษาดงูานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว 
X11    หมายถึง  การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว 
X12    หมายถึง  การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว 
X13    หมายถึง  การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว 
X14    หมายถึง  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว 

 
 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีทัศนคติตอการรณรงคเฉลี่ย  4.09 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.461  เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย  53.26 ป คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.667  มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.65  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.346  แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  2.79  คน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.089  พื้นที่
ปลูกขาวเฉลี่ย  34.8  ไร  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  21.595  ประสบการณในการปลูกขาวเฉลี่ย  31.13  ป  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.127  เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย  3,415.13  บาท  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
1,285.674  คาใชจายเฉลี่ย  2,093.08  บาท  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  629.879  ผลผลิตเฉลี่ย  760.88 กก./
ไร  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  80.751  เกษตรกรมีการไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาวเฉลี่ย  0.43    
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.495  เกษตรกรมีการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว
เฉลี่ย  0.13    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.340 เกษตรกรมีการไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซัง
ขาวเฉลี่ย  0.23    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.420  เกษตรกรมีการรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซัง
ขาวเฉลี่ย  0.13    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.338   เกษตรกรมีการรับรูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังขาว
เฉลี่ย  0.72    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.449 เกษตรกรมีทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว
เฉลี่ย  3.16    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.453  ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่  17  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ  

ตัวแปร คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.ทัศนคติตอการรณรงค 4.09 0.461 
2.  อายุ 53.26 8.667 
3.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4.65 1.346 
4.  แรงงานในครัวเรือน 2.79 1.089 
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ตัวแปร คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5.  พื้นที่ในการปลูกขาว 34.80 21.595 
6.  ประสบการณในการปลูกขาว 31.13 8.127 
7.  ผลผลิตจากการปลูกขาว 760.88 80.751 
8.  รายไดจากการปลูกขาว 3,415.13 1,285.674 
9.  คาใชจายในการปลูกขาว 2,093.08 629.879 
10.การไดรับความรูเกีย่วกับการงดเผาตอซังขาว .43 .495 
11.การศึกษาดงูานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว .13 .340 
12.การไดพบปะพูดคยุกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว .23 .420 
13.การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว .13 .338 
14.การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว .72 .449 
15.ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซงัขาว 3.16 .453 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรทั้ง  15  ตัวแปรสามารถอธิบายไดดังนี้   

1. ทัศนคติตอการรณรงค มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  กับอายุ
และมีความสมัพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 กับการไดรับความรูเกีย่วกับการงดเผาตอ
ซังขาว 

2. อายุ  มีความสมัพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  กับพื้นทีใ่นการปลูกขาว  
รายไดจากการปลูกขาวและมคีวามสัมพันธอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.01  กับผลผลิตจากการ
ปลูกขาวและการรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว 

3. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  กับ
พื้นที่ในการปลูกขาวและการรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว 

4. แรงงานในครวัเรือน  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  กับพื้นที่
ในการปลูกขาว  ผลผลิตในการปลูกขาว  รายไดจากการปลูกขาว  คาใชจายในการปลูกขาวและการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว 

5. พื้นที่ในการปลูกขาว  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  กับการ
รับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาวและทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว 

6. ประสบการณในการปลูกขาว  มีความสัมพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
กับผลผลิตจากการปลูกขาว  รายไดจากการปลูกขาวและทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว 

7. ผลผลิตจากการปลูกขาว  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  กับ
การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว 
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ตารางที่  18  ความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
Y 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 
X10 
X11 
X12 
X13 
X14 

1.000 .057* 
1.000
  

-.056 
.143 
1.000
  

-.034 
.148 
.609 
1.000
  

-.010 
.040* 
.005* 
.025* 
1.000
  

.114 

.467 

.101 

.115 

.106 
1.000
  

-.157 
.009** 
-.009 
.047* 
.132 
.016* 
1.000
  

-.131 
.023* 
.059 
.020* 
.091 
.048* 
.394 
1.000
  

-.214 
-.105 
-.007 
.010* 
-.099 
-.060 
.213 
.606 
1.000
    

.005** 
-.069 
-.015 
.035* 
-.047 
-.124 
-.089 
-.069 
-.029 
1.000
  

.199 
-.207 
-.121 
-.079 
-.018 
-.077 
-.188 
-.063 
-.003 
.331 
1.000
  

.051 
-.065 
-.075 
-.088 
-.036 
-.171 
-.093 
-.017 
-.027 
.381 
.596 
1.000
  

.200 
-.009 
-.124 
-.193 
-.081 
.051 
-.118 
.065 
.173 
-.197 
-.018 
-.102 
1.000
  

-.109 
.000** 
.019* 
.040 
.010* 
-.061 

.000** 
.005* 
-.115 
.066 
-.058 
.080 
-.335 
1.000
  

.185 
-.087 
-.076 
-.069 
.038* 
.019* 
-.034 
.111 
.122 
.174 
.327 
.240 
.228 
-.199 
1.000 

   หมายเหตุ   **  มีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชือ่มั่น  0.01 
                        *  มีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมัน่  0.05

44 



  
 

45 

 จากการวิเคราะหถดถอยพหุ  โดยนําตัวแปรอิสระท้ัง  14  ตัวใสในสมการแลวคํานวณ  
โดยวิธี  Enter  ผลปรากฏวาไดคา  F = 5.131  sig = .000  หมายความวา  ตัวแปรอิสระกับทัศนคติ
ตอการรณรงคมีความสัมพันธกันในเชิงพหุคูณ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  0.01  เมื่อพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ  (multiple coefficient of determinant, R2)  ปรากฏวา  R2  มีคา
เทากับ  0.180  หมายความวาตัวแปรอิสระทั้งหมด  สามารถอธิบายการผันแปร (การเปลี่ยนแปลง) 
ของตัวแปรตาม (ทัศนคติตอการรณรงค) ไดรอยละ 18   
 ในบรรดาตัวแปรอิสระทั้ง  14  ตัวแปร  มี  4  ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตาม  ซ่ึงไดแก    
คาใชจายในการปลูกขาว  การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอ
เจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว  รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่  19  ซ่ึงตัวแปรที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม  สามารถเขียนเปนสมการ
ถดถอยพหุไดดังนี้ 
                     Y =   4.493   + .000 X8  + .295 X10  + .119 X14  + .260 X12 
 จากสมการที่ไดสามารถสรุปไดวาการที่เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอการรณรงคงดเผาตอ
ซังขาวนั้นมีปจจัยที่มีผล  4  ปจจัยคือ  1.  คาใชจายในการปลูกขาว  ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
(b)เปนบวก  หมายความวายิ่งเกษตรกรมีคาใชจายมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรมีแนวโนมจะยอมรับการ
รณรงคมากขึ้นเทานั้น  2.  การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอย(b)เปนบวก  หมายความวายิ่งเกษตรกรไดรับการศึกษาดูงานหรือฝกอบรม
เกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาวมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรมีแนวโนมจะยอมรับการรณรงคมากขึ้นเทานั้น  
3.   ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย(b)เปนบวก  
หมายความวายิ่งเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่มากเทาใด  เกษตรกรมีแนวโนมจะยอมรับการ
รณรงคมากขึ้นเทานั้น  4.  การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซัง  ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
(b)เปนบวก  หมายความวายิ่งเกษตรกรรูประโยชนจากการงดเผาตอซังมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรมี
แนวโนมจะยอมรับการรณรงคมากขึ้นเทานั้น       
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ตารางที่  19  การวิเคราะหถดถอยพหุปจจัยท่ีเก่ียวของกับการรณรงคงดเผาตอซังขาว 

ตัวแปร คา
สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย(b) 

t Sig 

1.  อายุ 
2.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
3.  แรงงานในครัวเรือน 
4.  พื้นที่ในการปลูกขาว 
5.  ประสบการณในการปลูกขาว 
6.  ผลผลิตจากการปลูกขาว 
7.  รายไดจากการปลูกขาว 
8.  คาใชจายในการปลูกขาว 
9.  การไดรับความรูเกีย่วกับการงดเผาตอซังขาว 
10.การศึกษาดงูานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอ
ซังขาว 
11. การไดพบปะพูดคยุกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว 
12. การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว 
13. การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว 
14. ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว 

.003 
-.016 
.018 
-.001 
.004 
-.003 

1.674E-05 
.000 
-.020 
.295 

 
-.083 
.260 
-.031 
.119 

.888 
-.781 
.700 
-.674 
1.157 
-1.063 
.720 

-4.478 
-.411 
3.424 

 
-1.215 
3.498 
-.599 
2.206 

.375 

.435 

.484 

.501 

.248 

.289 

.472 

.000 

.682 

.001 
 

.225 

.001 

.549 
 .028 

      R2 = .180     SEE1 = .4261    F = 5.131    Significant of F = .000 
 
 จากการวิเคราะหถดถอยพหุ  ในตารางที่  18  สรุปไดวา  มีตัวแปรอิสระ  4  ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม( ทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว)  จึงพิสูจนสมมติฐานไดวาตัว
แปรที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ไดแก  1.  คาใชจายในการปลูกขาว  
2.  การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  3.  การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผา
ตอซังขาว  4.  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูทําการรณรงคงดเผาตอซังขาว   
____________________________________________ 
1  SSE =  Standard  Error of  Estimate  หมายถึงคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 
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 ดังนั้น  จากผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดวาปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรที่
เผาตอซังขาวกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  ไดแก  การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซัง
ขาว  การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง  อายุและ
พื้นที่  และปจจัยที่มีผลตอทัศนคติตอการณรงคงดเผาตอซังขาว  คือคาใชจายในการปลูกขาว  
การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซัง
ขาวและการรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว 
 
ตอนที่  4  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกร 
4.1  ปญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาของเกษตรกรพบวา  เกษตรกรประสบปญหา
อันดับแรก  คือ  ความรูในการงดเผาตอซังขาว  คิดเปนรอยละ  80.77  รองลงมาคือ  ปจจัยการผลิต  
รอยละ  75.64  ปญหาการจําหนายผลผลิต  รอยละ  52.82   สรุปไดวาปญหาของเกษตรกรสวนใหญ  
เปนปญหาดานความรูในการงดเผาตอซังขาว  ปจจัยการผลิต  ตลอดจนการจําหนายผลผลิต            
ดังตารางที่  20 
 
ตารางที่  20  ปญหาและอุปสรรค 

ประเด็นปญหา จํานวน(คน) รอยละ 
1. ความรูในการงดเผาตอซังขาว 315 80.77 
2. ปจจัยการผลิต  เชน  พันธุขาว ปุย  สารเคม ี 295 75.64 
3. แหลงน้ําในการทํานา 123 31.54 
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 204 52.31 
5. การจําหนายผลผลิต(ตลาดและราคา) 206 52.82 
6. เงินทุนในการทํานา 198 50.77 
7. แรงงานในการทํานา 174 44.61 
8. ตนทุนการผลิตทางการเกษตร(เครื่องมือและอุปกรณ) 129 33.08 
9. การสนับสนุนจากรัฐบาล 112 28.72 
10. อ่ืนๆ(ระบุ)……….. 167 42.82 
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4.2 ขอเสนอแนะของเกษตรกรตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
1. ดานความรูในการงดเผาตอซังขาว  ควรมีการสาธิตหรือใหความรูเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการที่สะดวก  รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรกลในการสับฟางและการไถกลบตอซังขาว 
2. ดานปจจัยการผลิต  เกษตรกรตองซื้อปจจัยการผลิตในราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ  ทําให

ตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น  เจาหนาที่ควรสงเสริมการใชปุยอินทรียใหกับเกษตรกรและควรพิสูจนให
เห็นถึงประโยชนของการงดเผาตอซังที่มีผลตอการลดการใชปุยเคมี  เปนการลดตนทุนการผลิตและ
ยังไดผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกดวย 

3. ดานการตลาด  เกษตรกรไมสามารถขายผลผลิตที่ไดในราคาสูง  ทําใหกําไรลดลง   
ทางรัฐบาลควรกําหนดนโยบายดานการตลาดใหชัดเจน  โดยเฉพาะเรื่องการประกันราคาขาว 


