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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน
(2) สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกอ้อยโรงงาน (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงาน
ของเกษตรกร และ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงาน
การวิจัย ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ทาการศึก ษาคือ เกษตรกรผู้ปลูก อ้อยโรงงานในอาเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปลูกอ้อยโรงงานในปีการผลิต 2559/60 จานวน 340 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane ที่ค่า ความคลาดเคลื่อ น 0.05 ได้ก ลุ่ม ตัว อย่า งจานวน 184 ราย โดยการสุ่ม ตัว อย่า งแบบง่า ย
เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ
ผลการวิจัย พบว่า (1) เกษตรกรผู้ปลูก อ้อยโรงงานร้อยละ 57.10 เป็น เพศชาย มีอ ายุเ ฉลี่ย ที่ 49.59 ปี
มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ราย มีประสบการณ์ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 12.09 ปี มีแรงในการผลิตในครัวเรือน
เฉลี่ยอยู่ที่ 2.05 ราย มีแรงงานจ้างในการผลิตอ้อยเฉลี่ยเท่ากับ 6.27 ราย มีพื้นที่ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 23.52 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่
ปลูกอ้อยของตนเองเฉลี่ย 18.15 ไร่ และมีพื้นที่เช่าในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 20.12 ไร่ มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตเฉลี่ย
10,670.63 บาท/ไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,272.03 บาท/ไร่ และมีผลกาไรจากการจาหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 4,393.16 บาท/ไร่
(2) เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงานในช่วงต้นฤดูฝน มีการไถเตรียมดินก่อนปลูกเฉลี่ย 2.90 ครั้ง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่
ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยพบว่าร้อยละ 52.17 เป็นอ้อยตอ 2 มีอายุการไว้ตอเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ปี ซึ่งเกษตรกรเกือบ
ทุกคนได้ใช้เครื่องปลูกในการปลูกอ้อย ได้อาศัยน้าฝนในการปลูกอ้อย เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการใช้สารเคมีใ นการป้องกัน
กาจัดวัชพืช แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พบโรคระบาดในไร่อ้อย แต่พบแมลงศัตรูพืชคือ หนอนกอ เกษตรกรหนึ่งในสามมีการ
จ้างทั้งแรงงานคนและเครื่องเก็บเกี่ยว และเกษตรกรเกินครึ่งไม่มีการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว (3) ระดับความสาคัญที่มีผล
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และด้านการตลาดและจาหน่ายผลผลิต ที่มีระดับความสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานในระดับมาก ตามลาดับ
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Abstract

The objectives of the research were to study (1) social and economic factors
of sugarcane production farmers (2) general conditions and sugarcane production process
(3) opinions about factors relating to decision regarding sugarcane production of farmers
and (4) problems and recommendations of farmers about the decision to sugarcane
production.
This research was a survey. The population of this study was 340 sugarcane
production farmers of Kao Liao district, Nakhon Sawan province in the production year
of 2016/2017. Sample size identified by Taro Yamane formula with error of 0.05 and
samples of 184 farmers were determined using simple random sampling method. Data
was collected by conducting structured interview and was analyzed using computer
package. Statistics used were frequency, percentage, minimum value, maximum value,
arithmetic mean, standard deviation, and rankings.
The research results showed that (1) About 57.10% of sugarcane production
farmers were male with the average age of 49.59 years old. Their average household
members were 3.65 people. Farmers had the average sugarcane production experience of
12.09 years. The average household labor in the production was 2.05 people and the
average hired labor in sugarcane production equaled to 6.27 people. In addition, it
revealed that the average sugarcane production area was 23.52 rai. The average area for
sugarcane production that was owned by the farmers themselves was 18.15 rai and the
rental land was averagely 20.12 rai. The average revenue from product distribution was
10,670.63 Baht/rai with the average cost of production of 6,272.03 Baht/rai and the
average profits from product selling was 4,393.16 Baht/rai (2) Most of the sugarcane
farmers planted the sugarcane at the beginning of rainy season. There was the average of
2.90 times for soil preparation prior to planting which farmers mostly chose Khon Kaen 3
sugarcane. About 52.17% of the sugarcane planted was Tor 2 sugarcane with the average
age of sugarcane was equaled to 3.10 years. The farmers mostly used planter machine and
natural rainfall in sugarcane production. Almost all of famers used chemical pesticides for
pest control but most of the farmers did not encounter with the pandemic in sugarcane
farm. Instead, they found sugarcane stem borers as insect pests. One out of three of
farmers hired both workers and harvest machines and more than half of the farmers did
not burn the sugarcane prior to harvesting. (3) The level of importance affecting the
sugarcane production decision in the overall picture was at a medium level. The
production, the convenience in product transportation, and the marketing and product
distribution had a high level of importance towards the decision to produce sugarcane
respectively. (4) In general, farmers encountered with the problems regarding the decision
to produce sugarcane at a medium level with the problems about transportation,
marketing, and product distribution at a high level. Farmers agree with the
recommendations regarding decision to produce sugarcane in general at a high level with
the highest level recommendation about marketing and product distribution.
Keywords: Factors Relating, Decision Making, Sugarcane Production, Nakhon Sawan
Province
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ าเร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี ผู วิ จั ย ได รั บ ความกรุ ณ าเป น อย างสู งยิ่ งจาก
รองศาสตราจารย ดร. สมจิต โยธะคง ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย
ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อาจารยที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย ดร.เบญจมาศ อยูประเสริฐ
อาจารยที่ป รึกษารวม จากสาขาวิช าเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
ที่กรุณาสละเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดความรูและแนวความคิดทางดานวิชาการอันมี
คุณคา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้ถูกตองสมบูรณ พรอมทั้งใหกําลังใจ
ตลอดเวลาที่ผูวิจัยศึกษาคนควา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารยทุก ท านที่ ให ความรู ด านวิช าการ และเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่อํานวยความสะดวกทุกดานซึ่งมีผลทําใหการศึกษาประสบผลสําเร็จ
พร อ มกั น นี้ ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ นั ก ศึก ษาปริญ ญาโท รุน ที่ 17 โดยเฉพาะเพื่ อนๆ กลุ ม ภาคเหนื อ
ตอนลางที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และใหกําลังใจตลอดมา และขอขอบคุณพี่ๆ สํานักงานเกษตร
อําเภอเกาเลี้ยว ผูใหญบาน อาสาสมัครเกษตร และเกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน ในอําเภอเกาเลี้ยว
จั งหวั ดนครสวรรค ทุ กท านที่ เสี ย สละเวลา ให ความรว มมือ และอํ านวยความสะดวกในการเก็ บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ยั งได รับ การช ว ยเหลื อ และกํ าลั งใจจากบิ ดา มารดา และทุ ก คนใน
ครอบครัว ตลอดจนบุคคลตางๆ ที่ใหความชวยเหลืออีกมาก ที่ผูวิจัยไมสามารถกลาวนามไดหมดใน
ที่ นี้ ผู วิ จั ย รู สึ ก ซาบซึ้ ง ในความกรุ ณ าและความปรารถนาดี ข องทุ ก ท า นเป น อย า งยิ่ ง จึ ง กราบ
ขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนและ
สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน คุณคาและความดีอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอ
มอบแดบิดา มารดา ครูบาอาจารย ตลอดจนผูมพี ระคุณทุกทานไว ณ ที่นี้
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บทที่ 1

บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากทุก
สวนของออยสามารถนํ าไปใชประโยชนไดทั้งหมด จึงเป นการสรางมูลคาเพิ่ มให แกอุตสาหกรรมที่
ตอเนื่องได ออยนอกจากจะผลิตเปนน้ําตาลทรายแลว ยังนําผลพลอยไดจากการผลิตไปเปนวัตถุดิบใน
การผลิ ต เอทานอล เพื่ อ ใช เป น พลั ง งานทดแทน อี ก ทั้ ง ยั ง นํ า กากอ อ ยไปเป น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟา หรือนําไปผลิตเปนเยื่อกระดาษไดอีกดวย
ในป ก ารผลิ ต 2559/60 มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก อ อ ยทั่ ว ประเทศในเขตพื้ น ที่ สํ า รวจ
จํานวน 47 จังหวัด เปนจํานวน 10,988,489 ไร แบงเปนพื้นที่ปลูกออยสงโรงงาน 9,864,668 ไร และ
พื้ น ที่ ป ลูกออยเพื่ อทํ าพั น ธุ 1,123,821 ไร มีป ริมาณออยเปน จํานวน 103,533,437 ตัน แบงเป น
ปริมาณออยสงโรงงาน 92,989,092 ตัน และที่เหลือจํานวน 10,544,345 ตัน จะเปนปริมาณออยที่ไว
ใชเพื่อทําพันธุ ในปริมาณออยที่สงโรงงานนั้น สามารถผลิตเปนน้ําตาลทรายไดถึง 10,029,217.075 ตัน
มีประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลทราย/ตันออย รวมทั้งประเทศอยูที่ 107.90 กิโลกรัม/ตันออย และมี
การส ง ออกน้ํ า ตาล ไป น อกราช อาณ าจั ก ร ตั้ ง แต เ ดื อ น มกราคม – พ ฤศจิ ก ายน 2560
สูงถึง 6,414,964.11 ตัน สรางมูลคาสงออกไดถึง 102,745.56 ลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย, 2560)
จากรายงานพื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ยป ก ารผลิ ต 2559/60 สํานั ก งานคณะกรรมการอ อยและ
น้ําตาลทราย (2560) พบวา จังหวัดนครสวรรคมีพื้นที่การปลูกออย จํานวน 744,942 ไร แบงเปน
พื้นที่ปลูกออยสงโรงงาน 737,269 ไร และพื้นที่ปลูกออยเพื่อทําพันธุ 7,637 ไร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น
จากป การผลิ ต 2558/59 จํ า นวน 5,344 ไร หรือ คิ ดเป น รอ ยละ 0.72 มี ป ริ ม าณอ อ ยป การผลิ ต
2559/60 เปนจํานวน 6,965,208 ตัน แบงเปนปริมาณออยสงโรงงาน 6,893,466 ตัน เปนปริมาณ
ออยที่ไวใชเพื่อทําพันธุ 71,742 ตัน พบวามีปริมาณออยเพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2558/59 ถึง 449,350
ตัน คิดเปนรอยละ 6.45 ตัน และในปการผลิต 2559/60 มีผลผลิตเฉลี่ย 9.35 ตัน/ไร พบวามีผลผลิต
เฉลี่ยมากกวาในปการผลิต 2558/59 ถึง 0.54 ตัน/ไร คิดเปนรอยละ 5.78
อํ าเภอเก า เลี้ ย วก็ เป น อี ก อํ า เภอหนึ่ ง ที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ยเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี พื้ น ที่ ป ลู ก
ประมาณ 6,528 ไร ซึ่งพบวาในปจจุบันพื้นที่ปลูกออยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไดมีการผลักดัน
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นโยบายบริหารพื้นที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) อีกทั้งพื้นที่ที่เคยทํานา ยังตองเสี่ยงตอสถานการณ
ทางธรรมชาติ เชน ฝนทิ้งชวง การขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง และราคาขาวที่ตกต่ํา เปนตน
ดังนั้นจากสถานการณดังกลาวขางตนและผูวิจัยในฐานะนักสงเสริมการเกษตรในพื้นที่
จึงสนใจศึ กษาถึ งป จ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกับ การตัดสิน ใจปลูกอ อยโรงงานของเกษตรกร ซึ่ งสามารถนํ า
ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผน สงเสริม และพัฒนาการผลิตออยโรงงาน รวมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาวิธีการสงเสริมการเกษตรใหมีความเหมาะสมสําหรับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตออยของเกษตรกร รวมทั้งเปนการพัฒ นาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความ
ยากจนใหแกเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานตอไป

2. วัตถุประสงคการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน
2.2 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ของเกษตรกร
2.4 เพื่ อศึ กษาป ญ หาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ย วกับ การตัดสิน ใจปลูกออย
โรงงาน
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3. กรอบแนวคิดการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในอําเภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร คูมือการดําเนินงาน และงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1.1
1. ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของเกษตรกร
1.1 ปจจัยทางสังคม
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพสมรส
4) ระดับการศึกษา
5) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
6) การเปนสมาชิกกลุมและ
สถาบันเกษตรกร
7) ประสบการณในการปลูก
ออยโรงงาน
1.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ
1) จํานวนแรงงานในการผลิต
ออย
2) พื้นที่ปลูกออยโรงงาน
3) พื้นที่ถือครองในการปลูก
ออยโรงงาน
4) รายไดจากการจําหนาย
ผลผลิต

2. สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูก
ออยโรงงานของเกษตรกร
2.1 สภาพทั่วไปในการปลูกออย
โรงงาน
1) การไดรับการฝกอบรม
2) แหลงความรูเกี่ยวกับการ
ปลูกออย
3) รูปแบบการจําหนายผลผลิต
4) การขนสงออย
2.2 กระบวนการปลูกออยโรงงาน
ของเกษตรกร
1) ชวงระยะเวลาในการปลูก
2) การเตรียมดินกอนปลูก
3) พันธุออ ยที่ปลูก
4) ประเภทออย
5) วิธกี ารปลูก
6) ระยะเวลาไวตอ
7) แหลงน้ําที่ใชปลูก
8) ปุยที่ใช
9) การปองกันกําจัดวัชพืช
10) โรคระบาด
11) แมลงศัตรพืช

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3. ความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานของเกษตรกร ในประเด็น
ตางๆ ดังนี้
3.1 การผลิต
3.2 ความสะดวกในการขนสง
ผลผลิต
3.3 การตลาดและจําหนายผลผลิต
3.4 แหลงเงินทุนและสินเชื่อ
3.5 การไดรับการสนับสนุน/
สงเสริม
3.6 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ

4. ปญหาและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงาน ไดแก
4.1 ปญหาดานการผลิต
4.2 ปญหาดานการขนสง
4.3 ปญหาดานการตลาดและ
จําหนายผลผลิต
4.4 ปญหาดานแหลงเงินทุนและ
สินเชื่อ
4.5 ปญหาดานการไดรับการ
สนับสนุน/สงเสริม
4.6 ปญหาดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
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4. ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในอําเภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน ในเขตอําเภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ที่มีการปลูกออยโรงงาน ปการผลิต 2559/60 เทานั้น จํานวน 340 คน
4.2 ขอบเขตเชิ งเนื้ อ หา การวิ จั ย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาป จ จั ย ทางสั งคมและเศรษฐกิ จ ของ
เกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในประเด็นตางๆ ดังนี้ การ
ผลิต ความสะดวกในการขนสงผลผลิต การตลาดและจําหนายผลผลิต แหลงเงินทุนและสินเชื่อ การ
ได รับ การสนั บ สนุ น /ส งเสริม บุ คคลที่ มีอิทธิพ ลตอการตัดสิน ใจ และป ญ หาและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
4.3 ขอบเขตเชิงเวลา การวิจัยครั้งนี้ ไดเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561
ถึง เดือนมิถุนายน 2561

5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 เกษตรกรผูปลูกออย หมายถึง เกษตรกรที่ปลูกออยโรงงานปการผลิต 2559/2560
ในพื้นที่อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค
5.2 ออยโรงงาน หมายถึง ออยที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวสงเขาโรงงาน เพื่อใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
5.3 ออยปลูก หมายถึง ออยที่ปลูกใหมหรือออยปที่ 1
5.4 ออยตอ หมายถึง ออยที่ผานการเก็บเกี่ยวมาแลว และแตกกอขึ้นมาใหม โดยออยที่
ผานการเก็ บ เกี่ ยวมาแล ว 1 ครั้ง จะเรีย กวาออยตอ 1 หรืออ อยป ที่ 2 ถาออยที่ ผานการเก็บ เกี่ย ว
มาแลว 2 ครั้งจะเรียกวาออยตอ 2 หรือออยปที่ 3
5.5 ป จ จั ยทางสั งคม หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ กษา จํ านวน
สมาชิ กในครัวเรือน การเป นสมาชิกกลุมและสถาบัน เกษตรกร และประสบการณ ในการปลูกออย
โรงงาน
5.6 ปจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง จํานวนแรงงานการผลิตออย พื้นที่ปลูกออยโรงงาน
พื้ น ที่ ถือครองในการปลูกอ อยโรงงาน รายได จากการจําหนายผลผลิต ตน ทุน การผลิต และแหล ง
เงินทุนและสินเชื่อ
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5.7 การตลาดและผลตอบแทนด า นราคา หมายถึ ง การซื้ อ ขายอ อ ยโรงงาน และ
ผลตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน หรือรายไดจากการขายออยโรงงานของเกษตรกร
5.8 แหลงเงินทุนและสินเชื่อ หมายถึง ประเด็นดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อที่มีผลตอ
การตัดสินใจของเกษตรกรในการเขารวมโครงการฯ ไดแก ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย โรงงานน้ําตาล
สหกรณการเกษตร นายทุนในทองถิ่น เปนตน
5.9 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ หมายถึง ความคิดเห็นปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกรใน 6 ดาน ไดแก การผลิต ความสะดวกในการขนสงผลผลิต
การตลาดและจําหนายผลผลิต แหลงเงินทุนและสินเชื่อ การไดรับการสนับสนุน/สงเสริม และบุคคลที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
5.10 สภาพทั่วไปในการปลูกออยโรงงาน หมายถึง สภาพตางๆ เกี่ยวกับการปลูกออย
โรงงาน ไดแก การไดรับการฝกอบรม แหลงความรูเกี่ยวกับการปลูกออย รูปแบบการจําหนายผลผลิต
และการขนสงออย
5.11 กระบวนการปลูกออยโรงงาน หมายถึง ขั้นตอนการปลูกออยโรงงาน ทั้ง 12 ขอ ตั้งแต
ช ว งระยะเวลาในการปลู ก การเตรี ย มดิ น ก อ นปลู ก พั น ธุ อ อ ยที่ ป ลู ก ประเภทอ อ ย วิ ธี ก ารปลู ก
ระยะเวลาไวตอ แหลงน้ําที่ใชปลูก ปุยที่ใช การปองกันกําจัดวัชพืช โรคระบาด แมลงศัตรูพืช และ
วิธีการเก็บเกี่ยวออยโรงงาน
5.12 ปญ หาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสิน ใจปลูกออยโรงงาน
หมายถึง ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการขนสง ปญหาดานการตลาดและจําหนายผลผลิต ปญหา
ดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ ปญหาดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม และปญหาดานบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดนครสวรรค กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) โรงงานน้ํ าตาล สามารถนํา
ผลการวิจัยไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการผลิตออยโรงงานของเกษตรกรได
6.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดนครสวรรค กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) มีขอมูลประกอบการวางแผน
สงเสริมและพัฒนาการผลิตออยโรงงาน
6.3 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่เกี่ยวของกั บการตัด สิน ใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร สภาพทั่ วไปและกระบวนการปลู กออย
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โรงงานของเกษตรกร กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสงเสริมการเกษตรใหมีความเหมาะสมสําหรับเกษตรกร
ยิ่งขึ้น

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตร ในอาเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
2. กระบวนการปลูกอ้อยโรงงาน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. สภาพทั่วไปของอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานเกษตรอาเภอเก้าเลี้ยว (2560, น. 1-20) ได้รายงานถึงบริบทต่างๆ ของอาเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไว้ดังนี้
1.1 สภาพทั่วไปของอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอเก้าเลี้ยวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ติดต่อกับอาเภออื่นๆ
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลบางตาหงาย ตาบลหนองกรด อาเภอบรรพต
พิสัย และอาเภอโพทะเล (จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอชุมแสง
ทิศใต้
ติด ต่อ กั บ ต าบลหนองกระโดน ต าบลบ้ านแก่ ง และต าบล
บ้านมะเกลือ อาเภอเมืองนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลบางตาหงาย และตาบลหูกวาง อาเภอบรรพต
พิสัย
1.1.2 การปกครอง
ปั จ จุ บั น อ าเภอเก้าเลี้ ย ว มีพื้ น ที่ ป ระมาณ 256.713 ตารางกิ โลเมตร หรือ
160,446 ไร่ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตาบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่
ตาบลมหาโพธิ มีจานวน 5 หมู่บ้าน
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ตาบลเก้าเลี้ยว
ตาบลหนองเต่า
ตาบลเขาดิน
ตาบลหัวดง

มีจานวน 5 หมู่บ้าน
มีจานวน 10 หมู่บ้าน
มีจานวน 11 หมู่บ้าน
มีจานวน 12 หมู่บ้าน

1.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
อาเภอเก้าเลี้ยวเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าปิงไหลผ่านจากเหนือจดใต้ ระยะทาง
20 กิโลเมตร มีลาคลองหลายสายที่แยกจากแม่น้าปิงเข้าไปในพื้นที่อาเภอ โดยแต่ละตาบลมีลักษณะ
ภูมิประเทศ ดังนี้
1) ตำบลเก้ำเลี้ยว ลักษณะเป็นที่ราบตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าปิงทางทิศตะวันออก
มีแม่น้าปิงไหลผ่านในแนวเหนือ – ใต้ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ลักษณะดินเป็นดินริมฝั่ง
แม่ น้ า เหมาะแก่ก ารปลู ก ไม้ ผ ล พื้ น ที่ ต อนกลางและพื้ น ที่ ท างทิ ศตะวัน ออกของต าบลเป็ น ที่ ราบ
เหมาะสมกับการทานาและปลูกพืชไร่
2) ต ำบลมหำโพธิ มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าปิ ง ทางทิ ศ
ตะวันออก มีแม่น้าปิงไหลผ่านในแนวเหนือ – ใต้ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
ปลูกไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่ทางทิศตะวันออกของตาบลเหมาะสมกับ
การทานา และปลูกพืชไร่
3) ตำบลหนองเต่ำ มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม น้ามักจะท่วมในฤดูฝน
และในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้า สภาพพื้นที่ดินโดยทั่วไปเหมาะแก่การนาถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจาก
สภาพดังกล่าว เกษตรกรก็ยังนิยมทานา แหล่งน้าส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากแม่น้าปิง ไหลผ่านคลอง
กระถิน
4) ตำบลเขำดิน สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก
เล็กน้อย มีแม่น้าปิง เป็นแม่น้าสายหลักในการทาการเกษตร ทอดยาวตลอดแนวด้านตะวันออกของ
ตาบล ประชาชนตั้งถิ่นฐานตามแนวของแม่น้าปิง
5) ตำบลหัวดง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ถึงเป็นลูกคลื่น มี 2
ลักษณะ คือบริเวณใกล้แม่น้าปิ ง เป็นสันริมน้า ส่วนตอนใน เป็นที่ราบ มีลาคลองหลายสาย ได้แก่
คลองบ้านกระเบื้อง, คลองขุย
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ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 2)
1.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งออกได้ 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ
ฤดูหนาว จะร้อนที่สุดในเดือน เมษายน – พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 39 – 42 องศาเซลเซียส
และมีอากาศเย็นที่สุดช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 22 – 27 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น้ าฝนโดยเฉลี่ ย 1,300 มิ ล ลิ เมตร/ปี โดยมี ฝ นตกชุ ก ที่ สุ ด ช่ ว งเดื อ นกั น ยายน เฉลี่ ย เกิ น กว่า 330
มิลลิเมตร ดังแสดงรายละเอียดปริมาณน้าฝน ในตารางที่ 2.1
กล่าวโดยสรุป ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของอาเภอเก้าเลี้ยว มีความเหมาะสม
สาหรับการปลูกอ้อยโรงงาน เนื่องจากอ้อยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตอยู่ที่ 30-35
องศาเซลเซียส และยังมีปริมาณน้าฝนที่เหมาะสมคือ มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,200-1,500 มิลลิเมตร/ปี
ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณน้าฝนอาเภอเก้าเลี้ยว ปี 2558
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

ปริมาณน้าฝนอาเภอเก้าเลี้ยว ปี 2558
ปริมาณน้าฝน (ม.ม.)
จานวนวันที่ฝนตก (วัน)
4.4
61
79.1
19.9
40.5
128
17.7
121.9

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
เดือน
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ปริมาณน้าฝนอาเภอเก้าเลี้ยว ปี 2558
ปริมาณน้าฝน (ม.ม.)
จานวนวันที่ฝนตก (วัน)
87.2
203.4
159.7
10.2
0
872

หมายเหตุ

ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 3)
1.1.5 แหล่งน้้าธรรมชาติ/ชลประทาน
อาเภอเก้าเลี้ยว มีแม่น้าปิงเป็นแหล่งน้าที่สาคัญซึ่งไหลผ่านจากเหนือจดใต้
ระยะทาง 20 กิโลเมตร มีล าคลองหลายสายที่แยกจากแม่น้าปิงเข้าไปในพื้น ที่อาเภอ เช่น คลอง
กระเบื้อง คลองหาดเสลา คลองท่าขนมจีน คลองเก้าเลี้ยว และคลองกระถิน นอกจากนั้นมีบึงขนาด
ใหญ่ เป็นแหล่งกักเก็บน้า เช่น บึงเพรียง บึงหลวง มีระบบชลประทานซึ่งรับส่ง -น้า จากคลองกระถิน
ซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ไม่สมบูรณ์ ในเขตตาบลหนองเต่าทั้ง 10 หมู่ ตาบลหัวดง หมู่ที่ 6, 7, 8, 9
และตาบลเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 1, 2 และ 4 นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าที่สาคัญอื่นๆ อีก คือ บ่อบาดาล บ่อ
เจาะ บ่อน้าตื้น สระน้า และลาเหมือง
กล่าวโดยสรุป ในพื้นที่อาเภอเก้าเลี้ยว มีทั้งแม่น้าสายหลัก ได้แก่แม่น้าปิง และคลอง
อีกหลายสาย ทาให้พื้นที่ในอาเภอเก้าเลี้ยวนั้น มีน้าตลอดทั้งปี จึงเหมาะสาหรับการทาการเกษตร
ต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการปลูกอ้อยโรงงานด้วย
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ภาพที่ 2.2 แผนที่แสดงพื้นที่ชลประทานอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 3)
1.2 สภาพเศรษฐกิจ
1.2.1 สถานการณ์การผลิตโดยทั่วไป
อาเภอเก้าเลี้ยว มีจานวนพื้นที่ที่ทาการเกษตร ตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ทั้งหมด 126,184 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 4,844 ครัวเรือน รายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) จำนวนประชำกร
จานวนครัวเรือนเกษตรกรของอาเภอเก้าเลี้ยว มีจานวน 4,844 ครัวเรือน
โดยสามารถแยกเป็นรายตาบลได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกรแยกรายตาบลของอาเภอเก้าเลี้ยว
ตาบล
ตาบลเก้าเลี้ยว
ตาบลมหาโพธิ
ตาบลหนองเต่า
ตาบลหัวดง
ตาบลเขาดิน
รวม

ครัวเรือน
426
599
1,290
1,161
1,368
4,844
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ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 4)
2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำงกำรเกษตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
โดยจาแนกเป็นรายพืช โดยแบ่งเป็นพืชไร่อื่นๆ และอ้อยโรงงานตามตารางที่ 2.3-2.4
ตารางที่ 2.3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรสาหรับพืชไร่อื่นๆ อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์
ตาบล
เก้าเลี้ยว
มหาโพธิ
หนองเต่า
เขาดิน
หัวดง
รวม

ข้าว
4,321
4,736
47,365
17,998
31,864
106,284

พืชไร่
2,127
2,078
2,018
3,963
6,190
16,387

ชนิดพืช (ไร่)
ไม้ดอก
160
396
196
434
378
1,564

ผัก
130
319
8
330
62
849

ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 6)
ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ (อ้อยโรงงาน) ของอาเภอเก้าเลี้ยว
ตาบล
เก้าเลี้ยว
มหาโพธิ
หนองเต่า
เขาดิน
หัวดง
รวม

พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน (ไร่)
1,560.98
2,770.66
1,199.70
3,230.01
8,132.30
16,893.65

ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 11)

ไม้ผล
125
244
96
485
150
1,100
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ภาพที่ 2.3 แผนที่แสดงพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ (อ้อยโรงงาน) ของอาเภอเก้าเลี้ยว
ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 10)
1.2.2 เขตความเหมาะสมที่ดินส้าหรับการปลูกอ้อย
เขตความเหมาะสมที่ ดิ น ส าหรั บ การปลู ก อ้ อ ย อ าเภอเก้ า เลี้ ย ว จั ง หวั ด
นครสวรรค์ มีพื้นที่ความเหมาะสมในระดับมาก (S1) จานวน 76,210.01 ไร่ โดยจาแนกเป็นรายตาบล
ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ (อ้อย) ของอาเภอเก้าเลี้ยว
ระดับความเหมาะสม (ไร่)
ผลรวมทั้งหมด
N
S1
S2
S3
เก้าเลี้ยว
3,704.85
1,508.12
2,569.31
171.73
7,954.01
มหาโพธิ
2,883.53
2,068.16
5,199.17
271.11
10,421.97
หนองเต่า
16,711.95
38,396.74
1,549.41
56,658.10
เขาดิน
10,407.69
5,438.69
7,112.16
34.70
22,993.25
หัวดง
11,441.66
28,798.30
8,677.55
389.55
49,307.06
รวม
45,149.69
76,210.01
25,107.60
867.09
147,334.38
หมายเหตุ : N = ไม่เหมาะสม, S1 = เหมาะสมมาก, S2 = เหมาะสมปานกลาง, S3 = เหมาะสมน้อย
ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 8)
ตาบล
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ภาพที่ 2.4 แผนที่แสดงความเหมาะสมที่ดินสาหรับการปลูกอ้อยอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : แผนจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร Zoning (2560, น. 8)
กล่าวโดยสรุปว่า อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่256.713 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 160,446 ไร่ และมีพื้นที่ทางการเกษตร จานวน 126,184 ไร่ มีพื้นที่เหมาะสมสาหรับ
ปลูกอ้อยโรงงาน S1 เหมาะสมมาก จานวน 76,210.01 ไร่ แต่พบว่ามีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานทั้งอาเภอ
เพียง 16,893.65 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 4,566 ครัวเรือน โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้นาแนวคิด
ต่างๆ มากาหนดประเด็นศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของ
เกษตรกร ในอ าเภอเก้ า เลี้ ย ว จั งหวั ด นครสวรรค์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดั บ
การศึกษา การเป็นสมาชิก กลุ่มและสถาบันเกษตรกร ประสบการณ์ในการปลูกอ้อยโรงงาน จานวน
แรงงานในการผลิตอ้อย พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน พื้นที่ถือครองในการปลูกอ้อยโรงงาน รายได้จากการ
จาหน่ายผลผลิต ต้นทุนการผลิต และแหล่งเงินทุนและสินเชื่อ

2. กระบวนการปลูกอ้อยโรงงาน
2.1 กระบวนการปลูกอ้อยโรงงาน
สถาบันวิจัยพืชไร่ (2554) ได้กล่าวถึงกระบวนการปลูกอ้อยโรงงานไว้ 9 ข้อดังนี้
2.1.1 แหล่งปลูก
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แหล่ งปลู กอ้อยที่สาคัญ คือภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุ พรรณบุรี กาญจนบุรี
ราชบุ รี ลพบุ รี นครสวรรค์ กาแพงเพชร เป็นต้น และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ เป็นต้น
1) สภำพพื้นที่ สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับ การปลูกอ้อยควรเป็นที่ดอน
หรือที่ลุ่มที่ไม่มีน้าท่วมขัง ความสูงจากระดับน้าทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร มีความลาดเอียงไม่เกินร้อย
ละ 3 ห่ า งไกลจากแหล่ ง มลพิ ษ และการคมนาคมสะดวก อยู่ ห่ า งจากโรงงานน้ าตาลไม่ เกิ น 60
กิโลเมตร
2) ลักษณะดิน อ้อยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ดินเหนียว หรือดิน
ร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง อินทรียวัตถุไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5 ระดับหน้าดิน
ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร การระบายน้าและถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง
5.5-7.0
3) สภำพภูมิอำกำศ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตควรอยู่ที่ 30-35
องศาเซลเซียส ในช่วงอ้อยอายุ 10-11 เดือน ปริมาณน้าฝน 1,200-1,500 มิลลิเมตรต่อปี กระจาย
สม่าเสมอในช่วงอ้อยอายุ 1-8 เดือน และควรมีช่วงปลอดฝน 2 เดือน ก่อนการเก็บเกี่ยว
2.1.2 พันธุ์อ้อย
1) กำรเลือกพันธุ์ ควรเลือกพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตสูง และมีคุณ ภาพความหวาน
มากกว่า 10 ซีซีเอส ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง แส้ดา กอตะไคร้ ทนทานต่อหนอนกอลานจุดใหญ่
หรือหนอนกอลายจุดเล็ก เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ไว้ตอได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
และให้ผลผลิตไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของอ้อยปลูก
2) พันธุ์ที่นิยมปลูก ส่วนใหญ่มีความสูงตั้งแต่ 250-300 เซนติเมตร ลาต้นตั้ง
ตรง ไม่หักล้ม ลอกกาบง่าย ทนแล้ง ออกดอกเล็กน้อยถึงปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว 10-13 เดือน ให้
ผลผลิตสูงกว่า 13-19 ตันต่อไร่ ความหวาน 11-17 ซีซีเอส ขึ้นไป พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสาหรับแหล่ ง
ปลูกต่างๆ จากการแนะนาของทางราชการมีดังนี้
(1) ปลูกในทุกภำคของประเทศ มี 5 พันธุ์
ก. เค 84-200 เป็นพันธุ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทรงกอแคบ
คอใบสี น้ าตาลแดงเข้ ม กาบใบมีไขมาก ไม่ มีขน ปล้ องป่องกลาง แตกกอน้ อย โตช้ าในระยะแรก
ต้านทานต่อโรคแส้ดา และเหี่ยวเน่า แดง ทนทานต่อหนอนกอลายจุดใหญ่และทนทานปานกลางต่อ
หนอนกอลายจุดเล็ก
ข. อู่ทอง 3 ทรงกอแคบ คอใบสีน้าตาลอ่อน กาบในสีม่วงปนเขียว
มีไขปานกลาง ไม่มีขน ลอกกาบค่อนข้างยาก แตกกอปานกลาง โตเร็ว อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
ต้านทานต่อโรคแส้ดา ทนทานต่อโรคกอตะไคร้ และหนอนกอลายจุดใหญ่

16
ค. เค 88-92 เป็นพันธุ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทรงกอค่อนข้าง
กว้าง หักล้มง่าย คอใบเขียวปนน้าตาล กาบใบเขียวปนม่วง มีไขปานกลาง ปล้องเป็นรูทรงกระบอก
แตกกอดี โตเร็ว ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงและแส้ดา
ง. อู่ทอง 1 ทรงกอกว้าง คอใบสีเขียวอมน้าตาล กาบในสีเขียว มี
ไขปานกลาง มีขนเล็กน้อย ปล้องคอดกลาง แตกกอมาก โตเร็ว ต้านทานต่อโรคแส้ดา ทนทานต่อ
หนอนกอลายจุดใหญ่และทนทานปานกลางต่อหนอนกอลายจุดเล็ก
จ. เอฟ 156 เป็นพันธุ์จากประเทศไต้หวัน ทรงกอแคบ ยอดตั้ง ใบ
แคบสีเขียวเข้ม คอใบสีน้าตาลเข้ม กาบใบมีไขปานกลาง ขนมาก ปล้องคอดกลาง แตกกอปานกลาง
โตเร็ว ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง และหนอนกอลายจุดใหญ่ อ่อนแอต่อโรคแส้ดา
(2) ปลูกในภำคกลำงและภำคเหนือ มี 4 พันธุ์
ก. เค 90-77 เป็นพันธุ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทรงกอค่อนข้าง
กว้าง ใบแคบ สีเขียวเข้ม คอใบสีเขียวอมน้าตาล กาบใบมีไขมากลอกยาก ปล้องทรงกระบอก แตกกอ
ปานกลาง ไม่ออกดอก ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
ข. เค 76-4 เป็นพันธุ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทรงกอกว้าง หัก
ล้มง่าย คอใบสีน้าตาลอมเขียว กาบใบสีเขียว ไขปานกลาง ข้อโปน วงไขชัดเจน ลาสีเหลือง ปล้องคอด
กลาง แตกกอปานกลาง โตเร็ว
ค. อู่ทอง 4 ทรงกอกว้าง หักล้มปานกลาง คอใบสีน้าตาลอมเขียว
กาบใบสีม่วง ไขปานกลาง มีขนกลางกากใบ ปล้องโคนโต แตกกอปานกลาง ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่า
แดงและแส้ดา
ง. อู่ท อง 5 ทรงกอแคบ ใบยาวขนาดใหญ่ สี เขียว ล าสี เขียวอม
เหลือง ไขปานกลาง ข้อเรียบ ปล้องป่องกลาง กาบใบสีเขียว ไม่มีขน ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ดา
2.1.3 การปลูก
1) ฤดูปลูก
(1) ต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม สาหรับการปลูก ในเขต
ชลประทาน หรือระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม สาหรับในพื้นที่อาศัยน้าฝน
(2) ปลำยฤดูฝน เป็นการปลูกอ้อยข้ามแล้ง จะปลูกอ้อยในระหว่างเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน ในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ที่ไม่มีชั้นดินเหนียวหรือดินลูกรัง
2) กำรเตรียมดิน
ถ้ า มี ชั้ น ดิ น ดาน หรื อ ความหนาแน่ น รวมของดิ น ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 50
เซนติเมตร มีค่ามากกว่า 1.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือหลังการรื้อตอเพื่อเตรียมดินปลูกใหม่
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ทุกครั้ง ต้องไถระเบิดดินดานให้ลึก 50-75 เซนติเมตร ถ้าดินมาค่าอินทรียวัตถุต่ากว่าร้อยละ 1.5 ให้
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) หว่ำนพืชบำรุงดินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ ปอเทือง โสนอัฟริกัน อัตรา
3 กิโลกรัมต่อไร่ ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ ถั่วเขียว อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถั่วพร้า อัตรา 10 กิโลกรัมต่อ
ไร่ แล้วไถกลบในระยะเริ่มติดฝัก หรือหลังเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชบารุงดิน
(2) หว่ำนปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกที่ย่อยสลำยดีแล้ว อัตรา 1,000-2,000
กิโลกรัมต่อไร่
(3) ใส่ ก ำกตะกอนหม้ อกรองหรือ ฟิ ล เตอร์เค้ ก อั ต รา 5,000-8,000
กิโลกรัมน้าหนักแห้งต่อไร่ ยกเว้น ในดินมีค่าความเป็นกรดด่างมากกว่า 7.5
(4) ใส่ชำนอ้อยแห้งหรือบำกำส อัตรา 2,000 กิโลกรัมน้าหนักแห้งต่อไร่
เพื่อช่วยให้โครสร้างดินดีขึ้น
ไถด้วยผาลสาม 1-2 ครั้ง ลึก 30-50 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน ถ้าปลูก
ต้นฤดูฝน ให้พรวน 1 ครั้ง ถ้าปลูกปลายฤดูฝน ต้องพรวนเพิ่ม 2-3 ครั้ง จนหน้าดินร่วนซุย และคราด
เก็ บ เศษซาก ราก เหง้า หั ว และไหลของวั ช พื ช ออกจากแปลง พื้ น ที่ ร าบหรื อ พื้ น ที่ มี ก ารให้ น้ า
ชลประทาน ควรปรับระดับพื้นที่ให้มีความลาดเอียงประมาณร้อยละ 1
3) กำรเตรียมท่อนพันธุ์
สาหรับการทาแปลงพันธุ์และแปลงปลูก จาเป็นต้องทาแปลงพันธุ์ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืชที่สาคัญ และลดต้นทุนการผลิต โดยเตรียมแปลงพันธุ์ 1 ไร่
สาหรับ แปลงปลูก 10 ไร่ ให้ ใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากแปลงที่ไม่มีโรคใบขาว เหี่ ยวเน่าแดง แส้ ดา กอ
ตะไคร้และหนอนกอลายจุดใหญ่ระบาด ช่วงอ้อยอายุ 1-4 เดือน ให้สารวจแปลงพันธุ์อย่างสม่าเสมอ
ถ้าพบพันธุ์ปลอมปน หรืออ้อยที่เป็นโรคที่สาคัญ ต้องขุดอ้อยทั้งกอเผาทาลายนอกแปลงปลูกทันที่ ถ้า
พบการทาลายของหนอนกอลายจุดใหญ่ ให้ตัดเฉพาะลาอ้อยที่ถูกทาลาย ผ่าลาอ้อยแล้วทาลายตัว
หนอน
4) วิธีกำรปลูก ทาการยกร่องปลูกให้มีระยะห่างระหว่างร่อง 1.0-1.5 เมตร
ในกรณีที่ปลูกปลายฤดูฝน เมื่อยกร่องแล้วต้องรีบปลูกอ้อยทันทีเพื่อรักษาความชื้นในดิน อ้อยที่มีการ
แตกกอมากหรือปานกลาง ให้ปลูกเป็นแถวเดี่ยว ส่วนอ้อยที่มีการแตกกอน้อย ให้ปลูกเป็นแถวคู่ ระยะ
ในแถวคู่ประมาณ 30-50 เซนติเมตร ในแปลงพันธุ์ วางท่อนพันธุ์คู่ ให้แต่ละคู่ห่างกัน 50 เซนติเมตร
ส่ว นแปลงปลู กวางล าอ้อยในร่องแบบต่อเนื่อง โดยให้ ส่ ว นโคนและยอดสลั บเกยกันประมาณ 30
เซนติเมตร แล้วใช้มีดตัดลาต้นอ้อยเป็น 3 ส่วน แปลงปลูกในช่วงต้นฤดูฝน กลบดินให้สม่าเสมอหนา
3-5 เซนติเมตร ส่วนแปลงปลูกในช่วงปลายฤดูฝน กลบดินให้แน่นและหนาประมาณ 20 เซนติเมตร
การปลูกด้วยเครื่องปลูก เครื่องจะเปิดร่องใส่ปุ๋ยวางท่อนพันธุ์และกลบดินโดยอัตโนมัติ
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2.1.4 การดูแลรักษา
1) กำรให้ปุ๋ย
(1) ให้ปุ๋ยเคมีหลังปลูก หรือหลังตัดแต่งตออ้อย 2 ครั้ง
ก. ดินร่ว นปนทรำย ควรให้ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 หรือ 13-13-21
ครั้งแรกใส่รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังแต่งตออ้อย 1 เดือน ใช้อัตรา 20 กิโลกรัม ต่อไร่ ครั้งที่สอง
ใส่เมื่ออายุ 2-3 เดือน อัตรา 60 กิโลกรัม ต่อไร่ ถ้าเป็นอ้อยตอการใส่ครั้งแรกให้เพิ่มปุ๋ยสูตร 46-0-0
อัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่
ข. ดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว ควรให้ ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ใส่ครั้งแรก
หลังปลูกหรือหลังตัดแต่งตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัม ต่อไร่ ครั้งที่สอง ใส่เมื่ออายุ 2-3 เดือน อัตรา
40 กิโลกรัมต่อ
(2) อ้อยปลูกและอ้อยตอที่ปลูกในเขตพื้นที่ชลประทำน เมื่ออ้อยอายุ 23 เดือน ให้เพิ่มปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
(3) กำรให้ ปุ๋ ยทุกครั้ง ทั้งในอ้อ นปลู กและอ้อยตอควรให้ ขณะที่ ดิน มี
ความชื้น โดยโรยข้างแถวอ้อยห่างประมาณ 10 เซนติเมตร และต้องฝังกลบปุ๋ย ยกเว้น การให้ปุ๋ยรอง
ก้อนร่อง
2) กำรให้น้ำ
สาหรับในแหล่งปลูกที่มีน้าชลประทาน หรือแล่งน้าตามธรรมชาติ
(1) ควรให้น้ำตำมร่องทันที หลังปลูกประมาณครึ่งหนึ่งของร่อง โดยไม่
ต้องระบายออก กรณีที่ไม่สามารถปรับพื้นที่ให้มีความลาดเอียงได้ ควรให้น้าแบบพ่นฝอย
(2) ต้องไม่ให้อ้อยจำกน้ำติดต่อกันนำนกว่ำ 20 วัน ช่วงอายุ 1-6 เดือน
ซึ่งเป็นระยะการเจริญเติบโต และนานกว่า 30 วัน ช่วงอายุ 6-10 เดือน ซึ่งเป็นระยะการสะสมน้าตาล
(3) งดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน ซึ่งเป็นระยะสุกแก่ ถ้าฝนตกหนัก
ต้องระบายน้าออกทันที
(4) ให้น้ำทันทีหลังตัดแต่งตออ้อย
2.1.5 โรคที่ส้าคัญและการป้องกันก้าจัด
1) โรคใบขำว
(1) สำเหตุ เชื้อไฟโตพลาสมา
(2) ลักษณะอำกำร ใบอ้อยเรียวแคบเล็ก สีเขียวอ่อนหรือขาว แตกกอ
เป็ น ฝอย แคระแกร็น พบทุกระยะการเจริญ เติบโต อาการจะปรากฏชัดเจนในอ้อยตอที่ เกิดใหม่
โดยเฉพาะในอ้อยอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป จะสังเกตได้จากการแตกหน่อสีขาวที่โคนกอหรือตาข้าง พบ
โรคในทุกแหล่งปลูก สามารถแพร่ระบาดโดยทางท่อนพันธุ์ ทาให้ผลผลิตเสียหายได้ร้อยละ 30-100
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(3) ช่วงเวลำระบำด ระบาดรุนแรงในฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่ง
ปลูกที่เป็นดินร่วนปนทราย
(4) กำรป้องกันกำจัด
ก. ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด หากมีความ
จาเป็นให้แช่ท่อนพันธุ์ในน้าร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง
ข. ขุดตออ้อยที่เป็นโรค และนาไปทาลายนอกแปลงปลูก
ค. ในแหล่งที่พบการระบาดของโรคเป็นประจา หลังเก็บเกี่ยวแล้ว
ให้รื้อแปลงและทาลายตออ้อย
ง. ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรค เช่นถั่วมะแฮะ ถั่วพร้า ถั่ว
เหลือง หรือข้าวโพดเป็นต้น
2) โรคเหี่ยวเน่ำแดง
(1) สำเหตุ เชื้อรา Colletotichum Falcatum, Fusarium moliniforme
(2) ลักษณะอำกำร ยอดเหลือง ต่อมาจะแห้ง เนื้อในลาอ้อยเน่าช้าสีแดง
หรือสีน้าตาลม่วง ทาให้ต้นอ้อยตาย อ้อยปลูกใหม่จะเริ่มแสดงอาการในเดือนที่ 6-7 ทาให้ผลผลิต
ลดลงถึงร้อยละ 20-70 ส่วนในอ้อยตอจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่ 2-3 เดือนหลังแตกกอ ทาให้ผลผลิต
ลดลงร้อยละ 50-100 เชื้อรานั้นติดไปกับท่อนพันธุ์ และแพร่ไปตามดิน สปอร์ปลิวไปตามลมและน้า
พบระบาดในแหล่งปลูกภาคกลาง
(3) ช่วงเวลำระบำด ระบาดรุนแรงในฤดูฝน
(4) กำรป้องกันกำจัด
ก. ปลูกพันธุ์ที่ต้านทานโรค ได้แก่ เค 84-200 เค 88-92 เค 90-77
เอฟ 156 อู่ทอง 4 หรือขอนแก่น 1
ข. ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด
ค. ถ้าระบาดในแปลงอ้อยปลูก ควรงดการให้ปุ๋ยและน้าแล้วรีบตัด
อ้อยส่งโรงงาน
ง. หลังเก็บเกี่ยวให้ขุดตออ้อยที่เป็นโรคเผาทาลาย และไถตากดิน
2-3 ครั้ง ก่อนปลูกอ้อยใหม่
3) โรคแส้ดำ
(1) สำเหตุ เชื้อรา Ustilago scitaminea
(2) ลักษณะอำกำร อ้อยแตกยอดออกมาเป็นแส้สีดา พบอาการรุนแรง
ในอ้อยตอมากกว่าในอ้อยปลูกใหม่ ทาให้ตอแคระแกร็นไม่ให้ลาหรือลาเล็กผอมและแห้งตาย พบโรค
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ในทุกแหล่งปลูก เชื้อราติดไปกับท่อนพันธุ์ แพร่ไปตามดิน สปอร์ปลิวไปตามลมและน้า ทาให้ผลผลิต
ลดลงร้อยละ 50-80 และคุณภาพลดลงร้อยละ 10-20
(3) ช่วงเวลำระบำด ตลอดฤดูปลูก
(4) กำรป้องกันกำจัด
ก. ใช้อ้อยพันธุ์ต้านทานต่อโรค ได้แก่ อู่ทอง 1 อู่ทอง 3 อู่ทอง 4
ขอนแก่น 1 เค 84-200 หรือเค 88-92
ข. ไม่ควรใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด
ค. แช่ ท่ อ นพั น ธุ์ ก่ อ นปลู ก ด้ ว ยสารป้ อ งกั น ก าจั ด โรคพื ช ได้ แ ก่
ไตรอะไดมีฟอน และโพรพิโคนาโซล นาน 30 นาทีก่อนปลูก
4) โรคกอตะไคร้
(1) สำเหตุ เชื้อไฟโตพลาสมา
(2) ลักษณะอำกำร อ้อยแตกกอเป็นฝอยคล้ายกอตะไคร้ ต้นแคระแกร็น
ใบแคบเล็ก สีเขียว อาการรุนแรงในอ้อยตอจนไม่มีลาให้เก็บเกี่ยว พบระบาดในแหล่งปลูกภาคกลาง
โรคติดต่อไปกับท่อนพันธุ์ ทาให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 20-50 ในอ้อยปลูก และทั้งหมดในอ้อยตอ
(3) ช่วงเวลำระบำด ตลอดฤดูปลูก
(4) กำรป้องกันกำจัด
ก. ใช้อ้อยพันธุ์ต้านทานต่อโรค ได้แก่ อู่ทอง 3
ข. ไม่ควรใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด
2.1.6 แมลงศัตรูที่ส้าคัญและการป้องกันก้าจัด
1) หนอนกอลำยจุดใหญ่ หรือหนอนเจำะลำต้นอ้อย
(1) ลักษณะและกำรทำลำย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน สีน้าตาลเข้ม
ลาตัวยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร วางไข่เป็นกลุ่มคล้ ายเกล็ดปลา มีไขหุ้ ม ตามใบ กาบใบ และลาต้น
หนอนสีขาวนวล โตเต็มที่ยาวประมาณ 2.0 เซนติเมตร มีลายที่ด้านข้างและบนลาตัว มีจุดกลมขนาด
หัวเข็มหมุดหลังลาตัว หนอนจะเจาะลาต้นอ้อยบริเวณส่วนยอด แล้วกัดกินเนื้ออ้อย
(2) ช่วงเวลำระบำด ระบาดรุนแรงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงร้อยละ 70-80
ใกล้แหล่งน้าหรือติดกับนาข้าว เข้าทาลายตั้งแต่อ้อยย่างปล้องอายุประมาณ 5 เดือน จนถึงระยะเก็บ
เกี่ยว
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(3) กำรป้องกันกำจัด
ก. หลังเก็บเกี่ยว ใช้ใบอ้อยคลุมดิน เพื่อป้องกันการทาลายของ
หนอน
ข. ในแหล่งที่พบการระบาดเป็นประจา ให้ปลูกพันธุ์ทนทาน ได้แก่
เค 84-200 อู่ทอง 1 อู่ทอง 3 หรือเอฟ 156
ค. ตัดอ้อยที่ถูกทาลาย แล้วผ่าลาอ้อยทาลายหนอนที่อยู่ภายใน
ง. ทาการป้องกันโดยวิธีผสมผสาน โดยใช้สารไซเพอร์เมทริน หรือ
ใช้แตนเบียนหนอนโคทีเชีย 100-500 ตัวต่อไร่ ปล่อยทุกๆ 7 วัน จานวน 4 ครั้ง หรือใช้แตนเบียนไข่
ไตรโคแกรมมา 20,000 ตัวต่อไร่ ปล่อยทุกๆ 15 วัน จานวน 5-7 ครั้ง
2) หนอนกอลำยจุดเล็ก
(1) ลักษณะและกำรทำลำย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้าตาล ลาตัว
ยาง 1.0-1.5 เซนติเมตร ปี กคู่ห น้ าสี น้าตาลเข้ม มีจุดสี น้าตาลดาเลื อนๆ อยู่ข้างละจุด ปีกคู่ห ลั งสี
น้ าตาลอ่อน วางไข่เป็ น กลุ่ มที่ ใบ หนอนมีล ายสี น้ าตาลด าสลั บ ขาว หั ว สี น้ าตาลเข้ม โตเต็มที่ ยาว
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร มีจุดขนาดเล็กบนหลังปล้องละคู่ หนอนวัยที่ 3 ทิ้งตัวลงมาเจาะที่โคนหน่อ
อ้อยระดับผิวดิน กัดกินส่วนเจริญเติบโตของอ้อย ทาให้ยอดอ้อยแห้งตาย พบการระบาดในทุกแหล่ง
ปลูกอ้อย
(2) ช่วงเวลำระบำด ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศแห้งแล้ง หรือช่วง
อ้อยแตกกออายุ 1-4 เดือน
(3) กำรป้องกันกำจัด
ก. หลังเก็บเกี่ยว ใช้ใบอ้อยคลุมดิน เพื่อป้องกันการทาลายของ
หนอน
ข. ในแหล่งที่พบการระบาดรุนแรงเป็นประจา ให้ปลูกอ้อยหลายๆ
พันธุ์คละกัน และควรปลูกพันธุ์ทนทานปานกลาง คือ เค 84-200 หรืออู่ทอง 1 ร่วมด้วย
ค. ตั ด หน่ อ อ้ อ ยที่ ถู ก ท าลาย แล้ ว ผ่ าล าอ้ อ ยท าลายหนอนที่ อ ยู่
ภายใน
ง. ทาการป้องกันกาจัดโดยวิธีผสมผสาน โดยใช้สารไซเพอร์เมทริน
หรือเดลทาเมทริน เมื่อพบว่าอ้อยถูกทาลายมากกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ ใช้แตนเบียนไข่ไตรโคแกรม
มา 20,000 ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยมีอายุ 2 เดือน ปล่อยทุก 15 วัน จานวน 5-7 ครั้ง และสามารถใช้แตน
เบียนหนอนโคทีเชีย 100-500 ตัวต่อไร่ เมื่อพบหนอน ปล่อยทุก 7 วัน จานวน 4 ครั้ง

22
3) ด้วงหนวดยำว
(1) ลักษณะและกำรทำลำย เป็นแมลงศัตรูในดิน ตัวเต็มวัยสีน้าตาล
แดง ยาว 2.5-4.0 เซนติเมตร เพศเมียส่วนท้องมีลักษณะมน ส่วนเพศผู้ตรงปลายเว้า พบระบาดมาก
ในดินร่วนปนทราย วางไข่ใกล้โคนต้นอ้อย หนอนรูปร่างแบนทรงกระบอก สีขาวนวล โตเต็มที่ยาว 710 เซนติเมตร กัดกินรากและเหง้าอ้อย ทาให้ลาต้นเป็นโพรง แห้งตายทั้งกอ เข้าทาลายอ้อยเกือบ
ตลอดอายุการเจริญเติบโต
(2) ช่วงเวลำระบำด ระบาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในดินร่วนปนทรายที่
ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน
(3) กำรป้องกันกำจัด
ก. ถ้าระบาดทาลายลาอ้อยปลูกเกินร้อยละ 24 ของพื้นที่ ควรไถ
ทิ้งหลังเก็บเกี่ยว
ข. ไถพรวนดินหลายๆ ครั้งก่อนปลูกอ้อ ย แล้วเก็บหนอนออกจาก
แปลงไปทาลาย
ค. ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นระยะที่พบตัวเต็มวัยเป็น
จานวนมาก ให้ใช้กับดักหลุมทีป่ ูพื้นด้วยผ้าพลาสติก จับแล้วนาไปทาลาย
ง. พ่นสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้วิธีฉีดพ่นสารฟิโปรนิล
บนท่อนพันธุ์แล้วค่อยกลบดิน ส่วนอ้อยตอให้พ่นข้างแถวอ้อย
4) ปลวก
(1) ลักษณะและกำรทำลำย สร้างรังอยู่ใต้ดิน ลาตัวสีขาว เข้าทาลายลา
อ้อยระดับต่ากว่าผิวดินเล็กน้อย กัดกินอ้อยเป็นโพรงแล้วบรรจุดินเข้าไปแทนที่ ทาให้น้าหนักอ้อย
ลดลง ปลวกจะเข้าทาลายอ้อยทุกระยะการเจริญเติบโต พบการระบาดในทุกแหล่งปลูกอ้อย
(2) ช่วงเวลำระบำด ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง
เป็นเวลานาน
(3) กำรป้องกันกำจัด
ก. ไถ 1-2 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน แล้วพรวน 2-3 ครั้ง
ข. พ่นสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้วิธีฉีดพ่นสารฟิโปรนิล
บนท่อนพันธุ์แล้วค่อยกลบดิน ส่วนอ้อยตอให้ฉีดพ่นข้างแถวอ้อย
5) แมลงนูนหลวง
(1) ลั ก ษณะและกำรท ำลำย เป็ น แมลงศัต รูในดิน ตัว เต็ มวัย ปีก แข็ ง
ค่อนข้างใหญ่ ยาว 3.2-4.0 เซนติเมตร วางไข่ในดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หนอนมีลักษณะโค้ง
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งอ ยาว 6.5-7.0 เซนติเมตร สีขาวนวลปากมีเขี้ยวใหญ่แข็งแรง มีขาเจริญเติบโตดีเห็นชัดเจน กัดกิน
รากอ้อย อ้อยจะแห้งตายทั้งกอ ทาให้อ้อยหักล้ม
(2) ช่วงเวลำระบำด ระบาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในดินร่วนปนทราย
(3) กำรป้องกันกำจัด
ก. จับตัวเต็มวัยทาลาย
ข. ไถพรวนดินหลายครั้ง ทาลายไข่และหนอนในดินก่อนปลูกอ้อย
ค. พ่นสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้วิธีฉีดพ่นสารฟิโปรนิล
บนท่อนพันธุ์แล้วค่อยกลบดิน ส่วนอ้อยตอให้ฉีดพ่นข้างแถวอ้อย
6) เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตำล
(1) ลักษณะและกำรทำลำย เป็นแมลงพาหะโรคใบขาว ดูดกินน้าเลี้ยง
จากต้นอ้อยที่เป็นโรค เชื้อโรคจะเข้าไปเจริญเติบโตเพิ่มจานวนอยู่ในกระเพาะ จึงสามารถถ่ายทอดเชื้อ
โรคต่อไปได้ตลอดชีวิต ตัวเต็มวัยมีสีเขียวแกมเหลือง ขนาด 3-4 มิลลิเมตร อายุ 41-44 วัน ชอบวางไข่
ในดินร่วนปนทรายมากกว่าดินร่วนเหนียว บริเวณกาบใบติดกับดิน
(2) ช่วงเวลำระบำด ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนสิงหาคมตุลาคม
(3) กำรป้องกันกำจัด
ก. หลังเก็บเกี่ยว ใช้ใบอ้อยคลุมดิน เพื่อป้องกันการทาลาย
ข. ในแหล่งที่พบการระบาดเป็นประจา ให้ปลูกพันธุ์ทนทาน ได้แก่
เค 84-200 อู่ทอง 1 อู่ทอง 3 หรือเอฟ 156
ค. ตัดอ้อยที่ถูกทาลาย แล้วผ่าลาอ้อยทาลายหนอนที่อยู่ภายใน
ง. ทาการป้องกันโดยวิธีผสมผสาน โดยใช้สารไซเพอร์เมทริน หรือ
ใช้แตนเบียนหนอนโคทีเชีย 100-500 ตัวต่อไร่ ปล่อยทุกๆ 7 วัน จานวน 4 ครั้ง หรือใช้แตนเบียนไข่
ไตรโคแกรมมา 20,000 ตัวต่อไร่ ปล่อยทุกๆ 15 วัน จานวน 5-7 ครั้ง
2.1.7 สัตว์ศัตรูที่ส้าคัญและการป้องกันก้าจัด
1) หนู
(1) ลักษณะและกำรทำลำย หนูเป็นสัตว์ฟันแทะกัดกินอ้อยทุกระยะ
การเจริญ เติบ โต โดยเฉพาะอย่ างยิ่งช่วงอ้อยอายุ 6-8 เดือน หนูพุกใหญ่ และหนู พุกเล็ก ทาความ
เสียหายรุนแรงมากกว่าหนูบ้านท้องขาวโดยกัดแทะโคนต้นและตาอ้อย ต้นอ้อยจะหักล้มและถูกหนู
ชนิดอื่นเข้าทาลายซ้า ทาให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยลดลง
(2) ช่วงเวลำระบำด ระบาดรุนแรงในฤดูแล้ง ที่ไม่มีพืชอาหารชนิดอื่น
(3) กำรป้องกันกำจัด
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ก. กาจัดพืชบริเวณแปลงปลูก และพื้น ที่ใกล้เคียง เพื่อไม่ให้เป็นที่
อาศัยของหนู
ข. ใช้กรงดักหรือกับดัก
ค. เมื่อสารวจพบร่องรอยรูหนู ประชากรหนู และความเสียหาย
ของอ้อยรุนแรง ให้ใช้วิธีป้องกันกาจัดโดยวิธีผสมผสาน เช่นการใช้กรงดักหรือกับดัก ร่วมกับการใช้
เหยื่อพิษ
2.1.8 วัชพืชที่ส้าคัญและการป้องกันก้าจัด
1) ชนิดวัชพืช
(1) วัชพืชฤดูเดียว เป็นวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว ส่วนมาก
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แบ่งได้ดังนี้
ก. ประเภทใบแคบ เช่นหญ้ าตีนกาใหญ่ หญ้ าตีนนก หญ้ านกสี
ชมพู หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว และหญ้าขจรจบดอกเล็ก เป็นต้น
ข. ประเภทใบกว้ ำ ง เช่ น ผั ก โขมหนาม ผั ก บุ้ ง ยาง ผั ก เบี้ ย หิ น
น้านมราชสีห์ สาบแร้งสาบกา แมงลักป่า ครอบจักรวาล และโคกกระสุน เป็นต้น
(2) วัชพืชข้ำมปี เป็นวัชพืชที่ส่วนมากขยายพันด้วยต้น ราก เหง้า หัว
และไหล ได้ดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แบ่งได้ดังนี้
ก. ประเภทใบแคบ เช่นหญ้าตีนติด หญ้าชันกาด หญ้าแพรก หญ้า
ขน และหญ้าคา เป็นต้น
ข. ประเภทใบกว้ำง เช่น เถาตอเชือก และผักปราบ
ค. ประเภทกก ได้แก่ แห้วหมู
2) กำรป้องกันกำจัด
(1) อ้อยปลูก
ก. ไถ 1-2 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวนดินแล้วคราด เก็บเศษซาก
ราก เหง้า หัวและไหลของวัชพืชข้ามปีออกจากแหล่งปลูกก่อน
ข. กาจัดวัชพืชด้วยแรงคน หรือเครื่องจักร 1-2 ครั้ง ในช่วงอ้อย
อายุ 1-2 เดือน หรือเมื่อวัชพืชมี 4-5 ใบ หรือก่อนวัชพืชออกดอก
ค. ในเขตชลประทาน ควรปลูกพืชบารุงดินแซมระหว่างร่องอ้อย
เช่น ถั่ว พร้า อัต รา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปลู กทันทีห ลั งปลูกอ้อย แล้ว ไถกลบเมื่ออายุ 1-2 เดือน
พร้อมการให้ปุ๋ย
(2) อ้อยตอ
ก. หลังตัดแต่งตออ้อย ให้ใช้ใบและยอดคลุมดิน
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ข. ใช้เครื่องสับใบอ้อย พรวนจาน หรือจอบหมุน คลุกใบอ้อยลงใน
ดินก่อนให้ปุ๋ย
ค. ในระยะอ้อยแตกกอ ถ้ามีวัชพืชปริมาณมากควรกาจัดวัช พืช
ควรกาจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล 1 ครั้ง หรือพ่นสารกาจัดวัชพืช
2.1.9 การเก็บเกี่ยว
1) ระยะกำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม
ควรเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีอายุ 10-14 เดือนหลังปลูก สังเกตจากยอดอ้อยจะมี
ข้อถี่กว่าปกติ น้าอ้อยมีความหวานมากกว่า 10 ซีซีเอส หรือมีค่าบริกซ์ของส่วนกลางและปลายลาอ้อย
แตกต่างกันน้อยกว่า 2 และควรตัดอ้อยตอส่งโรงงานก่อนอ้อยปลูก
2) วิธีกำรเก็บเกี่ยว
(1) ใช้แรงคน ใช้มีดถากใบและกาบใบออกทั้ง 2 ด้าน แล้วตัดอ้อยให้ชิด
ดิน ควรตัดยอดอ้อยต่ากว่าจุดคอใบประมาณ 25-30 เซนติเมตร ในอ้อยที่ไม่ออกดอก และตัดต่าจาก
ใบธงประมาณ 100-150 เซนติเมตร ในอ้อยที่ออกดอก ใช้ยอดอ้อยมัดโคนและปลายลาอ้อย มัดละ
10 ลา วางเรียงในไร่
(2) ใช้เครื่องเก็บเกี่ยว ใช้เครื่องแบบตัดเป็นท่อน ตั้งใบมีดล่างให้ชิดดิน
และใบมีดบนให้ได้ระดับกับความสูงของอ้อย เพื่อตัดยอดทิ้ง เครื่องเก็บเกี่ยวจะเป่าใบอ้อยให้คลุมดิน
และพ่นท่อนอ้อยที่สะอาด ใส่รถบรรทุกเพื่อส่งโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
3) กำรจัดกำรตออ้อย
(1) อ้อยที่ใช้แรงงานเก็บเกี่ยว ต้องใช้มีดตัดตออ้อยให้ชิดดินทันทีหลัง
เก็บเกี่ยว
(2) ต้องไม่เผาใบอ้อย ให้ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้น
ทาให้อ้อยตองอกดี ช่วยป้องกันการงอกของวัชพืช และลดการระบาดของหนอนกออ้อย
กล่าวโดยสรุป กระบวนการปลูกอ้อยโรงงาน สามารถแบ่งออกได้ 9 ข้อ คือแหล่ง
ปลูก พันธุ์อ้อย การปลูก การดูแลรักษา โรคที่สาคัญและการป้องกันกาจัด แมลงศัตรูที่สาคัญและการ
ป้องกันกาจัด สัตว์ศัตรูที่สาคัญและการป้องกันกาจัด วัชพืชที่สาคัญและการป้องกันกาจัด และการ
เก็บเกี่ยว ซึ่งในการวิจั ยครั้งนี้ได้นากระบวนการปลูกอ้อยโรงงานดังกล่าวมาสรุปใช้ในการกาหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ได้ 12 ข้อ คือช่วงระยะเวลาในการปลูก การเตรียมดินก่อนปลูก พันธุ์
อ้อยที่ปลูก ประเภทอ้อย วิธีการปลูก ระยะเวลาไว้ตอ แหล่งน้าที่ใช้ปลูก ปุ๋ยที่ใช้ การป้องกันกาจัด
วัชพืช โรคระบาด แมลงศัตรูพืช และวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
3.1 ความหมายของการตัดสินใจ
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ ไว้ดังนี้
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540, น. 187) กล่าวว่า การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ
หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหรือการเลือกทางดาเนินการที่เห็นว่าดีที่ สุดทางใดทาง
หนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือการวินิจฉัยสั่งการ คือการ
ชั่งใจ ไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกทางดาเนินงานที่เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทางเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
บรรยงค์ โตจินดา (2548, น. 178) กล่าวว่า การวินิจฉัยสั่ งการหรือการตัดสินใจ
หมายถึง การที่ ผู้ บ ริห ารหรือผู้ บั งคับบั ญ ชาพิ จารณาตัดสิ นใจและสั่ งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การ
วินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการจะเป็นการเลือก
ทางเลือกดาเนินการที่ดีทสี่ ุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง
สมคิด บางโม (2548, น. 175) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่
จะกระทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่ างเพื่อความสาเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในทาง
ปฏิบั ติการตัดสิ น ใจมักเกี่ยวข้ องกับ ปั ญ หาที่ยุ่งยากสลั บซับซ้ อน และมีวิธีการแก้ ปั ญ หาให้ วินิจฉัย
มากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใดจึงจะ
บรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรนั้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2549, น. 79) กล่ าวว่า การตัดสินใจเป็นการกระทาที่
จะต้องทาโดยการเลือกจากทางเลือกสองหรือสามทาง โดยได้ รับอิทธิพลจากการรับรู้ของบุคคล และ
โดยการตั ดสิ น ใจส่ ว นตัว เป็ น สิ่ งที่ ส าคัญ ส่ ว นหนึ่ งของพฤติ กรรมในองค์ กร การตัด สิ น ใจจะได้ รับ
อิทธิพลจากการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา การตัดสินใจเกิดขึ้นเมื่อต้ องการแก้ไขปัญหา ปัญหาคือผลต่าง
ระหว่ างสภาพจริ งกับ สภาพที่ ต้ อ งการ ปั ญ หาเดี ยวกั น ในแต่ ล ะคนและแต่ ล ะองค์ ก รอาจถู ก มอง
แตกต่ า งกั น ฉะนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารรับ รู้ ปั ญ หาในการตั ด สิ น ใจทุ ก ครั้ ง ต้ อ งมี ก ารตี ค วามและ
ประเมินผลของข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้รับตามชนิดของปัญหาจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
จากความหมายการตัดสินใจที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจสรุปได้ว่า การตัดสิ นใจ
หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่ผ่านการพิจารณามาอย่างถี่ถ้วน เพื่อนาไปสู่ทางเลื อกใดทางเลือก
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หนึ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด กับช่วงเวลานั้นๆ และสามารถนาไปปฏิบัติแล้วทาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3.2 กระบวนการตัดสินใจ
Plunkett and Attner (1994) อ้างใน กุล ชลี ไชยนันตา (2539, น. 135-139) ได้
เสนอลาดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การระบุ ปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญ
อย่ างมาก เพราะการระบุ ปั ญ หาได้ถูก ต้องหรือไม่ ย่อ มมีผ ลต่อการดาเนิน การในขั้นต่ อๆ ไปของ
กระบวนการตัดสิน ใจ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อคุณ ภาพของการตัดสินใจด้วย ดังนั้นผู้ บริห ารจึงควร
ระมัดระวังมิให้ เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญ หาขององค์การ ทั้งนี้ผู้บริหารควรแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างอาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัวปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน
ขั้นที่ 2 การระบุข้อจากัดของปัจจัย (Identify limiting factors) เมื่อสามารถระบุ
ปัญหาได้ถูกต้องแล้ว ผู้บริหารควรพิจารณาถึงข้อจากัดต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากร
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้แก่ กาลังคน เงินทุน เครื่องจักร สิ่งอานวยความสะดวก
อื่นๆ รวมทั้งเวลาซึ่งมักเป็ น ปัจจั ยจากัดที่พบอยู่เสมอๆ การรู้ถึงข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ จะช่วยให้ผู้บริหารกาหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้
ขั้น ที่ 3 การพั ฒ นาทางเลื อก (Develop potential alternatives) ขั้ นตอนต่อ ไป
ผู้บริหารควรทาการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ
และมีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด และในการพัฒนาทางเลือก
ผู้บริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอื่นๆ ที่ประสบความสาเร็จทั้งภายใน และภายนอกของ
องค์การ ซึ่งอาจใช้วิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจัดการประชุมกลุ่มย่อยขึ้น ข้อมูลที่ได้รับ
จากบุ ค คลเหล่ านั้ น เมื่ อ ผนวกรวมกั บ สติ ปั ญ ญา ความรู้ ความสามารถ ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละ
ประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้น ที่ 4 การวิเคราะห์ ทางเลื อก (Analyze the alternatives) เมื่อผู้ บริห ารได้ท า
การพัฒนาทางเลือกต่างๆ โดยจะนาเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่าง
รอบคอบ และควรวิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง
ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อผู้บริหาร
ได้ทาการ วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ผู้บริหารควรเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของแต่
ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสีย
ต่อเนื่องในภายหลังน้อยที่สุด และให้ผลประโยชน์มากที่สุด แต่บางครั้งผู้บริหารอาจตัดสินใจเลือก
ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่ดีทสี่ ุดของแต่ละทางเลือกนามาผสมผสานกัน
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ขั้นที่ 6 การนาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อผู้บริหาร
ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ก็ควรมีการนาผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรกาหนดโปรแกรมของการตั ดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอานาจหน้าที่ที่ชัดเจน และจัด
ให้ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผู้บริห ารควรกาหนด
ระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้ น ที่ 7 การสร้ า งระบบควบคุ ม และประเมิ น ผล (Establish a control and
evaluation system) ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุม
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือทาการตัดสินใจใหม่ได้โดยได้
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547, น 50 – 52) กล่าวถึงกระบวนการในการตัดสินใจจะมี
ความแตกต่างในด้านการจัดกลุ่มของแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
2. การกาหนดทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา
3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่ได้กาหนด
4. การตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุด
5. ดาเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ
6. ประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนั้นๆ
กล่าวโดยสรุป การตัดสินใจ คือ กระบวนการทางความคิดที่ผ่านการพิจารณามา
อย่างถี่ถ้วน เพื่อนาไปสู่ทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลานั้นๆ และสามารถ
นาไปปฏิบัติจนบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยลักษณะของการตัดสินใจ จะเป็น
การกาหนดถึงขั้น ตอนการตัดสิ น ใจ เพื่ อนาไปประกอบการวิเคราะห์ และกาหนดทางเลื อกตามที่
ต้องการทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ได้นาแนวคิดต่างๆ มากาหนดเป็นประเด็นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ปลูกอ้อยโรงงาน ได้แก่ การผลิต ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต การตลาดและจาหน่ายผลผลิต
แหล่งเงินทุนและสินเชื่อ การได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริม บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปัจจัย
อื่นๆ เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อระดับความสาคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ การตัดสินใจปลูกอ้อย
โรงงานของเกษตรกร ในอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

29

4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ได้ศึกษาไว้พบว่า
มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการตัดสินใจ ดังนี้
4.1 ปัจจัยทางสังคม
4.1.1 เพศ
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 79) ที่ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจปลูกอ้อยในพื้นที่
นาเกษตรกรในอาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับ
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 64) ที่ศึกษาเรื่อง สิ่งจูงใจในการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอสี
คิ้ว จั งหวัดนครราชสีมา พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็นเพศชาย สอดคล้ องกับ เสาวนุช ศรีวรขันธ์
(2554, น. 59) ที่ศึกษาเรื่อง การผลิ ตอ้อยโรงงานและความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของ
เกษตรกร ในอาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับ
นิภาพร ศรีวงษ์ (2555, น. 45) ที่ศึกษาเรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทาไร่อ้อยของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ตาบลหนองกุงแก้ว อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับ ธัญชนก ขันศิลา (2556, น. 74) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ กรณีศึกษา การปลูกอ้อยในอาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทั้งนี้ พรพิศ ตรีศร (2558, น. 44) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสิ น ใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร ในตาบลหนองใหญ่ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่าเกษตรกรเกือบสองในสามเป็นเพศชาย สอดคล้องกับ วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 48) ที่ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
พบว่าเกษตรกรเกือบสองในสามเป็นเพศชาย
4.1.2 อายุ
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 64) พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีอายุเฉลี่ย 49.27 ปี
ซึง่ สอดคล้องกับ เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 59) ที่พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีอายุเฉลี่ย 49.49 ปี
แต่ สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 79) และวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 48) พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
มีอายุเฉลี่ย 47.84 ปี และ 47.11 ปี ตามลาดับ ส่วน นิภาพร ศรีวงษ์ (2555, น. 45) พบว่าเกษตรกร
ที่ประกอบอาชีพทาไร่อ้อยมีอายุเฉลี่ย 44.2+7.5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิศ ตรีศร (2558, น. 44) ที่
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พบว่ าเกษตรกรผู้ ป ลู ก อ้ อ ยมี อ ายุ เฉลี่ ย 44.37 ปี และธั ญ ชนก ขั น ศิ ล า (2556, น. 74) ที่ พ บว่ า
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีอายุเฉลี่ย 51.65 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผู้ใด

4.1.3 สถานภาพการสมรส
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 80) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 91.50 มีสถานภาพ
การสมรส ซึ่งสอดคล้องทั้ง สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 64) เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 59) นิภา
พร ศรีวงษ์ (2555, น. 45) และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 44) ที่พบว่าเกษตรกรร้อยละ 92.68, 92.90,
94.50 และ 91.60 มี ส ถานภาพการสมรส ในขณะที่ วิ รมณ ปรางทอง (2555, น. 49) พบว่ า มี
เกษตรกรที่มีสถานภาพการสมรสเพียงร้อยละ 87.5
4.1.4 ระดับการศึกษา
สงั ด ทองภู ธ รณ์ (2550, น. 79) พบว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษา
ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องทั้ง สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 65) เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554,
น. 59) นิภาพร ศรีวงษ์ (2555, น. 45) วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 49) พรพิศ ตรีศร (2558, น. 44)
ทีพ่ บว่าเกษตรกรเกษตรกรส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา
4.1.5 จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 65) พบว่าเกษตรกรมีจานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4.43 คน ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิศ ตรีศร (2558, น. 45) ที่พบว่าเกษตรกรมีจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.22 คน แต่ไม่ส อดคล้องกับ สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 80) เสาวนุช ศรีวรขันธ์
(2554, น. 59) นิภาพร ศรีวงษ์ (2555, น. 49) ที่พบว่าเกษตรกรมีจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
5.36, 5.08 และ 5 คน ตามลาดับ และในขณะที่วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 49) พบว่าเกษตรกรมี
จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเพียง 3.81 คน
4.1.6 การเป็นสมาชิกกลุ่มและสถาบันเกษตรกร
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 80) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 93.70 เป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องทั้ง สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 65) วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 49)
พรพิศ ตรีศร (2558, น. 44) ที่ พ บว่าเกษตรกรร้อยละ 99.19, 98.00 และ 96.4 ตามล าดับ เป็ น
สมาชิกสถาบันเกษตรกร ในขณะที่เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 60) พบว่ามีเพียงแค่ร้อยละ 89.10
ทีเ่ ป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
4.1.7 ประสบการณ์ในการปลูกอ้อยโรงงาน
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 84) พบว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
อ้อยเฉลี่ย 5.54 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับ เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 60) และนิภาพร ศรีวงษ์
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(2555, น. 48) ที่พ บว่าเกษตรกรมีป ระสบการณ์ ในการปลู กอ้อยเฉลี่ ย 6.88 และ 6.00 ปี ล าดับ
ในขณะที่ วิ ร มณ ปรางทอง (2555, น. 49) และพรพิ ศ ตรีศ ร (2558, น. 45) พบว่ าเกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 9.39 และ 9.10 ปี ตามลาดับ ส่วนสุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 65)
พบว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกอ้อยโรงงานเฉลี่ย 10.17 ปี
4.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
4.2.1 จ้านวนแรงงานการผลิตอ้อย
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 68-69) พบว่ามีจานวนแรงงานในครอบครัวที่
ปลูกอ้อยโรงงาน เฉลี่ย 2.58 คน ซึ่งสอดคล้องทั้งของ วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 53) และพรพิศ ตรี
ศร (2558, น. 46) ที่ พ บว่ามีแรงงานผลิ ตอ้อยในครัวเรือนเฉลี่ ย 2.21 และ 2.16 คน ตามล าดั บ
ในขณะที่สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 84) เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 66) และนิภาพร ศรีวงษ์
(2555, น. 49) ที่พบว่ามีจานวนแรงงานในครอบครัวเฉลี่ ย 3.34, 3.54 และ 3 คน ตามลาดับ ส่วน
จานวนแรงงานจ้างการปลูกอ้อยโรงงาน สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 68-69) พบว่ามีจานวนแรงงาน
จ้างการปลู กอ้อยโรงงานเฉลี่ ย 14.28 คน แต่ วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 53) และพรพิศ ตรีศร
(2558, น. 46) พบว่ามีจานวนแรงงานจ้างในการผลิตอ้อยเฉลี่ย 13.71 และ 9.59 คน ตามลาดับ
4.2.2 พื้นที่ในการปลูกอ้อยโรงงาน
นิ ภ าพร ศรี ว งษ์ (2555, น. 49) พบว่ า เกษตรกรมี ข นาดพื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ย
เฉลี่ย 14.70 ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 69) และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 48)
ที่ พ บว่ า เกษตรกรมี ข นาดพื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ยเฉลี่ ย 15.29 และ 18.45 ไร่ ตามล าดั บ ในขณะที่
สงัด ทองภู ธ รณ์ (2550, น. 84) และธัญ ชนก ขั น ศิ ล า (2556, น. 53) พบว่าพื้ น ที่ ป ลู ก อ้อ ยของ
เกษตรกรมี พื้ น ที่ เฉลี่ ย 28.10 และ 27.16 ไร่ ตามล าดั บ และสุ ธ าสิ นี ภู่ จั น ทึ ก (2550, น. 64)
และวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 51) พบว่ามีขนาดพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรเฉลี่ย 44.89
และ 44.57 ไร่ ตามลาดับ
4.2.3 พื้นที่ถือครองในการปลูกอ้อยโรงงาน
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 51) พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 88.90 ทา
การปลู กอ้ อยในที่ ดิน ของตนเอง รองลงมาร้อยละ 66.20 เป็น การเช่าที่ ดิน และมีเกษตรกรเพีย ง
เล็กน้ อยร้อยละ 4.60 ที่ ป ลู กอ้อยในที่ดินประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ของบิ ดา มารดา หรือญาติ เป็น ต้น
ซึ่งสอดคล้องกับพรพิศ ตรีศร (2558, น. 48) ที่พบว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานทั้งหมดมีพื้นที่ถือ
ครองเป็นของตนเอง มีส่วนน้อยเพียงร้อยละ 7.20 ที่ปลูกอ้อยในพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ ญาติ พี่ น้อง และ
เช่าที่ดินเพิ่มเติมร้อยละ 2.40
4.2.4 รายได้จากการจ้าหน่ายผลผลิต
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วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 54) พบว่ามีรายได้จากการปลูกอ้อยต่อไร่ เฉลี่ย
9,401.36 บาท/ไร่ ส่วนพรพิศ ตรีศร (2558, น. 49) พบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกอ้ อยต่อไร่
เฉลี่ย 10,910.78 บาท/ไร่

4.2.5 ต้นทุนการผลิต
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 54) ที่พบว่ามี รายจ่ายจากการปลูกอ้อยต่อไร่
เฉลี่ย 4,921.27 บาท/ไร่ ส่วนพรพิศ ตรีศร (2558, น. 50) พบว่ามีรายจ่ายจากการปลูกอ้อยต่อไร่
เฉลี่ย 5,688.02 บาท/ไร่
4.2.6 แหล่งเงินทุนและสินเชื่อ
สุ ธ าสิ นี ภู่ จั น ทึ ก (2550, น. 69-70) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 99.19 ได้ ใช้
เงิ น ทุ น จากตนเองในการปลู ก อ้ อ ยโรงงาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งทั้ ง ของพรพิ ศ ตรี ศ ร (2558, น. 50)
เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 67) และวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 65-66) พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
ร้ อ ยละ 97.60, 89.70 และ 67.50 ใช้ ทุ น ตนเองในการปลู ก อ้ อ ย ในขณะที่ ส งั ด ทองภู ธ รณ์
(2550, น. 85) ที่พบว่าเกษตรกรร้อยละ 73.35 กู้เงินจากโรงงานน้าตาล
4.3 สภาพทั่วไปในการปลูกอ้อยโรงงาน
4.3.1 การได้รับการฝึกอบรม
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 78) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 72.36 เคยผ่านการ
อบรมความรู้ และร้อยละ 27.64 ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม เคยเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย 1.43 ครั้ง
ในขณะที่พรพิศ ตรีศร (2558, น. 53) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 52.70 ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การปลูกอ้อย ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 47.30 เคยผ่านการฝึกอบรมเฉลี่ย 7.47 ครั้ง
4.3.2 แหล่งความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อย
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 78) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 78.05 ได้รับความรู้
จากเกษตรตาบล รองลงมาร้อยละ 11.38 ได้รับความรู้จากกรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 5.69 ได้รับ
ความรู้จ ากเจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริ ม จากโรงงาน และร้อ ยละ 4.88 ได้ รับ ความรู้จากสมาคมชาวไร่อ้ อ ย
แต่วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 74) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 51.10 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อย
จากเพื่อนบ้านหรือญาติ รองลงมาร้อยละ 39.70 จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากโรงงานน้าตาล ร้อยละ
23.00 จากสมาคมชาวไร่อ้อย ร้อยละ 20.70 จากบิ ดา มารดา ร้อยละ 17.40 จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรประจ าตาบล และร้อยละ 3.60 จากแหล่ งอื่นๆ ได้แก่ จากการศึ กษาด้ว ยตนเอง จาก
ผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ บุ ค คลที่ ป ระสบความส าเร็ จ ด้ า นอาชี พ การท าไร่ อ้ อ ย ในขณะที่ พ รพิ ศ ตรี ศ ร
(2558, น. 48) พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 94.00 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยจาก
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เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากโรงงานน้าตาล รองลงมาร้อยละ 70.70 จากเพื่อนบ้านหรือญาติ ร้อยละ 25.70
จากสมาคมชาวไร่อ้อย ร้อยละ 15.00 จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจาตาบล และร้อยละ
6.60 จากบิดามารดา

4.3.3 รูปแบบการจ้าหน่ายผลผลิต
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 94) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 81.70 มีการขายอ้อย
ส่งโรงงานโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 72) และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 51)
ที่ พ บว่า เกษตรกรร้ อ ยละ 78.40 และ 98.80 ได้ น าผลผลิ ต มาจ าหน่ ายเองที่ โรงงาน ตามล าดั บ
แต่ในขณะที่เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 69) พบว่ามีเกษตรกรเพียงร้อยละ 42.90 ที่นาผลผลิตมา
จาหน่ายเองที่โรงงาน ซึ่งสุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 64) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 55.28 นาผลผลิต
จ าหน่ า ยให้ กั บ พ่ อ ค้ า คนกลางซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนโรงงานน้ าตาลในท้ อ งถิ่ น และธั ญ ชนก ขั น ศิ ล า
(2556, น. 64) ที่พบว่ามีผู้มารับซื้อผลผลิตที่ไร่คิดเป็นร้อยละ 45.80
4.3.4 การขนส่งอ้อย
ธัญชนก ขันศิลา (2556, น. 65) พบว่าเกษตรกรที่นาผลผลิตอ้อยไปจาหน่าย
ที่ โ รงงานน้ าตาลขอนแก่ น ทั้ ง หมดใช้ ร ถบรรทุ ก 10 ล้ อ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ร มณ ปรางทอง
(2555, น. 73) ที่พบว่าเกษตรกรร้อยละ 99.70 ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในการขนส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงาน
ในขณะที่พรพิศ ตรีศร (2558, น. 48) พบว่าเกษตรกรเพียงร้อยละ 69.50 ได้ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ใน
การขนส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงาน แต่ไม่สอดคล้องกับสงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 94) ที่พบว่าเกษตรกร
ร้ อ ยละ 45.00 มี ก ารขนส่ ง อ้ อ ยโดยรถบรรทุ ก 4 ล้ อ และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สุ ธ าสิ นี ภู่ จั น ทึ ก
(2550, น. 78) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 42.28 ใช้รถบรรทุก 6 ล้อขนผลผลิตไปจาหน่าย
4.4 กระบวกการปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร
4.4.1 ช่วงระยะเวลาในการปลูก
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 92) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 53.50 มีการปลู ก
อ้อยในช่วงต้นฝน และร้อยละ 46.50 มีการปลูกอ้อยช่วงปลายฝน ซึ่งสอดคล้องกับ สุธาสินี ภู่จันทึก
(2550, น. 77) ที่พบว่าช่วงฤดูกาลปลูกอ้อยของเกษตรกรเป็นช่วงต้นฝนร้อยละ 94.31 และช่วงปลาย
ฤดูฝน ร้อยละ 5.69 แต่ไม่สอดคล้องกับวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 67) ที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
ร้อยละ 85.60 ทาการปลูกอ้อยในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-ธันวาคม) ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.40 ทา
การปลู ก อ้ อ ยในช่ ว งต้ น ฤดู ฝ น (มี น าคม-พฤษภาคม) และพรพิ ศ ตรีศ ร (2558, น. 55) ที่ พ บว่ า
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 85.60 ทาการปลูกอ้อยในช่วงปลายฤดูฝน (ตุล าคม-ธันวาคม) ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 15.60 ทาการปลูกอ้อยในช่วงต้นฤดูฝน (มีนาคม-พฤษภาคม)
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4.4.2 การเตรียมดินก่อนปลูก
พรพิศ ตรีศร (2558, น. 55) ที่พบว่าเกษตรกรมีการไถเตรียมดินก่อนปลู ก
เฉลี่ย 2.88 ครั้ง แต่วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 75) กับพบว่าเกษตรกร ทาการไถเตรียมดินก่อนปลูก
เฉลี่ย 6.33 ครั้ง
4.4.3 พันธุ์อ้อยที่ปลูก
สงั ด ทองภู ธ รณ์ (2550, น. 93) พบว่ า เกษตรกรร้ อ ยละ 83.80 ใช้ อ้ อ ย
พันธุ์ K84-200 ซึ่งสอดคล้องกับ สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 77) ที่พบว่าเกษตรกรร้อยละ 57.72
ใช้พั น ธุ์อ้อย K84-200 ในขณะที่ พรพิ ศ ตรีศร (2558, น. 56) เสาวนุ ช ศรีว รขันธ์ (2554, น. 87)
ธัญชนก ขันศิลา (2556, น. 51) และวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 68) พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก
อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 คิดเป็นร้อยละ 80.20, 76.60, 68.24 และ 58.70 ตามลาดับ
4.4.4 ประเภทอ้อย
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 69) พบว่าร้อยละ 63.60 เป็นอ้อยปลูกใหม่ ร้อย
ละ 47.50 เป็นอ้อยตอ 1 และร้อยละ 35.10 เป็นอ้อยตอ 2 ส่วนพรพิศ ตรีศร (2558, น. 56) พบว่า
ร้อยละ 85.60 เป็นอ้อยปลูกใหม่ ร้อยละ 81.40 เป็นอ้อยตอ 1 ร้อยละ 37.10 เป็นอ้อยตอ 2 และ
ร้อยละ 15.00 เป็นอ้อยตอ 3 และตอ 4
4.4.5 วิธีการปลูก
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 74) พบว่าร้อยละ 85.36 มีการจ้างแรงงานปลูก
ร้อยละ 13.82 ใช้เครื่องปลูก และร้อยละ 0.82 ใช้แรงงานในครัวเรือนในการปลูก แต่ พรพิศ ตรีศร
(2558, น. 56) พบว่าร้ อ ยละ 95.20 ใช้ เครื่อ งปลู ก ในการปลู กอ้ อ ย ร้อ ยละ 3.60 ใช้ แ รงงานใน
ครัวเรือน และ 1.20 จ้างแรงงานในการปลูก
4.4.6 ระยะเวลาไว้ตอ
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 75) พบว่าอ้อยในไร่สามารถไว้ตอเฉลี่ย 2.93 ปี
ซึ่งสอดคล้องกับวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 69) พบว่าอ้อยในไร่ของเกษตรกรสามารถไว้ตอได้เฉลี่ย
2.89 ปี แต่ไม่สอดคล้องกับพรพิศ ตรีศร (2558, น. 56) ที่พบว่าอ้อยในไร่ของเกษตรกรสามารถไว้ตอ
ได้เฉลี่ย 3.19 ปี
4.4.7 แหล่งน้้าที่ใช้ปลูก
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 94) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 47.20 ใช้น้าจากน้า
ชลประทาน แต่สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 78) พบว่าเกษตรกรทั้งหมด ใช้น้าฝนในการปลูกอ้อย ซึ่ง
สอดคล้องทั้งของ เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 88) วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 69) ธัญชนก ขัน
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ศิลา (2556, น. 62) และ พรพิศ ตรีศร (2558, น. 57) ที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้าฝนในการปลูก
อ้อย คิดเป็นร้อยละ 95.10, 66.20, 85.17 และ 100 ตามลาดับ
4.4.8 ปุ๋ยที่ใช้
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 79-80) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 41.30 มีการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่อ้อย และเกษตรกรเกือบทุกคนร้อยละ 99.30 มีการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่อ้อย โดยใช้ปุ๋ยสูตร
15-15-15 ร้อยละ 33.80 ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ร้อยละ 17.40 ใช้ปุ๋ยสูตรสูตร 46-0-0 ร้อยละ 60.30
ใช้ปุ๋ยสูตร 8-3-4 ร้อยละ 11.8 ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ร้อยละ 7.20 และใช้สูตรอื่นๆ (สูตร 16-8-8 และ
สูตร 15-7-8) ร้อยละ 1.60 และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 59-60) พบว่ามีเพียงเกษตรกรส่วนน้อย
ร้อยละ 9.00 ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่อ้อย และเกษตรกรเกือบทุกคนร้อยละ 98.80 มีการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่
อ้อย โดยใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ร้อยละ 98.80 ใช้ปุ๋ยสูตร 21-7-8 ร้อยละ 89.20 ใช้ปุ๋ยสูตรสูตร 46-0-0
ร้อยละ 95.80
4.4.9 การป้องกันก้าจัดวัชพืช
สุธาสินี ภู่จันทึก (2550, น. 77) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 93.49 ได้ใช้สารเคมี
ในการป้ อ งกั น กาจั ดวัช พื ช ซึ่ งสอดคล้ องกับ วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 81) และ พรพิ ศ ตรีศ ร
(2558, น. 60) ที่พบว่าเกษตรกรร้อยละ 77.40 และ 94.00 ใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดวัชพืช
4.4.10 โรคระบาด
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 70) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 32.80 ไม่พบโรค
ระบาด ส่วนร้อยละ 39.00 พบโรคใบขาวระบาดมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรคแส้ดา (ร้อยละ 15.10)
โรคใบด่าง (12.80) และ อื่น ๆ ได้แก่ โรคกอตะไคร้ (ร้อยละ 0.30) ตามล าดับ และพรพิศ ตรีศ ร
(2558, น. 61) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 95.20 พบการระบาดของโรคใบขาวมากที่สุด ร้อยละ 3.60 ไม่
พบโรคระบาดในไร่อ้อย และร้อยละ 1.20 มีการพบโรคแส้ดาระบาดเพียงเล็กน้อย
4.4.11 แมลงศัตรูพืช
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 71) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 72.50 พบหนอนกอ
มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 1.60 พบแมลงดาหนามอ้อย ร้อยละ 1.00 พบแมลงศัตรูอื่นๆ ได้แก่ ปลวก
ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.0 ไม่พบแมลงศัตรูในไร่อ้อย ส่วนพรพิศ ตรีศร (2558, น. 61) พบว่าเกษตรกร
ร้อยละ 91.00 พบหนอนกอมากที่สุด ร้อยละ 8.40 ไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูที่พบในไร่อ้อย มี
เพียงร้อยละ 0.6 ที่พบแมลงหนามดากออ้อย
4.4.12 วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น. 94) พบว่าเกษตรกรทั้งหมด เก็บเกี่ยวอ้อยโดยใช้
แรงงานคน ซึ่งสอดคล้ องกับ สุ ธ าสิ นี ภู่ จัน ทึก (2550, น. 78) ที่ พบว่าเกษตรกรทั้งหมดมีการจ้าง
แรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อย และยังสอดคล้องทั้งของเสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2554, น. 90) วิรมณ ปราง
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ทอง (2555, น. 82) ธัญ ชนก ขั น ศิ ล า (2556, น. 55) และพรพิ ศ ตรีศร (2558, น. 62) ที่ พ บว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ ยวอ้อย โดยคิดเป็นร้อยละ 97.80, 59.30, 73.83 และ
79.60 ตามลาดับ

4.5 ความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บ ปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกับ การตั ดสิ น ใจปลู กอ้อ ยโรงงานของ
เกษตรกร
4.5.1 การผลิต
1) คุณลักษณะของอ้อย
วิร มณ ปรางทอง (2555, น. 83) พบว่า คุ ณ ลั ก ษณะของอ้ อ ยต่ อ การ
ตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมเกษตรกรเห็น
ว่าคุณลักษณะของอ้อยมีระดับความสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับพรพิศ
ตรีศร (2558, น. 65) พบว่าในภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าคุณลักษณะของอ้อยมีระดับความสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระดับมาก
2) ควำมพร้อมและควำมเหมำะสมในกำรปลูกอ้อย
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 84-85) พบว่าระดับความสาคัญของความ
พร้อมและความเหมาะสมในการปลูกอ้อยต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าความพร้อมและความเหมาะสมในการปลูก
อ้อ ยมี ระดับ ความส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อการตั ดสิ น ใจในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับ พรพิ ศ ตรีศ ร
(2558, น. 65) พบว่าในภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าความพร้อมและความเหมาะสมในการปลูกอ้อยมี
ระดับความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระดับปานกลาง
4.5.2 ความสะดวกในการขนส่ง
วิร มณ ปรางทอง (2555, น. 87) พบว่า ระดั บ ความส าคั ญ ของการขนส่ ง
ผลผลิตต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวม
เกษตรกรเห็ น ว่าการขนส่ งผลผลิ ต มี ระดั บ ความส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจในระดับ มาก ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับ พรพิศ ตรีศร (2558, น. 66) ที่พบว่าระดับความสาคัญของความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตร ในภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าการขนส่งผลผลิตต่อ
ระดับความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระดับปานกลาง
4.5.3 การตลาดและจ้าหน่ายผลผลิต
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 88) พบว่าระดับความสาคัญของการตลาดและ
ผลตอบแทนด้านราคาต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
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สุโขทัย ในภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าการตลาดและผลตอบแทนด้านราคามีระดับความสาคัญมีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจในระดั บ ปานกลาง ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ พรพิ ศ ตรี ศ ร (2558, น. 66) ที่ พ บว่าระดั บ
ความสาคัญของการตลาดและจาหน่ายผลผลิตต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยในภาพรวม เกษตรกรเห็นว่า
การตลาดและจาหน่ายผลผลิตมีระดับความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระดับมาก
4.5.4 แหล่งเงินทุนและสินเชื่อ
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 86) พบว่าระดับความสาคัญของแหล่งเงินทุน
และสินเชื่อต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ใน
ภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าแหล่งเงินทุนและสินเชื่อมีระดับความสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับพรพิศ ตรีศร (2558, น. 69) ที่พบว่าระดับความสาคัญของแหล่งเงินทุน
และสินเชื่อต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยในภาพรวม เกษตรกรเห็นว่าการแหล่งเงินทุนและสินเชื่อมีระดับ
ความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระดับปานกลาง
4.5.5 การได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริม
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 90) พบว่า ระดับความสาคัญของการได้รับการ
สนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าการได้รบั การสนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีระดับความสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับพรพิศ ตรี
ศร (2558, น. 71) ที่พบว่าระดับความสาคัญของการได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริมต่อการตัดสินใจปลูก
อ้อยในภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าการได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริมมีระดับความสาคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับมาก
4.5.6 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
วิร มณ ปรางทอง (2555, น. 93) พบว่า ระดั บ ความส าคั ญ ของบุ ค คลที่ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ในภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีระดับความสาคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับพรพิศ ตรีศร (2558, น. 72) ที่พบว่าระดับความสาคัญ
ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจปลูกอ้อยในภาพรวม เกษตรกรเห็นว่าบุคคลที่มีอิทธิพลผลต่อ
การตัดสินใจมีระดับความสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
กล่าวโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของ
เกษตรกร พบว่างานวิจัยประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยทางสังคม ประกอบไปด้วยเพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่มและสถาบัน
เกษตรกร และประสบการณ์ ในการปลูกอ้อยโรงงาน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วยจานวน
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แรงงานการผลิตอ้อย พื้ น ที่ปลูกอ้อยโรงงาน พื้นที่ถือครองในการปลูกอ้อยโรงงาน รายได้จากการ
จาหน่ายผลผลิต ต้นทุนการผลิต และแหล่งเงินทุนและสินเชื่อ ส่วนสภาพทั่วไปในการปลูกอ้อยโรงงาน
ประกอบไปด้วยการได้รั บ การฝึ กอบรม แหล่ งความรู้เกี่ยวกับการปลู กอ้อย รูปแบบการจาหน่าย
ผลผลิต และการขนส่งอ้อย กระบวนการปลูกอ้อยโรงงาน ประกอบไปด้วยช่วงระยะเวลาในการปลูก
การเตรียมดินก่อนปลูก พันธุ์อ้อยที่ปลูก ประเภทอ้อย วิธีการปลูก ระยะเวลาไว้ตอ แหล่งน้าที่ใช้ปลูก
ปุ๋ยที่ใช้ การป้องกันกาจัดวัชพืช โรคระบาด แมลงศัตรูพืช และวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร ประกอบไปด้วย การ
ผลิต ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต การตลาดและจาหน่ายผลผลิต แหล่งเงินทุนและสินเชื่อ การ
ได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริม และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาตัว
แปรดังกล่าวมากาหนดกรอบการวิจัย

บทที่ 3

วิธีดําเนินการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในอําเภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ตามระเบียบ
วิจัยดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ ศึ กษา ประชากรที่ ทําการวิจัย ในครั้งนี้ ไดแก เกษตรกรผูป ลูกออ ย
โรงงานในอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ที่มีการปลูกออยโรงงานในปการผลิต 2559/60 จํานวน
340 ราย
1.2 กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
1.2.1 การกําหนดขนาดของกลุ มตัวอยางที่ ใชในการวิจัย จากการคํานวณตาม
วิธีการของ Taro Yamane (1973) อางใน (จินดา ขลิบทอง, 2560, น. 18-19) ที่ความคลาดเคลื่อน
0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 184 ราย
สูตร
n
= N .
1 + Ne2
n
= ประชากรตัวอยางหรือกลุมตัวอยาง
N
= ประชากรทั้งหมด
e
= ความคลาดเคลื่อน
แทนคาสูตร
.
n
=
340
1 + 340(0.05)2
n
= 183.78 หรือ 184 ราย
1.2.2 การกําหนดกลุมตัวอยางของแตละหมูบาน จํานวน 184 ราย โดยแบงตาม
สัดสวนของประชากรทั้งหมดที่ปลูกออยโรงงานของแตละหมูบาน เพื่อใหเกิดการกระจายและเปน
กลุมตัวอยางที่ดี โดยการสุมตัวอยางสัดสวน มีวิธีการคํานวณ ดังนี้
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จํานวนตัวอยางแตละกลุม = จน.ตัวอยางทั้งหมด × จน.ประชากรในแตละกลุม
จํานวนประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
อําเภอ
มหาโพธิ
เกาเลี้ยว
หนองเตา
เขาดิน
หัวดง
รวม

จํานวนประชากร (คน)
39
28
17
90
166
340

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
21
15
9
49
90
184

1.2.3 การสุมคัด เลือกตัวอย างแบบงาย (Simple random sampling) ด วย
การสุมโดยการจับสลาก (เบญจมาศ อยูประเสริฐ, 2560, น. 39-40) ตามรายชื่อเกษตรกรผูปลูกออย
โรงงานของแตละตําบลตามสัดสวนที่กําหนด ใหไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 184 ราย

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จั ย ในครั้ งนี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ แ บบมี โครงสร าง (structured
interviwe) Gall, Borg, and Gall (1996) อางใน (เบญจมาศ อยูประเสริฐ, 2560, น. 16-17) โดยมี
ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ และการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ ดังนี้
2.1 การสร า งแบบสั ม ภาษณ โดยกํ า หนดตั ว แปรที่ ต อ งการในประเด็ น ต างๆ ตาม
วัตถุป ระสงคของการวิจัย แลวจึงกําหนดตัวชี้วัดและมาตรวัดตัวแปรในแตละประเด็นที่ กําหนดไว
จากนั้นจึงนําตัวแปรตามแตละประเด็นตัวชี้วัดแตละมาตรวัดมาสรางเปนคําถาม ประกอบดวย คําถาม
ปลายปดและปลายเปด แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรแบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้
ตอนที่ 1.1 ปจจัยทางสังคม ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดั บ การศึ ก ษา จํ า นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น การเป น สมาชิ ก กลุ ม และสถาบั น เกษตรกร
ประสบการณในการปลูกออยโรงงาน
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ตอนที่ 1.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ จํานวนแรงงาน
ในการผลิตออย พื้นที่ปลูกออยโรงงาน พื้นที่ถือครองในการปลูกออยโรงงาน รายไดจากการจําหนาย
ผลผลิต ตนทุนการผลิต แหลงเงินทุนและสินเชื่อ ซึ่งคําถามเปนแบบปลายปดและปลายเปด มีคําตอบ
ใหเลือกแบบคําตอบเดียว แบบใหเลือกหลายคําตอบ และแบบเติมคําในชองวาง
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร เปนคําถามที่
มีลักษณะเปนแบบปลายปดและปลายเปด มีคําตอบใหเลือกแบบคําตอบเดียว แบบใหเลือกหลาย
คําตอบ และแบบเติมคําในชองวาง ดังนี้
ตอนที่ 2.1 สภาพทั่ วไปในการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร เปน คําถาม
เกี่ยวกับการไดรับการฝกอบรม แหลงความรูเกี่ยวกับการปลูกออย รูปแบบการจําหนายผลผลิต และ
การขนสงออย
ตอนที่ 2.2 กระบวนการปลู ก อ อ ยโรงงานของเกษตรกร ซึ่ ง เป น คํ า ถาม
เกี่ยวกับชวงระยะเวลาในการปลูก การเตรียมดินกอนปลูก พันธุออยที่ปลูก ประเภทออย วิธีการปลูก
ระยะเวลาไวตอ แหลงน้ําที่ใชปลูก ปุยที่ใช การปองกันกําจัดวัชพืช โรคระบาด แมลงศัตรูพืช และ
วิธีการเก็บเกี่ยวออยโรงงาน
ตอนที่ 3 ข อมู ล ความคิดเห็น เกี่ย วกั บ ปจจัยที่เกี่ย วของกับ การตัดสิน ใจปลูกออย
โรงงานของเกษตรกร จะเปนคําถามที่มีลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกตามระดับความสําคัญที่มีผล
ตอการตัดสินใจปลูกออย ซึ่งกําหนดคะแนนเปน 5 ระดับคือ
5 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 4 ป ญ หาและข อ เสนอแนะของเกษตรกรเกี่ ย วกั บ การตั ด สิน ใจปลู กอ อ ย
โรงงานแบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้
ตอนที่ 4.1 ปญหาและระดับปญหาในการผลิตออยโรงงานของเกษตรกร จะ
เปนคําถามที่มีลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกตามระดับปญหาที่พบ ซึ่งแบงปญหาออกเปน 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีปญหาในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีปญหาในระดับมาก
3 หมายถึง มีปญหาในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีปญหาในระดับนอย
1 หมายถึง มีปญหาในระดับนอยที่สุด
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ตอนที่ 4.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
จะเปนคํ าถามที่มีลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกตามระดับความคิดเห็ นของขอเสนอแนะ ซึ่งแบง
ปญหาออกเปน 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก
3 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย
1 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.2.1 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้ อหา โดยการนํ าแบบสัมภาษณ ที่สราง
เสร็ จ แล ว ทั้ งฉบั บ นํ าไปเสนอกั บ อาจารยที่ป รึกษา เพื่อพิ จ ารณาตรวจสอบความถูกตองในเนื้อหา
โครงสราง แลวนํามาแกไขปรับปรุงใหเปนแบบวัดที่สมบูรณ ชัดเจน และมีความถูกตองตามเนื้อหา
กอนที่จะนําไปทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณตอไป
2.2.2 การตรวจสอบความเชื่ อ ถื อ ได (reliability) ดํ า เนิ น การทดสอบแบบ
สัมภาษณที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว โดยนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
ประชากรที่ศึกษาจํานวน 30 ราย ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค แลวจึงนํามาหา
คาความเชื่อถือ โดยใชวิธีการหาคา Cronbach’s Alpha (เบญจมาศ อยูประเสริฐ, 2560, น. 59) ซึ่ง
คํ านวณโดยใช โปรแกรมคอมพิ ว เตอรสํ าเร็ จ รูป ได ผ ลการทดสอบดั งนี้ (ดั งแสดงรายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก ข)
1) ตอนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับ ปจจัยที่ เกี่ยวของกับการตัดสิน ใจ
ปลูกออยโรงงานของเกษตรกร (38 ขอ) ไดคา Cronbach’s Alpha = 0.820
2) ตอนที่ 4.1 ป ญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ของเกษตรกร (40 ขอ) ไดคา Cronbach’s Alpha = 0.903
3) ตอนที่ 4.2 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ย วกับ การตัดสิน ใจปลูกออย
โรงงานของเกษตรกร (20 ขอ) ไดคา Cronbach’s Alpha = 0.963
ซึ่งค า Cronbach’s Alpha ของแบบสั ม ภาษณ แต ล ะตอน Careines และ
Zell (1986, 51) อางใน อางใน (เบญจมาศ อยูประเสริฐ, 2560, น. 61) แนะนําวาโดยทั่วไปแลวคา
ความเชื่อถือไดของแบบสัมภาษณควรจะมีคาไมต่ํากวา 0.80 หมายความวาแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น
สําหรับงานวิจัยนี้มีคาความเชื่อถือได และสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได
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3. การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปน
เกษตรกรผู ป ลู ก อ อ ยโรงงาน ในอํ าเภอเก าเลี้ ย ว จั งหวั ด นครสวรรค จํ า นวน 184 ราย ระหว า ง
เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ
(Primary Data) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ มีขั้นตอนตามแนวทางของ (เบญจมาศ
อยูประเสริฐ, 2560, น. 80-82) ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการสัมภาษณ กอนออกภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูวิจัย
ตองเตรียมการในเรื่องตอไปนี้
3.1.1 การเตรียมตัวผูสัมภาษณ กอนออกไปสัมภาษณผูวิจัยไดทําความเขาใจแบบ
สัมภาษณใหชัดเจนอีกครั้ง เชน ทําความเขาใจวิธีการกรอกแบบสัมภาษณ คําจํากัดความตางๆ ที่ใชใน
การสัมภาษณ รวมทั้งศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ และสถานที่ที่จะไปเก็บขอมูล เพราะสิ่ง
เหลานี้สามารถนํามาประกอบการพิจารณาคําตอบที่ไดรับจากกลุมตัวอยางไดวานาจะถูกตองหรือไม
3.1.2 ทําหนังสือขอความรวมมือกําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ กอนที่
ผูวิจัยจะออกไปเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรผูใหขอมูล ผูวิจัยไดมีการทําหนังสือขอความ
รวมมือกําหนดวัน เวลา และสถานที่จะไปสัมภาษณรวมทั้งมีการนัดหมายลวงหนากับเกษตรกรผูให
สัมภาษณ โดยทําหนังสือติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของและติดตอกับผูใหสัมภาษณโดยตรง
3.1.3 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่ต องใช เพื่อการสัมภาษณ และการเดิ นทาง เชน
ดินสอ ปากกา กระดาษชวยจดบันทึก เปนตน
3.2 ขั้นการสัมภาษณ ผูวิจัยออกไปพบผูใหสัมภาษณและดําเนินการสัมภาษณ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการดังนี้
3.2.1 แนะนําตัวผูวิจัย โดยใหผูถูกสัมภาษณรูจักกอนที่จะทําการสัมภาษณ ผูวิจัย
แนะนํ าตัวเองวาเปนใคร ทํ าอะไร ที่ไหน และมาทํ าอะไร เพื่อเปน การสรางความไววางใจและเป น
กันเอง
3.2.2 ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย วาเปนอยางไร เกี่ยวของกับเกษตรกรผูให
สัมภาษณอยางไร และผูใหสัมภาษณน้ันมีความสําคัญอยางไร เหตุผลที่เลือกเปนผูใหขอมูลงานวิจัย
เรื่ องนี้ เพื่อเป น การกระตุ น ให ผู ถูกสัมภาษณ ไดให ขอมูลที่เปน จริงและครบถวนตามที่ผูเก็บ ขอมูล
ตองการ
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3.2.3 อธิบายประโยชนของการวิจัย ใหเกษตรกรผูใหสัมภาษณทราบวาการวิจัย
เรื่องที่ ทํ านั้ น ก อให เกิ ด ประโยชน อย างไร และมี ผ ลกระทบต อผู ให สัมภาษณ อยางไร เพื่อเปน การ
กระตุนใหเกิดความรวมมือในการใหขอมูล ทําใหไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวน
3.2.4 เริ่ ม ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ โดยสั ม ภาษณ เ กษตรกรผู ใ ห สั ม ภาษณ เ ป น
รายบุคคล
3.3 ขั้ น บั น ทึ ก ผลการสั ม ภาษณ ผู วิ จั ย ได บั น ทึ ก ผลการสั ม ภาษณ ไปพร อ มกั น หรื อ
คําถามบางคําถาม ผูสัมภาษณอาจจะตองกลับมาบันทึกในภายหลัง ซึ่งการบันทึกผลการสัมภาษณมี
หลักการปฏิบัติดังนี้
3.3.1 ควรบัน ทึกผลทันที ไมควรทิ้งระยะเวลาไวนาน เพราะจะทําใหผูสัมภาษณ
หลงหรือลืม และไดขอมูลที่คลาดเลื่อนได
3.3.2 ถ า คํ า ถามเป น แบบปลายป ด ควรบั น ทึ ก ผลทั น ที ต ามข อ คํ าถามในแบบ
สัมภาษณนั้น
3.3.3 ถาคํ าถามเป นแบบปลายเปด อาจบั นทึ กถอยคําเดิมของผูถูกสัมภาษณ ไว
ทั้ งหมด แต ถา คํ าตอบยาวมากควรบัน ทึ ก เฉพาะเนื้ อ หาสาระที่ ตอ งการ และใชภ าษาที่ชั ดเจนไม
คลุมเครือ
3.3.4 ควรบั น ทึ ก ตามความเป น จริ ง อย า มี อ คติ ห รื อ เพิ่ ม เติ ม ความเห็ น ของผู
สัมภาษณเขาไป เพราะจะทําใหผลการวิจัยนั้นคลาดเคลื่อนได
3.3.5 อยาเวนคําถามใหวางไวโดยไมมีการบันทึก ถาไมมีคําตอบตองบันทึกลงไป
วาเพราะเหตุใด
3.4 ขั้นสิ้นสุดของการสัมภาษณ เปนขั้นสุดทายของการสัมภาษณ ผูวิจัยไดปฏิบัติดังนี้
3.4.1 ทบทวนความถู ก ต อ งและเชื่ อได ข องข อ มู ล ที่ ได รั บ ผู วิจัย ทบทวนความ
ถูกตองและความสมบูรณของขอมูลเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ
3.4.2 กลาวขอบคุณ ผูใหสัมภาษณ หลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ ผูวิจัยไดกลาว
ขอบคุ ณ เกษตรกรผู ให สั ม ภาษณ ที่ ให ค วามร ว มมื อ โดยการให ข อ มู ล ที่ เป น ประโยชน และย้ํ าถึ ง
ความสําเร็จของการไดรับขอมูลนั้น เพื่อใหเกษตรกรผูใหสัมภาษณมีความภาคภูมิใจและสบายใจ

4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของแตละตอนแบงเปนดังนี้
4.1 วิเคราะหขอมูลดานปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในอําเภอเกาเลี้ยว
จั งหวั ด นครสวรรค โดยใช ส ถิ ติ คือ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค าร อ ยละ (percentage)
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ค า ต่ํ า สุ ด (minimum) ค า สู ง สุ ด (maximum) ค า เฉลี่ ย (mean) และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation: S.D.)
4.2 วิเคราะหขอมูลดานสภาพการผลิตออยโรงงานของเกษตรกรในอําเภอเกาเลี้ยว
จั งหวั ด นครสวรรค โดยใช ส ถิ ติ คือ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค าร อ ยละ (percentage)
ค า ต่ํ า สุ ด (minimum) ค า สู ง สุ ด (maximum) ค า เฉลี่ ย (mean) และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation: S.D.)
4.3 วิ เคราะห ข อ มู ล ด า นความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ยโรงงานของ
เกษตรกร ในอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค โดยใชสถิติ คือ การแจกแจงความถี่ (frequency)
ค า ร อ ยละ (percentage) ค า ต่ํ า สุ ด (minimum) ค า สู ง สุ ด (maximum) ค า เฉลี่ ย (mean) และ
คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และการจัด อัน ดับ การแปลความหมายระดับ
ความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ ตามเกณฑการประเมิน ซึ่งไดจากการแบงชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ขนาดชั้น =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
ขนาดชั้น =
5–1
5
=
0.8
โดยจัดชวงคะแนนเฉลี่ยแบงออกเปนชวงๆ ดังนี้
ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
ปลูกออยในระดับมากที่สุด
ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
ปลูกออยในระดับมาก
ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
ปลูกออยในระดับปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
ปลูกออยในระดับนอย
ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
ปลูกออยในระดับนอยที่สุด
4.4 ป ญ หาและข อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจปลู กอ อยโรงงาน
ในอํ า เภอเก า เลี้ ย ว จั ง หวั ด นครสวรรค โดยข อ มู ล ด านป ญ หาใช ส ถิ ติ คื อ การแจกแจงความถี่
(frequency) คารอยละ (percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และการ
จั ด อั น ดั บ โดยการแปลความหมายระดั บ ความสํ าคั ญ ของป ญ หาและข อ เสนอแนะของเกษตรกร
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เกี่ยวกับ การตัดสินใจปลูกออยโรงงาน ตามเกณฑการประเมิน ซึ่งไดจากการแบงชวงคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้
4.4.1 ป ญ หาของเกษตรกรเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ยโรงงาน ในอํ า เภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค
ขนาดชั้น =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
ขนาดชั้น =
5–1
5
=
0.8
โดยจัดชวงคะแนนเฉลี่ยแบงออกเปนชวงๆ ดังนี้
ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีปญหามากที่สุด
ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีปญหามาก
ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีปญหาปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีปญหานอย
ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีปญหานอยที่สุด
4.4.2 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน ในอําเภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค
ขนาดชั้น =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
ขนาดชั้น =
5–1
5
=
0.8
โดยจัดชวงคะแนนเฉลี่ยแบงออกเปนชวงๆ ดังนี้
ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด
ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก
ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย
ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด

บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในอําเภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค” ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการทําแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปน
เกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน จํานวน 184 ราย วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยายแบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภาพทัว่ ไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของ
เกษตรกร
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน

ตอนที่ 1 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
1.1 ปจจัยทางสังคมของเกษตรกร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การเป นสมาชิกกลุมและสถาบันเกษตรกร และประสบการณ ในการปลูกออย
โรงงาน ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ปจจัยทางสังคมของเกษตรกร
n = 184
ปจจัยทางสังคม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวาหรือเทากับ 35 ป
36-45 ป
46-55 ป
56-65 ป
มากกวาหรือเทากับ 66 ป
คาต่ําสุด = 20
คาเฉลี่ย = 49.59
คาสูงสุด = 74
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 10.595

จํานวน

รอยละ

105
79

57.1
42.9

19
46
61
49
9

10.3
25.0
33.2
26.6
4.9
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ปจจัยทางสังคม
จํานวน
3. สถานภาพการสมรส
โสด
23
สมรส
147
หมายหรือหยาราง
14
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
125
มัธยมศึกษาตอนตน
28
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
20
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
7
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
4
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
นอยกวาหรือเทากับ 2 ราย
40
3-4 ราย
96
5-6 ราย
45
มากกวาหรือเทากับ 7 ราย
3
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 3.65
คาสูงสุด = 8
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.378
6. การเปนสมาชิกกลุมและสถาบันเกษตรกร
ไมเปน
14
เปน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
170
โรงงานน้ําตาล
67
สมาคมชาวไรออย
81
ธ.ก.ส.
112
สหกรณการเกษตร
14
กลุมเกษตรกร/สงเสริมอาชีพ
29

n = 184
รอยละ
12.5
79.9
7.6
67.9
15.2
10.9
3.8
2.2
21.7
52.2
24.5
1.6

7.6
92.4
36.42
44.03
60.88
7.61
15.76
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ปจจัยทางสังคม
จํานวน
7. ประสบการณในการปลูกออยโรงงาน
นอยกวาหรือเทากับ 5 ป
50
6-15 ป
85
16-25 ป
33
มากกวาหรือเทากับ 25 ป
16
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 12.09
คาสูงสุด = 42
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.807

n = 184
รอยละ
27.2
46.2
17.9
8.7

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นปจจัยทางสังคมของเกษตรกรผูปลูกออย
โรงงาน มีผลดังนี้
1.1.1 เพศ พบวาเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานรอยละ 57.1 เปนเพศชาย และรอย
ละ 42.9 เปนเพศหญิง
1.1.2 อายุ พบวาเกษตรกรรอยละ 33.2 มีอายุระหวาง 46-55 ป รองลงมารอยละ
26.6 มีอายุระหวาง 56-65 ป รอยละ 25.0 มีอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 10.3 มีอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 35 ป และรอยละ 4.9 มีอายุมากกวาหรือเทากับ 66 ป ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่มีอายุนอย
สุดคือ 20 ป สวนเกษตรกรที่มีอายุสูงที่สุดคือ 74 ป และมีอายุเฉลี่ยที่ 49.59 ป
1.1.3 สถานภาพการสมรส พบว า เกษตรกรรอ ยละ 79.9 มี ส ถานภาพสมรส
รองลงมารอยละ 12.5 และ 7.6 มีสถานภาพโสด และหมายหรือหยาราง ตามลําดับ
1.1.4 ระดั บ การศึ ก ษา พบว า เกษตรกรร อ ยละ 67.9 จบการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึ กษา รองลงมาร อ ยละ 15.2 จบการศึก ษาระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนต น รอ ยละ 10.9 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 3.8 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา และรอยละ 2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามลําดับ
1.1.5 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวาเกษตรกรรอยละ 52.2 มีจํานวนสมาชิก
3-4 ราย รองลงมารอยละ 24.5 มีจํานวนสมาชิก 5-6 ราย รอยละ 21.7 มีจํานวนสมาชิกนอยกวา
หรือเทากับ 2 ราย และรอยละ 1.6 มีจํานวนสมาชิกมากกวาหรือเทากับ 7 ราย ตามลําดับ ซึ่งจํานวน
สมาชิกที่นอยที่สุดคือ 1 ราย สูงที่สุดคือ 8 ราย และมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.65 ราย
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1.1.6 การเปนสมาชิกกลุมและสถาบันเกษตรกร พบวาเกษตรกรรอยละ 92.4 ได
เขารวมการเปนสมาชิกกลุมและสถาบันเกษตรกร และมีเพียงรอยละ 7.6 ที่ไมเขารวมการเปนสมาชิก
กลุมและสถาบันเกษตรกร
1.1.7 ลักษณะการเปนสมาชิกกลุมและสถาบันเกษตรกร พบวาเกษตรกรรอยละ
60.88 ไดเปนสมาชิกกับ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธ.ก.ส.) รองลงมารอยละ
44.03 เปนสมาชิกกับสมาคมชาวไรออย รอยละ 36.42 เปนสมาชิกกับโรงงานน้ําตาล รอยละ 15.76
เป นสมาชิกกับ กลุมเกษตรกร/ส งเสริมอาชีพ และรอยละ 7.61 เป นสมาชิกกับ สหกรณ การเกษตร
ตามลําดับ
1.1.8 ประสบการณ ในการปลู ก อ อ ยโรงงาน พบว าเกษตรกรรอ ยละ 46.2 มี
ประสบการณในการปลูกออย 6-15 ป รองลงมารอยละ 27.2 มีประสบการณในการปลูกออยนอยกวา
หรื อ เท า กั บ 5 ป ร อ ยละ 17.9 มี ป ระสบการณ ในการปลู ก อ อ ย 16-25 ป และร อ ยละ 8.7 มี
ประสบการณในการปลูกออยมากกวาหรือเทากับ 25 ป ตามลําดับ โดยเกษตรกรมีประสบการณใน
การปลูกออยนอยที่สุดคือ 1 ป สูงที่สุดคือ 42 ป และมีประสบการณในการปลูกออยเฉลี่ย 12.09 ป
1.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย จํานวนแรงงานในการผลิตออย พื้นที่ปลูกออย
โรงงาน พื้นที่ถือครองในการปลูกออยโรงงาน รายไดจากการจําหนายผลผลิต ตนทุนการผลิต และ
แหลงเงินทุนและสินเชื่อ ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 4.2 - 4.5
ตารางที่ 4.2 จํานวนแรงงานในการผลิตออยโรงงานในรอบ 1 ปที่ผานมา
ปจจัยทางเศรษฐกิจ
จํานวน
1. แรงงานในการผลิตออยในครัวเรือน
จํานวน 1 ราย
43
จํานวน 2 ราย
102
จํานวน 3 ราย
26
จํานวนมากกวาหรือเทากับ 4 ราย
13
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 2.05
คาสูงสุด = 4
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.828

n = 184
รอยละ
23.4
55.4
14.1
7.1
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
ปจจัยทางเศรษฐกิจ
2. แรงงานจางในการผลิตออย
ไมจางแรงงาน
จางแรงงาน
จางแรงงานจํานวนนอยกวาหรือเทากับ 2 ราย
จางแรงงานจํานวน 3-7 ราย
จางแรงงานจํานวน 8-12 ราย
จางแรงจํานวนมากกวาหรือเทากับ 13 ราย
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 6.27
คาสูงสุด = 22
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.554

จํานวน

42
142

n = 184
รอยละ

22.8
77.2
31
67
29
15

21.8
47.2
20.4
10.6

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นจํานวนแรงงานในการผลิตออยโรงงานใน
รอบ 1 ปท่ีผานมา มีผลดังนี้
1.2.1 แรงงานในการผลิต ออ ยในครัว เรือ น พบวา เกษตรกรรอ ยละ 55.4 มี
แรงงานในการผลิตออยในครัวเรือนจํานวน 2 ราย รองลงมารอยละ 23.4 มีแรงงานในการผลิต
ออยในครัวเรือนจํานวน 1 ราย รอยละ 14.1 มีแรงงานในการผลิตออยในครัวเรือนจํานวน 3 ราย
และรอ ยละ 7.1 มีแ รงงานในการผลิต ออ ยในครัว เรือ นจํ า นวนมากกวา หรือ เทา กับ 4 ราย
ตามลําดับ โดยจํานวนแรงงานในการผลิตออยในครัวเรือนนอยที่สุดคือ 1 ราย สูงที่สุดคือ 4 ราย
และมีแรงในการผลิตออยในครัวเรือนเฉลี่ยจํานวน 2.05 ราย
1.2.2 แรงงานจา งในการผลิต ออ ย พบวาเกษตรกรรอ ยละ 77.2 มีก ารจา ง
แรงงานในการผลิตออย สวนเกษตรกรรอยละ 22.8 นั้นไมมีการจางแรงงานในการผลิตออย
1.2.3 จํานวนแรงงานจางในการผลิตออยโรงงาน พบวาเกษตรกรรอยละ 47.2
มีการจางแรงงานในการผลิตออยจํานวน 3-7 ราย รองลงมารอยละ 21.8 มีการจางแรงงานในการ
ผลิต ออ ยจํา นวนนอ ยกวา หรือ เทา กับ 2 ราย รอ ยละ 20.4 มีก ารจา งแรงงานในการผลิต ออ ย
จํ า นวน 8-12 ราย และรอ ยละ 10.6 มีก ารจา งแรงงานในการผลิต ออ ยจํ า นวนมากกวา หรือ
เทา กับ 13 ราย ตามลําดับ โดยที่มีก ารจา งแรงงานในการผลิต ออ ยนอ ยที ่สุด คือ จํา นวน 1 ราย
สูงที่สุดจํานวน 22 ราย และมีคาเฉลี่ยในการจางแรงงานในการผลิตออยเทากับ 6.27 ราย
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ตารางที่ 4.3 พื้นที่ในการปลูกออยโรงงาน และพื้นที่ถือครองในการปลูกออยโรงงาน
ปจจัยทางเศรษฐกิจ
จํานวน
1. พื้นที่ในการปลูกออยโรงงาน
พื้นที่นอยกวาหรือเทากับ 10 ไร
59
พื้นที่ 11-25 ไร
69
พื้นที่ 26-40 ไร
33
พื้นที่มากกวาหรือเทากับ 41 ไร
23
คาต่ําสุด = 2
คาเฉลี่ย = 23.52
คาสูงสุด = 150
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 20.696
2. พื้นที่ถือครองในการปลูกออยโรงงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ของตนเอง
112
พื้นที่นอยกวาหรือเทากับ 5 ไร
13
พื้นที่ 6-15 ไร
49
พื้นที่ 16-25 ไร
26
พื้นที่มากกวาหรือเทากับ 26 ไร
24
คาต่ําสุด = 2
คาเฉลี่ย = 18.15
คาสูงสุด = 80
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 14.570
เชา
119
พื้นที่นอยกวาหรือเทากับ 5 ไร
13
พื้นที่ 6-15 ไร
51
พื้นที่ 16-25 ไร
31
พื้นที่มากกวาหรือเทากับ 26 ไร
24
คาต่ําสุด = 2
คาเฉลี่ย = 20.12
คาสูงสุด = 130
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 18.904

n = 184
รอยละ
32.1
37.5
17.9
12.5

60.87
11.61
43.75
23.21
21.43

64.67
10.92
42.86
26.05
20.17

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นพื้น ที่ในการปลูกออยโรงงาน และพื้น ที่
ถือครองในการปลูกออยโรงงาน มีผลดังนี้
1.2.4 พื้นที่ในการปลูกออยโรงงาน พบวาเกษตรกรรอยละ 37.5 มีพื้นที่ในการ
ปลูกออยอยูระหวาง 11-25 ไร รองลงมารอยละ 32.1 มีพื้นที่ในการปลูกออยนอยกวาหรือเทากับ
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10 ไร รอยละ 17.9 มีพื้น ที่ในการปลูกออยอยูร ะหวาง 26-40 ไร และรอยละ 12.5 มีพื้น ที่ป ลูก
ออยมากกวาหรือเทากับ 41 ไร ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกออยนอยที่สุด คือ 2 ไร สูง
ที่สุดคือ 150 ไร และมีพื้นที่ปลูกออยเฉลี่ย 23.52 ไร
1.2.5 พื้น ที่ถือครองในการปลูกออยโรงงาน พบวาเกษตรกรรอยละ 64.67 มี
การเชาพื้นที่ในการปลูกออย และรอยละ 60.87 เกษตรกรมีพื้นที่ของตนเองในการปลูกออย
1.2.6 พื้นที่ปลูกออยโรงงานในพื้นที่ของตนเอง พบวาเกษตรกรรอยละ 43.75
มีพื้นที่ของตนเองในการปลูกออยอยูระหวาง 6-15 ไร รองลงมารอยละ 23.21 มีพื้นที่ของตนเอง
ในการปลูกออยอยูร ะหวาง 16-25 ไร รอยละ 21.43 มีพื้น ที่ของตนเองในการปลูกออยมากกวา
หรือเทากับ 26 ไร และรอยละ 11.61 มีพื้นที่ของตนเองในการปลูกออยนอยกวาหรือเทากับ 5 ไร
ตามลําดับ โดยเกษตรกรมีพื้น ที่ของตนเองในการปลูกออยนอยที่สุดคือ 2 ไร มากที่สุด คือ 80 ไร
และมีพื้นที่ของตนเองในการปลูกออยเฉลี่ยเทากับ 18.15 ไร
1.2.7 พื้น ที่ปลูกออยโรงงานในพื้นที่เชา พบวาเกษตรกรรอยละ 42.86 มีการ
เชาพื้น ที่ในการปลูกออยอยูระหวาง 6-15 ไร รองลงมารอยละ 26.05 มีการเชาพื้น ที่ในการปลูก
ออยอยูร ะหวาง 16-25 ไร รอยละ 20.17 มีการเชาพื้น ที่ในการปลูกออยมากกวาหรือเทากับ 26
ไร และรอยละ 10.92 มีการเชาพื้นที่ในการปลูกออยนอยกวาหรือเทากับ 5 ไร โดยเกษตรกรมีการ
เชาพื้น ที่ในการปลูกออ ยนอยที่สุด คือ 2 ไร มีการเชามากที่สุดคือ 130 ไร มีการเชาพื้น ที่ในการ
ปลูกออยเฉลี่ยเทากับ 20.12 ไร
ตารางที่ 4.4 รายไดจากการจําหนายผลผลิต ตนทุนการผลิต และผลกําไรจากการจําหนายผลผลิต
ในปการผลิต 2558/59
n = 184
ปจจัยทางเศรษฐกิจ
จํานวน
รอยละ
1. รายไดจากการจําหนายผลผลิต
รายไดนอยกวาหรือเทากับ 6,000 บาท/ไร
7
3.8
รายได 6,001-9,000 บาท/ไร
49
26.6
รายได 90,001-12,000 บาท/ไร
83
45.1
รายได 12,001-15,000 บาท/ไร
36
19.6
รายไดมากกวาหรือเทากับ 15,001 บาท/ไร
9
4.9
คาต่ําสุด = 5,000
คาเฉลี่ย = 10,670.63
คาสูงสุด = 17,640 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2605.194
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
ปจจัยทางเศรษฐกิจ
จํานวน
2. ตนทุนการผลิต
ตนทุนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท/ไร
9.0
ตนทุน 3,001-5,000 บาท/ไร
53.0
ตนทุน 5,001-7,000 บาท/ไร
64.0
ตนทุน 7,001-9,000 บาท/ไร
49.0
ตนทุนมากกวาหรือเทากับ 9,001 บาท/ไร
9.0
คาต่ําสุด = 2,000
คาเฉลี่ย = 6,272.03
คาสูงสุด = 12,000 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1972.139
3. ผลกําไรจากการจําหนายผลผลิต
กําไรนอยกวาหรือเทากับ 2,000 บาท/ไร
39
กําไร 2,001-3,500 บาท/ไร
43
กําไร 3,501-5,000 บาท/ไร
49
กําไร 5,001-6,500 บาท/ไร
20
กําไรมากกวาหรือเทากับ 6,501 บาท
33
คาต่ําสุด = 500
คาเฉลี่ย = 4,393.16
คาสูงสุด = 13,000 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2526.328

n = 184
รอยละ
4.9
28.8
34.8
26.6
4.9

21.2
23.4
26.6
10.9
17.9

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นรายไดจากการจําหนายผลผลิต ตนทุนการ
ผลิต และผลกําไรจากการจําหนายผลผลิต ในปการผลิต 2558/59 มีผลดังนี้
1.2.8 รายไดจ ากการจํา หนา ยผลผลิต พบวาเกษตรกรรอยละ 45.1 มีร ายได
จากการจําหนายผลผลิตอยูระหวาง 9,000-12,000 บาท/ไร รองลงมารอยละ 26.6 มีรายไดจาก
การจําหนายผลผลิต อยูร ะหวาง 6,001-9,000 บาท/ไร รอยละ 19.6 มีร ายไดจ ากการจําหนาย
ผลผลิต อยู ร ะหวา ง 12,001-15,000 บาท/ไร รอ ยละ 4.9 มีร ายไดจ ากการจํ า หนา ยผลผลิต
มากกวาหรือเทากับ 15,001 บาท และรอยละ 3.8 มีรายไดจากการจําหนายผลผลิตนอยกวาหรือ
เท า กับ 6 ,0 0 0 บ าท /ไร ซึ ่ง เก ษ ต รก รที ่ม ีร าย ไดจ าก ก ารจํ า ห น า ย ผ ล ผ ลิต นอ ย ที ่ส ุด
คือ 5,000 บาท/ไร สูง ที ่ส ุด คือ 17,640 บาท/ไร และมีร ายไดจ ากการจํ า หนา ยผลผลิต เฉลี ่ย
เทากับ 10,670.63 บาท/ไร
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1.2.9 ต น ทุ น การผลิต พบวาเกษตรกรรอยละ 34.8 มี ตน ทุน การผลิตระหวาง
5,001-7,000 บาท/ไร รองลงมาร อยละ 28.8 มีต น ทุ น การผลิ ตระหวาง 3,001-5,000 บาท/ไร
รอยละ 26.6 มีตนทุนการผลิตระหวาง 7,001-9,000 บาท/ไร รอยละ 4.9 ตนทุนการผลิตนอยกวา
หรือเทากับ 3,000 บาท/ไร และรอยละ 4.9 มีตนทุนการผลิตมากกวาหรือเทากับ 9,001 บาท/ไร
โดยเกษตรกรที่มีตนทุนการผลิตต่ําที่สุดคือ 2,000 บาท/ไร สูงที่สุดคือ 12,000 บาท/ไร และมีตนทุน
การผลิตเฉลี่ยเทากับ 6,272.03 บาท/ไร
1.2.10 ผลกํา ไรจากการจํา หนา ยผลผลิต พบวาเกษตรกรรอยละ 26.6 มีผ ล
กําไรจากการจําหนายผลผลิตอยูระหวาง 3,501-5,000 บาท/ไร รองลงมารอยละ 23.4 ผลกําไร
จากการจํ า หนา ยผลผลิต อยู ร ะหวา ง 2,001-3,500 บาท/ไร รอ ยละ 21.2 มีผ ลกํ า ไรจากการ
จําหนา ยผลผลิต นอ ยกวา หรือ เทากับ 2,000 บาท/ไร รอ ยละ 17.9 มีผ ลกําไรจากการจําหนา ย
ผลผลิตมากกวาหรือเทากับ 6,001 บาท/ไร และรอยละ 10.9 มีผลกําไรจากการจําหนายผลผลิต
อยูระหวาง 5,001-6,500 บาท/ไร ซึ่งเกษตรกรที่ไดรับผลกําไรจากการจําหนายผลผลิตต่ําที่สุดคือ
500 บาท/ไร สูง ที่สุด คือ 13,000 บาท/ไร และมีผ ลกํา ไรจากการจําหนา ยผลผลิต เฉลี่ย เทา กับ
4,393.16 บาท/ไร
ตารางที่ 4.5 แหลงเงินทุนและสินเชื่อ
ปจจัยทางเศรษฐกิจ
แหลงเงินทุนและสินเชื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ของตนเอง
ธ.ก.ส.
จากโรงงานน้ําตาล
สมาคมชาวไรออย
สหกรณการเกษตร
นายทุนในทองถิ่น
ญาติพี่นอง

จํานวน
137
97
67
3
9
7
42

n = 184
รอยละ
74.46
52.72
36.41
1.63
4.89
3.80
22.83

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นแหลงเงินทุนและสินเชื่อ มีผลดังนี้
1.2.11 แหลงเงินทุนและสินเชื่อ พบวาเกษตรกรรอยละ 74.46 ใชแหลงเงินทุน
และสิน เชื ่อ ของตนเอง รองลงมารอ ยละ 52.72 ใชแ หลง เงิน ทุน และสิน เชื ่อ จาก ธ.ก.ส
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รอยละ 36.41 ใชแหลงเงินทุนจากโรงงานน้ําตาล รอยละ 22.83 ใชแหลงเงินทุนจากญาติพี่นอง
รอยละ 4.89 ใชแหลงเงินทุนจากสหกรณการเกษตร รอยละ 3.80 ใชแหลงเงินทุนจากนายทุนใน
ทองถิ่น และรอยละ 1.63. ใชแหลงเงินทุนจากสมาคมชาวไรออย ตามลําดับ

ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
2.1 สภาพทั่วไปในการปลูกออยโรงงาน ประกอบดวย การไดรับการฝกอบรม แหลงความรู
เกี่ยวกับการปลูกออย รูปแบบการจําหนายผลผลิต และการขนสงออย ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏใน
ตารางที่ 4.6 - 4.7
ตารางที่ 4.6 การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลูกออยโรงงาน จํานวนครั้งที่ไดรับการฝกอบรม
และแหลงความรูเกี่ยวกับการปลูกออย
n = 184
สภาพทั่วไปในการปลูกออยโรงงาน
จํานวน
รอยละ
1. การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลูกออยโรงงาน
ไมเคย
90
48.9
เคย
94
51.1
2. จํานวนครั้งที่ไดรับการฝกอบรม
ผานการฝกอบรมจํานวน 1 ครั้ง
15.0
16.0
ผานการฝกอบรมจํานวน 2 ครั้ง
28.0
29.8
ผานการฝกอบรมจํานวน 3 ครั้ง
30.0
31.9
ผานการฝกอบรมจํานวนมากกวาหรือเทากับ 4 ครั้ง
21.0
22.3
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 2.84
คาสูงสุด = 9
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.483
3. แหลงความรูเกี่ยวกับการปลูกออย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล
102
55.43
สมาคมชาวไรออย
66
35.87
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล
60
32.61
เพื่อนบานหรือญาติ
65
35.33
บิดา มารดา
26
14.13
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ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นถึงการไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลูก
ออยโรงงาน จํานวนครั้งที่ไดรับการฝกอบรมและแหลงความรูเกี่ยวกับการปลูกออย มีผลดังนี้
2.1.1 การไดรับ การฝก อบรมเกี่ย วกับ การปลูก ออยโรงงาน พบวา เกษตรกร
รอยละ 51.1 เคยไดรับ การฝกอบรมเกี่ยวกับ การปลูกออยโรงงาน และเกษตรกรอีกรอยละ 48.9
นั้น พบวาไมเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลูกออยโรงงาน
2.1.2 จํานวนครั้งที่ไ ดรับการฝกอบรม พบวาเกษตรกรรอยละ 31.9 เคยผาน
การอบรมมาแลว จํานวน 3 ครั้ง รองลงมารอยละ 29.8 เคยผานการอบรมมาแลวจํานวน 2 ครั้ง
รอยละ 22.3 เคยผานการอบรมมาจํานวนมากหรือเทากับ 4 ครั้ง และรอยละ 16.0 เคยผานการ
อบรมมาแลวจํานวน 1 ครั้ง ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่ผานการอบรมนอยที่สุดคือจํานวน 1 ครั้ง
สูงที่สุดคือจํานวน 9 ครั้ง และมีการฝกอบรมเฉลี่ยคือ 2.84 ครั้ง
2.1.3 แหลงความรูเกี่ยวกับการปลูกออย พบวาเกษตรกรรอยละ 55.43 ไดรับ
ความรูเ กี่ย วกับ การปลูก ออ ยจากเจา หนาที่สงเสริม จากโรงงานน้ําตาล รองลงมารอ ยละ 35.87
ไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกออยจากสมาคมชาวไรออย รอยละ 35.33 ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปลูกออยจากเพื่อนบานหรือญาติ รอยละ 32.61 ไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกออยจากเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรประจําตํา บล และรอยละ 14.13 ไดรับ ความรูเกี่ย วกับ การปลูก ออ ยจากบิด า
มารดา ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 รูปแบบการจําหนายผลผลิต รถที่ใชในการขนสงออย และแหลงที่มาของรถที่ใชขนสง
ออยเขาสูโรงงาน
n = 184
สภาพทั่วไปในการปลูกออยโรงงาน
จํานวน
รอยละ
1. รูปแบบการจําหนายผลผลิต
จําหนายเองที่โรงงานน้ําตาล
93
50.5
ฝากโควตาเพื่อนบานหรือญาติ
91
49.5
2. รถที่ใชในการขนสงออยเขาสูโรงงาน
รถบรรทุก 10 ลอ
184
100.0
3. แหลงที่มาของรถที่ใชในการขนสงออยเขาสูโรงงาน
ของตนเอง
8
4.4
ของเพื่อนบานหรือญาติ
3
1.6
รถรับจาง
173
94.0
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ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.7 รูปแบบการจําหนายผลผลิต รถที่ใชในการขนสงออย
และแหลงที่มาของรถที่ใชขนสงออยเขาสูโรงงาน มีผลดังนี้
2.1.4 รูป แบบการจํา หนา ยผลผลิต พบวา เกษตรกรรอ ยละ 50.5 ไดทํา การ
จําหนายผลผลิตเองที่โรงงานน้ําตาล สวนเกษตรกรอีกรอยละ 49.5 นั้น ไดฝากโควตาเพื่อบานหรือ
ญาติจําหนายผลผลิต
2.1.5 รถที ่ใ ชใ นการขนสง ออ ยเขา สู โ รงงาน พบวา เกษตรกรทั ้ง หมดไดใ ช
รถบรรทุก 10 ลอ ในการขนสงออยเขาสูโรงงาน
2.1.6 แหลงที่ม าของรถที่ใ ชใ นการขนสง ออ ยเขา สูโ รงงาน พบวาเกษตรกร
รอ ยละ 94.0 ไดใ ชร ถรับ จา งในการขนสง ออ ยเขา สูโ รงงาน รองลงมารอ ยละ 4.4 ไดใชร ถของ
ตนเอง และรอยละ 1.6 ไดใชรถของเพื่อบานหรือญาติในการขนสงออยเขาสูโรงงาน ตามลําดับ
2.2 กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ประกอบดวย ชวงระยะเวลาในการปลูก การ
เตรียมดินกอนปลูก พันธุออยที่ปลูก ประเภทออย วิธีการปลูก ระยะเวลาไวตอ แหลงน้ําที่ใชปลูก ปุยที่ใช
การปองกันกําจัดวัชพืช โรคระบาด แมลงศัตรูพืช และวิธีการเก็บเกี่ยวออยโรงงาน ผลการวิเคราะหขอมูลดัง
ปรากฏในตารางที่ 4.8 – 4.11
ตารางที่ 4.8 ชวงระยะเวลาในการปลูกออย การไถเตรียมดินกอนปลูก วิธีไถเตรียมดินกอนปลูกออย
พันธุออยที่ปลูก และแหลงที่มาของพันธุออย
n = 184
กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
จํานวน
รอยละ
1. ชวงระยะเวลาในการปลูกออย
ตนฤดูฝน (มีนาคม - พฤษภาคม)
163
88.6
ปลายฤดูฝน (ตุลาคม - ธันวาคม)
21
11.4
2. การไถเตรียมดินกอนปลูก
จํานวน 1 ครั้ง
1
0.5
จํานวน 2 ครั้ง
51
27.7
จํานวน 3 ครั้ง
100
54.4
จํานวน 4 ครั้ง
29
15.8
จํานวน 5 ครั้ง
3
1.6
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 2.90
คาสูงสุด = 5
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.718
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ตารางที่ 4.8 (ตอ)
n = 184
รอยละ

กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
จํานวน
3. วิธีไถเตรียมดินกอนปลูกออย
ใชรถแทรกเตอรของตนเอง
27
14.7
ใชรถไถเดินตามของตนเอง
13
7.0
จางรถแทรกเตอร
144
78.3
4. พันธุออยที่ใชปลูก
พันธุอูทอง 1
34
18.5
พันธุเค 95-84
4
2.1
พันธุของแกน 3
146
79.4
5. แหลงที่มาของพันธุออย
ปลูกออยไวทําพันธุเอง
81
44.0
ซื้อจากโรงงานน้ําตาล
22
12.0
ซื้อจากเกษตรกรผูปลูกออย
81
44.0
ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นถึงชวงระยะเวลาในการปลูกออย การไถ
เตรียมดินกอนปลูก วิธีไถเตรียมดินกอนปลูกออย พันธุออยที่ปลูก และแหลงที่มาของพันธุออย มีผล
ดังนี้
2.2.1 ชวงระยะเวลาในการปลูก ออย พบวาเกษตรกรรอยละ 88.6 นั้น มีก าร
ปลูกออยในชวงตนฤดูฝน (มีนาคม - พฤษภาคม) และมีเพียงรอยละ 11.4 ที่ปลูกออยในชวงปลาย
ฤดูฝน (ตุลาคม - ธันวาคม)
2.2.2 การไถเตรียมดินกอนปลูก พบวาเกษตรกรรอยละ 54.4 ไดไถเตรียมดิน
กอนปลูกจํานวน 3 ครั้ง รองลงมารอยละ 27.7 ไดไถเตรีย มดิน กอนปลูกจํานวน 2 ครั้ง รอยละ
15.8 ไดไถเตรีย มดินกอนปลูกจํานวน 4 ครั้ง รอยละ 1.6 ไดไถเตรียมดินกอนปลูกจํานวน 5 ครั้ง
และรอยละ 0.5 ไดไถเตรียมดินกอนปลูก 1 ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งเกษตรกรไดไถเตรียมดินกอนปลูก
นอยที่สุดคือจํานวน 1 ครั้ง มากที่สุดคือจํานวน 5 ครั้ง และมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 ครั้ง
2.2.3 วิธีไ ถเตรีย มดิน กอ นปลูก ออ ย พบวาเกษตรกรรอ ยละ 78.3 ไดจา งรถ
แทรกเตอรมาไถเตรียมดินกอนปลูก รองลงมารอยละ 14.7 ไดใชรถแทรกเตอรของตนเองในการไถ
เตรีย มดิน กอนปลูก และรอ ยละ 7.0 ไดใชร ถไถเดิน ตามของตนเองในการไถเตรีย มดิน กอ นปลูก
ตามลําดับ
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2.2.4 พัน ธุออยที่ใชป ลูก พบวาเกษตรกรรอยละ 79.4 ปลูกออยพันธุขอนแกน 3
รองลงมารอยละ 18.5 ปลูกออยพันธุอูทอง 1 และรอยละ 2.1 ปลูกออยพันธุเค 95-84
2.2.5 แหลงที่มาของพันธุออย พบวาเกษตรกรรอยละ 44.0 ไดป ลูกออยไวทํา
พันธุเอง และรอยละ 44.0 ที่ซื้อพันธุออยจากเกษตรกรผูปลูกออย มีมีเพียงรอยละ 12.0 ที่ซื้อพันธุ
ออยจากโรงงานน้ําตาล
ตารางที่ 4.9 ประเภทของออยในไร วิธีการปลูกออย อายุการไวตอออย และแหลงน้ําที่ใชในการปลูก
ออย
n = 184
กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
1. ประเภทของออยในไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ออยปลูกใหม
ออยตอ 1
ออยตอ 2
อื่นๆ (ออยตอ 3 ออยตอ 4 และออยตอ 5)
2. วิธีการปลูกออย
ใชแรงงานคนในครัวเรือน
ใชเครื่องปลูก
จางแรงงานปลูก
3. อายุการไวตอออย
2 ป
3 ป
4 ป
5 ป
คาต่ําสุด = 2
คาเฉลี่ย = 3.10
คาสูงสุด = 5
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.370
4. แหลงน้ําที่ใชในการปลูกออย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
น้ําฝน
น้ําบาดาล
น้ําชลประทาน
สระ
หนอง คลอง บึง

จํานวน

รอยละ

87
64
96
8

47.28
34.78
52.17
4.35

5
166
13

2.7
90.2
7.1

2
163
17
2

1.1
88.6
9.2
1.1

140
36
38
22
40

76.09
19.57
20.65
11.96
21.74

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นถึงประเภทของออยในไร วิธีการปลูกออย
อายุการไวตอออย และแหลงน้ําที่ใชในการปลูกออย มีผลดังนี้
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2.2.6 ประเภทของออยในไร พบวาประเภทของออยในไรรอยละ 52.17 เปนออย
ตอ 2 รองลงมารอยละ 47.28 เปนออยปลูกใหม รอยละ 34.78 เปนออยตอ 1 และรอยละ 4.35 เปน
ออยประเภทอื่นๆ ไดแก ออยตอ 3 ออยตอ 4 และออยตอ 5 ตามลําดับ
2.2.7 วิธีก ารปลูก ออ ย พบวาเกษตรกรรอ ยละ 90.2 ไดใชเ ครื่อ งปลูก ในการ
ปลูก ออ ย รองลงมารอ ยละ 7.1 ไดจ า งแรงงานปลูก ออ ย และรอ ยละ 2.7 ไดใชแ รงงานคนใน
ครัวเรือนปลูกออย ตามลําดับ
2.2.8 อายุก ารไวต อออ ย พบวา รอ ยละ 88.6 ออ ยสามารถไวต อได 3 ป
รองลงมา 9.2 สามารถไวต อออ ยได 4 ป รอ ยละ 1.1 สามารถไวต อออ ยได 2 ป และ 5 ป
ตามลําดับ ซึ่งสามารถไวตอไดนอยที่สุดคือ 2 ป มากที่สุดคือ 5 ป และมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 ป
2.2.9 แหลงน้ําที่ใชในการปลูกออย พบวาเกษตรกรรอยละ 76.09 ใชน้ําฝนใน
การปลู กอ อย รองลงมารอยละ 21.74 มี การใช น้ํ าจากหนอง คลอง บึง รอยละ 20.65 ใชน้ําจาก
ชลประทาน รอยละ 19.57 ใชน้ําจากบาดาล และนอยที่สุดรอยละ 11.96 ใชน้ําจาก สระ
ตารางที่ 4.10 การใสปุยในไรของเกษตรกร
กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
จํานวน
ปุยที่ใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ปุยอินทรีย
62
จํานวนครั้งที่ใส
1 ครั้ง
33
2 ครั้ง
19
3 ครั้ง
10
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 1.63
คาสูงสุด = 3
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.752
อัตราที่ใช
นอยกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
18
มากกวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
44
คาต่ําสุด = 12
คาเฉลี่ย = 38.90
คาสูงสุด = 50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 13.126

n = 184
รอยละ
33.70
17.94
10.33
5.43

9.78
23.92
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ตารางที่ 4.10 (ตอ
กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
จํานวน
2. ปุยเคมี
182
2.1 สูตร 16-8-8
110
จํานวนครั้งที่ใส
1 ครั้ง
80
2 ครั้ง
25
3 ครั้ง
5
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 1.32
คาสูงสุด = 3
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.557
อัตราที่ใช
นอยกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
57
มากกวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
53
คาต่ําสุด = 10
คาเฉลี่ย = 31.99
คาสูงสุด = 50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 15.321
2.2 สูตร 21-7-8
9
จํานวนครั้งที่ใส
1 ครั้ง
7
2 ครั้ง
1
3 ครั้ง
1
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 1.33
คาสูงสุด = 3
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.707
อัตราที่ใช
นอยกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
5
มากกวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
4
คาต่ําสุด = 20
คาเฉลี่ย = 32.78
คาสูงสุด = 50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 14.386

n = 184
รอยละ
98.91
59.78
43.48
13.58
2.72

30.98
28.80

4.89
3.81
0.54
0.54

2.72
2.17
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ตารางที่ 4.10 (ตอ
กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร

จํานวน

2.3 สูตร 46-0-0
130
จํานวนครั้งที่ใส
1 ครั้ง
77
2 ครั้ง
50
3 ครั้ง
3
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 1.43
คาสูงสุด = 3
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.542
อัตราที่ใช
นอยกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
79
มากกวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
51
คาต่ําสุด = 10
คาเฉลี่ย = 30.62
คาสูงสุด = 100
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 18.226
2.4 สูตร 15-15-15
57
จํานวนครั้งที่ใส
1 ครั้ง
41
2 ครั้ง
13
3 ครั้ง
3
คาต่ําสุด = 1
คาเฉลี่ย = 1.33
คาสูงสุด = 3
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.577
อัตราที่ใช
นอยกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
29
มากกวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
28
คาต่ําสุด = 10
คาเฉลี่ย = 32.98
คาสูงสุด = 50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 13.915

n = 184
รอยละ
70.65
41.85
27.17
1.63

42.93
27.72

30.98
22.28
7.07
1.63

15.76
15.22

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นถึงการใสปุยในไรของเกษตรกร มีผลดังนี้
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2.2.10 ปุยที่ใช เกษตรกรทุกรายมีการใชปุยในไรออย โดยแยกเปน
1) ปุยอินทรีย พบวาเกษตรกรรอยละ 33.70 มีการใชปุยอินทรียในไรออย
ซึ่งเกษตรกรรอยละ 17.94 ใสปุย 1 ครั้ง รองลงมารอยละ 10.33 มีการใสปุย 2 ครั้ง และรอยละ 5.43
มีการใสปุย 3 ครั้ง ตามลําดับ มีการใสปุยนอยที่สุดคือ 1 ครั้ง สูงที่สุดคือ 3 ครั้ง มีคาเฉลี่ยในการใส
ปุยเทากับ 1.63 ครั้ง โดยอัตราที่ใสนั้น รอยละ 23.92 ใชอัตราที่มากกวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/ไร/
ครั้ง สวนรอยละ 9.78 ใชอัตราที่นอยกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งอัตราที่ใส
น อยที่ สุดคื อ 12 กิ โลกรัม/ไร/ครั้ง สูงที่สุดคือ 50 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง มีอัตราที่ใช เฉลี่ ย อยูที่ 38.90
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
2) ปุยเคมี พบวาเกษตรกรเกือบทั้งหมด (รอยละ 98.91) มีการใชปุยเคมี
ในไรออย โดยแบงตามประเภทของสูตรปุยเคมีที่ใชออกเปนดังนี้
(1) สูตร 16-8-8 พบวาเกษตรกรรอยละ 59.78 มีการใชปุยสูตรนี้ ซึ่ง
เกษตรกรรอยละ 43.48 มีการใสปุย 1 ครั้ง รองลงมารอยละ 13.58 มีการใสปุย 2 ครั้ง และรอย
ละ 2.72 มีก ารใสปุ ย 3 ครั ้ง ตามลํา ดับ มีก ารใสปุ ย นอ ยที ่ส ุด คือ 1 ครั้ง สูง ที ่ส ุด คือ 3 ครั้ง มี
คาเฉลี่ย ในการใสปุย เทากับ 1.32 ครั้ง โดยอัต ราที่ใสนั้น รอยละ 30.98 ใชอัต ราที่นอยกวาหรือ
เทากับ 25 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง สวนรอยละ 28.80 ใชอัตราที่มากกวากวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/
ไร/ครั้ง ซึ่งอัตราที่ใสนอยที่สุดคือ 10 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง สูงที่สุดคือ 50 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง มีอัตราที่
ใชเฉลี่ยอยูท่ี 31.99 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
(2) สูต ร 21-7-8 พบวา เกษตรรอ ยละ 4.89 มีก ารใชปุ ย สูต รนี ้ ซึ ่ง
เกษตรกรรอยละ 3.81 มีการใสปุย 1 ครั้ง รองลงมารอยละ 0.54 มีการใสปุย 2 ครั้ง และรอยละ
0.54 มีการใสปุย 3 ครั้ง ตามลําดับ มีการใสปุยนอยที่สุดคือ 1 ครั้ง สูงที่สุดคือ 3 ครั้ง มีคาเฉลี่ยใน
การใสปุย เทา กับ 1.33 ครั้ง โดยอัต ราที่ใสนั้น รอ ยละ 2.72 ใชอัต ราที่นอ ยกวา หรือ เทากับ 25
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง สว นรอยละ 2.17 ใชอัต ราที่มากกวากวาหรือเทากับ 26 กิโ ลกรัม /ไร/ ครั้ง ซึ่ง
อัตราที่ใสนอยที่สุดคือ 20 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง สูงที่สุดคือ 50 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง มีอัตราที่ใชเฉลี่ยอยูที่
32.78 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
(3) สูต ร 46-0-0 พบวาเกษตรรอ ยละ 70.65 มีก ารใชปุย สูต รนี้ ซึ่ง
เกษตรกรรอยละ 41.85 มีการใสปุย 1 ครั้ง รองลงมารอยละ 27.17 มีการใสปุย 2 ครั้ง และรอย
ละ 1.63 มีก ารใสปุย 3 ครั ้ง ตามลํา ดับ มีก ารใสปุ ย นอ ยที ่ส ุด คือ 1 ครั้ง สูง ที ่ส ุด คือ 3 ครั้ง มี
คาเฉลี่ย ในการใสปุย เทากับ 1.43 ครั้ง โดยอัต ราที่ใสนั้น รอยละ 42.93 ใชอัตราที่นอยกวาหรือ
เทากับ 25 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง สวนรอยละ 27.72 ใชอัตราที่มากกวากวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/
ไร/ครั้ง ซึ่งอัตราที่ใสนอยที่สุดคือ 10 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง สูงที่สุดคือ 100 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง มีอัตราที่
ใชเฉลี่ยอยูที่ 30.62 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
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(4) สูตร 15-15-15 พบวาเกษตรรอยละ 30.98 มีการใชปุยสูตรนี้ ซึ่ง
เกษตรกรรอยละ 22.28 มีการใสปุย 1 ครั้ง รองลงมารอยละ 7.07 มีการใสปุย 2 ครั้ง และรอยละ
1.63 มีการใสปุย 3 ครั้ง ตามลําดับ มีการใสปุยนอยที่สุดคือ 1 ครั้ง สูงที่สุดคือ 3 ครั้ง มีคาเฉลี่ยใน
การใสปุย เทากับ 1.33 ครั้ง โดยอัต ราที่ใสนั้น รอยละ 15.76 ใชอัต ราที่นอยกวาหรือเทากับ 25
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง สว นรอยละ 15.22 ใชอัต ราที่มากกวากวาหรือเทากับ 26 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ซึ่ง
อัตราที่ใสนอยที่สุดคือ 10 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง สูงที่สุดคือ 50 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง มีอัตราที่ใชเฉลี่ยอยูที่
32.98 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
ตารางที่ 4.11 วิธีปองกันกําจัดวัชพืช โรคระบาดที่พบในไรออย แมลงศัตรูพืชที่พบในไรออย วิธีการ
เก็บเกี่ยวออยโรงงาน และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวออยโรงงาน
n = 184
กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
จํานวน
รอยละ
1. วิธีปองกันกําจัดวัชพืช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แรงงานคน
87
47.28
เครื่องจักรกล
55
29.89
สารเคมี
170
92.39
2. โรคระบาดที่พบในไรออย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ไมพบโรคระบาด
135
73.37
โรคใบขาว
28
15.22
โรคแสดํา
16
8.70
3. แมลงศัตรูพืชที่พบในไรออย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ไมพบแมลงศัตรูพืช
78
42.39
แมลงดําหนามออย
3
1.63
หนอนกอ
100
54.35
ไรออยสีแดง/ไรขาวฟาง
4
2.17
4. วิธีการเก็บเกี่ยวออยโรงงาน
จางแรงงานคน
51
27.7
จางเครื่องเก็บเกี่ยว
60
32.6
จางทั้งแรงงานคนและเครื่องเก็บเกี่ยว
73
39.7
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)
กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
5. ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวออยโรงงาน
ไมเผาใบออย
เผา
เผาเพราะเก็บเกี่ยวไดงาย
เผาเพราะจางแรงงานยาก

จํานวน
98
86

n = 184
รอยละ
53.3
46.7

56
30

65.1
34.9

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นถึงวิธีปองกันกําจัดวัชพืช โรคระบาดที่
พบในไรออย แมลงศัตรูพืชที่พบในไรออย วิธีการเก็บเกี่ยวออยโรงงาน และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวออย
โรงงาน มีผลดังนี้
2.2.11 วิธีปองกัน กําจัดวัชพืช พบวาเกษตรกรรอยละ 92.39 มีการใชสารเคมี
ในการปองกันกําจัดวัชพืช รองลงมาคือรอยละ 47.28 มีการใชแรงงานคน และรอยละ 29.89 ได
ใชเครื่องจักรกลในการปองกันการกําจัดวัชพืช ตามลําดับ
2.2.12 โรคระบาดที่พบในไรออย พบวารอยละ 73.37 ไมพบโรคระบาดในไรออย
รองลงมารอยละ 15.22 มีการพบโรคใบขาว และรอยละ 8.70 มีการพบโรคแสดํา ระบาดในไรออย
ตามลําดับ
2.2.13 แมลงศัตรูพืชที่พบในไรออย พบวารอยละ 54.35 มีหนอนกอในไรออย
รองลงมารอยละ 42.39 ไมพบแมลงศัตรูพืชในไรออย รอยละ 2.17 พบมีไรออยสีแดง/ไรขาวฟาง
และรอยละ 1.63 พบแมลงดําหนามออยในไรออย ตามลําดับ
2.2.14 วิธ ีก ารเก็บ เกี ่ย วออ ยโรงงาน พบวา รอ ยละ 39.7 มีก ารจา งทั ้ง
แรงงานคนและเครื่องเก็บเกี่ยวในการเก็บเกี่ยวผลผลิต รองลงมารอยละ 32.6 มีการจางเครื่องเก็บ
เกี ่ย วเพีย งอยา งเดีย ว และรอ ยละ 27.7 มีก ารจา งแรงงานคนเพีย งอยา งเดีย วในการเก็บ เกี ่ย ว
ผลผลิต ตามลําดับ
2.2.15 ขั้น ตอนการเก็บ เกี่ย วออยโรงงาน พบวาเกษตรกรรอยละ 53.3 ไมมี
การเผาออยกอนการเก็บเกี่ยว สวนรอยละ 46.7 มีการเผาออยกอนการเก็บเกี่ยว
2.2.16 สาเหตุของการเผาออยกอนการเก็บเกี่ยว พบวาเกษตรกรรอยละ 65.1
เผาออ ยกอ นการเก็บ เกี่ย วเพราะเก็บ เกี่ย วไดงาย สว นอีก รอยละ 34.9 นั้น เผาออยกอนการเก็บ
เกี่ยวเพราะจางแรงงานยาก
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของ
เกษตรกร
ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ยโรงงานของ
เกษตรกรในอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวยประเด็นดานตางๆ ดังนี้ การผลิต ความ
สะดวกในการขนสงผลผลิต การตลาดและจําหนายผลผลิต แหลงเงินทุนและสินเชื่อ การไดรับการ
สนับสนุน/สงเสริม และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ โดยใชคําถามที่มีลักษณะการประเมินคา
(Rating scale) 5 ระดั บ คื อ ระดั บ ความสํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ มากที่ สุ ด มาก
ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามลําดับ แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย มีเกณฑการประเมินดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับ ความสํ าคัญที่มีผ ลตอการตั ดสิน ใจปลูกออยใน
ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับ ความสํ าคั ญที่ มีผ ลตอการตั ดสิน ใจปลูกออยใน
ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับ ความสํ าคั ญที่ มีผ ลตอการตั ดสิน ใจปลูกออยใน
ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับ ความสํ าคัญ ที่ มีผ ลตอการตั ดสิน ใจปลูกออยใน
ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับ ความสํ าคั ญที่ มีผ ลตอการตั ดสิน ใจปลูกออยใน
ระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะห ห าค ารอยละ ค าเฉลี่ย และส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกั บ
เกณฑที่กําหนดและการแปรความหมายของคาเฉลี่ย ปรากฏดังตารางที่ 4.12 – 4.18
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ตารางที่ 4.12 ระดั บ ความสํ าคั ญ ของการผลิ ต ที่ เกี่ ย วข องกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ยโรงงานของ
เกษตรกร
n = 184
ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
4.01
มาก
1
1. คุณลักษณะของออย
(0.210)
1.1 การปลูก
ออยสามารถ
35
118
31
0
0
4.02
ใหผลผลิตที่
มาก
2
(19.00) (64.10) (16.80) (0.00)
(0.00) (0.600)
แนนอนกวา
พืชอื่น
1.2 การปลูก
ออย 1 ครั้ง
61
111
12
0
0
4.27
มากที่สุด
1
สามารถเก็บ
(33.20) (60.30) (6.50)
(0.00)
(0.00) (0.572)
เกี่ยวได 2–3
ครั้ง
1.3 การปลูก
30
122
28
4
0
3.97
มาก
3
ออยใชน้ํานอย
(16.30) (66.30) (15.20)
(2.2)
(0.00) (0.635)
กวาพืชอื่น
1.4 ออยเปน
30
131
22
1
0
3.76
พืชทนแลง
มาก
4
(16.30) (71.20) (12.00) (0.50)
(0.00) (0.598)
กวาพืชอื่นๆ
3.81
มาก
2
2 ความพรอมและความเหมาะสมในการปลูกออย
(0.071)
2.1 ดินและ
ลักษณะดินมี
15
111
57
1
0
3.76
ความ
มาก
2
(8.2)
(60.30) (31.00) (0.50)
(0.00) (0.598)
เหมาะสม
สําหรับการ
ปลูกออย
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)
n = 184
ประเด็น
2.2 สภาพ
ภูมิอากาศ
เหมาะสม
สําหรับการ
ปลูกออย

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
21
(11.40)

122
(66.30)

35
(19.00)

6
(3.30)

0
(0.00)

3 การเก็บเกี่ยว
3.1 การมี
ความพรอม
ดานแรงงาน
3.2 การมี
ความพรอม
ดาน
เครื่องจักรใน
การผลิตออย
ภาพรวม

3.86
(0.646)

มาก

1

3.39
(0.057)

มาก

3

8
(4.30)

66
(35.90)

96
(52.20)

10
(5.40)

4
(2.20)

3.35
(0.746)

ปานกลาง

2

28
(15.20)

51
(27.70)

82
(44.60)

19
(10.30)

4
(2.20)

3.43
(0.944)

มาก

1

3.74
(0.316)

มาก

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.12 ระดับความสําคัญของการผลิตออยที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกรในอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมเกษตรกร
เห็นวาการผลิตออยมีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ( X = 3.74) โดยแยกแต
ละประเด็นไดดังนี้
1) คุ ณ ลักษณะของออย มีร ะดับ ความสําคัญ ที่เกี่ย วของกับ การตัดสิน ใจในภาพรวม
เกษตรกรเห็ น ว า คุ ณ ลั ก ษณะของอ อ ยมี ร ะดั บ ความสํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ มาก
( X = 4.01) โดยมีประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น
คื อ การปลู ก อ อ ย 1 ครั้ ง สามารถเก็ บ เกี่ ย วได 2-3 ครั้ ง ( X = 4.27) และมี ป ระเด็ น ที่ มี ร ะดั บ
ความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 3 ประเด็น ไดแกการปลูกออยสามารถใหผลผลิตที่
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แนนอนกวาพืชอื่น ( X = 4.02, S.D. = 0.600) การปลูกออยใชน้ํานอยกวาพืชอื่น ( X = 3.97) และ
ออยเปนพืชทนแลงกวาพืชอื่นๆ ( X = 3.76) ตามลําดับ
2) ความพรอมและความเหมาะสมในการปลูกออย มีระดับความสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การตั ดสิ นใจในภาพรวม เกษตรกรเห็น วาความพรอมและความเหมาะสมในการปลูกออยมีระดั บ
ความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ( X = 3.81) โดยมีประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มี
ผลต อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ มาก 2 ประเด็ น คื อ สภาพภู มิ อ ากาศเหมาะสมสํ าหรั บ การปลู ก อ อ ย
( X = 3.86) และดินและลักษณะดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออย ( X = 3.76) ตามลําดับ
3) การเก็บเกี่ยว มีระดับความสําคัญที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในภาพรวม เกษตรกร
เห็ น ว าการเก็ บ เกี่ ย วมี ระดั บ ความสํ าคัญ ที่ มี ผ ลต อการตั ดสิ น ใจในระดั บ มาก ( X = 3.39) โดยมี
ประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 1 ประเด็น คือการมีความพรอมดาน
เครื่องจักรในการผลิตออย ( X = 3.43) และมีประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับปานกลาง 1 ประเด็น คือการมีความพรอมดานแรงงาน ( X = 3.35)
ตารางที่ 4.13 ระดับความสําคัญของความสะดวกในการขนสงผลผลิตที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานของเกษตรกร
n = 184
ประเด็น
1. ระยะทาง
จากไรออยถึง
สถานที่
จําหนาย
ผลผลิตอยูไม
ไกลมาก
2. มีการ
จัดระบบคิว
ขนสงออยเขา
สูโรงงานที่
ชัดเจน
ภาพรวม

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

23
(12.50)

90
(48.90)

67
(36.40)

4
(2.20)

0
(0.00)

3.72
(0.706)

มาก

2

23
(12.50)

97
(52.70)

58
(31.50)

5
(2.70)

1
(05.0)

3.74
(0.730)

มาก

1

3.73
(0.014)

มาก
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ผลการวิ เคราะห จ ากตารางที่ 4.13 ระดั บ ความสํ าคั ญ ของความสะดวกในการขนส ง
ผลผลิตที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรเห็นวาความ
สะดวกในการขนสงผลผลิตมีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ( X = 3.73) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแตละประเด็นพบวา มีประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจใน
ระดั บ มาก 2 ประเด็ น คื อ มี ก ารจั ด ระบบคิ ว ขนส งอ อ ยเข าสู โรงงานที่ ชั ด เจน ( X = 3.74) และ
ระยะทางจากไรออยถึงสถานที่จําหนายผลผลิตอยูไมไกลมาก ( X = 3.72) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.14 ระดับความสําคัญของการตลาดและจําหนายผลผลิตที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานของเกษตรกร
n = 184
ประเด็น
1. มีโรงงาน
น้ําตาลรับรอง
ผลผลิตที่
แนนอน
2. มีโรงงาน
น้ําตาลตั้งอยู
ใกลกับพื้นที่
เพาะปลูก
3. มีขั้นตอน
การจายเงินไม
ยุงยาก
4. ซื้อขายตาม
คุณภาพความ
หวานของออย
5. ซื้อขายตาม
สภาพความ
สะอาดของ
ออย

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
22
(12.00)

122
(66.30)

38
(20.70)

2
(1.10)

0
(0.00)

3.89
(0.600)

มาก

1

35
(19.00)

91
(49.50)

55
(29.90)

3
(1.60)

0
(0.00)

3.86
(0.733)

มาก

2

20
(10.90)

96
(52.20)

65
(35.30)

3
(1.60)

0
(0.00)

3.72
(0.673)

มาก

3

22
(12.00)

85
(46.20)

72
(39.10)

5
(2.70)

0
(0.00)

3.67
(0.718)

มาก

4

11
(6.00)

95
(51.60)

69
(37.50)

6
(3.30)

3
(1.60)

3.57
(0.728)

มาก

5
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
n = 184
ประเด็น
6. มีสมาคม
ชาวไรออย
คอยดูแล
ผลประโยชน
ในดานราคา
ผลผลิต
7. สามารถ
สงไปจําหนาย
เปนพืช
พลังงานได
ภาพรวม

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

10
(5.40)

88
(47.80)

77
(41.80)

5
(2.70)

4
(2.20)

3.52
(0.739)

มาก

6

8
(4.30)

100
(54.30)

57
(31.00)

16
(8.70)

3
(1.60)

3.51
(0.782)

มาก

7

3.68
(0.155)

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.14 ระดับความสําคัญระดับความสําคัญของการตลาด
และจําหนายผลผลิตที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกร
เห็ น ว า การตลาดและจํ า หน า ยผลผลิ ต มี ร ะดั บ ความสํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ มาก
( X = 3.68) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละประเด็นพบวา มีประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มีผล
ต อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ มากทั้ ง หมด 7 ประเด็ น คื อ มี โ รงงานน้ํ า ตาลรั บ รองผลผลิ ต ที่ แ น น อน
( X = 3.89) มี โรงงานน้ํ าตาลตั้ งอยูใกลกับ พื้น ที่เพาะปลูก ( X = 3.86) มี ขั้น ตอนการจายเงิน ไม
ยุงยาก ( X = 3.72) ซื้อขายตามคุณภาพความหวานของออย ( X = 3.67) ซื้อขายตามสภาพความ
สะอาดของอ อ ย ( X = 3.57) มี ส มาคมชาวไร อ อยคอยดู แ ลผลประโยชน ในด านราคาผลผลิ ต
( X = 3.52) และสามารถสงไปจําหนายเปนพืชพลังงานได ( X = 3.51) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.15 ระดับความสําคัญของแหลงเงินทุนและสินเชื่อที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานของเกษตรกร
n = 184
ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
3.31
ปานกลาง
2
1. แหลงเงินทุน
(0.099)
1.1 มีเงินทุนที่
เปนของ
14
46
97
24
3
3.24
ตนเอง
ปานกลาง
2
(7.60) (25.00) (52.70) (13.00) (1.60) (0.835)
เพียงพอตอ
ความตองการ
1.2 มีเงินทุน
ที่มาจากการ
5
84
74
18
3
3.38
ปานกลาง
1
กูยืมที่สะดวก
(2.70) (45.70) (40.20) (9.80)
(1.60) (0.766)
เพียงพอตอ
ความตองการ
3.32
ปานกลาง
1
2. แหลงสินเชื่อ
(0.200)
2.1 มีแหลง
สินเชื่อที่
สะดวก
17
61
84
20
2
3.39
เพียงพอตอ
ปานกลาง
2
(9.20) (33.20) (45.70) (10.90) (1.10) (0.842)
ความตองการ
จากโรงงาน
น้ําตาล
2.2 มีแหลง
สินเชื่อที่
สะดวก
14
80
71
16
3
3.47
มาก
1
เพียงพอตอ
(7.60) (43.50) (38.60) (8.70)
(1.60) (0.823)
ความตองการ
จาก ธ.ก.ส.
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)
n = 184
ประเด็น
2.3 มีแหลง
สินเชื่อที่
สะดวก
เพียงพอตอ
ความตองการ
จากหัวหนา
โควตา/พอคา
คนกลาง
ภาพรวม

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

9
(4.90)

57
(31.00)

71
(38.60)

35
(19.00)

12
(6.50)

3.09
(0.977)

ปานกลาง

3.32
(0.007)

ปานกลาง

3

ผลการวิเคราะห จ ากตารางที่ 4.15 ระดับ ความสําคั ญ ของแหล งเงิน ทุ น และสิ น เชื่ อที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรเห็นวาแหลงเงินทุนและ
สิน เชื่ อมี ระดับ ความสํ าคัญ ที่ มีผ ลตอการตัดสิน ใจในระดับ ปานกลาง ( X = 3.32) โดยแยกแต ล ะ
ประเด็นไดดังนี้
1) แหลงเงินทุน มีระดับความสําคัญที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในภาพรวม เกษตรกร
เห็นวาแหลงเงินทุนมีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ( X = 3.31) โดยมี
ประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางทั้ง 2 ประเด็น คือมีเงินทุนที่มา
จากการกูยืมที่สะดวกเพียงพอตอความตองการ ( X = 3.38) และมีเงินทุนที่เปนของตนเองเพียงพอ
ตอความตองการ ( X = 3.24) ตามลําดับ
2) แหลงสินเชื่อ มีระดับความสําคัญที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในภาพรวม เกษตรกร
เห็นวาแหลงสินเชื่อมีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ( X = 3.32) โดยมี
ประเด็ น ที่มีระดับ ความสํ าคัญ ที่ มีผ ลตอการตัดสิน ใจในระดับ มาก 1 ประเด็ น คือมีแหลงสิน เชื่อที่
สะดวกเพียงพอตอความตองการ จาก ธ.ก.ส. ( X = 3.47) และมีประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มีผล
ตอการตัดสินใจในระดับปานกลางอีก 2 ประเด็น คือมีแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพียงพอตอความตองการ
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จากโรงงานน้ําตาล ( X = 3.39) และมีแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพียงพอตอความตองการ จากหัวหนา
โควตา/พอคาคนกลาง ( X = 3.09) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.16 ระดับความสําคัญของการไดรับการสนับสนุน/สงเสริมที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานของเกษตรกร
n = 184
ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
2.97
ปานกลาง
2
1. จากหนวยงานภาครัฐ
(0.220)
1.1 การ
8
72
60
34
10
3.18
ปานกลาง
1
ประกันราคา
(4.30) (39.10) (32.60) (18.50) (5.40) (0.969)
ออย
1.2 สนับสนุน
ทอนพันธุออย
10
58
75
29
12
3.14
พันธุดีที่สงถึง
ปานกลาง
2
(5.40) (31.50) (40.80) (15.80) (6.50) (0.968)
พื้นที่ของ
เกษตรกร
1.3 การไดรับ
คัดเลือกใหเขา
รวมโครงการ
6
37
64
57
20
2.74
ปานกลาง
4
ฝกอบรม
(3.30) (20.10) (34.80) (31.00) (10.90) (1.007)
สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน
1.4 ไดรับการ
แจกเอกสาร
4
40
74
52
14
2.83
ปานกลาง
3
เผยแพรและ
(2.20) (21.70) (40.20) (28.30) (7.60) (0.930)
ใหคําแนะนํา
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)
n = 184
ประเด็น

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

2. จากโรงงานน้ําตาล
2.1 สนับสนุน
เครื่องจักรกล
ในการเตรียม
ดิน เพาะปลูก
เก็บเกี่ยว และ
ขนสง
2.2 สนับสนุน
เงินทุนและ
สินเชื่อ
2.3 มีเจาหนา
ที่ติดตามตรวจ
เยี่ยมอยาง
สม่ําเสมอ
2.4 การ
กําหนด
นโยบายหรือ
แผนการซือ้
ออยในแตละป
2.5 มีการ
ถายทอด
ความรูและ
เทคโนโลยีที่
ตรงกับความ
ตองการ
ภาพรวม

X

(S.D.)
3.15
(0.129)

ความหมาย อันดับ

ปานกลาง

1

5
(2.70)

59
(32.10)

87
(47.30)

30
(16.30)

3
(1.60)

3.18
(0.793)

ปานกลาง

3

7
(3.80)

73
(39.70)

78
(42.40)

23
(12.50)

3
(1.60)

3.32
(0.802)

ปานกลาง

1

6
(3.30)

71
(38.60)

67
(36.40)

37
(20.10)

3
(1.60)

3.22
(0.860)

ปานกลาง

2

2
(1.10)

57
(31.00)

75
(40.80)

41
(22.30)

9
(4.90)

3.01
(0.881)

ปานกลาง

5

1
(0.50)

54
(29.30)

81
(44.00)

47
(25.50)

1
(0.05)

3.04
(0.771)

ปานกลาง

4

3.06
(0.127)

ปานกลาง
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ผลการวิ เคราะห จ ากตารางที่ 4.16 ระดั บ ความสํ าคั ญ ของการได รั บ การสนั บ สนุ น /
สงเสริมที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรเห็นวาการ
ไดรับการสนับสนุน/สงเสริมมีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ( X = 3.06)
โดยแยกแตละประเด็นไดดังนี้
1) จากหน วยงานภาครัฐ มีระดับ ความสําคัญที่ เกี่ย วข องกับ การตัดสิน ใจในภาพรวม
เกษตรกรเห็นวาจากหนวยงานภาครัฐมีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง
( X = 2.97) โดยมี ประเด็นที่ มีระดับ ความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางทั้ งหมด
4 ประเด็น คือการประกันราคาออย ( X = 3.18) สนับสนุนทอนพันธุออย พันธุดีที่สงถึงพื้ นที่ของ
เกษตรกร ( X = 3.14) ไดรับการแจกเอกสารเผยแพรและใหคําแนะนํา ( X = 2.83) และการไดรับ
คัดเลือกใหเขารวมโครงการ ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ( X = 2.74) ตามลําดับ
2) จากโรงงานน้ํ า ตาล มี ร ะดั บ ความสํ า คั ญ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจในภาพรวม
เกษตรกรเห็ น วา จากโรงงานน้ํ าตาลมีร ะดั บ ความสําคัญ ที่มีผ ลตอการตัดสิน ใจในระดับ ปานกลาง
( X = 3.15) โดยมี ประเด็นที่ มีระดับ ความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางทั้ งหมด
5 ประเด็น คือสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ ( X = 3.32) เจาหนาที่ติดตามตรวจเยี่ยมอยางสม่ําเสมอ
( X = 3.22) สนับสนุนเครื่องจักรกลในการเตรียมดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และขนสง ( X = 3.18) มี
การถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการ ( X = 3.04) และการกําหนดนโยบายหรือ
แผนการซื้อออยในแตละป ( X = 3.01) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.17 ระดับความสําคัญของบุคคลที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ของเกษตรกร
n = 184
ประเด็น

1. ตนเอง
2. บุคคลใน
ครัวเรือน
3. ญาติ

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
60
90
22
10
2
4.07
มาก
1
(32.60 (48.90) (12.00) (5.40)
(1.10) (0.872)
36
76
35
33
4
3.58
มาก
2
(19.60) (41.30) (19.00) (17.90) (2.20) (1.063)
1
33
67
67
16
2.65 ปานกลาง
5
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n = 184
ประเด็น

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
(0.50) (17.90) (36.40) (36.40) (8.70) (0.892)

80
ตารางที่ 4.17 (ตอ)
n = 184
ประเด็น

4. เพื่อน
5. คนใน
ชุมชน/เพื่อน
บาน
6. เจาหนาที่
สงเสริม
การเกษตร
ประจําตําบล
7. เจาหนาที่
สงเสริมจาก
โรงงาน
น้ําตาล/
เจาหนาที่
หนวยออย
ภาพรวม

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
0
22
71
66
25
2.49
นอย
6
(0.00) (12.00) (38.60) (35.90) (13.60) (0.875)
0
(0.00)

19
(10.90)

64
(34.80)

81
(44.00)

20
2.45
(10.90) (0.821)

4
(2.20)

49
(26.60)

74
(40.20)

52
(28.30)

5
(2.70)

27
(14.70)

52
(28.30)

64
(34.80)

38
(20.70)

3
(1.60)

นอย

7

2.97
(0.865)

ปานกลาง

4

3.34
(1.017)

ปานกลาง

3

3.08
(0.611)

ปานกลาง

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.17 ระดับความสําคัญของบุคคลที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรเห็น วาบุคคลที่มีอิทธิพลมี ระดั บ
ความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละ
ประเด็นพบวา มีป ระเด็น ที่ มีระดับความสํ าคั ญที่ มีผลต อการตัดสิน ใจในระดับ มาก 2 ประเด็น คื อ
ตนเอง ( X = 4.07) บุคคลในครัวเรือน ( X = 3.58) ตามลําดับ มีประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มี
ผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง 3 ประเด็น คือเจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล/เจาหนาที่
หน ว ยอ อ ย ( X = 3.34) เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรประจํ า ตํ า บล ( X = 2.97) และญาติ
( X = 2.65) ตามลํ าดั บ และมี ประเด็ นที่ มี ระดั บความสํ าคั ญที่ มี ผลต อการตั ดสิ นใจในระดั บน อย 2
ประเด็นคือ เพื่อน ( X = 2.49) และคนในชุมชน/เพื่อนบาน ( X = 2.45) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.18 สรุประดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของ
เกษตรกร ในภาพรวม
ประเด็น
1. การผลิต
2. ความสะดวกในการขนสงผลผลิต
3. การตลาดและจําหนายผลผลิต
4. แหลงเงินทุนและสินเชื่อ
5. การไดรับการสนับสนุน/สงเสริม
6. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ภาพรวม

X

3.74
3.73
3.68
3.32
3.06
3.08
3.41

S.D.
0.316
0.014
0.155
0.007
0.127
0.611
0.322

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

อันดับ
1
2
3
4
5
6

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.18 ระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรเห็นวาปจจัยตางๆ มีระดับความสําคัญที่
มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ มาก ( X = 3.41) โดยแยกแต ล ะประเด็ น ได คื อ ประเด็ น ที่ มี ระดั บ
ความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากจํานวน 3 ประเด็น คือการผลิต ( X = 3.74) ความ
สะดวกในการขนส ง ผลผลิ ต ( X = 3.73) และ การตลาดและจํ า หน า ยผลผลิ ต ( X = 3.68)
ตามลํ าดั บ และมี ป ระเด็ น ที่ มีร ะดั บ ความสําคั ญ ที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจในระดั บ ปานกลางจํานวน
3 ประเด็น คือแหลงเงินทุนและสินเชื่อ ( X = 3.32) การไดรับการสนับสนุน/สงเสริม ( X = 3.06)
และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ( X = 3.08) ตามลําดับ

ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
4.1 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ขอมูลปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกรใน
อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวยประเด็นดานตางๆ ดังนี้ ดานการผลิต ดานการขนสง
ดานการตลาดและจําหนายผลผลิต ดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ ดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม
และดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ โดยใชคําถามที่มีลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกตามระดับ
ปญหา ซึ่งแบงระดับปญหาออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ตามลําดับ แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย มีเกณฑการประเมินดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีปญหาในระดับมากที่สุด
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คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีปญหาในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีปญหาในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีปญหาในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีปญหาในระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดและการแปรความหมายของคาเฉลี่ย ปรากฏดังตารางที่ 4.19 – 4.25
ตารางที่ 4.19 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการผลิต
n = 184
ระดับปญหา
5
4
3
2
1
X
ประเด็น
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
3.40
1. ปจจัยการผลิต
ปานกลาง
2
(0.231)
1.1 ปจจัยการ
21
124
33
2
4
3.85
มาก
1
ผลิตมีราคาแพง (11.40) (67.40) (17.90) (1.10)
(2.20) (0.716)
1.2 ขาด
แคลนทอน
10
69
87
14
4
3.36
ปานกลาง
4
พันธุออยพันธุ (5.40) (37.50) (47.30) (7.60)
(2.20) (0.791)
ดี
1.3 ขาดแคลน
8
68
92
10
6
3.34
เงินทุนในการ
ปานกลาง
5
(4.30) (37.00) (50.00) (5.40)
(3.30) (0.786)
ปลูก
1.4 ขาดแคลน
เครื่องมือและ
4
68
78
27
7
3.19
ปานกลาง
6
เครื่อง จักรกล
(2.20) (37.00) (42.40) (14.70) (3.80) (0.850)
ที่ชวยทุนแรง
ในการผลิต
1.5 พื้นที่ถือ
ครองสําหรับ
4
74
73
14
19
3.16
ปานกลาง
7
การปลูกออย
(2.20) (40.20) (39.70) (7.60) (10.30) (0.978)
มีนอย
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)
n = 184
ระดับปญหา
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
1.6 คาเชา
19
82
63
12
8
3.50
มาก
2
ที่ดินมีราคาสูง (10.30) (44.60) (34.20) (6.50)
(4.30) (0.923)
1.7 ขาด
แคลนแหลง
13
74
71
23
3
3.39
ปานกลาง
3
น้ําและการ
(7.10) (40.20) (38.60) (12.50) (1.60) (0.854)
จัดระบบการ
ใหน้ํา
3.02
ปานกลาง
4
2. ดานการผลิต
(0.263)
2.1 ขาด
0
68
85
22
9
3.15
ความรูในการ
ปานกลาง
2
(0.00) (37.00) (46.20) (12.00) (4.90) (0.816)
ผลิต
2.2 มีปญหา
ดานการ
1
57
85
32
9
3.05
ปานกลาง
3
ปองกันกําจัด
(0.05) (31.00) (46.20) (17.40) (4.90) (0.838)
วัชพืช
2.3 มีปญหา
ดานการ
0
56
83
35
10
3.01
ปานกลาง
4
ปองกันกําจัด
(0.00) (30.40) (45.10) (19.00) (5.40) (0.858)
โรคและแมลง
ศัตรูออย
2.4 แรงงาน
5
90
64
17
8
3.36
ปานกลาง
1
ในการปลูกหา
(2.70) (48.90) (34.80) (9.20)
(4.30) (0.858)
ยาก
2.5 เกิดไฟ
1
53
30
64
36
2.56
นอย
6
ไหมออยกอน
(0.50) (28.80) (16.30) (34.80) (19.60) (1.119)
การเก็บเกี่ยว
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)
n = 184
ประเด็น
2.6 ประสบ
ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

ระดับปญหา
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
3
(1.60)

60
(32.60)

60
(32.60)

53
(28.80)

8
(4.30)

3. ดานการเก็บเกี่ยว
3.1 แรงงาน
ในการเก็บ
เกี่ยวหายาก
3.2 คาจาง
แรงงานมี
ราคาแพง
3.3 แรงงาน
โกงคาจาง/ไม
มาทํางานตาม
สัญญา
3.4 ขาดแคลน
เครื่องจักรกล
ในการเก็บเกีย่ ว
3.5 ไมไดคิว
ตัดออยจาก
โรงงาน

ปานกลาง

5

3.41
(0.328)

มาก

1

22
(12.00)

96
(52.20)

55
(29.90)

11
(6.00)

0
(0.00)

3.70
(0.756)

มาก

2

30
(16.30)

90
(48.90)

55
(29.90)

7
(3.80)

2
(1.10)

3.76
(0.810)

มาก

1

15
(8.20)

50
(27.20)

50
(27.20)

51
(27.70)

18
(9.80)

2.96
(1.128)

ปานกลาง

5

14
(7.60)

61
(33.20)

79
(42.90)

23
(12.50)

7
(3.80)

3.28
(0.915)

ปานกลาง

4

18
(9.80)

70
(38.00)

66
(35.9)

17
(9.20)

13
(7.10)

3.34
(1.017)

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

2
(1.10)
2
(1.10)

3.13
(0.325)
3.43
(0.773)
3.38
(0.821)

มาก

1

ปานกลาง

2

4. ดานผลผลิต
1. ผลผลิตตอ
ไรต่ํา
2. คาความ
หวานต่ํา

2.98
(0.926)

14
(7.60)
15
(8.20)

68
(37.00)
63
(34.20)

88
(47.80)
85
(46.20)

12
(6.50)
19
(10.30)
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)
n = 184
ประเด็น
3. ผลผลิต
ไดรับความ
เสียหายจาก
โรคและแมลง
ศัตรูออย
4. ผลผลิต
ไดรับความ
เสียหายจาก
ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
ภาพรวม

ระดับปญหา
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
1
(0.50)

47
(25.50)

68
(37.00)

48
(26.10)

20
2.79
(10.90) (0.966)

ปานกลาง

4

5
(2.70)

55
(29.90)

58
(31.50)

50
(27.20)

16
(8.70)

2.91
(1.012)

ปานกลาง

3

3.24
(0.196)

ปานกลาง

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.19 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานดานการผลิตในภาพรวม พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดาน
การผลิตอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.24) โดยแยกแตละประเด็นไดดังนี้
1) ดานปจจัยการผลิต พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ดานป จจัย การผลิ ตในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ( X = 3.40) และเมื่ อพิ จ ารณารายละเอีย ด
แตละประเด็นพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานปจจัยการผลิตอยูใน
ระดั บ มาก 2 ประเด็ น คื อ ป จ จั ย การผลิ ต มี ร าคาแพง ( X = 3.85) และค า เช า ที่ ดิ น มี ร าคาสู ง
( X = 3.50) ตามลําดับ และยังพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดาน
ปจจัยการผลิตอยูในระดับปานกลางอีก 5 ประเด็น ไดแกขาดแคลนแหลงน้ํา และการจัดระบบการให
น้ํ า ( X = 3.39) ขาดแคลนท อ นพั น ธุ อ อ ยพั น ธุ ดี ( X = 3.36) ขาดแคลนเงิ น ทุ น ในการปลู ก
( X = 3.34) ขาดแคลนเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ชวยทุนแรงในการผลิต ( X = 3.19) และพื้นที่
ถือครองสําหรับการปลูกออยมีนอย ( X = 3.16) ตามลําดับ
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2) ดานการผลิต พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการ
ผลิตในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.02) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็นพบวา
เกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการผลิตอยูในระดับปานกลางจํานวน
5 ประเด็น คือแรงงานในการปลูกหายาก ( X = 3.36) ขาดความรูในการผลิต ( X = 3.15) มีปญหา
ด านการป อ งกั น กํ าจั ดวั ช พื ช ( X = 3.05) มีป ญ หาดานการปอ งกัน กํ าจัดโรคและแมลงศัต รูออ ย
( X = 3.01) และประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ( X = 2.98) ตามลําดับ และยังพบวาเกษตรกรมี
ปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการผลิตอยูในระดับนอยอีก 1 ประเด็น ไดแกเกิดไฟ
ไหมออยกอนการเก็บเกี่ยว ( X = 2.56)
3) ดานการเก็บเกี่ยว พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดาน
การเก็บเกี่ยวในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.41) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็น
พบว าเกษตรกรมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การตัด สิน ใจปลูกออยโรงงานดานการเก็บ เกี่ย วอยูในระดับ มาก
จํานวน 2 ประเด็น คือคาจางแรงงานมีราคาแพง ( X = 3.76) และแรงงานในการเก็บเกี่ยวหายาก
( X = 3.70) ตามลําดับ และยังพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการ
เก็บเกี่ยวอยูในระดับปานกลางอีก 3 ประเด็น ไดแกไมไดคิวตัดออยจากโรงงาน ( X = 3.34) ขาด
แคลนเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว ( X = 3.28) และแรงงานโกงคาจาง/ไมมาทํางานตามสัญญา
( X = 2.96) ตามลําดับ
4) ด า นผลผลิ ต พบว าเกษตรกรมีป ญ หาเกี่ ย วกับ การตัดสิน ใจปลูกออยโรงงานดาน
ผลผลิตในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.13) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็น
พบว า เกษตรกรมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ยโรงงานด า นผลผลิ ต อยู ใ นระดั บ มาก
จํานวน 1 ประเด็ น คือผลผลิ ตตอไรต่ํา ( X = 3.43) และยังพบวาเกษตรกรมีปญ หาเกี่ย วกับ การ
ตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานผลผลิตอยูในระดับ ปานกลางอีก 3 ประเด็น ไดแก คาความหวานต่ํ า
( X = 3.38) ผลผลิตไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ( X = 2.91) และผลผลิตไดรับ
ความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูออย ( X = 2.79) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.20 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการขนสง
n = 184
ประเด็น
1. คาใชจาย
ในการขนสง
สูง
2. พาหนะที่
ใชขนสงหา
ยาก
ภาพรวม

ระดับปญหา
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
47
(25.50)

73
(39.70)

60
(32.60)

3
(1.60)

1
(0.50)

3.88
(0.828)

มาก

1

14
(7.60)

62
(33.70)

82
(44.60)

25
(13.60)

1
(0.50)

3.34
(0.828)

ปานกลาง

2

3.61
(0.382)

มาก

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.20 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานดานการขนสงในภาพรวม พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดาน
การขนสงอยูในระดับมาก ( X = 3.61) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรมี
ปญหาเกี่ยวกับการตัดสิน ใจปลูกออยโรงงานดานการขนสงอยูในระดับมากจํานวน 1 ประเด็น คือ
คาใชจายในการขนสงสูง ( X = 3.88) และยังพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานด า นการขนส ง อยู ในระดั บ ปานกลางอี ก 1 ประเด็ น ได แ ก พ าหนะที่ ใ ช ข นส ง หายาก
( X = 3.34)
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ตารางที่ 4.21 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการตลาดและจําหนาย
ผลผลิต
n = 184
ประเด็น
1. การวัดคา
ความหวานไม
โปรงใส
2. การชั่ง
น้ําหนักไม
ยุติธรรม
3. ถูกตัดราคา
ออยไฟไหม
4. ถูกตัดราคา
สิ่งเจือปน
5. ไดรับเงิน
ลาชา
ภาพรวม

ระดับปญหา
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
46
(25.00

61
(33.20)

52
(28.30)

18
(9.80)

7
(3.80)

3.66
(1.075)

มาก

2

41
(22.30)

56
(30.40)

58
(31.50)

22
(12.00)

7
(3.80)

3.55
(1.080)

มาก

3

47
(25.50)
39
(21.20)
5
(2.70)

62
(33.70)
54
(29.30)
41
(22.30)

51
(27.70)
47
(25.50)
87
(47.30)

17
(9.20)
40
(21.70)
40
(21.70)

7
(3.80)
4
(2.20)
11
(6.00)

3.68
(1.071)
3.46
(1.115)
2.94
(0.888)
3.46
(0.303)

มาก

1

มาก

4

ปานกลาง

5

มาก

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.21 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานดานการตลาดและจําหนายผลผลิตในภาพรวม พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ปลูกออยโรงงานดานการตลาดและจําหนายผลผลิตอยูในระดับมาก ( X = 3.46) และเมื่อพิจารณา
รายละเอี ย ดแต ล ะประเด็ น พบว าเกษตรกรมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ยโรงงานด า น
การตลาดและจํ า หน า ยผลผลิ ต อยู ในระดั บ มากจํ า นวน 4 ประเด็ น คื อ ถู ก ตั ด ราคาอ อ ยไฟไหม
( X = 3.68) การวัดคาความหวานไมโปรงใส ( X = 3.66) การชั่งน้ําหนักไมยุติธรรม ( X = 3.55)
และถู กตั ด ราคาสิ่ งเจื อปน ( X = 3.46) ตามลํ าดับ และยั งพบวาเกษตรกรมี ป ญ หาเกี่ย วกับ การ
ตัดสิ นใจปลู กออยโรงงานด านการตลาดและจําหน ายผลผลิต อยูในระดับ ปานกลางอีก 1 ประเด็ น
ไดแกไดรับเงินลาชา ( X = 2.94)
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ตารางที่ 4.22 ป ญ หาของเกษตรกรเกี่ย วกับ การตัดสิน ใจปลูกออยโรงงานดานแหลงเงิน ทุน และ
สินเชื่อ
n = 184
ประเด็น
1. แหลง
เงินทุนและ
สินเชื่อไม
เพียงพอ
2. ดอกเบี้ย
เงินกูมีอัตรา
สูง
3. ไมมี
หลักทรัพย/
บุคคลค้ํา
ประกันเงินกู
4. วงเงินให
กูยืมไม
เพียงพอตอ
ความตองการ
ภาพรวม

ระดับปญหา
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
5
(2.70)

51
(27.70)

92
(50.00)

34
(18.50)

2
(1.10)

3.13
(0.776)

ปานกลาง

3

5
(2.70)

58
(31.50)

89
(48.40)

25
(13.60)

7
(3.80)

3.16
(0.831)

ปานกลาง

2

5
(2.70)

64
(34.80)

71
(38.60)

34
(18.50)

10
(5.40)

3.11
(0.923)

ปานกลาง

4

13
(7.10)

58
(31.50)

78
(42.40)

25
(13.60)

10
(5.40)

3.21
(0.955)

ปานกลาง

1

3.15
(0.043)

ปานกลาง

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.22 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อในภาพรวม พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
อ อ ยโรงงานด านแหล งเงิ น ทุ น และสิ น เชื่ ออยู ในระดั บ ปานกลาง ( X = 3.15) และเมื่ อพิ จ ารณา
รายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานแหลง
เงิน ทุ น และสิน เชื่ ออยูในระดั บ ปานกลางทั้ งหมด 4 ประเด็น คื อวงเงิน ใหกูยืมไมเพีย งพอตอความ
ตองการ ( X = 3.21) ดอกเบี้ ย เงิน กูมีอัตราสูง ( X = 3.16) แหลงเงิน ทุน และสิน เชื่อไมเพี ยงพอ
( X = 3.13) และไมมีหลักทรัพย/บุคคลค้ําประกันเงินกู ( X = 3.11) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.23 ป ญ หาของเกษตรกรเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ยโรงงานด า นการได รั บ การ
สนับสนุน/สงเสริม
n = 184
ประเด็น
1. การ
สงเสริมไม
สม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
2. การ
สนับสนุนให
ปจจัยดานการ
ผลิตไมทั่วถึง
3. ไมมีแปลง
สาธิตในพื้นที่
ใกลเคียง
ภาพรวม

ระดับปญหา
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
5
(2.70)

65
(35.30)

80
(43.50)

34
(18.50)

0
(0.00)

3.22
(0.775)

ปานกลาง

2

5
(2.70)

67
(36.40)

79
(42.90)

33
(17.90)

0
(0.00)

3.24
(0.773)

ปานกลาง

1

4
(2.20)

38
(20.70)

92
(50.00)

34
(18.50)

16
(8.70)

2.89
(0.905)

ปานกลาง

3

3.12
(0.197)

ปานกลาง

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.23 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริมในภาพรวม พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ปลูกออยโรงงานดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.12) และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดาน
การไดรับการสนับสนุน/สงเสริมอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ประเด็น คือการสนับสนุนใหปจจัยดาน
การผลิตไมทั่วถึง ( X = 3.24) การสงเสริมไมสม่ําเสมอและตอเนื่ อง ( X = 3.22) และไม มีแปลง
สาธิตในพื้นที่ใกลเคียง ( X = 2.89) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.24 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ
n = 184
ประเด็น
1. ไมได
ตัดสินใจดวย
ตนเอง
2. บุคคลใน
ครัวเรือน ไม
สามารถให
ขอมูลที่เปน
ประโยชนตอ
การตัดสินใจได
3. เจาหนาที่
สงเสริมจาก
โรงงานน้ําตาล
ไมสามารถให
ขอมูลที่เปน
ประโยชนตอ
การตัดสินใจได
4. เจาหนาที่
สงเสริม
การเกษตรจาก
หนวยงาน
ราชการ ไม
สามารถให
ขอมูลที่เปน
ประโยชนตอ
การตัดสินใจได
ภาพรวม

ระดับปญหา
4
3
2
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

1
จํานวน
(รอยละ)

(S.D.)

9
(4.90)

30
(16.30)

30
(16.30)

71
(38.60)

44
(23.90)

2
(1.1)

29
(15.80)

37
(20.10)

84
(45.70)

8
(4.30)

31
(16.80)

63
(34.20)

9
(4.90)

31
(16.80)

48
(26.10)

5
จํานวน
(รอยละ)

X

ความหมาย

อันดับ

2.40
(1.160)

นอย

3

32
(17.40)

2.38
(0.984)

นอย

4

58
(31.50)

24
(13.00)

2.68
(1.040)

ปานกลาง

1

73
(39.70)

23
(12.50)

2.62
(1.059)

ปานกลาง

2

2.52
(0.152

นอย
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ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.24 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออย
โรงงานดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในภาพรวม พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ปลู ก อ อ ยโรงงานด านบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจอยู ในระดั บ น อ ย ( X = 2.52) และเมื่ อ
พิจารณารายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดาน
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับปานกลางจํานวน 2 ประเด็น คือเจาหนาที่สงเสริมจาก
โรงงานน้ําตาล ไมสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจได ( X = 2.68) และเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรจากหน วยงานราชการ ไมส ามารถใหขอมูลที่ เปน ประโยชนตอการตัดสิน ใจได
( X = 2.62) ตามลําดับ และยังพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดาน
บุ ค คลที่ มีอิ ทธิ พ ลต อการตั ดสิ น ใจอยู ในระดับ น อยอี ก 2 ประเด็ น ได แก ไมไดตั ดสิน ใจดว ยตนเอง
( X = 2.40) และบุ ค คลในครั ว เรื อ น ไม ส ามารถให ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การตั ด สิ น ใจได
( X = 2.38) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.25 สรุปปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานในภาพรวม
ประเด็น
1. ดานการผลิต
2. ดานการขนสง
3. ดานการตลาดและจําหนายผลผลิต
4. ดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ
5. ดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม
6. ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ภาพรวม

X

3.24
3.61
3.46
3.15
3.12
2.52
3.18

S.D.
0.196
0.382
0.303
0.043
0.197
0.152
0.376

ความหมาย
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง

อันดับ
3
1
2
4
5
6

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.25 สรุปปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานในภาพรวม พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับ การตัดสินใจปลูกออยโรงงานอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.18) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับ
การตัดสินใจปลูกออยโรงงานอยูในระดับมากจํานวน 2 ประเด็น คือดานการขนสง ( X = 3.61) และ
ดานการตลาดและจําหนายผลผลิต ( X = 3.46) ตามลําดับ ยังพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจปลูกออยโรงงานอยูในระดับปานกลาง อีก 3 ประเด็น ไดแกดานการผลิต ( X = 3.24) ดาน
แหล งเงิ น ทุ น และสิ น เชื่ อ ( X = 3.15) และด านการได รั บ การสนั บ สนุ น /ส งเสริ ม ( X = 3.12)
ตามลําดั บ และยังพบวาเกษตรกรมีปญ หาเกี่ย วกับ การตัดสิน ใจปลูกออยโรงงานอยูในระดับ นอย
อีก 1 ประเด็นคือดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ( X = 2.52)
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4.2 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ขอมูลขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
ในอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวยประเด็นดานตางๆ ดังนี้ ดานการผลิต ดานการ
ขนสง ดานการตลาดและจําหนายผลผลิต ดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ ดานการไดรับการสนับสนุน/
สงเสริม และดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ โดยใชคําถามที่มีลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือก
ตามระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ ซึ่งแบงระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะออกเปน 5 ระดับ
คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดตามลําดับ แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย มี
เกณฑการประเมินดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดและการแปรความหมายของคาเฉลี่ย ปรากฏดังตารางที่ 4.26 – 4.32
ตารางที่ 4.26 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการผลิต
n = 184
ประเด็น

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

1. ควรให
หนวยงาน
ภาครัฐหา
34
แหลงจําหนาย
(18.50)
ปจจัยการ
ผลิตทีม่ ีราคา
ถูก

116
(63.00)

26
(14.10)

5
(2.70)

3
(1.60)

3.94
(0.762)

มาก

2

94
ตารางที่ 4.26 (ตอ)
n = 184
ประเด็น

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

2. ควรหา
แหลงจําหนาย
19
ทอนพันธุออย
(10.30)
พันธุดีใหแก
เกษตรกร
3. ควร
สงเสริมให
ความรูในการ
19
ผลิตออยพันธุ (10.30)
ดีใหแก
เกษตรกร
4. ควร
สงเสริมให
14
ความรูในดาน
(7.60)
การปองกัน
กําจัดวัชพืช
5. ควร
สงเสริมให
15
ความรูในดาน
(8.20)
การปองกัน
กําจัดโรค
6. ควรมีการ
กําหนดราคา
26
คาจางแรงงาน
ในการผลิตให (14.10)
เปนมาตรฐาน
เดียวกัน

125
(67.90)

34
(18.50)

5
(2.70)

1
(0.50)

3.85
(0.652)

มาก

4

127
(69.00)

35
(19.00)

3
(1.60)

0
(0.00)

3.88
(0.588)

มาก

3

119
(64.70)

40
(21.70)

11
(6.00)

0
(0.00)

3.74
(0.683)

มาก

6

120
(65.20)

36
(19.60)

13
(7.10)

0
(0.00)

3.74
(0.705)

มาก

7

109
(59.20)

43
(23.40)

5
(2.70)

1
(0.50)

3.84
(0.713)

มาก

5

95
ตารางที่ 4.26 (ตอ)
n = 184
ประเด็น
7. ควรมีการ
จัดสรรคิวออย
จากโรงงาน
น้ําตาลให
รวดเร็วขึ้น
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
56
(30.40)

97
(52.70)

25
(13.60)

6
(3.30)

0
(0.00)

4.10
(0.750)

มาก

3.87
(0.124)

มาก

1

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.26 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานดานการผลิตในภาพรวม พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานการผลิตดานตางๆ
อยูในระดับมาก ( X = 3.87) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรเห็นดวย
ขอเสนอแนะด านการผลิต อยูในระดั บ มากจํ านวนทั้ ง 7 ประเด็น คือควรมี การจั ดสรรคิวอ อยจาก
โรงงานน้ําตาลใหรวดเร็วขึ้น ( X = 4.10) ควรใหหนวยงานภาครัฐหาแหลงจําหนายปจจัยการผลิตที่มี
ราคาถูก ( X = 3.94) ควรสงเสริมใหความรูในการผลิตออยพันธุดีใหแกเกษตรกร ( X = 3.88) ควร
หาแหลงจําหนายทอนพั นธุออยพั นธุดีใหแกเกษตรกร ( X = 3.85) ควรมีการกําหนดราคาคาจาง
แรงงานในการผลิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ( X = 3.84) ควรสงเสริมใหความรูในดานการปองกัน
กํ า จั ด วั ช พื ช ( X = 3.74) และควรส งเสริ ม ให ค วามรู ในด านการป อ งกั น กํ าจั ด โรค ( X = 3.74)
ตามลําดับ

96
ตารางที่ 4.27 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการขนสง
n = 184
ประเด็น
1. ควรมีการ
กําหนดราคา
การขนสงให
เปนมาตรฐาน
เดียวกัน
2. ควรมี
ศูนยกลางใน
การจัดหา
พาหนะที่ใช
ขนสงออย
โรงงาน
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
48
(26.10)

99
(53.80)

33
(17.90)

4
(2.20)

0
(0.00)

4.02
(0.799)

มาก

1

40
(21.70)

93
(50.50)

43
(23.40)

4
(2.20)

4
(2.20)

3.88
(0.580)

มาก

2

3.95
(0.099)

มาก

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.27 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานดานการขนสงในภาพรวม พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานการขนสงอยูใน
ระดั บ มาก ( X = 3.95) และเมื่ อพิ จ ารณารายละเอี ยดแตล ะประเด็น พบวาเกษตรกรเห็ นดวยกับ
ขอเสนอแนะดานการขนสงอยูในระดับมากทั้งหมด 2 ประเด็น คือควรมีการกําหนดราคาการขนสงให
เปนมาตรฐานเดียวกัน ( X = 4.02) และควรมีศูนยกลางในการจัดหาพาหนะที่ใชขนสงออยโรงงาน
( X = 3.88) ตามลําดับ

97
ตารางที่ 4.28 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการตลาดและ
จําหนายผลผลิต
n = 184
ประเด็น

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

1. รัฐบาลควร
มีการปรับ
ราคาออย
123
ขั้นตนรวมทั้ง
(66.80)
เงินชวยเหลือ
คาออยขั้นตน
ใหสูงขึ้น
2. ควรมี
หนวยงานที่
เกี่ยวของเขา
ไปตรวจสอบ
เครื่องมือใน
106
การวัดหาคา
(57.60)
ความหวาน
และเครื่องชั่ง
น้ําหนักใน
โรงงานน้ําตาล
ใหเที่ยงตรง
ตามมาตรฐาน
3. โรงงาน
น้ําตาลควรมี
66
การจายเงินคา (35.90)
ออยใหเร็วขึ้น
ภาพรวม

47
(25.50)

11
(6.00)

1
(0.50)

2
(1.10)

4.57
(0.729)

มากที่สุด

1

46
(25.00)

27
(14.70)

5
(2.70)

0
(0.00)

4.38
(0.833)

มากที่สุด

2

72
(39.10)

40
(21.70)

6
(3.30)

0
(0.00)

4.08
(0.839)

มาก

3

4.34
(0.247)

มากที่สุด

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.28 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานดานการตลาดและจําหนายผลผลิตในภาพรวม พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะ

98
ดานการตลาดและจําหนายผลผลิตอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.34) และเมื่อพิจารณารายละเอียด
แตละประเด็นพบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานการตลาดและจําหนายผลผลิตอยูในระดับ
มากที่สุดจํานวน 2 ประเด็น คือรัฐบาลควรมีการปรับราคาออยขั้นตนรวมทั้งเงินชวยเหลือคาออย
ขั้นตนใหสูงขึ้น ( X = 4.57) และควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปตรวจสอบเครื่องมือในการวัดหาคา
ความหวานและเครื่องชั่งน้ําหนักในโรงงานน้ําตาลใหเที่ยงตรงตามมาตรฐาน ( X = 4.38) ตามลําดับ
และยังพบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานการตลาดและจําหนายผลผลิตอยูในระดับมาก
อีก 1 ประเด็นคือโรงงานน้ําตาลควรมีการจายเงินคาออยใหเร็วขึ้น ( X = 4.08)
ตารางที่ 4.29 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานแหลงเงินทุนและ
สินเชื่อ
n = 184
ประเด็น

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

1. หนวยงาน
ภาครัฐควร
สนับสนุน
67
แหลงเงินทุน
(36.40)
ในการผลิต
ออยโรงงานให
เขาถึงไดงาย
2. สมาคม
ชาวไรออย
ควรหาแหลง
59
เงินทุนให
(32.10)
เพียงพอกับ
ความตองการ
ของสมาชิก

81
(44.00)

35
(19.00)

0
(0.00)

1
(0.05)

4.16
(0.763)

มาก

2

86
(46.70)

36
(19.60)

2
(1.1)

1
(0.50)

4.09
(0.777)

มาก

3

99
ตารางที่ 4.29 (ตอ)
n = 184
ประเด็น
3. โรงงาน
น้ําตาลควร
สนับสนุน
เงินทุนในการ
ผลิตออย
โรงงานใน
อัตราดอกเบีย้
ต่ํา
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

80
(43.50)

68
(37.00)

33
(17.90)

1
(0.50)

2
(1.10)

4.21
(0.832)

มากที่สุด

4.15
(0.060

มาก

1

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.29 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อในภาพรวม พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดาน
แหลงเงินทุนและสินเชื่ออยูในระดับมาก ( X = 4.15) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็น
พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานแหลงเงินทุนและสินเชื่ออยูในระดับมากที่สุดจํานวน 1
ประเด็ น คื อ โรงงานน้ํ า ตาลควรสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ในการผลิ ต อ อ ยโรงงานในอั ต ราดอกเบี้ ย ต่ํ า
( X = 4.21) และยังพบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานแหลงเงินทุนและสินเชื่ออยูในระดับ
มากอีก 2 ประเด็นคือหนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนแหลงเงินทุนในการผลิตออยโรงงานใหเขาถึงได
งาย ( X = 4.16) และสมาคมชาวไรออยควรหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอกับความตองการของสมาชิก
( X = 4.09) ตามลําดับ

100
ตารางที่ 4.30 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานการไดรับการ
สนับสนุน/สงเสริม
n = 184
ประเด็น
1. ควรมี
เจาหนาที่จาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของมา
ใหคําแนะนํา
และสงเสริม
อยาง
สม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
2. ควรมีการ
สนับสนุนให
ปจจัยดานการ
ผลิตให
ครอบคลุม
และทั่วถึง
3. ควรมีจัดทํา
แปลงสาธิตให
เขาไปศึกษาดู
งานถึงวิธีการ
ปลูกและดูแล
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)

40
(21.70)

89
(48.40)

50
(27.20)

2
(1.10)

3
(1.60)

3.88
(0.817)

มาก

1

33
(17.90)

99
(53.80)

47
(25.50)

2
(1.10)

3
(1.60)

3.85
(0.779)

มาก

2

26
(14.10)

72
(39.10)

60
(32.60)

21
(11.40)

5
(2.70)

3.51
(0.964)

มาก

3

3.75
(0.205)

มาก

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.30 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริมในภาพรวม พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะ
ดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริมอยูในระดับมาก ( X = 3.75) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต
ละประเด็นพบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริมอยูในระดับ

101
มากทั้ ง 3 ประเด็ น คือควรมีเจาหนาที่ จากหน วยงานที่เกี่ยวของมาให คําแนะนําและสงเสริมอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ( X = 3.88) ควรมีการสนับสนุนใหปจจัยดานการผลิตใหครอบคลุมและทั่วถึง
( X = 3.85) และควรมีจัดทําแปลงสาธิตใหเขาไปศึกษาดูงานถึงวิธีการปลูกและดูแล ( X = 3.51)
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.31 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดานบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ
n = 184
ประเด็น
1. ควรมีการ
ตัดสินใจปลูก
ออยโรงงาน
ดวยตนเอง
2. เจาหนาที่
จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ควรใหขอมูลที่
เปนประโยชน
ตอการ
ตัดสินใจได
ถูกตองและ
แมนยํา
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็นของขอเสนอแนะ
5
4
3
2
1
X
ความหมาย อันดับ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (S.D.)
54
(29.30)

79
(42.90)

42
(22.80)

5
(2.70)

4
(2.20)

3.95
(0.910)

มาก

1

39
(21.20)

87
(47.30)

51
(27.70)

4
(2.20)

3
(1.60)

3.84
(0.838)

มาก

2

3.90
(0.078)

มาก

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.31 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในภาพรวม พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะ
ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก ( X = 3.90) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต
ละประเด็นพบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับ
มากทั้ง 2 ประเด็น คือควรมีการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดวยตนเอง ( X = 3.95) และเจาหนาที่จาก
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หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจไดถูกตองและแมนยํา ( X = 3.84)
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.32 สรุปขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานในภาพรวม
ประเด็น
1. ดานการผลิต
2. ดานการขนสง
3. ดานการตลาดและจําหนายผลผลิต
4. ดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ
5. ดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม
6. ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ภาพรวม

X

3.87
3.95
4.34
4.15
3.75
3.90
3.99

S.D.
0.124
0.099
0.247
0.060
0.205
0.078
0.214

ความหมาย
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
5
3
1
2
6
4

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.32 สรุปขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ปลูกออยโรงงานในภาพรวม พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะอยูในระดับมาก ( X = 3.99)
และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะอยูในระดับมาก
ที่สุด 1 ประเด็น คือดานการตลาดและจําหนายผลผลิต ( X = 4.34) และยังพบวาเกษตรกรเห็นดวย
กับขอเสนอแนะอยูในระดับมากอีกจํานวน 6 ประเด็น คือดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ ( X = 4.15)
ด านการขนส ง ( X = 3.95) ด านบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจ ( X = 3.90) ด า นการผลิ ต
( X = 3.87) และสุดทายดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม ( X = 3.75) ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.1 แผนภูมิสรุปคาเฉลี่ยผลการวิจัยในดานตางๆ

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ในอําเภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยไดนําเสนอในประเด็นที่สําคัญจําแนกเปน 3 สวน คือ สรุปการวิจัย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงคการวิจัย
การวิ จัย ในครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษา 1) ปจ จั ยทางสังคมและเศรษฐกิ จของ
เกษตรกรผูปลูกออยโรงงาน 2) สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร 3) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร และ 4) ปญหาและ
ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1.2.1 ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในอําเภอ
เกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ที่มีการปลูกออยโรงงานในปการผลิต 2559/60 จํานวน 340 ราย
1.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่จะศึ กษาจากสู ตรของ Taro Yamane
ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 184 ราย การสุมกลุมตัวอยางไดใชวิธีการสุม
คัด เลื อกตั วอย างแบบงาย (Simple random sampling) โดยการจั บ ฉลากตามรายชื่อเกษตรกรผู
ปลูกออยโรงงานของแตละตําบลตามสัดสวนที่กําหนด จํานวน 184 ราย
1.2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล โดยมีลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด
และคําถามปลายเปด ผานการทดสอบความเชื่อมั่นจากกลุมตัวอยาง 30 ราย ไดคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น ตอนที่ 3 เทากับ 0.820 ตอนที่ 4.1 เทากับ 0.903 และตอนที่ 4.2 เทากับ 0.963
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1.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการเก็บ รวบรวมขอมูล ดวยตนเอง โดยใชวิธีการสัมภาษณ กลุมตัวอยาง
จํานวน 184 ราย
1.2.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งคาสถิติที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัด
อันดับ
1.3 ผลการวิจัย
1.3.1 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
1) ปจจัยทางสังคม พบวาเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานรอยละ 57.1 เปนเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ยที่ 49.59 ป รอยละ 79.9 มีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 67.9 ไดจบการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษา มี จํานวนสมาชิ กในครัวเรือนเฉลี่ย อยู ที่ 3.65 ราย รอยละ 92.4 ได เขารวมการเป น
สมาชิ กกลุ มและสถาบั น เกษตรกร ซึ่ งเกษตรกรร อยละ 60.88 นั้ น ได เป น สมาชิ กกั บ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และยังพบวาเกษตรกรผูปลูกออยมีประสบการณในการ
ปลูกออยเฉลี่ย 12.09 ป
2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ พบวาเกษตรกรผูปลูกออยมีแรงในการผลิตออยใน
ครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ 2.05 ราย มีเกษตรกรถึงรอยละ 77.2 ที่ไดจางแรงงานในการผลิตออย ซึ่งแรงงาน
จ างในการผลิ ต อ อ ยเฉลี่ ย เท า กั บ 6.27 ราย ยั งพบวามี พื้ น ที่ ในการปลู ก อ อ ยเฉลี่ ย 23.52 ไร ซึ่ ง
เกษตรกรรอยละ 64.67 มีการเชาพื้นที่ในการปลูกออย และรอยละ 60.87 มีพื้นที่ของตนเองในการ
ปลูกออย โดยมีพื้นที่ปลูกออยของตนเองเฉลี่ยอยูที่ 18.15 ไร และมีพื้นที่เชาในการปลูกออยเฉลี่ย
เท ากับ 20.12 ไร เกษตรกรมี รายได จากการจําหน ายผลผลิต เฉลี่ย เท ากั บ 10,670.63 บาท/ไร มี
ตนทุนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 6,272.03 บาท/ไร และมีผลกําไรจากการจําหนายผลผลิตเฉลี่ยเทากับ
4,393.16 บาท/ไร และยังพบวารอยละ 74.46 ไดใชแหลงเงินทุนและสินเชื่อของตนเองในการผลิต
ออย
1.3.2 สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
1) สภาพทั่วไปในการปลูกออยโรงงาน พบวาเกษตรกรรอยละ 51.1 เคย
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลูกออยโรงงาน ซึ่งเกษตรกรเคยผานการฝกอบรมเฉลี่ย 2.84 ครั้ง
ยังพบวาเกษตรกรรอยละ 55.43 ไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกออยจากเจาหนาที่สงเสริมจากโรงงาน
น้ํ าตาล และยั งพบว าเกษตรกรรอ ยละ 50.5 ไดทําการจําหน ายผลผลิ ต เองที่ โรงงานน้ํ าตาล โดย
เกษตรกรทั้ งหมดไดใชรถบรรทุก 10 ลอ ในการขนสงออยเขาสูโรงงาน ซึ่งเกษตรกรเกือบทั้งหมด
รอยละ 94.0 ไดใชรถรับจางในการขนสงออยเขาสูโรงงาน
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2) กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร พบวาเกษตรกรรอยละ 88.6
นั้นมีการปลูกออยในชวงตนฤดูฝน (มีนาคม - พฤษภาคม) มีการไถเตรียมดินกอนปลูกเฉลี่ย เทากับ
2.90 ครั้ง ซึ่งเกษตรกรรอยละ 79.4 ปลูกออยพันธุขอนแกน 3 โดยเกษตรกรไดปลูกออยไวทําพันธุ
เอง และซื้อพันธุออยจากเกษตรกรผูปลูกออย มีจํานวนเทากันคือรอยละ 44.02 แลวยังพบวารอยละ
52.17 เปนออยตอ 2 มีอายุการไวตอเฉลี่ยเทากับ 3.10 ป ซึ่งเกษตรกรรอยละ 90.2 ไดใชเครื่องปลูก
ในการปลูกออย แลวยังพบวาเกษตรกรรอยละ 76.09 ไดใชน้ําฝนในการปลูกออย สวนปุยที่ใชพบวา
เกษตรกรรอยละ 33.70 มีการใชปุยอินทรียในไรออย ซึ่งมีการใสปุยเฉลี่ยจํานวน 1.63 ครั้ง และมี
อัตราที่ใชเฉลี่ย 38.90 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง และเกษตรกรเกือบทั้งหมด (รอยละ 98.91) มีการใชปุยเคมี
ในไรออย โดยแยกตามประเภทของสูตรปุยไดคือ สูตร 16-8-8 มีเกษตรกรใชถึงรอยละ 59.78 ซึ่งมี
การใส ปุ ย เฉลี่ ย จํ า นวน 1.32 ครั้ง และมี อัตราที่ใชเฉลี่ ย 31.99 กิ โลกรัม /ไร/ครั้ ง สู ตร 21-7-8 มี
เกษตรกรใชรอยละ 4.89 ซึ่งมีการใสปุยเฉลี่ยจํานวน 1.33 ครั้ง และมีอัตราที่ใชเฉลี่ย 32.78 กิโลกรัม/
ไร/ครั้ง สูตร 46-0-0 มีเกษตรกรใชถึงรอยละ 70.65 ซึ่งมีการใสปุ ยเฉลี่ยจํานวน 1.43 ครั้ง และมี
อัตราที่ใชเฉลี่ย 30.62 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง และสูตร 15-15-15 มีเกษตรกรใชรอยละ 30.98 ซึ่งมีการใส
ปุยเฉลี่ยจํานวน 1.33 ครั้ง และมีอัตราที่ใชเฉลี่ย 32.98 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ในการปองกันกําจัดวัชพืช
พบวาเกษตรกรรอยละ 92.39 มีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดวัชพืช รอยละ 73.37 ไมพบโรค
ระบาดในไรออย แตพบแมลงศัตรูพืชคือ หนอนกอ ถึงรอยละ 54.35 สวนในการเก็บเกี่ยวออยพบวา
รอยละ 39.67 มีการจางทั้งแรงงานคนและเครื่องเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรรอยละ 53.3 ไมมีการเผา
ออยกอนการเก็บเกี่ยว สวนรอยละ 46.7 มีการเผาออยกอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งเกษตรกรรอยละ 65.1
เผาออยกอนการเก็บเกี่ยวเพราะใหเหตุผลวาเก็บเกี่ยวออยไดงาย
1.3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ของเกษตรกร
ระดั บ ความสํ า คั ญ ของป จ จั ย ต างๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ย
โรงงานของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรเห็ น วาปจ จัย ตางๆ มีระดับ ความสําคัญ ที่ มีผ ลตอการ
ตั ด สิ น ใจในระดั บ มาก โดยแยกแต ล ะประเด็ น ได คื อ ประเด็ น ที่ มีร ะดั บ ความสํ าคั ญ ที่ มีผ ลต อการ
ตัดสินใจในระดับมากจํานวน 3 ประเด็น คือการผลิต ความสะดวกในการขนสงผลผลิต และการตลาด
และจําหนายผลผลิต ตามลําดับ และมีประเด็นที่มีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับ
ปานกลางจํานวน 3 ประเด็น คือแหลงเงินทุนและสินเชื่อ การไดรับการสนับสนุน/สงเสริม และบุคคล
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตามลําดับ
1.3.4 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ระดับปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานในภาพรวม
พบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
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รายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานอยูในระดับ
มากจํานวน 2 ประเด็น คือดานการขนสง และดานการตลาดและจําหนายผลผลิต ตามลําดับ ยังพบวา
เกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานอยูในระดับปานกลาง อีก 3 ประเด็น ไดแก
ดานการผลิต ดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ และดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม ตามลําดับ และ
ยังพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานอยูในระดับนอยอีก 1 ประเด็นคือ
ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
1.3.5 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานในภาพรวม
พบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเด็น
พบวา เกษตรกรเห็ น ด วยกั บ ข อเสนอแนะอยูในระดับ มากที่สุด 1 ประเด็น คือด านการตลาดและ
จําหนายผลผลิต และยังพบวาเกษตรกรเห็นดวยกับขอเสนอแนะอยูในระดับมากอีกจํานวน 6 ประเด็น
คือดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ ดานการขนสง ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ดานการผลิต
และสุดทายดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม ตามลําดับ

2. อภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร สภาพทั่วไปและกระบวนการ
ปลูกออยโรงงานของเกษตรกร ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ของเกษตรกร ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน มีสิ่งที่ควร
นํามาอภิปรายดังนี้
2.1 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
จากการศึกษาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ พบวาเกษตรกรเกินครึ่งเปนเพศชาย
ซึ่ งสอดคล อ งกั บ งานของ สุ ธ าสิ นี ภู จั น ทึ ก (2550, น. 64) และธั ญ ชนก ขัน ศิล า (2556, น. 74)
ที่พบวามีเกษตรกรเกินครึ่งเปนเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายเปนผูที่มีบทบาทหลักในการ
ดําเนินกิจกรรมการเกษตรตางๆ โดยเฉพาะการปลูกออยที่ตองใชเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร ยั ง พบว า อี ก ว า เกษตรกรมี อ ายุ เ ฉลี่ ย อยู ที่ 49.59 ป ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
สุธาสินี ภูจันทึก (2550, น. 64) และ เสาวนุช ศรีวรขันธ (2554, น. 59) ที่พบวาเกษตรกรผูปลูกออย
มีอายุเฉลี่ย 49.27 ป และ 49.49 ป ตามลําดับ ซึ่งเกษตรกรจะอยูในชวงวัยทํางานและมีศักยภาพใน
การรับการสงเสริมการเกษตร สวนระดับการศึกษานั้นพบวาเกษตรกรกวาสองในสามจบการศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา แสดงให เ ห็ น ว า เกษตรกรได จ บการศึ ก ษาในส ว นภาคบั ง คั บ เท า นั้ น ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ กั บ อายุ เฉลี่ ย และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ ธ าสิ นี ภู จั น ทึ ก (2550, น. 65)
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เสาวนุช ศรีวรขันธ (2554, น. 59) วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 49) และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 44)
ที่พบวาเกษตรกรเกษตรกรสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาเทานั้น
สําหรับสมาชิกในครัวเรือนพบวาเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ 3.65 ราย
ซึ่งสอดคล องกั บ วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 49) ที่ พบวาเกษตรกรมี จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 3.81 ราย ในสวนของประสบการณปลูกออยนั้นเกษตรกรมีประสบการณในการปลูกออยเฉลี่ย
อยูที่ 12.09 ป ซึ่งมีประสบการณปลูกออยเฉลี่ยใกลเคียงกับ สุธาสินี ภูจันทึก (2550, น. 65) พบวา
เกษตรกรมีประสบการณในการปลูกออยเฉลี่ย 10.17 ป จะเห็นไดวาเกษตรกรเปนผูมีประสบการณใน
การปลูกออยโรงงานที่สามารถนํามาตอยอดในการสงเสริมการเกษตรตอไปได
ในส ว นของพื้ น ที่ ก ารปลู ก อ อ ยนั้ น พบว า มี พื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ยเฉลี่ ย 23.52 ไร ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญชนก ขันศิลา (2556, น. 53) ที่พบวาพื้นที่ปลูกออยของเกษตรกรมีพื้นที่
เฉลี่ย 27.16 ไร แตกับไมสอดคลองงานวิจัยของ เสาวนุช ศรีวรขันธ (2554, น. 69) และพรพิศ ตรีศร
(2558, น. 48) ที่พบวาเกษตรกรมีขนาดพื้นที่ปลูกออยเฉลี่ย 15.29 ไร และ 18.45 ไร ตามลําดับ และ
ยังไมสอดคลองกับ สุธาสินี ภูจันทึก (2550, น. 64) และวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 51) ที่พบวามี
ขนาดพื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ยโรงงานของเกษตรกรเฉลี่ ย 44.89 และ 44.57 ไร ตามลํ าดั บ จะเห็ น ได ว า
เกษตรกรที่ปลูกออยในพื้นที่อําเภอเกาเลี้ยวไมไดเปนเกษตรกรรายใหญ
2.2 สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
จากการศึกษาสภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงาน พบวาเกษตรกรเกินครึ่ง
เคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลูกออยโรงงาน โดยผานการฝกอบรมเฉลี่ย 2.84 ครั้ง ใกลเคียง
กับ งานวิจัย ของ สุธาสิ นี ภู จัน ทึ ก (2550, น. 78) ที่พบว าเกษตรกรรอยละ 72.36 เคยเขารับ การ
ฝกอบรมเฉลี่ย 1.43 ครั้ง ซึ่งถือวาเกษตรกรยังไดรับการฝกอบรมนอยมาก ถาเทียบกับประสบการณ
ในการปลูกออยที่เฉลี่ย 12.09 ป สวนแหลงความรูเกี่ยวกับการปลูกออย พบวาเกษตรกรเกินครึ่งไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการปลูกออยจากเจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พรพิศ ตรีศร (2558, น. 48) ที่พบวาเกษตรกรเกือบทั้งหมด ไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกออยจาก
เจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล ในสวนของการจําหนายผลผลิต พบวาเกษตรกรเกินครึ่ง ไดทํา
การจํ า หน า ยผลผลิ ต เองที่ โ รงงานน้ํ า ตาล ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของเสาวนุ ช ศรี ว รขั น ธ
(2554, น. 69) ที่พบวาเกษตรกรเกือบครึ่ง ไดนําผลผลิตมาจําหนายเองที่โรงงาน แตไมสอดคลองกับ
สุธาสินี ภูจันทึก (2550, น. 64) ที่พบวาเกษตรกรเกินครึ่ง นําผลผลิตจําหนายใหกับพอคาคนกลางซึ่ง
เป น ตัวแทนโรงงานน้ํ าตาลในทองถิ่ น เนื่ องจากโรงงานน้ํ าตาลตั้งอยู ใกลกับพื้ น ที่เพาะปลูกออยใน
อําเภอเกาเลี้ยว จึงทําใหมีเจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาลเขามาติดตามตรวจเยี่ยมอยางสม่ําเสมอ
และยังทําใหเกษตรกรสามารถนําผลผลิตที่ไดมาจําหนายเองที่โรงงานน้ําตาลโดยไมผานพอคาคนกลาง
สวนรถที่ใชในการขนสงออยเขาสูโรงงานนั้น พบวาเกษตรกรทั้งหมดไดใชรถบรรทุก 10 ลอ ในการ
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ขนส งอ อ ยเข าสู โรงงาน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของธั ญ ชนก ขั น ศิ ล า (2556, น. 65) ที่ พ บว า
เกษตรกรทั้ ง หมดนํ า ผลผลิ ต อ อ ยไปจํ า หน า ยโดยใช ร ถบรรทุ ก 10 ล อ และยั ง สอดคล อ งกั บ
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 73) และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 48) ที่พบวาเกษตรกรเกือบทั้งหมดใช
รถบรรทุก 10 ลอ ในการขนสงผลผลิตเขาสูโรงงาน
ชวงระยะเวลาในการปลูกนั้น พบวาเกษตรกรสวนใหญปลูกออยโรงงานในชวงตนฤดูฝน
(มีนาคม-พฤษภาคม) ซึ่งสอดคลองกับสุธาสินี ภูจันทึก (2550, น. 77) ที่พบวาชวงฤดูกาลปลูกออย
ของเกษตรกรเปนชวงตนฤดูฝน เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเกาเลี้ยวตองอาศัยน้ําฝนในการปลูก
ออยโรงงาน เนื่องจากอยูนอกเขตชลประทาน จึงทําใหเกษตรกรตองปลูกออยในชวงตนฤดูฝน เพื่อให
น้ําฝนชวยในการเจริญเติบโตของออย โดยมีการไถเตรียมดินเฉลี่ย 2.90 ครั้ง และจางรถแทรกเตอร
เกื อ บทั้ ง หมด พั น ธุ อ อ ยที่ ใ ช ป ลู ก ส ว นใหญ ไ ด ใ ช พั น ธุ ข อนแก น 3 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานของ
เสาวนุช ศรีวรขันธ (2554, น. 87) วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 68) ธัญชนก ขันศิลา (2556, น. 51)
และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 56) ที่พบวาเกษตรกรสวนใหญปลูกออยพันธุขอนแกน 3 เนื่องจากออย
พันธุขอนแกน 3 มีอายุการเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน และใหผลผลิตสูงถึง 17-18 ตันตอไร เกษตรกร
เกือบทั้งหมดไดใชเครื่องปลูกในการปลูกออย สามารถไวตอออยไดเฉลี่ย 3.10 ป และเกษตรกรสวน
ใหญใชน้ําฝนในการปลูกออย ซึ่งสอดคลองทั้งของสุธาสินี ภูจันทึก (2550, น. 78) เสาวนุช ศรีวรขันธ
(2554, น. 88) วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 69) ธัญชนก ขันศิลา (2556, น. 62) และพรพิศ ตรีศร
(2558, น. 57) ที่พบวาเกษตรกรสวนใหญใชน้ําฝนในการปลูกออย
ในการปองกันกําจัดวัชพืช พบวาเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการใชสารเคมีในการปองกัน
กําจัดวัชพื ช ซึ่งสอดคลองกับ สุธาสินี ภูจันทึก (2550, น. 77) ที่พบวาเกษตรกรเกือบทั้งหมดไดใช
สารเคมีในการปองกันกําจัดวัชพืช เกษตรกรสวนใหญไมพบโรคระบาดในไรออ ย แตเกษตรกรเกินครึ่ง
พบหนอนกอในไร อ อ ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ วิ ร มณ ปรางทอง (2555, น. 71) และพรพิ ศ ตรี ศ ร
(2558, น. 61) ที่พบวาเกษตรกรพบหนอนกอมากที่สุด เนื่องจากหนอนกอออยนั้นสามารถเขาทําลาย
ไดในทุกระยะการเจริญเติบโตของตนออย และวิธีการเก็บเกี่ยวนั้น พบวาเกษตรกรหนึ่งในสามมีการ
จางทั้งแรงงานคนและเครื่องเก็บเกี่ยวในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญไดใชทั้ง
แรงงานคนและเครื่องเก็บเกี่ยวในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทําใหไดออยที่สะอาดสงเขาสูโรงงาน เปนผล
ใหไดราคาผลผลิตที่สูงขึ้นดวย
2.3 ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับป จ จัยที่ เกี่ยวของกับการตั ด สิน ใจปลู กอ อยโรงงานของ
เกษตรกร
2.3.1 การผลิต พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็นวาการผลิตออยมีระดับความสําคัญ
ที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก โดยแยกในแตละประเด็นคือ ประเด็นคุณลักษณะของออยมีผลตอ
การตัดสินใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่ในการปลูกออย 1 ครั้งสามารถเก็บเกี่ยวได
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2-3 ครั้ง เปนประเด็นที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับวิรมณ ปรางทอง
(2555, น. 83) และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 65) ที่พบวาคุณลักษณะของออยในภาพรวม มีผลตอการ
ตัดสินใจในระดับมาก ในสวนประเด็นความพรอมและความเหมาะสมในการปลูกออยมีผลตอการ
ตัด สิ น ใจในภาพรวมในระดั บ มาก โดยมี ป ระเด็น สภาพภู มิอากาศเหมาะสมสําหรับ ปลู กอ อย เป น
ประเด็ น ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งทั้ ง ของวิ ร มณ ปรางทอง
(2555, น. 84-85) และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 65) ที่พบวาความพรอมและความเหมาะสมในการ
ปลูกออยในภาพรวม มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง
2.3.2 ความสะดวกในการขนสงผลผลิต พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็นวาความ
สะดวกในการขนสงผลผลิตมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก โดยมีประเด็นการจัดระบบคิวขนสงออย
เขาสูโรงงานที่ชัดเจน และประเด็นระยะทางจากไรออยถึงสถานที่จําหนายผลผลิตอยูไมไกลมาก เปน
ประเด็ นที่ มีผลตอการตัดสิ นใจอยู ในระดับ มาก ซึ่งไมสอดคลองกับพรพิ ศ ตรีศร (2558, น. 66) ที่
พบวาความสะดวกในการขนสงผลผลิตในภาพรวม มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง
2.3.3 การตลาดและจําหนายผลผลิต พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็นวาการตลาด
และจําหนายผลผลิตมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับพรพิศ ตรีศร (2558, น. 66) ที่
พบวาการตลาดและจําหนายผลผลิตในภาพรวม มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก แตไมสอดคลองกับ
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 88) พบวาตลาดและผลตอบแทนด านราคาในภาพรวม มีผ ลตอการ
ตัดสินใจในระดับปานกลาง เนื่องจากมีโรงงานน้ําตาลรับรองผลผลิตที่แนนอน อีกทั้งโรงงานน้ําตาลยัง
ตั้งอยูใกลกับพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
2.3.4 แหลงเงินทุนและสินเชื่อ พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็นวาแหลงเงินทุนและ
สินเชื่อมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองทั้งของวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 86)
และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 69) ที่พบวาแหลงเงินทุนและสินเชื่อในภาพรวม มีผลตอการตัดสินใจใน
ระดั บ ปานกลาง เนื่องจากมีแหล งเงิน ทุน และแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพี ยงพอตอความต องการจาก
ธ.ก.ส.
2.3.5 การไดรับการสนับสนุน /สงเสริม พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็น วาการ
ไดรับการสนับ สนุ น /สงเสริมมี ผลต อการตัดสิ นใจในระดั บปานกลาง ซึ่ งสอดคลองกับ งานวิจั ยของ
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 90) ที่พบวาการไดรับการสนับสนุน/สงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ภาพรวม มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากการได รับ การประกั น ราคาอ อ ยจาก
หนวยงานภาครัฐ และการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อจากโรงงานน้ําตาล มีผลตอการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานของเกษตรกร
2.3.6 ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็นวา
บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ วิ ร มณ ปรางทอง
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(2555, น. 93) ที่พบวาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอการตัดสินใจในภาพ มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับปานกลาง โดยประเด็นของตนเอง และบุคคลในครอบครัว เปนประเด็นที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดั บ มาก เนื่ องจากในการปลู ก พื ช ชนิ ด ใดของครัว เรือ นน าจะมาจากการตั ด สิ น ใจรว มกั น ใน
ครัวเรือน
2.4 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกออยโรงงาน
2.4.1 ป ญ หาด า นการผลิ ต พบวาป ญ หาของเกษตรกรดานผลิต ในภาพรวม มี
ปญหาอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับวิรมณ ปรางทอง (2555, น. 116) และพรพิศ ตรีศร
(2558, น. 86) ที่ พบวาป ญ หาด านผลผลิตในภาพรวม มีปญ หาอยู ในระดับ ปานกลาง โดยที่พบวา
ประเด็ นป จจัยการผลิตมี ราคาแพง คาจางแรงงานมี ราคาแพง และผลผลิต ตอไรต่ํา มีป ญหาอยูใน
ระดับมาก
2.4.2 ปญหาดานการขนสง พบวาปญหาของเกษตรกรดานการขนสงในภาพรวม
มีปญหาอยูในระดับมาก โดยมีประเด็นคาใชจายในการขนสงสูง โดยที่เกษตรกรใหขอเสนอแนะวาควร
มีการกําหนดราคาการขนสงใหเปนมาตรฐานเดียวกัน อยูในระดับมาก
2.4.3 ปญหาดานการตลาดและจําหนายผลผลิต พบวาปญหาของเกษตรกรดาน
การตลาดและจํ า หน า ยผลผลิ ต ในภาพรวม มี ป ญ หาอยู ในระดั บ มาก ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งทั้ ง ของ
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 118) และพรพิศ ตรีศร (2558, น. 81) ที่พบวาปญหาดานการตลาดและ
จําหนายผลผลิตในภาพรวม มีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยมีประเด็นถูกตัดราคาออยไฟไหม
มีปญหาอยูในระดับมาก เนื่องจากในปจจุบันโรงงานน้ําตาลตองการออยสะอาด จึงทําใหออยไฟไหม
ถู ก ตั ด ราคาลง เพื่ อ ที่ จ ะให เกษตรกรหั น มาทํ า อ อ ยสะอาดแทนอ อ ยไฟไหม และเกษตรกรได ให
ขอเสนอแนะในประเด็นรัฐบาลควรมีการปรับราคาออยขั้นตนรวมทั้งเงินชวยเหลือคาออยขั้นตนให
สูงขึ้น อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีปญหาปจจัยการผลิตแพง คาจางแรงงานมีราคาแพง
จึงทําใหตนทุนการผลิตมีราคาที่สูงขึ้น
2.4.4 ปญหาดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ พบวาปญหาของเกษตรกรดานแหลง
เงิน ทุ น และสิ น เชื่ อในภาพรวม มี ป ญ หาอยูในระดั บ ปานกลาง ซึ่ งสอดคล องกับ วิร มณ ปรางทอง
(2555, น. 119) และพรพิ ศ ตรีศร (2558, น. 82) ที่ พบวาปญ หาดานแหลงเงินทุน และสิน เชื่อใน
ภาพรวม มีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเกษตรกรไดใหขอเสนอแนะในประเด็นโรงงานน้ําตาล
ควรสนับสนุนเงินทุนในการผลิตออยโรงงานในอัตราดอกเบี้ยต่ํา อยูในระดับมาก
2.4.5 ปญหาดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม พบวาปญหาดานการไดรับการ
สนั บ สนุ น /ส ง เสริ ม ในภาพรวม มี ป ญ หาอยู ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ งไม ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พรพิศ ตรีศร (2558, น. 83) ที่พบวาปญหาดานสงเสริม/สนับสนุนในภาพรวม มีระดับปญหาอยูใน
ระดับนอย โดยเกษตรกรไดใหขอเสนอแนะในประเด็นควรมีเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของมาให
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คําแนะนําและสงเสริมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง อยูในระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรยังไดรับความรู
คําแนะนําในการปลูกออยที่นอยอยู จึงทําใหการไดรับการสนับสนุน/สงเสริมยังเปนปญหาอยู
2.4.6 ปญหาดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ พบวาปญหาดานบุคคลที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจในภาพรวม มี ป ญ หาอยู ในระดั บ น อ ย ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ พรพิ ศ ตรี ศ ร
(2558, น. 84) ที่พบวาปญหาดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในภาพรวม มีระดับปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีประเด็นเจาหนาที่จากโรงงานน้ําตาลไมสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจได มีปญหาอยูในระดับปานกลาง จึงทําใหเกษตรกรมีขอเสนอแนะในประเด็นเจาหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจไดถูกตองและแมนยํา อยูในระดับ
มาก

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
3.1.1 เกษตรกร มีขอเสนอแนะตอเกษตรกร ดังนี้
จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกรในพื้นที่
อําเภอเกาเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค ยังคงใหความสําคัญกับการเตรียมดินกอนปลูกนอย รวมถึงการใช
ปุยอินทรีย ดังนั้นเกษตรกรควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมดินกอนปลูก รวมถึงเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกออยโรงงาน โดยควรใหความสําคัญตั้งแต การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ
ที่เหมาะสม และการใส ปุย เคมี แล วนํามาทํ าการปรับ ปรุงวิธีการปลูกอ อยโรงงานใหส อดคลองกับ
สภาพพื้นที่ของตนเอง เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณผลผลิตและรวมถึงการลดตนทุนการผลิต และเกษตรกรควร
หาโอกาสเขารับการฝกอบรมหรือศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ การปลูกออยเพิ่ มเติมอยูอยางสม่ําเสมอ
เนื่องจากการฝกอบรมจะมีผลตอความรู ความเขาใจ ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งจะได
นําความรูมาปรับใชใหเกิดทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3.1.2 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีขอเสนอแนะ ดังนี้
จากการศึ กษาพบวา เกษตรกรที่ป ลูกออ ยโรงงานในพื้ น ที่ อําเภอเก าเลี้ย ว
จังหวัดนครสวรรค มีความตองการไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง รวมถึงการมีแปลงสาธิตในพื้นที่
เพื่อเปนแหลงเรียนรูตางๆ อีกทั้งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรยังไมสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
เกษตรกรได ดั ง นั้ น เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรควรที่ จ ะพั ฒ นาวิ ธี ก ารส ง เสริ ม และถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรให เหมาะสมกั บ เกษตรกร รวมทั้ งควรเพิ่ มชองทางในการให บ ริการข าวสาร
ความรู ดานการเกษตรแกเกษตรกร
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3.1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของ เชนกรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ
และกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีขอเสนอแนะดังนี้
จากการศึ กษาพบวา เกษตรกรที่ป ลูกออ ยโรงงานในพื้ น ที่ อําเภอเก าเลี้ย ว
จังหวัดนครสวรรค มีปญหาคาจางแรงงานแพง ไดผลผลิตตอไรต่ํา คาใชจายในการขนสงสูง การวัดคา
ความหวานไมโปรงใส และการชั่งน้ําหนักไมยุติธรรม ดังนั้น
1) เจาหนาที่สงเสริมควรมีการสงเสริมประสิทธิภาพในการผลิตออยตั้งแต
กระบวนการเตรียมดิน การเตรียมพันธุ การปรับปรุงบํารุงดิน
2) เจาหน าที่สงเสริมควรมี การเทคโนโลยี ในการผลิ ตใหมๆ มาส งเสริมให
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตออยมากที่สุด
3) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเขาไปตรวจสอบเครื่องมือในการชั่งน้ําหนักและ
วัดคาความหวานของออย ใหเที่ยงตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
4) ควรมีความรวมมือกันทั้งระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมมากยิ่งขึ้น
3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 ควรศึกษากับกลุมตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่อําเภอใกลเคียงดวย เนื่องจากมี
การกําหนดใหออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และเพื่อตองการใหลดพื้นที่ในการปลูกขาวที่ไมเหมาะสม
ดวย
3.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิด
อื่นๆ มาเปนออยโรงงาน
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เลขที่ 
แบบสัมภาษณสําหรับการวิจัย
เรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
ในอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณการวิจัยนี้ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูก
ออยโรงงานของเกษตรกร ในอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค โดยแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ผู สั ม ภาษณ อ า นคํ า ถามให ผู ต อบฟ ง และผู สั ม ภาษณ ทํ า เครื่ อ งหมาย / ลงในช อ ง [ ]
หนาขอความที่ตองการ และเติมขอความลงในชองวางที่กําหนด
วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ :
ตอนที่ 1 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร

.

ตอนที่ 1.1 ปจจัยทางสังคม
1. เพศ

[ ] 1.1 ชาย

2. อายุ

[ ] 1.2 หญิง

ป

3. สถานภาพการสมรส
[ ] 3.1 โสด

[ ] 3.2 สมรส

[ ] 3.3 หมายหรือหยาราง

4. ระดับการศึกษา
[ ] 4.1 ประถมศึกษา

[ ] 4.2 มัธยมศึกษาตอนตน

[ ] 4.3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

[ ] 4.4 อนุปริญญาหรือเทียบเทา

[ ] 4.5 ปริญญาตรีหรือสูงกวา

[ ] 4.6 อื่นๆ ระบุ

5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

ราย
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6. การเปนสมาชิกกลุมและสถาบันเกษตรกร
[ ] 6.1 ไมเปน

[ ] 6.2 เปน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 6.2.1 โรงงานน้ําตาล
[ ] 6.2.2 สมาคมชาวไรออย
[ ] 6.2.3 ธ.ก.ส.
[ ] 6.2.4 สหกรณการเกษตร
[ ] 6.2.5 กลุมเกษตรกร/สงเสริมอาชีพ
.

[ ] 6.2.6 อื่นๆ ระบุ
7. ประสบการณในการปลูกออยโรงงาน

ป

ตอนที่ 1.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ
1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนแรงงานในการผลิตออย
ราย
2. จํานวนแรงงานที่จางในการผลิตออยปที่ผานมา
ราย
3. พื้นที่ในการปลูกออยโรงงาน
ไร
4. พื้นที่ถือครองในการปลูกออยโรงงาน
ไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 4.1 ของตนเอง จํานวน
ไร
[ ] 4.2 เชา จํานวน
ไร
[ ] 4.3 อื่นๆ ระบุ
ไร
5. รายไดทั้งหมดจากการปลูกออยโรงงานในรอบปที่ผานมา
บาท/ไร
6. ตนทุนการผลิตออยโรงงานในรอบปที่ผานมา
บาท/ไร
7. แหลงเงินทุนและสินเชื่อที่ใชในการผลิตออยโรงงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 7.1 ของตนเอง
[ ] 7.2 ธ.ก.ส.
[ ] 7.3 จากโรงงานน้ําตาล
[ ] 7.4 สมาคมชาวไรออย
[ ] 7.5 สหกรณการเกษตร
[ ] 7.6 ธนาคารพาณิชย
[ ] 7.7 นายทุนในทองถิ่น
[ ] 7.8 ญาติพี่นอง
[ ] 7.9 แหลงอื่นๆ ระบุ

.
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ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
ตอนที่ 2.1 สภาพทั่วไปในการปลูกออยโรงงาน
1. ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปลูกออยโรงงานหรือไม
[ ] 1.1 ไมเคย
[ ] 1.2 เคย ระบุจํานวนครั้งที่อบรม

ครั้ง

2. ทานไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกออยจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 2.1 เจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล
[ ] 2.2 สมาคมชาวไร
[ ] 2.3 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล
[ ] 2.4 เพื่อนบานหรือญาติ
[ ] 2.5 บิดา มารดา
.

[ ] 2.6 อื่นๆ ระบุ
3. รูปแบบการจําหนายผลผลิตออยของทานเปนแบบใด
[ ] 3.1 จําหนายเองที่โรงงานน้ําตาล
[ ] 3.2 จําหนายผานพอคาคนกลางในทองถิ่น
[ ] 3.3 ฝากโควตาเพื่อนบานหรือญาติ
[ ] 3.4 อื่นๆ ระบุ

.

4. ทานมีการขนสงออยเขาสูโรงงานอยางไร
[ ] 4.1 รถอีแตน

[ ] 4.2 รถบรรทุก 6 ลอ

[ ] 4.3 รถบรรทุก 10 ลอ

[ ] 4.4 อื่นๆ ระบุ

.

5. รถที่ทานใชขนสงออยเขาสูโรงงานมาจากแหลงใด
[ ] 5.1 ของตนเอง

[ ] 5.2 ของเพื่อนบานหรือญาติ

[ ] 5.3 รถรับจาง

[ ] 5.4 อื่นๆ ระบุ

.
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ตอนที่ 2.2 กระบวนการปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
1. ทานปลูกออยโรงงานในชวงใดของป
[ ] 1.1 ตนฤดูฝน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม)
[ ] 1.2 ปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม)
[ ] 1.3 อื่นๆ ระบุ
.
2. ทานไถเตรียมดินกี่ครั้งกอนปลูก
จํานวน
ครั้ง
3. ทานเตรียมดินปลูกออยโดยวิธีใด
[ ] 3.1 ใชรถแทรกเตอรของตนเอง
[ ] 3.2 จางรถแทรกเตอร
[ ] 3.3 ใชรถไถเดินตามของตนเอง
[ ] 3.4 อื่นๆ ระบุ
.
4. พันธุออยที่ทานใชสวนใหญเปนพันธุอะไร
[ ] 4.1 พันธุอูทอง 1
[ ] 4.2 พันธุเค 95 – 84
[ ] 4.3 พันธุขอนแกน 3
[ ] 4.4 อื่นๆ ระบุ
.
5. ทานจัดหาทอนพันธุออยมาจากแหลงใด
[ ] 5.1 ปลูกออยไวทําพันธุเอง
[ ] 5.2 ซื้อจากโรงงานน้ําตาล
[ ] 5.3 ซื้อจากเอกชน
[ ] 5.4 อื่นๆ ระบุ
.
6. ปจจุบันออยในไรทานเปนออยประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 6.1 ออยปลูกใหม
[ ] 6.2 ออยตอ 1
[ ] 6.3 ออยตอ 2
[ ] 6.4 อื่นๆ ระบุ
.
7. ในกรณีที่เปนออยปลูกใหม ทานปลูกออยโดยวิธีการใด
[ ] 7.1 ใชแรงงานคนในครัวเรือน
[ ] 7.2 ใชเครื่องปลูก
[ ] 7.3 จางแรงงานปลูก
[ ] 7.4 อื่นๆ ระบุ
.
8. ออยในพื้นที่ของทานสามารถไวตอไดจํานวน
ป
9. ในการปลูกออยทานอาศัยน้ําจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 9.1 น้ําฝน
[ ] 9.2 น้ําบาดาล
[ ] 9.3 น้ําชลประทาน

[ ] 9.4 สระ

[ ] 9.5 หนอง คลอง บึง

[ ] 9.6 อื่นๆ ระบุ

.

121
10. ในการปลูกออยทานมีการใสปุยชนิดใดบาง จํานวนกี่ครั้ง และใชในอัตราเทาใด
[ ] 10.1 ปุยอินทรีย
10.1.1 จํานวน
10.1.2 อัตราที่ใช

ครั้ง
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง

[ ] 10.2 ปุยเคมี
10.2.1 สูตร 16 – 16 – 8
10.2.1.1 จํานวน
10.2.1.2 อัตราที่ใช

ครั้ง
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง

10.2.2 สูตร 21 – 7 – 8
10.2.2.1 จํานวน
10.2.2.2 อัตราที่ใช

ครั้ง
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง

10.2.3 สูตร 46 – 0 – 0
10.2.3.1 จํานวน
10.2.3.2 อัตราที่ใช

ครั้ง
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง

10.2.4 สูตร 15 – 15 – 15
10.2.4.1 จํานวน
10.2.4.2 อัตราที่ใช
10.2.5 สูตร อื่นๆ ระบุ
10.2.5.1 จํานวน
10.2.5.2 อัตราที่ใช

ครั้ง
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง
.
ครั้ง
กิโลกรัม/ไร/ครั้ง

11. ทานใชวิธีปองกันกําจัดวัชพืชอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 11.1 แรงงานคน

[ ] 11.2 เครื่องจักรกล

[ ] 11.3 สารเคมี

[ ] 11.4 อื่นๆ ระบุ

.
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12. โรคระบาดที่ทานพบในไรออยมีโรคอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 12.1 ไมพบโรคระบาด

[ ] 12.2 โรคใบขาว

[ ] 12.3 โรคแสดํา

[ ] 12.4 โรคใบดาง

[ ] 12.5 อื่นๆ ระบุ

.

13. แมลงศัตรูพืชที่ทานพบในไรออยมีชนิดอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 13.1 ไมพบแมลงศัตรูพืช

[ ] 13.2 แมลงดําหนามออย

[ ] 13.3 หนอนกอ

[ ] 13.4 ไรออยสีแดง/ไรขาวฟาง

[ ] 13.5 อื่นๆ ระบุ

.

14. วิธีเก็บเกี่ยวออยที่ทานใชไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 14.1 จางแรงงานคน
[ ] 14.2 จางเครื่องเก็บเกี่ยว
[ ] 14.3 จางทั้งแรงงานคนและเครื่องเก็บเกี่ยว
[ ] 14.4 อื่นๆ ระบุ

.

15. การเก็บเกี่ยวออยของทาน มีการเผาใบออยหรือไม
[ ] 15.1 ไมเผาใบ
[ ] 15.2 เผาใบออยกอนเก็บเกี่ยว สาเหตุที่มีการเผาใบออยกอนเก็บเกี่ยว
[ ] 15.2.1 เผาเพราะเก็บเกี่ยวไดงาย
[ ] 15.2.2 เผาเพราะจางแรงงานยาก
[ ] 15.2.3 อื่นๆ ระบุ

.
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ตอนที่ 3 ข อ มู ล ความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ยที่ เกี่ย วข องกั บ การตั ด สิ น ใจปลู ก อ อ ยโรงงานของ
เกษตรกร
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่กําหนด ตามเกณฑตอไปนี้
5 = ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกออยในระดับมากที่สุด
4 = ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกออยในระดับมาก
3 = ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกออยในระดับปานกลาง
2 = ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกออยในระดับนอย
1 = ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกออยในระดับนอยที่สุด
1. ประเด็นตางๆ เหลานี้มีระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของทาน
มากนอยเพียงใด
ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
มาก
มาก ปาน นอย นอย
ประเด็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การผลิต
1.1 คุณลักษณะของออย
1.1.1 การปลูกออยสามารถใหผลผลิตที่
แนนอนกวาพืชอื่น
1.1.2 การปลูกออย 1 ครั้ง สามารถเก็บ
เกี่ยวได 2 – 3 ครั้ง
1.1.3 การปลูกออยใชน้ํานอยกวาพืชอื่น
1.1.4 ออยเปนพืชทนแลงกวาพืชอื่นๆ
1.2 ความพรอมและความเหมาะสมในการปลูกออย
1.2.1 ดินและลักษณะดินมีความเหมาะสม
สําหรับการปลูกออย
1.2.2 สภาพภูมิอากาศเหมาะสมสําหรับ
การปลูกออย
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ประเด็น
1.3 การเก็บเกี่ยว
1.3.1 การมีความพรอมดานแรงงาน
1.3.2 การมีความพรอมดานเครื่องจักรใน
การผลิตออย
2. ความสะดวกในการขนสงผลผลิต
2.1 ระยะทางจากไรออยถึงสถานที่จําหนาย
ผลผลิตอยูไมไกลมาก
2.2 มีการจัดระบบคิวขนสงออยเขาสูโรงงาน
ที่ชัดเจน
3. การตลาดและจําหนายผลผลิต
3.1 มีโรงงานน้ําตาลรับรองผลผลิตที่แนนอน
3.2 มีโรงงานน้ําตาลตั้งอยูใกลกับพื้นที่
เพาะปลูก
3. การตลาดและจําหนายผลผลิต (ตอ)
3.3 มีขั้นตอนการจายเงินไมยุงยาก
3.4 ซื้อขายตามคุณภาพความหวานของออย
3.5 ซื้อขายตามสภาพความสะอาดของออย
3.6 มีสมาคมชาวไรออยคอยดูแล
ผลประโยชนในดานราคาผลผลิต
3.7 สามารถสงไปจําหนายเปนพืชพลังงานได

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
มาก
มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ประเด็น
4. แหลงเงินทุนและสินเชื่อ
4.1 แหลงเงินทุน
4.1.1 มีเงินทุนที่เปนของตนเองเพียงพอ
ตอความตองการ
4.1.2 มีเงินทุนที่มาจากการกูยืมที่สะดวก
เพียงพอตอความตองการ
4.2 แหลงสินเชื่อ
4.2.1 มีแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพียงพอตอ
ความตองการ จากโรงงานน้ําตาล
4.2.2 มีแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพียงพอตอ
ความตองการ จาก ธ.ก.ส.
4.2.3 มีแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพียงพอตอ
ความตองการ จากหัวหนาโควตา/พอคาคน
กลาง
5. การไดรับการสนับสนุน/สงเสริม
5.1 จากหนวยงานภาครัฐ
5.1.1 การประกันราคาออย
5.1.2 สนับสนุนทอนพันธุออย พันธุดีที่สง
ถึงพื้นที่ของเกษตรกร
5.1.3 การไดรับคัดเลือกใหเขารวม
โครงการ ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
5.1.4 ไดรับการแจกเอกสารเผยแพรและ
ใหคําแนะนํา

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
มาก
มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

126

ประเด็น
5.2 จากโรงงานน้ําตาล
5.2.1 สนับสนุนเครื่องจักรกลในการ
เตรียมดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และขนสง
5.2.2 สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ
5.2.3 มีเจาหนาที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมอยาง
สม่ําเสมอ
5.2.4 การกําหนดนโยบายหรือแผนการซื้อ
ออยในแตละป
5.2.5 มีการถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการ
6. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
6.1 ตนเอง
6.2 บุคคลในครัวเรือน
6.3 ญาติ
6.4 เพื่อน
6.5 คนในชุมชน/เพื่อนบาน
6.6 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจํา
ตําบล
6.7 เจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล/
เจาหนาที่หนวยออย

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
มาก
มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่กําหนด
4.1 ปญหาดานตางๆ เหลานี้มีระดับปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของทาน
มากนอยเพียงใด ตามเกณฑตอไปนี้
5 = มีปญหามากที่สุด
4 = มีปญหามาก
3 = มีปญหาปานกลาง
2 = มีปญหานอย
1 = มีปญหานอยที่สุด

ประเด็น
1. ปญหาดานการผลิต
1.1 ปญหาดานปจจัยการผลิต
1.1.1 ปจจัยการผลิตมีราคาแพง
1.1.2 ขาดแคลนทอนพันธุออยพันธุดี
1.1.3 ขาดแคลนเงินทุนในการปลูก
1.1.4 ขาดแคลนเครื่องมือและ
เครื่องจักรกลที่ชวยทุนแรงในการผลิต
1.1.5 พื้นที่ถือครองสําหรับการปลูกออยมี
นอย
1.1.6 คาเชาที่ดินมีราคาสูง
1.1.7 ขาดแคลนแหลงน้ํา และการ
จัดระบบการใหน้ํา
1.2 ปญหาดานการผลิต
1.2.1 ขาดความรูในการผลิต
1.2.2 มีปญหาดานการปองกันกําจัดวัชพืช
1.2.3 มีปญหาดานการปองกันกําจัดโรค
และแมลงศัตรูออย

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับปญหา
มาก ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ประเด็น
1.2.4 แรงงานในการปลูกหายาก
1.2.5 เกิดไฟไหมออยกอนการเก็บเกี่ยว
1.2.6 ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.3 ปญหาดานการเก็บเกี่ยว
1.3.1 แรงงานในการเก็บเกี่ยวหายาก
1.3.2 คาจาง แรงงานมีราคาแพง
1.3.3 แรงงานโกงคาจาง/ไมมาทํางานตาม
สัญญา
1.3.4 ขาดแคลนเครื่องจักรกลในการเก็บ
เกี่ยว
1.3.5 ไมไดคิวตัดออยจากโรงงาน
1.4 ปญหาดานผลผลิต
1.4.1 ผลผลิตตอไรต่ํา
1.4.2 คาความหวานต่ํา
1.4.3 ผลผลิตไดรับความเสียหายจากโรค
และแมลงศัตรูออย
1.4.4 ผลผลิตไดรับความเสียหายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
2. ปญหาดานการขนสง
2.1 คาใชจายในการขนสงสูง
2.2 พาหนะที่ใชขนสงหายาก

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับปญหา
มาก ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ประเด็น
3. ปญหาดานการตลาดและจําหนายผลผลิต
3.1 การวัดคาความหวานไมโปรงใส
3.2 การชั่งน้ําหนักไมยุติธรรม
3.3 ถูกตัดราคาออยไฟไหม
3.4 ถูกตัดราคาสิ่งเจือปน
3.5 ไดรับเงินลาชา
4. ปญหาดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ
4.1 แหลงเงินทุนและสินเชื่อไมเพียงพอ
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูมีอัตราสูง
4.3 ไมมีหลักทรัพย/บุคคลค้ําประกันเงินกู
4.4 วงเงินใหกูยืมไมเพียงพอตอความ
ตองการ
5. ปญหาดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม
5.1 การสงเสริมไมสม่ําเสมอและตอเนื่อง
5.2 การสนับสนุนใหปจจัยดานการผลิตไม
ทั่วถึง
5.3 ไมมีแปลงสาธิตในพื้นที่ใกลเคียง

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับปญหา
มาก ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ประเด็น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับปญหา
มาก ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

6. ปญหาดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
6.1 ไมไดตัดสินใจดวยตนเอง
6.2 บุคคลในครัวเรือน ไมสามารถใหขอมูลที่
เปนประโยชนตอการตัดสินใจได
6.3 เจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล ไม
สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจได
6.4 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจาก
หนวยงานราชการ ไมสามารถใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจได
4.2 ขอเสนอแนะดานตางๆ ของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน ตามเกณฑ
ตอไปนี้
5 = เห็นดวยในระดับมากที่สุด
3 = เห็นดวยในระดับปานกลาง
1 = เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
ประเด็น
1. ขอเสนอแนะดานการผลิต
1.1 ควรใหหนวยงานภาครัฐหาแหลง
จําหนายปจจัยการผลิตที่มีราคาถูก
1.2 ควรหาแหลงจําหนายทอนพันธุออยพันธุ
ดีใหแกเกษตรกร

4 = เห็นดวยในระดับมาก
2 = เห็นดวยในระดับนอย

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ประเด็น

มาก
ที่สุด
(5)

1.3 ควรสงเสริมใหความรูในการผลิตออย
พันธุดีใหแกเกษตรกร
1.4 ควรสงเสริมใหความรูในดานการปองกัน
กําจัดวัชพืช
1.5 ควรสงเสริมใหความรูในดานการปองกัน
กําจัดโรค
1. ขอเสนอแนะดานการผลิต (ตอ)
1.6 ควรมีการกําหนดราคาคาจางแรงงานใน
การผลิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
1.7 ควรมีการจัดสรรคิวออยจากโรงงาน
น้ําตาลใหรวดเร็วขึ้น
1.8 อืน่ ๆ .................................................
2. ขอเสนอแนะดานการขนสง
2.1 ควรมีการกําหนดราคาการขนสงใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน
2.2 ควรมีศูนยกลางในการจัดหาพาหนะที่ใช
ขนสงออยโรงงาน
2.3 อื่นๆ .................................................
3. ขอเสนอแนะดานการตลาดและจําหนายผลผลิต
3.1 รัฐบาลควรมีการปรับราคาออยขั้นตน
รวมทั้งเงินชวยเหลือคาออยขั้นตนใหสูงขึ้น
3.2 ควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไป
ตรวจสอบเครื่องมือในการวัดหาคาความหวาน
และเครื่องชั่งน้ําหนักในโรงงานน้ําตาลให
เที่ยงตรงตามมาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ประเด็น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

3.3 โรงงานน้าํ ตาลควรมีการจายเงินคาออยให
เร็วขึ้น
3.4 อื่นๆ .................................................
4. ขอเสนอแนะดานแหลงเงินทุนและสินเชื่อ
4.1 หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนแหลง
เงินทุนในการผลิตออยโรงงานใหเขาถึงไดงาย
4.2 สมาคมชาวไรออยควรหาแหลงเงินทุนให
เพียงพอกับความตองการของสมาชิก
4.3 โรงงานน้าํ ตาลควรสนับสนุนเงินทุนในการ
ผลิตออยโรงงานในอัตราดอกเบีย้ ต่ํา
4.4 อื่นๆ .................................................
5. ขอเสนอแนะดานการไดรับการสนับสนุน/สงเสริม
5.1 ควรมีเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของมา
ใหคําแนะนําและสงเสริมอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
5.2 ควรมีการสนับสนุนใหปจจัยดานการผลิตให
ครอบคลุมและทั่วถึง
5.3 ควรมีจัดทําแปลงสาธิตใหเขาไปศึกษาดูงาน
ถึงวิธีการปลูกและดูแล
5.4 อื่นๆ .................................................
6. ขอเสนอแนะดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
6.1 ควรมีการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดวยตนเอง
6.2 เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของควรให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจไดถูกตอง
และแมนยํา
6.3 อื่นๆ .................................................

---ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ---

นอย
ที่สุด
(1)
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ตารางภาคผนวกที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตอนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร

หัวขอ
การปลูกออยสามารถใหผลผลิตที่แนนอนกวาพืชอื่น
การปลูกออย 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวได 2 – 3 ครั้ง
การปลูกออยใชน้ํานอยกวาพืชอื่น
ออยเปนพืชทนแลงกวาพืชอื่นๆ
ดินและลักษณะดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกออย
สภาพภูมิอากาศเหมาะสมสําหรับการปลูกออย
การมีความพรอมดานแรงงาน
การมีความพรอมดานเครื่องจักรในการผลิตออย
ระยะทางจากไรออยถึงสถานที่จําหนายผลผลิตอยูไมไกลมาก
มีการจัดระบบคิวขนสงออยเขาสูโรงงานที่ชัดเจน
มีโรงงานน้ําตาลรับรองผลผลิตที่แนนอน
มีโรงงานน้ําตาลตั้งอยูใกลกับพื้นที่เพาะปลูก
มีขั้นตอนการจายเงินไมยุงยาก
ซื้อขายตามคุณภาพความหวานของออย
ซื้อขายตามสภาพความสะอาดของออย
มีสมาคมชาวไรออยคอยดูแลผลประโยชนในดานราคาผลผลิต
สามารถสงไปจําหนายเปนพืชพลังงานได
มีเงินทุนที่เปนของตนเองเพียงพอตอความตองการ
มีเงินทุนที่มาจากการกูยืมที่สะดวกเพียงพอตอความตองการ
มีแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพียงพอตอความตองการ จากโรงงานน้ําตาล
มีแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพียงพอตอความตองการ จาก ธ.ก.ส.
มีแหลงสินเชื่อที่สะดวกเพียงพอตอความตองการ จากหัวหนาโควตา/พอคาคน
กลาง
การประกันราคาออย
สนับสนุนทอนพันธุออย พันธุดีที่สงถึงพื้นที่ของเกษตรกร
การไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ไดรับการแจกเอกสารเผยแพรและใหคําแนะนํา

n = 30
Alpha if item
deleted
0.816
0.822
0.819
0.806
0.812
0.824
0.813
0.823
0.819
0.821
0.814
0.802
0.804
0.808
0.810
0.821
0.813
0.815
0.808
0.813
0.805
0.828
0.817
0.807
0.806
0.815
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)
หัวขอ
สนับสนุนเครื่องจักรกลในการเตรียมดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และขนสง
สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ
มีเจาหนาที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมอยางสม่ําเสมอ
การกําหนดนโยบายหรือแผนการซื้อออยในแตละป
มีการถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการ
ตนเอง
บุคคลในครัวเรือน
ญาติ
เพื่อน
คนในชุมชน/เพื่อนบาน
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล
เจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล/เจาหนาที่หนวยออย
Cronbach's Alpha = 0.820

n = 30
Alpha if item
deleted
0.831
0.830
0.815
0.824
0.818
0.819
0.805
0.817
0.831
0.829
0.813
0.816
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ตารางภาคผนวกที่ 2
ตอนที่ 4.1 ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงานของเกษตรกร
หัวขอ
ปจจัยการผลิตมีราคาแพง
ขาดแคลนทอนพันธุออยพันธุดี
ขาดแคลนเงินทุนในการปลูก
ขาดแคลนเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ชวยทุนแรงในการผลิต
พื้นที่ถือครองสําหรับการปลูกออยมีนอย
คาเชาที่ดินมีราคาสูง
ขาดแคลนแหลงน้ํา และการจัดระบบการใหน้ํา
ขาดความรูในการผลิต
มีปญหาดานการปองกันกําจัดวัชพืช
มีปญหาดานการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูออย
แรงงานในการปลูกหายาก
เกิดไฟไหมออยกอนการเก็บเกี่ยว
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แรงงานในการเก็บเกี่ยวหายาก
คาจาง แรงงานมีราคาแพง
แรงงานโกงคาจาง/ไมมาทํางานตามสัญญา
ขาดแคลนเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว
ไมไดคิวตัดออยจากโรงงาน
ผลผลิตตอไรต่ํา
คาความหวานต่ํา
ผลผลิตไดรับความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูออย
ผลผลิตไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
คาใชจายในการขนสงสูง
พาหนะที่ใชขนสงหายาก
การวัดคาความหวานไมโปรงใส
การชั่งน้ําหนักไมยุติธรรม

n = 30
Alpha if item
deleted
0.902
0.899
0.901
0.901
0.904
0.912
0.900
0.898
0.905
0.909
0.908
0.908
0.902
0.899
0.908
0.898
0.898
0.900
0.897
0.904
0.905
0.905
0.894
0.897
0.900
0.899
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
หัวขอ
ถูกตัดราคาออยไฟไหม
ถูกตัดราคาสิ่งเจือปน
ไดรับเงินลาชา
แหลงเงินทุนและสินเชื่อไมเพียงพอ
ดอกเบี้ยเงินกูมีอัตราสูง
ไมมีหลักทรัพย/บุคคลค้ําประกันเงินกู
วงเงินใหกูยืมไมเพียงพอตอความตองการ
การสงเสริมไมสม่ําเสมอและตอเนื่อง
การสนับสนุนใหปจจัยดานการผลิตไมทั่วถึง
ไมมีแปลงสาธิตในพื้นที่ใกลเคียง
ไมไดตัดสินใจดวยตนเอง
บุคคลในครัวเรือน ไมสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจได
เจาหนาที่สงเสริมจากโรงงานน้ําตาล ไมสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจได
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจากหนวยงานราชการ ไมสามารถใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจได
Cronbach’s Alpha = 0.903

n = 30
Alpha if item
deleted
0.898
0.897
0.899
0.901
0.901
0.898
0.896
0.894
0.898
0.899
0.902
0.894
0.896
0.903
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ตอนที่ 4.2 ขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดสินใจปลูกออยโรงงาน
ของเกษตรกร
n = 30
Alpha if item
หัวขอ
deleted
ควรใหหนวยงานภาครัฐหาแหลงจําหนายปจจัยการผลิตที่มีราคาถูก
0.962
ควรหาแหลงจําหนายทอนพันธุออยพันธุดีใหแกเกษตรกร
0.960
ควรสงเสริมใหความรูในการผลิตออยพันธุดีใหแกเกษตรกร
0.961
ควรสงเสริมใหความรูในดานการปองกันกําจัดวัชพืช
0.962
ควรสงเสริมใหความรูในดานการปองกันกําจัดโรค
0.964
ควรมีการกําหนดราคาคาจางแรงงานในการผลิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
0.965
ควรมีการจัดสรรคิวออยจากโรงงานน้ําตาลใหรวดเร็วขึ้น
0.967
ควรมีการกําหนดราคาการขนสงใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
0.960
ควรมีศูนยกลางในการจัดหาพาหนะที่ใชขนสงออยโรงงาน
0.962
รัฐบาลควรมีการปรับราคาออยขั้นตนรวมทั้งเงินชวยเหลือคาออยขั้นตนใหสูงขึ้น
ควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปตรวจสอบเครื่องมือในการวัดหาคาความหวาน
และเครื่องชั่งน้ําหนักในโรงงานน้ําตาลใหเที่ยงตรงตามมาตรฐาน
โรงงานน้ําตาลควรมีการจายเงินคาออยใหเร็วขึ้น
หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนแหลงเงินทุนในการผลิตออยโรงงานใหเขาถึงได
งาย
สมาคมชาวไรออยควรหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอกับความตองการของสมาชิก
โรงงานน้ําตาลควรสนับสนุนเงินทุนในการผลิตออยโรงงานในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ควรมีเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหคําแนะนําและสงเสริมอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
ควรมีการสนับสนุนใหปจจัยดานการผลิตใหครอบคลุมและทั่วถึง
ควรมีจัดทําแปลงสาธิตใหเขาไปศึกษาดูงานถึงวิธีการปลูกและดูแล
ควรมีการตัดสินใจปลูกออยโรงงานดวยตนเอง
เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ
ไดถูกตองและแมนยํา
Cronbach’s Alpha = 0.963

0.962
0.960
0.962
0.961
0.960
0.960
0.960
0.960
0.959
0.963
0.961
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ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง

นายไพรัช เล้าสมบูรณ์
29 กรกฎาคม 2533
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555
สานักงานเกษตรอาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

