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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขต
อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูก
อ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 3) เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตตาบลหัวดง อาเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ค่า t-test และค่า F-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขต อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอายุ 22 - 24 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของ
เกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมระดับอยู่ในระดับมาก (  = 3.71) เมื่อ
พิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านเทคโนโลยี (  = 3.96) รองลงมา
ด้านวัฒนธรรม (  = 3.93) ด้านการเมือง (  = 3.80) และด้านเศรษฐกิจ (  = 3.16) ตามลาดับ
ส่วนผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้า
เลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง และด้านวัฒนธรรม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1.) to study the personal characteristics
of sugarcane farmers’ in Kao Liao District, Nakhon Sawan. 2.) To study the factor’s
level of influence on farmers’ decision to grow sugarcane in Kao Liao District, Nakhon
Sawan. 3.) To compare between factors that influence farmers’ decision to grow
sugarcane based on different personal characteristics. The sample used for this
research was 400 sugarcane farmers in Kao Liao District, Nakhon Sawan.
Questionnaires were used to collect data. Statistics used to analyze data were
Frequency, Percentage, Standard Deviation, t-test and F-test.
The results revealed that most of the cane farmers in Kao Liao District,
Nakhon Sawan were single females aged between 22-24 years. Their education levels
were between senior high school and vocational college levels, and they earn
between 5,001-10,000 baht per month. The factors that affect on farmers’ decision to
grow sugarcane had an overall high level of influence (  = 3.71). When considering
each factor separately, they can be ranked in descending order as follows:
Technology (  = 3.96), Culture (  = 3.93), Politics (  = 3.80), and Economy
(  = 3.16). The comparison between factors that influence farmers’ decision to grow
sugarcane based on personal characteristics revealed that farmers with different
genders, age, marital status, education level, occupation, and income level did not
lead to different levels of influence on the decision to grow sugarcane in terms of
Technology, Politics, Culture and Economy. The result was statistically significant at
the 0.05 level

ภูมิหลัง
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย มีอายุเก็บเกี่ยว
ประมาณ 10 -12 เดือน เก็บผลผลิตได้ 2 - 3 ปี ปลูกได้ในดินเกือบทุกประเภท พื้นที่ปลูก ควรเป็นที่
ราบ อ้อยเป็นพืชที่ปลูก ง่าย มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนได้ อ้อยโดยทั่วไปหมายถึง
อ้อยโรงงาน ใช้เป็นวัตถุดิบของ อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้าตาลอันดับ
4 ของโลก รองจากบราซิล สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย สาหรับพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย อยู่
ระหว่าง 6-7ล้านไร่ กระจายอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออก เป็นพื้นที่ชลประทานประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ เป็นพื้นที่เขตอาศัยน้าฝน ทั้งที่มีและ
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ไม่มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ ผลผลิตอ้อยต่อไร่ ประมาณ 10 - 11 ตันต่อ ไร่ สามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้ามีการ
จัดการอย่างเหมาะสม (ฐิติมา วีระศิลป, 2553)
ปัญหาสาคัญของการปลูกอ้อย คือ ปัญหาโรคอ้อย เช่น โรคใบขาวอ้อย โรคเหี่ยวเน่าแดง
โรคกอตะไคร้ โรคแส้ดา และโรคราสนิม เป็นต้น และ ปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูอ้อย เช่น หนอนกอ
อ้อย ด้วงหนวดยาว และปลวก เป็นต้น ซึ่งมีผลทาให้ผลผลิตอ้อย ลดลง เป็นปัญหาสาคัญที่สร้างความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโดยตรง และเศรษฐกิจของ ประเทศในทางอ้อมด้วย
(สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลู กอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ การวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาในส่วนของการทาไร่อ้อยของ เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขต
อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้วิจัยสามารถนาผลการศึกษาและวิธีการศึกษาของกลุ่ม
เกษตรกรชาวไร่ อ้อ ยที่ มี การตั ดสิ น ใจเลื อกปลู กอ้ อย ในอาเภอเก้าเลี้ ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้า น
เศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง และด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทาง ให้องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชนใช้สาหรับสร้างกลยุทธ์เพื่อทาให้เกษตรกรมีการปลูกอ้อยเพิ่ม มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของ
เกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร
ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ทาการศึกษาคลอบคลุมพื้นที่ ในเขตตาบลหัวดง อาเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยในอาเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง มีทั้งสิ้น 9,680 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ จานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวดง กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การวิจัย โดยการใช้สูตรการคานวณ ของยามาเน่ (Yamane, 1970) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่
95% วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 385 คน
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อกปลู กอ้อยของ
เกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทาการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ เอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาแนวคิด แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแนวคิดและ
ทฤษฎี เกี่ย วกับ การตั ดสิ น ใจและแนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับตั ว แปรเรื่อ งปัจ จัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อย
ของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีกรอบระยะเวลาในการวิจัย คือ ช่วงเดือน
มีนาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด (Opened end) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน เป็นลักษณะคาถามที่กาหนดคาตอบให้เลือก (Check List) และเติมตัวเลข ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างขึ้น
ตอนที่ 2 ข้ อมู ล เกี่ย วกั บ ปั จจั ยที่ มีอิ ทธิ พลต่อ การตั ดสิ นใจเลื อ กปลู ก อ้อ ยของเกษตรกร
ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ และ
ด้านผลกระทบต่อจิตใจ โดยแบบสอบถามส่วนนี้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ความหมาย
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด

5
วิธีการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาหลั กการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั ดสิ นใจ และศึกษา
ข้อมูลจากหนังสือ ตารา เอกสารวิชาการ บทความ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตและหัวข้อของข้อคาถาม โดยงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปร
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฏีต่างๆ จากตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กปลู ก อ้ อ ยของเกษตรกร ในอ าเภอเก้ า เลี้ ย ว จั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น กรอบในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
3. สร้ า งแบบสอบถามปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กปลู ก อ้ อ ยของเกษตรกร
ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
4. สร้ างแบบสอบถามที่ให้ ครอบคลุ มขอบเขตของเนื้อหาและปั จจัยที่ต้องการศึกษาให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับนิย ามศัพท์เฉพาะ เป็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale)
5. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง แก้ไข
6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
7. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง และสร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจ จ านวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และตรวจแก้สานวนภาษา ทดสอบ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of item-Objective
Congruence: IOC) แล้วเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC เฉลี่ยตั้งแต่0.50 ขึ้นไปนาไปเป็นข้อคาถาม ซึ่งค่า
IOC ของข้อคาถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป
8. นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และตรวจสอบแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงอีกครั้ง
9. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน
10. นาแบบสอบถามจากการทดลองใช้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการคานวณหาค่า
อานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation) แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ค่าอานาจจาแนกที่
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และน าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามมาหาค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ ครอน
บาค ได้ผลการวิเคราะห์ได้ค่าแอลฟ่า เฉลี่ย เท่ากับ 0.822
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัย ดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย เกษตรกรชาวไร่อ้อยในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จานวน 400 คน
2.
นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์จากนั้นจึงนาไปบันทึก
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล

สรุปผล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00
รองลงมาคือ เพศชาย จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00
2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นมี 25 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ
อายุ 22 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.50 อายุ 19 - 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.00 และอายุ 15 – 18 ปี
คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามลาดับ
3. สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัว อย่างส่ วนใหญ่ มีส ถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.80
รองลงมาสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 35.40 สถานภาพหม่าย/อย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 10.80
ตามลาดับ
4. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.50 ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 22.80 ระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส คิดเป็น
ร้อยละ 13.00 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามลาดับ
5. รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 5,001–10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.20 รองลงมารายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 รายได้
ต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.50 และรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 15,001
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการทาไร่อ้อยของ เกษตรกรชาวไร่อ้อยใน
เขตตาบลหัวดง อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัย เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทาไร่อ้อยของ เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขต
ตาบลหัวดง อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมระดับอยู่ในระดับมาก ( x = 3.71) เมื่อ
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พิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านเทคโนโลยี ( x = 3.96) รองลงมา
ด้านวัฒนธรรม ( x = 3.93) ด้านการเมือง ( x = 3.80) และด้านเศรษฐกิจ ( x = 3.16) ตามลาดับ
1. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูก
อ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมระดับอยู่ในระดับมาก ( x = 3.71)
เมื่อพิจารณาปั จ จั ยทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านเทคโนโลยี ( x = 3.96)
รองลงมา ด้านวัฒนธรรม ( x = 3.93) ด้านการเมือง ( x = 3.80) และด้านเศรษฐกิจ ( x = 3.16)
ตามลาดับ
2. ด้านเทคโนโลยี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ใกล้แหล่งรับซื้อ
( x = 3.50) รองลงมาผลตอบแทน ( x = 3.44) โอกาสในการขาดทุน ( x = 3.42) การลงทุน ( x =
2.89) ระยะเวลาคืนทุน ( x = 2.87) และความต้องการของตลาด ( x = 2.85) ตามลาดับ
3. ด้านการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเทคโนโลยี ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ วิธีการปลูกที่ทันสมัย
( x = 4.05) รองลงมา วิธีการเก็บเกี่ยวที่ทันสมัย ( x = 4.03) ระบบการขนส่งที่รวดเร็ว ( x = 4.00)
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย ( x = 3.92) และระบบการสื่อสารรับ -ส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ( x = 3.80)
ตามลาดับ
4. ด้านวัฒนธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจเลือก
ปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้านวัฒนธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ การควบคุมการซื้อขาย
จาก รัฐบาล ( x = 4.05) รองลงมาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ( x = 4.02) การ
รวมกลุ่ม เกษตรกรจัดตั้งสมาคมเพื่อดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกร ( x = 3.94) การประกันราคาจาก
รัฐบาล ( x = 3.92) การส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล ( x = 3.90) การควบคุม พื้นที่การปลูกจาก
รัฐบาล ( x = 3.02) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร
ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ พบว่า เพศของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อ ยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. อายุ พบว่า อายุของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง และด้านวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3. สถานภาพ พบว่ า สถานภาพของกลุ่ ม เกษตรกรชาวไร่ อ้ อ ยที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
ผลกระทบต่อการตัดสิน ใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สถานภาพของกลุ่ มเกษตรกรชาวไร่อ้ อ ยที่แ ตกต่า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กปลู ก อ้อ ยของ
เกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง และด้าน
วัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง
และด้านวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.
รายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดื อนของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายได้ต่อเดือน
ของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกปลูกอ้อยของเกษตรกร ใน
อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง และด้านวัฒนธรรม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลื อกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมและรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อย
ของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมระดับอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ปั จ จั ย ทั้ ง 4 ด้า น โดยเรี ย งล าดับ จากมากไปน้อ ย คื อ ด้ า นเทคโนโลยี รองลงมา ด้ า นวั ฒ นธรรม
ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ ส่วนสาคัญของการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตาม
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ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อย
เดือนของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร
ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี
ด้านการเมือง และด้านวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของทัตสัณฑ์ชัย ตรีสัตย์ และจานงค์ จุลเอียด ( 2560) เรื่อง สภาพทั่วไปทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกร พันธุ์อ้อย และการปลูกอ้อย ของเกษตรกร และปัญหาข้อเสนอแนะในการ
ปลูกอ้อยของเกษตรกรในอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.9 ปี จบการศึกษา ม.3 หรือ ป.6 มีประสบการณ์ ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย
21.9 ปี ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธกส. มีอาชีพหลักทาไร่อ้อย อาชีพรองทานา ส่วนใหญ่ไม่มีตาแหน่งทาง
ปกครอง มีเครื่องจักรกลในการปลูกอ้อย มีพื้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 236.39 ไร่ ใช้แรงงานเฉลี่ย 24.28
คน ส่วนใหญ่ใช้ทุน ตัวเอง และกู้เงิน ธกส. (2) การปลูกอ้อยของเกษตรกรในอาเภออู่ทอง ส่วนใหญ่ ไถ
ดะ ชักร่องเดี่ยว ระยะห่างระหว่างร่อง 1.5 เมตร การให้ปุ๋ยใช้แรงงานคน และใช้ปุ๋ยเคมีทั้งรองพื้นและ
แต่งหน้า การปลูกอ้อยใช้แรงงานคน ปลูกอ้อยโดยวางลาเดี่ยว การให้น้าส่วนใหญ่ยังคงอาศัยน้าฝน
การกาจัดวัชพืช และการเก็บเกี่ยวใช้แรงงานคน ในการตัดและขึ้นรถบรรทุกหลังการเก็บ เกี่ยวใช้
สารเคมีกาจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน ศัตรูอ้อยที่พบส่วนใหญ่เป็นหนอนกอ (3) นิยมปลูกโดยใช้พันธุ์ LK
92-11 (4) ภัย ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้ง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตมากที่สุด คือ
นโยบายของรัฐ ด้านต้นทุนการผลิต คือ น้ามัน การบริหารจัดการไร่ยังขาดทักษะความชานาญในการ
ปลูกอ้อย มีปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอ และเกษตรกรต้องการให้ รัฐบาลประกาศราคาอ้อยขั้นต้นก่อนตัด
ล่วงหน้า 6-7 เดือน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูก
อ้อย ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเห็นว่ามีกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการของตลาด เป็นพิเศษเพราะอาจเกิดผลกระทบกับราคาขาย
1.2 ด้านเทคโนโลยี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูก
อ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเห็นว่ามีข้อต้อง
ได้รับการพัฒนาแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรชาว ในเรื่องระบบการสื่อสารรับ -ส่ง
ข้อมูลที่รวดเร็ว
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1.3 ด้านการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อย
ในอาเภอเก้า เลี้ ย ว จั ง หวั ด นครสวรรค์ เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ เห็ น ว่า มีข้ อต้ องได้รั บการพัฒ นา
แก้ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรชาว ในเรื่องการควบคุม พื้นที่การปลูกจากรัฐบาล
1.4 ด้านวัฒนธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูก
อ้อยของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเห็นว่ามีข้อต้องได้รับ
การพัฒนาแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรชาว ในเรื่อง การปลูกอ้อยเป็น ตัวอย่างแห่ง
ความสาเร็จของครอบครัว
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรท าการศึ ก ษาตั ว แปรด้ า นอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กปลู ก อ้ อ ยของ
เกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น
2.2 ควรทาการศึกษาพฤติกรรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขต อาเภอเก้าเลี้ ยว จังหวัด
นครสวรรค์

