
บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามตอการรณรงคงดเผาตอ

ซังขาว  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1.  สรุปผลการวิจัย 

1.1  วัตถุประสงคของการศึกษา 
                     1.1.1  เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ในการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
                     1.1.2  เพื่อศึกษาการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ปจจัยที่มีผลตอการการยอมรับ
การรณรงคงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรอําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
                     1.1.3  เพื่อศึกษาถึงปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการ
งดเผาตอซังขาว 

1.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
1.2.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  เกษตรกรผูปลูก

ขาวในอําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก     กลุมตัวอยางเกษตรกร   จํานวน   390  ราย   
1.2.2   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม  จํานวน  390  ชุด 
1.2.3    การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูล  โดยการสอบถามกลุม

ตัวอยาง  จํานวน  390  ราย 
1.2.4   การวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเพื่อแปลผลการวิจัยโดยการนําขอมูลที่

ไดจากการสอบถาม  นํามาวิเคราะหโดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  SPSS  for  window  สถิติที่ใช
ไดแก    คาความถี่ (Frequency)  คาเฉลี่ย (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  
การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant  Analysis)และการวิเคราะหถดถอยพหุ  (Multiple  

Regression  Analysis) 
1.3 ผลการวิจัย 

1.3.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรผูปลูกขาว  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 

อายุ เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย  53.26 ป  สวนใหญรอยละ  82.8  มีอายุอยูระหวาง     
30-60  ป  รองลงมารอยละ  16.7  มีอายุมากกวา  60  ป 
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ระดับการศึกษา เกษตรกรสวนใหญรอยละ  95.6 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รองลงมารอยละ  2.3  จบการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป 

สมาชิกในครัวเรือน  เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.65  คน  สวนใหญ
รอยละ  73.3  มีสมาชิกในครัวเรือนอยูระหวาง  3-6  คน  รองลงมารอยละ  17.2   มีสมาชิกใน
ครัวเรือนนอยกวา  3  คน  

 แรงงานในครัวเรือน  เกษตรกรมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  2.79  คน  สวนใหญ
รอยละ  75.6  มีแรงงานในครัวเรือนนอยกวา  3  คน  รองลงมารอยละ  23.8  มีแรงงานในครัวเรือน
ระหวาง     3-6  คน  

พื้นท่ีปลูก  เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ย  34.8  ไร  สวนใหญมีรอยละ  51.2  
พื้นที่ปลูกขาวนอยกวา  30  ไร  รองลงมารอยละ  31.5  มีพื้นที่ปลูกขาวระหวาง     30-60  ไร   

ประสบการณในการปลูกขาว  เกษตรกรมีประสบการณในการปลูกขาวเฉลี่ย  
31.13  ป  สวนใหญรอยละ  82.6  มีประสบการณในการปลูกขาวระหวาง    20-40  ป  รองลงมา     
รอยละ  9.7 มีประสบการณในการปลูกขาวมากกวา  40  ป   

 รายไดจากการปลูกขาว  เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย  3,415  บาท  สวนใหญรอยละ  
50.5  มีรายไดระหวาง  3,000-6,000  บาท  รองลงมารอยละ  48.5  มีรายไดนอยกวา  3,000  บาท   

 คาใชจายจากการปลูกขาว  เกษตรกรมีคาใชจายเฉลี่ย  2,093  บาท  สวนใหญ
รอยละ  73.6  มีคาใชจายนอยกวา  2,000  บาท  รองลงมารอยละ  24.9  มีคาใชจายระหวาง  2,000-
4,000  บาท   
           ผลผลิตจากการปลูกขาว  เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย  760.8846  กก./ไร  สวน
ใหญรอยละ  82.3  มีผลผลิตอยูระหวาง  600-800  กก./ไร  รองลงมารอยละ  9.7  มีผลผลิตนอยกวา   
600  กก./ไร   
                  ลักษณะการทํานา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  90.8  ทํานาปรัง  สวนอีกรอย
ละ  9.2  ทํานาป  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  96.2  ไถพรวน 1 คร้ังตอการทํานา  รองลงมารอยละ  3.8           
ไถพรวน 2 คร้ังตอการทํานา   
                การปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเก่ียว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  96.7      
ไมปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเกี่ยว  สวนอีกรอยละ  3.3  ปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเกี่ยว   
         การปลูกขาวในระบบเกษตรอินทรีย  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  75.1  ไมปลูก
ขาวในระบบเกษตรอินทรีย  สวนอีกรอยละ  24.9  ปลูกขาวในระบบเกษตรอินทรีย   

การปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  86.4  เผาตอซัง
ขาว  สวนอีกรอยละ  13.6  ไมเผาตอซังขาว   
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การไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเก่ียว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  84.9         
ไมไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเกี่ยว  รองลงมารอยละ  15.1  ไถกลบตอซังขาวหลังการเก็บเกี่ยว   

การใชปุยอินทรียน้ําในการยอยสลายตอซังขาว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  72.6  
ไมใชปุยอินทรียน้ําในการยอยสลายตอซังขาว  สวนอีกรอยละ  27.4  ใชปุยอินทรียน้ําในการยอยสลาย
ตอซังขาว 

    การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  86.9  
รูถึงปะโยชนจากการงดเผาตอซังขาว  สวนอีกรอยละ  13.1  ไมรูถึงปะโยชนจากการงดเผาตอซังขาว                        
                         การรับรูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังขาว  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  72.1   
รูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังขาว    สวนอีกรอยละ  27.9  ไมรูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังขาว   
 1.3.2  การวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถจําแนกกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับกลุม
เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  
 การวิเคราะหปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับกลุมเกษตรกรที่ไม
เผาตอซังขาว  พบวามีปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน  2  กลุม  (กลุมเกษตรกรที่เผาตอ
ซังขาวกับกลุมเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว)  จํานวน  5  ปจจัย  ไดแก  1)  การไดพบปะพูดคุยกับ
เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  2)  การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  3)  การรับรูถึงผลเสีย
จากการเผาตอซัง  4)  อายุ  5)  พื้นที่ 
 1.3.3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะการปลูกขาว  การปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอการ
รณรงค  ทัศนคติตอเจาหนาท่ีผูรณรงคงดเผาตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซัง
และผลเสียจากการเผาตอซังขาวของเกษตรกรกับทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
 การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการรณรงค  พบวาตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีความสัมพันธทางบวกกับ
ตัวแปรตาม 4  ปจจัย  ไดแก  1)  คาใชจายในการปลูกขาว  2)  การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับ
การงดเผาตอซังขาว  3)  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูทําการรณรงคงดเผาตอซังขาว  4)  การรับรูถึง
ประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว 
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2.  อภิปรายผล 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามตอการรณรงคงดเผาตอซัง

ขาว  มีประเด็นที่นาสนใจควรอภิปรายดังนี้ 
2.1 การวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถจําแนกกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับเกษตรกรที่ไม

เผาตอซังขาว 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ(Independent variables) กับตัว
แปรตาม (Dependent variables)  เมื่อพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทั้ง  14  ปจจัยแลว  พบวามีปจจัย  5  
ปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน  2  กลุม  (กลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับกลุม
เกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว)  ไดแก  การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  การไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง  อายุและพื้นที่ 
1. การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว   
 การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงอธิบายไดวา  ยิ่งเกษตรกรไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผา
ตอซังมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรมีแนวโนมยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวมากขึ้นเทานั้น 
2. การไดรับความรูเก่ียวกับการงดเผาตอซังขาว   
 การไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  มีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการ
รณรงคงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงอธิบายไดวา  ยิ่งเกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังมากขึ้น
เทาใด  เกษตรกรมีแนวโนมยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวมากขึ้นเทานั้น  ซ่ึงสอดคลองกับการ
วิจัยของจรัล (2539)  ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรใน
จังหวัดนาน พบวาการไดรับขาวสารดานการเกษตรมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยง
สุกรในจังหวัดนาน  เสนาะ (2540)  ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับโคขาวลําพูนของ
เกษตรกรในจังหวัดลําพูน  พบวา การไดรับขาวสารมีความสัมพันธกับการยอมรับโคขาวลําพูน  และ
สุพรพรรณ  (2541)  ไดศึกษาการยอมรับของเกษตรกรตอการสงเสริมการปลูกผักและไมดอกของ
โครงการหลวงอินทนนท  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหมพบวา  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการ
สงเสริมการปลูกผักและไมดอก  คือการไดรับขาวสารของหัวหนาครัวเรือน  
3. การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซังขาว 
 การรับรูผลเสียจากการเผาตอซังขาว  มีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการรณรงค
งดเผาตอซังขาวซึ่งอธิบายไดวา  ยิ่งเกษตรกรรูถึงผลเสียจากการงดเผาตอซังมากขึ้นเทาใด  เกษตรกร
ยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวเทานั้น 
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4. อายุ 
 อายุ  มีความสัมพันธทางลบกับการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงอธิบายไดวา  
ยิ่งเกษตรกรมีอายุนอย  เกษตรกรมีแนวโนมยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลอง
กับ    บุญสม (2529)  ไดใหความเห็นวา  ผูที่มีอายุนอยจะสามารถยอมรับสิ่งใหมๆไดดีกวาผูที่มีอายุ
มาก 
5. พื้นท่ี 
 พื้นที่  มีความสัมพันธทางลบกับการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงอธิบายไดวา  
พื้นที่ยิ่งมีพื้นที่นอย  เกษตรกรมีแนวโนมยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวมากขึ้น    ซ่ึงแตกตางกับ
บุญสม (2529)  ไดใหความเห็นวาเกษตรกรที่มีพื้นที่ทํากินขนาดใหญสามารถยอมรับนวัตกรรมไดงาย
กวา 
 2.2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะการปลูกขาว  การปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอการ
รณรงค  ทัศนคติตอเจาหนาท่ีผูรณรงคงดเผาตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซัง
และผลเสียจากการเผาตอซังขาวของเกษตรกรกับทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ(Independent variables) กับตัว
แปรตาม (Dependent variables)  เมื่อพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทั้ง  14  ปจจัยแลว  พบวามี  4  ปจจัย
ที่ทําใหเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอการรณรงคงดเผาตอซังขาวไดแก  คาใชจายในการปลูกขาว  
การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซัง
ขาวและการรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซังขาว 
1. คาใชจายในการปลูกขาว   
 คาใชจายในการปลูกขาว  มีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซัง
ขาว  ซ่ึงอธิบายไดวา  ยิ่งเกษตรกรมีคาใชจายมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรมีแนวโนมจะยอมรับการรณรงค
มากขึ้นเทานั้นและมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  0.05  กับแรงงาน
ในครัวเรือน 
2. การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว 
 การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  มีความสัมพันธทางบวกกับ
การยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงอธิบายไดวา  ยิ่งเกษตรกรไดรับการศึกษาดูงานหรือ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาวมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรมีแนวโนมจะยอมรับการรณรงคมากขึ้น
เทานั้น  สอดคลองกับการวิจัยของเสนาะ (2540)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการยอมรับโคขาว
ลําพูนของเกษตรกรในจังหวัดลําพูน  พบวาการเขารวมกิจกรรมทางการเกษตรมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับโคขาวลําพูน  วิพัฒน (2541)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝนของ
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ชาวเขาเผามง  หมูบานหนองหอยเกา  ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  พบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝนของเกษตรกรคือประสบการณในการฝกอบรม
ดานการเกษตร 
3. การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซัง       
 การรับรูถึงประโยชนจากการงดเผาตอซัง  มีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการ
รณรงคงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงอธิบายไดวา  ยิ่งเกษตรกรรูประโยชนจากการงดมากขึ้นเทาใด  เกษตรกรมี
แนวโนมจะยอมรับการรณรงคมากขึ้น  สอดคลองกับการวิจัยของเสนาะ (2540)  ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัย
ที่มีผลตอการยอมรับโคขาวลําพูนของเกษตรกรในจังหวัดลําพูนพบวาความคาดหวังตอประโยชนที่จะ
ไดรับมีความสัมพันธกับการยอมรับโคขาวลําพูน 
4. ทัศนคติตอเจาหนาท่ีผูทําการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
 ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูทําการรณรงคงดเผาตอซังขาว  มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ซ่ึงอธิบายไดวา  ยิ่งเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่มากเทาใด  
เกษตรกรมีแนวโนมจะยอมรับการรณรงคมากขึ้นเทานั้น  และมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  0.05  กับพื้นที่ในการปลูกขาวและประสบการณในการปลูกขาว 
5. ปญหาจากเกษตรกร 

3.1  ดานความรูในการงดเผาตอซังขาว  คิดเปนรอยละ  80.77    การงดเผาตอซังยากตอ
การจัดการ  การเผาตอซังทําไดงายและสะดวกกวา 

3.2  ดานปจจัยการผลิต  คิดเปนรอยละ  75.64  เกษตรกรตองซื้อปจจัยการผลิตในราคา
สูง  ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

3.3      ดานการตลาด  คิดเปนรอยละ  52.82   เกษตรกรไมสามารถขายผลผลิตที่ไดในราคา
สูง  ทําใหกําไรลดลง 
4 ขอเสนอแนะ 
4.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบวาการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลกนั้น  มีปจจัยดังนี้ 
 3.1.1  ใหเกษตรกรไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาวมากขึ้น  เมื่อ
เกษตรกรไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรดวยกันเอง  เขาใจกันงายขึ้น  รับรูปญหาและแนะนําวิธีการ
แกปญหาใหแกกัน จะ มีความไววางใจตอกัน  ทําใหการรณรงคมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 3.1.2  ใหความรูเกี่ยวกับการงดเผาตอซังแกเกษตรกร  ควรใหความรูอยางตอเนื่องและ
เนนหนักถึงผลเสียของการเผาตอซังขาว  เนื่องจากเกษตรกรบางรายเขาใจวา การงดเผาตอซังนั้น
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ยุงยากตอการจัดการ  หากไถกลบตอซังตองไถพรวนเพิ่มขึ้น  เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและตองเพิ่ม
ความรูดานการจัดการแกเกษตรกร เชน  การใชปุยอินทรียน้ําในการชวยยอยสลายตอซัง    
 3.1.3  ควรรณรงคกับเกษตรกรที่มีอายุนอยเพิ่มขึ้น  เพราะเกษตรกรที่อายุนอยใหความ
สนใจกับนวัตกรรมใหมๆไดงายกวาเกษตรกรที่มีอายุมาก 
 3.1.4  ควรรณรงคกับเกษตรกรที่มีพื้นที่นอยเพิ่มขึ้น  เพราะเกษตรกรที่มีพื้นที่นอย 
สามารถจัดการกับตอซังขาวไดงายกวาเกษตรที่มีพื้นที่มาก  สามารถเพิ่มจํานวนครั้งในการไถกลบได  
โดยไมกระทบกับตนทุนการผลิตมากนัก   
 3.1.5  ทําใหเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่  เมื่อเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอ
เจาหนาที่เกษตรกรจะใหความเชื่อถือไววางใจกับเจาหนาที่แลวเกษตรกรจะเกิดการยอมรับแลวนําไป
ปฏิบัติมากขึ้น 
4.2  ขอเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยตอไป 
 1.   ควรมีการศึกษาในพื้นที่อ่ืนตอไป  และศึกษาในพืชอ่ืนเชนออย  ขาวโพดเปนตน  เพื่อ
นํามาเปนขอมูลในการวางแผนรณรงคใหเกษตรกรงดเผาตอซังเพิ่มขึ้น 
 2.  ควรมีการศึกษาโดยการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร  เปรียบเทียบผลกําไรสุทธิของ
เกษตรกรที่เผาตอซังและงดเผาตอซัง  เพื่อยืนยันผลของการงดเผาตอซังชวยในการลดตนทุนได 


