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การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจของเกษตรกร 

ในการเปลีย่นพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมในการปลูกขา้วไปปลูกออ้ยโรงงาน 

จงัหวดัขอนแกน่ 



การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยน
พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน  

จังหวัดขอนแกน่ 
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  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



บทคัดย่อ 
 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมใน    
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน โดยรวบรวมข้อมูลจาก    
การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานและไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน ใน
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2556/57 รวม 323 คน 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมใน
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้สมการความถดถอยโลจิสติคทวิ ได้สมการดังนี้ คือ w = -7.130 – 0.053Exp + 
0.658Labor4 – 0.184Labor5 + 0.001Cost + 0.001Pro + 0.003Fer โดย Labor4 = จ านวนแรงงานดูแลรักษา 
Labor5 = จ านวนแรงงานเก็บเกี่ยว Exp = ประสบการณ์ปลูกข้าว Fer = ค่าปุ๋ย Cost = ต้นทุน และ Pro  =ผลตอบแทน 
ตามล าดับ โดยตัวแบบสมการปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมใน 
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน สามารถพยากรณ์ผลได้ร้อยละ 93.8 

ดังนั้น ภาครัฐจึงควรส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เพ่ือจูงใจให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโรงงานให้มากขึ้น  ส่งเสริมให้ความรู้หรือฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกอ้อยโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว
อ้อยโรงงาน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกอ้อยโรงงานให้แก่เกษตรกร  ส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยแก่เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย  จัดหาหรือขายพันธุ์อ้อย
โรงงานราคาถกูให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยโรงงาน เพ่ือลดต้นทุนให้กับเกษตรกรที่
ต้องการลงทุนปลูกอ้อยโรงงาน  และส่งเสริมให้โรงงานน้ าตาลรับซื้อผลผลิตอ้อยโรงงานจากเกษตรกรที่ปลูก
อ้อยโรงงานในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เนื่องจากการปลูกอ้อยในสภาพดินที่เหมาะสมจะท า ให้ผลผลิตอ้อยโรงงานมี
คุณภาพ และได้ราคาดี 

 



ค ำน ำ 
 

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) เป็น
โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ด้วยการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้มีการใช้ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการปรับ
สมดุลของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินค้าเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ โดยข้าวเป็นสินค้าเกษตร
ที่เกิดภาวะเกินความต้องการของตลาด (Over Supply) และมีการใช้พื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวอยู่มาก 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวมากที่สุด ซึ่งการใช้พ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าว จะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ า คุณภาพข้าวไม่ดี และเกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่
ต่ า ดังนั้นส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จึงท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้ด าเนินโครงการ
ปรับโครงสร้างการผลิตข้าวให้เปลี่ยนเป็นอ้อยโรงงาน เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรต่อไป 

การจัดท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมใน
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ    
ผู้ปลูกอ้อยโรงงาน และเจ้าหน้าที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที ่4 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) เปน็หนึง่ใน
โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร
ของประเทศด้วยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้มีการใช้ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   โดยการปรับสมดุลของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินค้าเกษตรในแต่
ละพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลภูมิอากาศ ดิน น้ า ความช้ืน แสงแดด สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการ
ของตลาด เพื่อหาความเหมาะสมของการท าการเกษตรในแต่ละพื้นที่  ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง 
เกษตรกรมีผลตอบแทนที่ดีข้ึน  

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่เกิดภาวะเกินความต้องการของตลาด (Over Supply) โดยปี 
2557 ไทยมีผลผลิตข้าวทั้งหมด 36.839 ล้านตันข้าวเปลือก แต่มีความต้องการใช้ภายในประเทศและส่งออกอยู่ที่ 
16.317 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 44.29 และ 15.151 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 
41.13 ตามล าดับ จึงเกิดภาวะเกินความต้องการของตลาดอยู่ที่ 5.371 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.58 โดยไทยมีพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวอยู่ 11.223 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.52 จากพื้นที่ปลูก
ข้าวทั้งประเทศ 77.267 ล้านไร่ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวมากที่สุดถึง  
8.2 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.61 จากพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ โดยที่จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ไม่เหมาะสม
กับการปลูกข้าวอยู่ 0.76 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.27 จากพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวของ        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว จะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ า 
คุณภาพข้าวไม่ดี และเกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ต่ า 

ดังนั้น จากนโยบายภาครัฐที่มีการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่
ส าคัญและข้าวเกิดภาวะเกินความต้องการของตลาด ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จึงเห็นควร
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูก
อ้อยโรงงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเหมาะสมกับการปลูกอ้อยโรงงาน 
และมีโรงงานน้ าตาลในพื้นที่ที่สามารถรองรับผลผลิตได้อีกมาก  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.3.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานและไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย
โรงงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

1.3.2 ศึกษาข้อมูลปีการเพาะปลูก 2556/57 
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1.4 วิธีกำรศึกษำ 

1.4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลในการศึกษาได้มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี ้

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูก    
อ้อยโรงงานและไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน โดยใช้วิธีการส ารวจด้วยตัวอย่าง ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่
ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
ลูกโซ่ (Snowball selection) ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ โดยใช้การแนะน าของกลุ่มตัวอย่างที่
ระบุกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่ต้องการต่อไปเรื่อย ๆ จนครบจ านวนตัวอย่าง  ส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่าง
กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรใช้วิธีของคอแครน (Cochran, 1977) โดยมสีูตร ดังนี ้

n = p (1-p)    
                                              e2 

         n = 0.5 (1-0.5)         
                     

    n = 384 

โดยที่    n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
           p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
           e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 
           Z = ค่า Z ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
 
จากการค านวณดังกล่าว จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน โดยมีสัดส่วนของเกษตรกร   

ผู้ปลูกข้าวที่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานและไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน อย่างละร้อยละ 50  
เนื่องจากผู้วิจัยคาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าวอยู่ร้อยละ 50 จากจ านวนประชากรผู้ปลูกข้าว ดังนั้น จึงได้จ านวนตัวอย่างอย่างละ 192 คน แต่จาก
การส ารวจจริง ผู้วิจัยไดก้ลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน จ านวน 182 คน และ
ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน จ านวน 141 คน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่
ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานออกไปท างานในภาคอุตสาหกรรมเพราะเป็นนอกฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจาก 7 อ าเภอ 9 ต าบล ดังนี ้
 

 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 1 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

จังหวัดขอนแก่น 

อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ อ.ชนบท อ.บ้านแฮด อ.อุบลรัตน์ อ.เขาสวนกวาง อ.บ้านไผ่ 

ต.โนนฆ้อง 
(43 คน) 

ต.หนองเรือ 
ต.บ้านกง 
(33 คน) 

ต.ปอแดง 
(58 คน) 

ต.โนนสมบูรณ์ 
ต.บ้านแฮด 
(42 คน) 

ต.บ้านดง 
(61 คน) 

ต.ดงเมืองแอม 
(58 คน) 

ต.บ้านไผ่  
(26 คน) 
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1.4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยแบ่งเป็น 

1) กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ซึ่งเป็นการใช้ค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าผลรวม 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ เป็นต้น 

2) กำรวิเครำะห์โดยใช้สมกำรควำมถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression) 
เป็นการท านายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ โดยเลือกตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อท าให้ความถูกต้องของการท านาย
มีค่าสูงสุด โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 วิเครำะห์ค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) 

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ว่าตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรที่มากเกินไป 
เนื่องจากจะท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งสามารถตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) หาก
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ท าให้ผลการวิเคราะห์
จากสมการไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องตัดตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการ 
 

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกตัวแปรอิสระท่ีคำดว่ำจะส่งผลต่อตัวแปรตำม 

ในการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิเพื่อท านายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจที่จะ
เกิดข้ึนและมีสมการโลจิสติคทวิที่ดีนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวแปรที่เหมาะสมที่จะท าให้ค่าท านายโอกาสที่จะ
เกิดข้ึนใกล้เคียงกับความเป็นจริง ดังนั้น ในการเลือกตัวแปรอิสระเข้ามาวิเคราะห์ในสมการ ผู้วิจัยจึงใช้วิธี 
Forward Stepwise: Likelihood Ratio (Forward LR) ซึ่งเป็นวิธีที่เริ่มจากการน าตัวแปรอิสระเข้าสมการ   
ทีละ 1 ตัว โดยที่ตัวแปรอิสระที่เลือกเข้าสมการ จะท าให้ค่าท านายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจถูกต้อง    
มากขึ้น เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ คือ มีค่าแสดงความสัมพันธ์ที่มากที่สุดและมี
นัยส าคัญทางสถิติเข้ามาก่อน เมื่อน าตัวแปรอิสระเข้าสมการแล้ว จะมีการตรวจสอบตัวแปรอิสระนั้นว่าควรจะ
ถูกตัดออกหรือควรจะคงอยู่ในสมการ โดยพิจารณาจากค่าอัตราส่วนความเป็นไปได้หรือการเปลี่ยนแปลงของ  
–2LL (-2 Likelihood Ratio) หากค่า -2LL ลดลง แสดงว่าตัวแปรอิสระควรจะคงอยู่ในตัวแบบ 

 
ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบค่ำผิดปกติของตัวแปรอิสระแต่ละตัว โดยกำรทดสอบนัยส ำคัญของ

สัมประสิทธิ์ควำมถดถอยโลจิสติคทวิของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธ์ิถดถอยโลจิสติคทวิ ทดสอบด้วยสถิติทดสอบ 2 ตัว ไดแ้ก่ 

1) สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic) เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ก าหนด ดังนี้ 

       H0  :  ตัวแปรอิสระไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง odds ratio   

       H1  :  ตัวแปรอิสระมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง odds ratio   

ในการทดสอบถ้าผลการทดสอบยอมรับ    แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง odds ratio จึงไม่มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์นั้น และถ้าผลการทดสอบพบว่า 
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ปฏิเสธ    และค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก แสดงว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อการเพิ่มความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์ และถ้าค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ แสดงว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อการลดความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์  

ส าหรับค่า Sig. ของสถิติทดสอบของวอลด์ เป็นการทดสอบว่า βi ≠ 0 โดยที่ i  =  ,  , … , n 
และค่า Exp (B) สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

ถ้าค่า βi > 0 จะท าให้ค่า Exp (B) > 1 แสดงว่า มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจมากข้ึน 
ถ้าค่า βi < 0 จะท าให้ค่า Exp (B) < 1 แสดงว่า มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

ลดลง 
ถ้าค่า βi  = 0 จะท าให้ค่า Exp (B) = 1 แสดงว่า มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจไม่

เพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 

2) สถิติทดสอบความเหมาะสมของสัมประสิทธ์ิของสมการ เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอยโลจิสติคทวิในรูปของค่าสถิติ    ซึ่งมี 3 ค่า ได้แก่ ค่า Step Block และ Model และถ้าผล       
การวิเคราะห์พบว่า ค่า     ใน Step Block และ Model มีค่า     เท่ากันทั้ง 3 ค่า และมีนัยส าคัญทางสถิติ 
แสดงว่า ตัวแปรอิสระที่เพิ่มเข้าไปในสมการนั้นมีความเหมาะสมดี 

สมมติฐานที่ก าหนดในการทดสอบความเหมาะสมของสัมประสิทธ์ินี้ คือ 

              H0 :  model ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้ง p ตัว (X1,  X2, …, Xp) 

           H1 :  model ข้ึนอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 

หากผลการทดสอบของสมการ ค่า     มีนัยส าคัญทางสถิติ จะปฏิเสธ    
 

ขั้นตอนท่ี 4 สร้ำงสมกำร (Model) 

สมการความถดถอยโลจิสติคทวิสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

            P (เกิดเหตุการณ์)     =      β  β      β    
         1+ β  β      β    

            P (ไม่เกิดเหตุการณ์)   =  1 – P (เกิดเหตุการณ์) 

สมการดังกล่าวยังไม่อยู่ในรูปสมการเชิงเส้น จึงมีการปรับให้ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น ดังนี้   

                                               odds    =    
   เกิดเหตุการณ์ 

   ไม่เกิดเหตุการณ์ 
  

โดยที่ odds จะแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดโอกาสเป็นกี่เท่าของโอกาสที่จะไม่เกิด และท าการ Take 
log จะได ้

                                      log (odds)  =   log  
   เกิดเหตุการณ์ 

   ไม่เกิดเหตุการณ์ 
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                            log (odds)  =   β0+β1X1  … βpXp 

ดังนั้น สมการการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

  P (เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน)   =       

                                 1+ -  

โดยที่  

     W        =       β0+β1Sex+β2Age+β3Edu+β4Exp+β5Cul+β6Land+β7Labor1+β8Labor2+ 

                         β9Labor3+β10Labor4+β11Labor5+β12Wage+β13Income+β14Cost+β15Pro+ 

                        β16Fer+β17Cap+β18Dis+β19Zoning+β20Appro  

 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบควำมเหมำะสมของสมกำร (Model) 

การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติคทวิ สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 

1) ค่าความเป็นไปได้ (Likelihood Value) เป็นการวัดค่าความเหมาะสมของสมการโลจิสติคทวิ 
โดยดูจากค่า -2LL (-2 log likelihood) ซึ่งเป็นค่ามาจาก log likelihood ที่คูณด้วย -2 เพื่อต้องการให้ค่าที่ได้
มีการแจกแจงมีลักษณะเป็นการแจกแจง    ส าหรับการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ 

การพิจารณาค่า -2LL ถ้ามีค่าต่ า หรือมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าสมการโลจิสติคทวิมี 
ความเหมาะสมที่สุดในการทดสอบนัยส าคัญความเหมาะสมของสมการโลจิสติคทวิ ใช้สถิติ   -test 

การทดสอบ model Chi-square ที่ df = p (จ านวนตัวแปรอิสระ) เป็นการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 

  H0 :  สัมประสิทธ์ิถดถอยโลจิสติคทวิทุกตัวมีค่าเท่ากับ 0 

  H1 :  สัมประสิทธ์ิถดถอยโลจิสติคทวิอย่างน้อย 1 ตัวมีค่าไม่เท่ากับ 0 

ถ้าการทดสอบค่า    มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือปฏิเสธ H0 แสดงว่าชุดตัวแปรอิสระ
สามารถร่วมกันท านายโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

2) พิจารณาสถิติทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer and Lemeshow จะใช้ทดสอบ
ความเหมาะสมของสมการ ดังนี้  

    P (เหตุการณ์ที่สนใจ)   =                  

             1+ - β  β      β     

สมมติฐานที่ทดสอบ คือ  

        model เหมาะสม 

        model ไม่เหมาะสม 
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ในการทดสอบหากค่า    ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือยอมรับ H0 แสดงว่า model มี
ความเหมาะสม 

3) พิจารณาสถิติทดสอบระดับความสัมพันธ์ โดยพิจารณาจาก 

3.1) สถิติทดสอบ Cox & Snell R Square เป็นการพิจารณาหรือตรวจสอบความ
สอดคล้องของสมการ หรือร้อยละที่สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือความผันแปรในการวิเคราะห์ถดถอย 
โลจิสติคทวิ ปกติค่า Cox & Snell R Square จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ ถ้าจะคิดเป็นร้อยละให้คูณด้วย 100 
โดยมีสมการ ดังนี้ 

Cox & Snell R Square = 1 –  
     
     

 
  n

 

โดยที่ L (0) = likelihood ส าหรับ model ที่มีเพียงค่าคงที่ 
              L (B) = likelihood ส าหรับ model ที่มีตัวแปรอิสระตามที่ก าหนด 
 
3.2) สถิติทดสอบ Nagelkerke R Square ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับ Cox & Snell R 

Square แต่จะมีค่ามากกว่าเสมอ ถ้าจะคิดเป็นร้อยละให้คูณด้วย 100 โดยมีสมการ ดังนี้ 

           Nagelkerke R Square =               n       
                                 n        

  

                                    โดยที่       
  = 1 –           n 

 
ขั้นตอนท่ี 6 วิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ร้อยละของการพยากรณ์ที่ถูกต้อง วิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิของตัวแปร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรกับสมการ  
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวให้
เปลี่ยนเป็นอ้อยโรงงานของภาครัฐ 

1.5.2 เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดท านโยบายเกี่ยวกับอ้อยโรงงานของภาครัฐและ
เอกชน 
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บทท่ี 2 

กำรตรวจเอกสำร แนวคิด และทฤษฎี 
 
2.1 กำรตรวจเอกสำร 

ธัญชนก ขันศิลำ, วิรงรอง มงคลธรรม และเพ็ญประภำ เพชระบูรณิน (2557) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกรในอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ด้วยการเปลี่ยนมาปลูกอ้อยในอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น     
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จากเกษตรกรรมอื่น ๆ มาปลูกอ้อย
ตั้งแต่ป ี2522 โดยเป็นช่วงที่มีการก่อตั้งโรงงานน้ าตาลขอนแก่นข้ึน และพื้นที่ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เพาะปลูก
อ้อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา โดยพบว่าปัจจุบันร้อยละ 25.20 ของพื้นที่ท าการเกษตรถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย 
และปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกอ้อย คือ ปัจจัยด้านปริมาณผลผลิตต่อไร่และราคา รองลงมา ได้แก่ 
อ้อยเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย ราคาผลผลิตของพืชเดิมที่ปลูกต่ า อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อผลผลิต และเป็น
อาชีพที่ท ามานาน  

อรุณี พรมค ำบุตร, อนุชำ เหลำเคน และอนันต์ พลธำนี (2557) ศึกษาเรื่องการปลูกอ้อยในนา: 
วิธีการผลิต แรงจูงใจ และผลกระทบ โดยศึกษาในต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ปี 2556    
ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกและไม่ปลูกอ้อยในนาโดยใช้แบบสอบถาม จ านวนอย่างละ 5 ราย           
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยในนาน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
นาทั้งหมด เนื่องจากต้องการเก็บพื้นที่นาไว้ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ท าให้
เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่นามาปลูกอ้อยเนื่องจากมีรายได้และผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว ความเสี่ยงจาก   
ภัยแล้งต่ า และค่าแรงงานในการท านาสูง ส่วนเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนไปปลูกอ้อยในนาเนื่องจากการปลูกอ้อย
ต้องลงทุนสูง และมีพื้นที่นาจ ากัด เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในนาเลือกใช้อ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 เพราะทนแล้ง    
แตกกอดี ต้นไม่ล้ม ทนน้ าขัง ให้ความหวานสูงกว่าพันธ์ุอื่น ไดผ้ลผลิตอ้อย 23 ตันต่อไร่ และไว้ตอได้ถึง 3 ครั้ง 
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการขายอ้อยให้กับนายทุนหรือพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากต้นทุนต่ ากว่าการตัดขายเอง 
การปลูกอ้อยในนามีต้นทุน 8,820 บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุนค่าท่อนพันธ์ุสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 53.3 ของต้นทุน
ทั้งหมด รองลงมาคือ ค่าปุ๋ย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.6 ของต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในนามีรายได้สุทธิ 
12,380 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรเห็นว่าเป็นรายได้ที่สูงกว่ารายได้จากการขายข้าว หรือเพิ่มข้ึน 3.6 เท่า  

วิรมณ ปรำงทอง, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และภรณี ต่ำงวิวัฒน์ (2556) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยศึกษา
สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร สภาพทั่วไปและกระบวนการปลูกอ้อยโรงงาน            
การตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงาน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร ผลการศึกษา
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 47 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 
มีประสบการณ์ปลูกอ้อย 9 ปี มีพื้นที่ปลูกอ้อย 44.57 ไร่ แรงงานในครัวเรือนช่วยผลิตอ้อย 2 คน จ้างแรงงาน
ช่วยผลิตอ้อย 14 คน รายได้จากการปลูกอ้อย 9,401.36 บาทต่อไร่ และรายจ่ายจากการปลูกอ้อย 4,921.27 
บาทต่อไร่ ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ประสบการณ์ในการปลูกอ้อย จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานผลิตอ้อย 
และการได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกอ้อย  

 

 



8 

 

  ชลธิดำ หลงพลอยพัด และกำญจนำ เศรษฐนันท์ (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ    
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนชนิดพืช โดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกของเกษตรกรมากที่สุด คือ ราคาผลผลิต การบริการของโรงงาน และนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้น ปัจจัยที่โรงงานน้ าตาลสามารถควบคุมได้ คือ การให้บริการของโรงงานที่จะท าให้โรงงานสามารถ
ประมาณการปริมาณอ้อยที่จะเข้าสู่โรงงานได้  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

        ทฤษฎีกำรตัดสินใจ (Decision Making Theory) 

ระพีพรรณ พิริยะกุล (2550) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า การตัดสินใจ คือ การพิจารณา
ตกลงใจช้ีขาดในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ที่มีอยู่มากกว่า 1 ทางเลือก ในการจะด าเนินกิจกรรมของ
ตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยตั้งอยู่บนบรรทัดฐานที่ว่าทางเลือกนั้นมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด 
โดยที่มีการพิจารณาเลือกและตรวจสอบทางเลือกนั้นอย่างรอบคอบแล้ว 

ประเภทของกำรตัดสินใจ 

การที่ผู้ตัดสินใจจะท าการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ที่
จะใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งการก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจจะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ท าการตัดสินใจ 
สามารถแบ่งสถานการณ์ได้ตามข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อสภาวการณ์นอกบังคับ ว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อย
เพียงใด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ สถานการณ์ที่มีความแน่นอน สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และ
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน 

1) การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน (Decision Making Under Certainty) เป็นการตัดสินใจ
ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ทราบว่า ภาวการณ์นอกบังคับใดจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน เกณฑ์ในการตัดสินใจภายใต้   
ความแน่นอนจะง่ายต่อการพิจารณาตัดสินใจ โดยจะเลือกทางเลือกที่ให้ค่าผลได้สูงสุด หรือให้ค่าการขาดทุน
ของค่าเสียโอกาสต่ าสุด (เท่ากับ 0)  

 2) การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decision Making Under Risk) เป็นการตัดสินใจที่      
ผู้ตัดสินใจจะทราบว่า สภาวการณ์นอกบังคับจะเกิดในลักษณะใดได้บ้าง ผู้ท าการตัดสินใจยังมีข้อมูล ข่าวสาร
เพียงพอที่จะคาดคะเนโอกาส หรือความน่าจะเป็นที่ภาวการณ์นอกบังคับต่าง ๆ นั้น จะเกิดข้ึนด้วยว่ามีโอกาส
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 

3) การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Decision Making Under Uncertainty) เป็นการ
ตัดสินใจที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ทราบเลย หรือไม่สามารถระบุได้ว่าโอกาสที่จะเกิดภาวการณ์นอกบังคับใน
อนาคตจะเป็นเท่าไร จะทราบเพียงแต่ว่ามีภาวการณ์นอกบังคับใดบ้างที่สามารถเกิดข้ึนได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

1) ความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน โดยที่มนุษย์ไม่สามารถไปควบคุมได้ 

2) ความไม่แน่นอนหรือโอกาส หมายถึงมาตรการในการวัดสภาวะที่จะเกิดข้ึนในเหตุการณ์ใด ๆ 
ที่สนใจ   

การสร้างค่าของความเสี่ยงและโอกาสนั้น สามารถด าเนินการด้วยการสร้างเป็นตัวเลขข้ึน เพื่อ
เป็นค่าช้ีวัดในการตัดสินใจ ซึ่งสามารถสร้างได้ 2 วิธี คือ การใช้วิธีทางสถิติเข้ามาช่วย และการสร้างค่าโอกาส
โดยใช้ประสบการณ์ของมนุษย์เข้ามาวัด 

กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) กุลชลี ไชยนันตา (2539) ได้กล่าวถึง
ล าดับข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจ โดยแบ่งเป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้  

1) กำรระบุปัญหำ (Define the problem) เป็นข้ันตอนแรกที่มีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในข้ันต่อ ๆ ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย  

2) กำรระบุข้อจ ำกัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปัญหาได้
ถูกต้องแล้ว ควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ โดยพิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งเวลาซึ่งมักเป็นปัจจัย
จ ากัดที่พบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะช่วยให้สามารถก าหนด
ขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้  

3) กำรพัฒนำทำงเลือก (Develop potential alternatives) ควรท าการพัฒนาทางเลือก
ต่าง ๆ ข้ึนมา ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาให้
น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด  

4) กำรวิเครำะห์ทำงเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อได้ท าการพัฒนาทางเลือก
ต่าง ๆ โดยจะน าเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบแล้ว ควรวิเคราะห์
ทางเลือก โดยพิจารณาว่าทางเลือกนั้นเมื่อน ามาใช้ จะเกิดผลต่อเนื่องอะไรตามมา  

5) กำรเลือกทำงเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เมื่อได้ท าการวิเคราะห์
และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้อยที่สุดและให้
ผลประโยชน์มากที่สุด แต่บางครั้งอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่
ดีที่สุดของแต่ละทางเลือกน ามาผสมผสานกัน 

6) กำรน ำผลกำรตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อได้ทางเลือกที่ดี
ที่สุดแล้ว ก็ควรมีการน าผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควร
ก าหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน และจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้การตัดสินใจ
เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ควรก าหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7) กำรสร้ำงระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) 
ข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้
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ได้รับข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้
สามารถแก้ปัญหาหรือท าการตัดสินใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

 
2.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องการปลูกอ้อยในนา: วิธีการผลิต แรงจูงใจ และผลกระทบของ อรุณี พรม
ค าบุตร, อนุชา เหลาเคน และอนันต์ พลธานี (2557) พบว่าปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรเปลี่ยนจากพื้นที่นามาปลูกอ้อย 
ได้แก่ รายได้ ผลตอบแทน และค่าแรงงาน  ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของ
เกษตรกรในอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยของ วิรมณ ปรางทอง, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และภรณี 
ต่างวิวัฒน์ (2556) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา และจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน  และผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเปลี่ยนชนิดพืชของ ชลธิดา หลงพลอยพัด และกาญจนา เศรษฐนันท์ (2555) พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกของเกษตรกร คือ นโยบายของรัฐบาล ดังนั้น 
การศึกษาครั้งนี้จึงใช้รายได้ ผลตอบแทน ค่าแรงงาน เพศ ระดับการศึกษา จ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน 
และนโยบายของรัฐบาล (นโยบาย Zoning) เป็นตัวแปรอิสระที่จะท าการศึกษา 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าตัวแปรที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การปลูกข้าว จ านวนเนื้อที่เพาะปลูก 
ลักษณะการถือครองที่ดิน จ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูก จ านวนแรงงานในการปลูก จ านวนแรงงานใน
การดูแลรักษา จ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ต้นทุน ค่าปุ๋ย แหล่งเงินทุน ระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาล และ
การรับรู้ถึงความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาตัวแปรดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 

ส าหรับตัวแปรตามที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา คือ การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน 
(เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน/ไม่เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน) 

ดังนั้น จากการเลือกตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังกล่าวจึงสามารถก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยได้ ดังนี ้
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  ตัวแปรอิสระ      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

1. เพศ (Sex) 
2. อายุ (Age) 
3. ระดับการศึกษา (EDU) 
    - (1) ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา (EDU1) 
    - (2) ระดับประถมศึกษา (EDU2) 
    - (3) ระดับมัธยมศึกษา (EDU3) 
    - (4) ระดับปริญญาตรี (EDU4) 
    - (5) สูงกว่าระดับปริญญาตรี (EDU5) 
4. ประสบการณ์ปลูกข้าว (Exp) 
5. เน้ือที่เพาะปลูก (Cul) 
6. ลักษณะการถือครองที่ดิน (Land) 
    - (1) เป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมด (Land 1) 
    - (2) เช่าที่ดินทั้งหมด (Land 2) 
    - (3) เป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนและเช่าบางส่วน 
(Land 3) 
    - (4) ได้ท าฟรี (Land 4) 
    - (5) อ่ืน ๆ (Land 5) 
7. จ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน (Labor 1) 
8. จ านวนแรงงานเตรียมการปลูก (Labor 2) 
9. จ านวนแรงงานปลูก (Labor 3) 
10. จ านวนแรงงานดูแลรักษา (Labor 4) 
11. จ านวนแรงงานเก็บเก่ียว (Labor 5) 
12. ค่าจ้างแรงงานรวม (Wage) 
13. รายได้ (Income) 
14. ต้นทุน (Cost) 
15. ผลตอบแทน (Pro) 
16. ค่าปุ๋ย (Fer) 
17. แหล่งเงินทุน (Cap) 
    - (1) เงินทุนของตัวเอง (Cap 1) 
    - (2) เงินกู้ (Cap 2) 
18. ระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาล (Dis) 
19. การรับรู้นโยบาย Zoning (Zoning) 
    - (1) รับรู้ (Zoning 1) 
    - (2) ไม่รับรู้ (Zoning 2) 
20. การรับรู้ความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกอ้อย
โรงงาน (Appro) 
    - (1) รับรู้ (Appro 1) 
    - (2) ไม่รับรู้ (Appro 2) 
 

การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูก
อ้อยโรงงาน (Change) 
    - (1) เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูก
อ้อยโรงงาน = 1 
    - (2) ไม่เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไป
ปลูกอ้อยโรงงาน = 0 
 
 
 

 
 

ตัวแปรตำม 
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บทท่ี 3 

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 

3.1 สถำนกำรณ์อ้อยโรงงำน 

3.1.1 สถำนกำรณ์อ้อยโรงงำนของไทย 

1) เน้ือท่ีเพำะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตน้ ำตำลของไทย 

ปี 2552/53-2556/57 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานเพิ่มข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 6.55  ร้อยละ 9.01  และร้อยละ 2.30 ต่อปี ตามล าดับ โดยปี 2556/57 มีเนื้อที่เพาะปลูก 8.46 ล้านไร่ 
ผลผลิต 103.70 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 12.26 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.31 ล้านไร่  68.81 ล้านตัน และ 10.91 ตัน 
ตามล าดับ ในปี 2552/53 เนื่องจากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่นาดอนซึ่งให้ผลผลิตต่ ามาปลูกเป็นอ้อยโรงงานแทน 
ประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลรักษาที่ดีข้ึน และปี 2556/57 มีเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
เพิ่มข้ึนจาก 8.26 ล้านไร่  100.10 ล้านตัน  และ 12.12 ตัน ในปี 2555/56 ร้อยละ 2.42  ร้อยละ 3.60  และ
ร้อยละ 1.16 ตามล าดับ 

ป ี2552/53-2556/57 ผลผลิตน้ าตาลเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10.74 ต่อปี โดยปี 2556/57  
มีผลผลิตน้ าตาล 11.33 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจาก 6.93 ล้านตัน ในปี 2552/53 และปี 2556/57 ผลผลิตน้ าตาล
เพิ่มข้ึนจาก 10.02 ล้านตัน ในปี 2555/56 ร้อยละ 13.07 (ตารางที่ 1) 

ตำรำงท่ี 1 เน้ือท่ีเพำะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตน้ ำตำลของไทย ปี 2552/53–2556/57 

ปี เน้ือท่ีเพำะปลูก 
(ล้ำนไร่) 

ผลผลิต (ล้ำนตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) ผลผลิตน้ ำตำล 
(ล้ำนตัน) 

2552/53 6.31 68.81 10.91 6.93 
2553/54 7.87 95.95 12.19 9.66 
2554/55 8.01 98.40 12.28 10.25 
2555/56 8.26 100.10 12.12 10.02 
2556/57 8.46 103.70 12.26 11.33 

อัตรำเพ่ิม (ร้อยละ) 6.55 9.01 2.30 10.74 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

2) กำรบริโภคในประเทศ กำรส่งออก และกำรน ำเข้ำน้ ำตำลของไทย 

การบริโภคน้ าตาลภายในประเทศ ปี 2557 อยู่ที่ 2.50 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจาก 2.16 ล้านตัน 
ในปี 2553 คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 3.44 ต่อปี  และปี 2557 การบริโภคน้ าตาลภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2.46 
ล้านตัน ในปี 2556 ร้อยละ 1.63 เนื่องจากความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและ
การขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 



13 

 

การส่งออกน้ าตาล ปี 2557 อยู่ที่ 6.50 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจาก 4.50 ล้านตัน ในปี 2553 คิดเป็น
อัตราเพิ่มร้อยละ 6.72 ต่อปี และปี 2557 ปริมาณการส่งออกน้ าตาลเพิ่มข้ึนจาก 5.99 ล้านตัน ในปี 2556  
ร้อยละ 8.51 

การน าเข้าน้ าตาล ปี 2557 อยู่ที่ 400 ตัน ลดลงจาก 12,166 ตัน ในปี 2553 คิดเป็นอัตราลด
ร้อยละ 65.19 ต่อปี เนื่องจากน้ าตาลที่ไทยน าเข้าส่วนใหญ่เป็นน้ าตาลทรายชนิดพิเศษที่ไม่มีการผลิต
ภายในประเทศ ซึ่งมีปริมาณการน าเข้าที่ไม่แน่นอน และปี 2557 ปริมาณการน าเข้าน้ าตาลเพิ่มข้ึนจาก 314 ตัน 
ในปี 2556 ร้อยละ 27.39 (ตารางที่ 2) 

ตำรำงท่ี 2 ปริมำณกำรบริโภคในประเทศ กำรส่งออก และกำรน ำเขำ้น้ ำตำลของไทย ปี 2553-2557 

ปี กำรบริโภคภำยในประเทศ  
(ล้ำนตัน) 

กำรส่งออก (ล้ำนตัน) กำรน ำเข้ำ (ตัน) 

2553 2.16 4.50 12,166 
2554 2.35 6.52 13,001 
2555 2.46 6.85 560 
2556 2.46 5.99 314 
2557 2.50 6.50 400 

อัตรำเพ่ิม (ร้อยละ) 3.44 6.72 -65.19 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

3) รำคำอ้อยโรงงำนของไทย 

ปี 2556/57 ราคาอ้อยโรงงานที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาอยู่ที่ 855 บาท/ตัน ลดลงจาก 
861 บาท/ตัน ในปี 2552/53 คิดเป็นอัตราลดร้อยละ 0.04 ต่อปี และในปี 2555/56 ราคาอ้อยข้ันสุดท้ายอยู่ที่ 
999 บาท/ตัน ลดลงจาก 1,000 บาท/ตัน ในปี 2552/53 คิดเป็นอัตราลดร้อยละ 2.47 ต่อปี  

ส าหรับปี 2556/57 ราคาอ้อยข้ันต้น ตันละ900 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. 
โดยมีอัตราข้ึน/ลงของราคาต่อความหวาน 1 ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 54 บาท/ตัน ลดลงจากตันละ 950 บาท ในปี 
2555/56 ร้อยละ 5.26 อย่างไรก็ตามเกษตรกรได้รับเงินเพิ่มค่าอ้อยตันละ 160 บาท เท่ากับปี 2555/56 
(ตารางที่ 3) 

ตำรำงท่ี 3 รำคำอ้อยโรงงำน ปี 2552/53–2556/57 
หน่วย: บาท/ตัน 

ปี 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 
อัตรำเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

ราคาเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 861 908 954 917 855 -0.04 
ราคาอ้อยข้ันต้น 965 945 1,000 950 900 -1.33 
ราคาอ้อยข้ันสุดท้าย 1,000 1,039 1,075 999 - -2.47 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
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4) รำคำส่งออกน้ ำตำลของไทย 

ปี 2557 ราคาส่งออกน้ าตาลทรายดิบ และน้ าตาลทรายขาวอยู่ที่ 12,998 บาท/ตัน และ 
15,127 บาท/ตัน ตามล าดับ ลดลงจาก 13,212 บาท/ตัน และ 17,249บาท/ตัน ในปี 2553 คิดเป็นอัตราลด
ร้อยละ 1.80 และร้อยละ 4.76 ต่อปี (ตารางที่ 4) 

ตำรำงท่ี 4 รำคำส่งออกน้ ำตำลของไทย ปี 2553–2557 

หน่วย: บาท/ตัน 
ปี 2553 2554 2555 2556 2557 (ม.ค.-ก.ย.) อัตรำเพ่ิม (ร้อยละ) 

น้ าตาลทรายดบิ 13,212 15,275 16,870 13,167 12,998 -1.80 
น้ าตาลทรายขาว 17,249 19,355 19,406 15,449 15,127 -4.76 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

3.1.2 สถำนกำรณ์อ้อยโรงงำนของจังหวัดขอนแก่น 

ในปี 2558 จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 560,227 ไร่ ผลผลิต 6,336,170 ตัน และ
ผลผลิตต่อไร่ 11,310 กิโลกรัม ลดลงจาก 575,671 ไร่  7,248,278 ตัน และ 12,591 กิโลกรัม ตามล าดับ ในปี 
2556 (ตารางที่ 5) 

ตำรำงท่ี 5 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดขอนแก่น ปี 2556-2558 

ปี 2556 2557 2558 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 575,671 585,694 560,227 
ผลผลิต (ตัน) 7,248,278 7,455,854 6,336,170 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 12,591 12,730 11,310 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558b) 
 
3.2 สถำนกำรณ์ข้ำว 

3.2.1 สถำนกำรณ์ข้ำวของไทย 

1) เน้ือท่ีเพำะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของข้ำวนำปีของไทย 

ป ี2552/53-2556/57 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 57.50 ล้านไร่ 
ผลผลิต 23.43 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 408 กิโลกรัม ในปี 2552/53 เป็น 62.08 ล้านไร่ ผลผลิต 
27.09 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 436 กิโลกรัม ในปี 2556/57 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.60 ร้อยละ 
3.53 และร้อยละ 1.83 ต่อปี ตามล าดับ เนื่องจากราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดีจากการด าเนินโครงการประกันรายได้
และโครงการรับจ าน าข้าวของภาครัฐ จึงจูงใจให้เกษตรกรยังคงปลูกข้าวและขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึน 
ประกอบกับในปี 2555/56 เกษตรกรบางส่วนในภาคเหนือและภาคกลางเลื่อนการเพาะปลูกเร็วข้ึน เพื่อป้องกนั
ความเสียหายจากอุทกภัย ส่งผลให้ภาพรวมเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศเพิ่มข้ึน ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน 
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวย มีน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประสบปัญหาโรคและแมลงน้อย 
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ในปี 2556/57 มีเนื้อที่เพาะปลูก 62.08 ล้านไร่ ผลผลิต 27.09 ล้านตันข้าวเปลือก 
ผลผลิตต่อไร่ 436 กิโลกรัม เทียบกับปี 2555/56 มีเนื้อที่เพาะปลูก 64.95 ล้านไร่ ผลผลิต 27.23 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 419 กิโลกรัม เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลงร้อยละ 4.42 และร้อยละ 0.51 ต่อปี 
ตามล าดับ เนื้อที่เพาะปลูกลดลงเนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
เช่น ที่นาดอนเปลี่ยนไปปลูกยางพารา มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน และไม้ผลอื่น ๆ นอกจากนี้    
บางพื้นที่มีปัญหาดินเค็ม เมื่อฝนมาล่าช้าท าให้ไม่สามารถปลูกข้าวได้ รวมทั้งบางพื้นที่มกีารเปลีย่นแปลงสภาพนาไป
เป็นการใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่น ๆ เช่น การถมที่เป็นโรงงาน สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ส าหรับผลผลิตต่อไร่
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.06 เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออ านวย มีปริมาณน้ าฝนจากพายุดีเปรสช่ันที่เข้ามา
ในช่วงที่ต้นข้าวอยู่ในระยะเจริญเติบโตทางล าต้นและออกรวง มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชไม่มากนัก (ตารางที่ 6) 

 
2) เน้ือท่ีเพำะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของข้ำวนำปรังของไทย 

ปี 2553-2557 เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจาก 15.22 ล้านไร่ ในปี 2553 เป็น 15.19 ล้านไร่  
ในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 0.06 ต่อปี ส่วนผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 8.97 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 
589 กิโลกรัม ในปี 2553 เป็นผลผลิต 9.75 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 642 กิโลกรัม ในปี 2557 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.18 และร้อยละ 2.34 ต่อปี ตามล าดับ ทั้งผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน เนื่องจาก
ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญและน้ าตามธรรมชาติมีปริมาณมากเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกับมี
โครงการประกันรายได้และโครงการรับจ าน าในช่วงดังกล่าว จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก 

ในปี 2557 มีเนื้อที่เพาะปลูก 15.19 ล้านไร่ ผลผลิต 9.75 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 
642 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2556 มีเนื้อที่เพาะปลูก 16.09 ล้านไร่ ผลผลิต 10.77 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 676 
กิโลกรัม เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 5.59 ร้อยละ 9.47 และร้อยละ 5.03 
ตามล าดับ เนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากปริมาณน้ าที่ใช้ได้ในเข่ือนขนาดใหญ่ ได้แก่ เข่ือนภูมิพลและเข่ือน
สิริกิติ์มีน้อยกว่าในปี 2556 ท าให้ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนบางแหล่งผลิตไม่สามารถปลูกข้าวนาปรงั
ได้หรือปลูกได้เพียงรอบเดียว ส าหรับผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากสภาพอากาศหนาวยาวนาน 
กระทบต้นข้าวในช่วงตั้งท้องถึงออกรวง ส่งผลให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต เมล็ดลีบ รวมทั้งเกษตรกรขยาย
เนื้อที่เพาะปลูกเกินกว่าแผนการจัดสรรน้ า ต้นข้าวจึงได้รับน้ าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต (ตารางที่ 6) 
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ตำรำงท่ี 6 เน้ือท่ีเพำะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของข้ำวนำปีและขำ้วนำปรังของไทย ปี 2553-2557 

รำยกำร 
ปี 2553 

(2552/53) 
ปี 2554 

(2553/54) 
ปี 2555 

(2554/55) 
ปี 2556 

(2555/56) 
ปี 2557 

(2556/57) 
อัตรำเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

ข้าวนาปี       
- เนื้อที่ปลูก (ล้านไร่) 57.497 64.574 65.304 64.950 62.080 1.60 
- ผลผลิต (ล้านตัน) 23.431 25.743 25.867 27.234 27.090 3.53 
- ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 408 399 396 419 436 1.83 
ข้าวนาปรัง       
- เนื้อที่ปลูก (ล้านไร่) 15.222 16.102 18.101 16.087 15.187 -0.06 
- ผลผลิต (ล้านตัน) 8.967 10.261 12.235 10.766 9.749 2.18 
- ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 589 637 676 669 642 2.24 
ข้าวรวม       
- เนื้อที่ปลูก (ล้านไร่) 72.719 80.676 83.405 81.037 77.267 1.27 
- ผลผลิต (ล้านตัน) 32.398 36.004 38.102 38.000 36.839 3.16 
- ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 446 446 457 469 477 1.87 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

3) กำรบริโภคในประเทศของข้ำวไทย 

ปี 2553-2557 ความต้องการบริโภคภายในประเทศลดลงจาก 17.79 ล้านตันข้าวเปลือก 
ในปี 2553 เหลือ 16.32 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 1.56 ต่อปี 

ในปี 2557 ความต้องการบริโภคภายในประเทศมีปริมาณ 16.32 ล้านตันข้าวเปลือก 
ลดลงจาก 16.53 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 1.27 เนื่องจากความต้องการใช้เพื่อบริโภค
ท าเมล็ดพันธ์ุและอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงจากปี 2556 (ตารางที่ 7) 

 
4) กำรส่งออกของข้ำวไทย 

ปี 2553-2557 ปริมาณและมูลค่าส่งออกมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 2.55 และร้อยละ 2.32 
ต่อปี โดยปี 2553 ส่งออกปริมาณ 8.94 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 168,193 ล้านบาท ลดลงเหลือ 6.61 ล้านตัน
ข้าวสาร มูลค่า 133,839 ล้านบาท ในปี 2556 เนื่องจากราคาส่งออกข้าวสารไทยสูงกว่าคู่แข่งค่อนข้างมาก 

ในปี 2557 ส่งออกได้ 10.00 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 180,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2556 ที่ส่งออกได้ 6.61 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 133,839 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
51.28 และร้อยละ 34.49 ตามล าดับ เนื่องจากราคาส่งออกข้าวของไทยใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย
และเวียดนาม เฉลี่ย 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ประเทศผู้น าเข้าข้าวบางส่วนปรับเปลี่ยนกลับมาน าเข้า
ข้าวจากไทย (ตารางที่ 7) 
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ตำรำงท่ี 7 ปริมำณกำรบริโภคในประเทศ และกำรส่งออกข้ำวของไทย ปี 2553-2557 

ปี กำรบริโภคภำยในประเทศ  
(ล้ำนตันข้ำวเปลือก) 

กำรส่งออก  
(ล้ำนตันข้ำวสำร) 

มูลค่ำกำรส่งออก 
(ล้ำนบำท) 

2553 17.789 8.940 168,193 
2554 16.263 10.711 193,842 
2555 16.746 6.734 142,976 
2556 16.525 6.612 133,839 
2557 16.317 10.000 180,000 

อัตรำเพ่ิม (ร้อยละ) -1.56 -2.55 -2.32 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

5) รำคำข้ำวของไทย 

ป ี2553-2557 ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ส าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิเพิ่มข้ึนจาก
ตันละ 13,171 บาท ในปี 2553 เป็นตันละ 14,000 บาท ในปี 2557 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.16 เนื่องจากตลาด
มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15% และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ลดลง
จากตันละ 8,315 บาท และ 15,109 บาท ในปี 2553 เป็นตันละ 7,700 บาท และ 12,000 บาท ในปี 2557 
หรือลดลงร้อยละ 2.48 และร้อยละ 5.25 ต่อปี ตามล าดับ เนื่องจากภาครัฐไม่มีนโยบายแทรกแซงราคา ราคา
ข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้เป็นไปตามกลไกตลาด 

ในปี 2557 ราคาที่เกษตรกรขายได้ส าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 
15% และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว อยู่ที่ตันละ 14,000 บาท 7,700 บาท และ 12,000 บาท ลดลงจากตันละ 
14,859 บาท 8,763 บาท และ 12,586 บาท ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 5.78 ร้อยละ 12.13 และร้อยละ 4.66 
ตามล าดับ เนื่องจากราคาส่งออกลดลง (ตารางที่ 8) 

ตำรำงท่ี 8 รำคำข้ำวท่ีเกษตรกรขำยได้ ปี 2553-2557 

ปี 
ข้ำวเปลือกหอมมะล ิ

(บำท/ตัน) 
ข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื้น 15% 

(บำท/ตัน) 
ข้ำวเปลือกเหนียวเมล็ดยำว 

(บำท/ตัน) 
2553 13,171 8,315 15,109 
2554 14,961 9,662 13,614 
2555 15,365 10,156 11,925 
2556 14,856 8,763 12,586 
2557 14,000 7,700 12,000 

อัตรำเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

1.16 -2.48 -5.25 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
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6) รำคำส่งออกข้ำวของไทย 

ปี 2553-2557 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ข้าวหอมมะลิช้ัน 2 (ใหม่) ลดลงจากตันละ 1,023 
ดอลลาร์สหรัฐ (32,149 บาท/ตัน) ในปี 2553 เป็นตันละ 975 ดอลลาร์สหรัฐ (31,400 บาท/ตัน) ในปี 2557 
ซึ่งราคาลดลงแต่ยังคงมีทิศทางเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.02 ต่อปี ส่วนราคาข้าว 5% และข้าวเหนียวเมล็ดยาว 10% 
ลดลงจากตันละ 493 ดอลลาร์สหรัฐ (15,505 บาท/ตัน) และ 901 ดอลลาร์สหรัฐ (28,235 บาท/ตัน) ในปี 
2553 เป็นตันละ 430 ดอลลาร์สหรัฐ (13,800 บาท/ตัน) และ 845 ดอลลาร์สหรัฐ (27,300 บาท/ตัน) ในปี 
2557 หรือลดลงร้อยละ 3.30 และร้อยละ 1.93 ต่อปี ตามล าดับ 

ในปี 2557 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ข้าวหอมมะลิช้ัน 2 (ใหม่) ข้าว 5% และข้าวเหนียว
เมล็ดยาว 10% ตันละ 975 ดอลลาร์สหรัฐ (31,400 บาท/ตัน) 430 ดอลลาร์สหรัฐ (13,800 บาท/ตัน) และ 
845 ดอลลาร์สหรัฐ (27,300 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 1,151 ดอลลาร์สหรัฐ (35,012 บาท/ตัน) 517 
ดอลลาร์สหรัฐ (15,684 บาท/ตัน) และ 935 ดอลลาร์สหรัฐ (27,886 บาท/ตัน) ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 
15.29 ร้อยละ 16.83 และร้อยละ 9.63 ตามล าดับ (ตารางที่ 9) 

ตำรำงท่ี 9 รำคำส่งออกข้ำวของไทย ปี 2553–2557 

ปี 
ข้ำวหอมมะลชิั้น 2 (ใหม่) ข้ำว 5% ข้ำวเหนียวเมล็ดยำว 10% 

($/ตัน) (บาท/ตัน) ($/ตัน) (บาท/ตัน) ($/ตัน) (บาท/ตัน) 
2553 1,023 32,149 493 15,505 901 28,235 
2554 1,043 31,537 550 16,634 999 30,204 
2555 1,080 33,295 575 17,735 815 25,144 
2556 1,151 35,012 517 15,684 935 27,886 
2557 975 31,400 430 13,800 845 27,300 

อัตรำเพ่ิม (ร้อยละ) 0.02 0.58 -3.30 -2.88 -1.93 -1.46 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

3.2.2 สถำนกำรณ์ข้ำวของจังหวัดขอนแก่น  

ปี 2555-2557 ข้าวนาปีมีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจาก 2.57 ล้านไร่  ในปี 2555 เป็น 2.47 
ล้านไร่  ในปี 2557 ส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มข้ึนจาก 2.11 ล้านไร่ ผลผลิต 70.62 พันตัน ผลผลิตต่อไร่ 335 
กิโลกรัม ในปี 2553 เป็นเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2.22 ล้านไร่ ผลผลิต 75.45 พันตัน และผลผลิตต่อไร่ 339 กิโลกรัม 
ในปี 2557 ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 
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ตำรำงท่ี 10 เน้ือท่ีเพำะปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวนำปีของจังหวัดขอนแก่น ปี 2555-2557 

ปี 2555 2556 2557 
เน้ือท่ีเพำะปลูก (ไร่) 2,574,947 2,487,781 2,469,680 
เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 2,107,302 2,095,587 2,222,713 
ผลผลิต (ตัน) 706,209 709,128 754,505 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 335 338 339 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558b) 
 

ปี 2556-2558 ข้าวนาปรังมีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนจาก 149.91 พันไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
131.45 พันไร่ ผลผลิต 67.80 พันตัน และผลผลิตต่อไร่ 516 กิโลกรัม  ในปี 2556 เป็น 204.93 พันไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
203.70 พันไร่ ผลผลิต 108.23 พันตัน และผลผลิตต่อไร่ 531 กิโลกรัม ในปี 2557 ตามล าดับ (ตารางที่ 11) 

ตำรำงท่ี 11 เน้ือท่ีเพำะปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวนำปรังของจังหวัดขอนแก่น ปี   
               2556-2558 

ปี 2556 2557 2558 
เน้ือท่ีเพำะปลูก (ไร่) 149,914 235,798 204,930 
เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 131,446 234,370 203,700 
ผลผลิต (ตัน) 67,801 126,643 108,233 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 516 540 531 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558b) 
 
3.3 ลักษณะภูมิประเทศ กำรท ำกำรเกษตรและควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีของจังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ประมาณ 6,803,744 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็น
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,207 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพันธ์เฉลี่ย 72.8 เปอร์เซ็นต์ ฝนตกมากในเดือนสิงหาคม การเพาะปลูกที่อาศัยน้ าฝน สามารถเริ่มได้
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4,132,000 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อาศัยน้ าฝน มีเนื้อที่
ประมาณ 3,374,458 ไร่ และพื้นที่ชลประทาน มีเนื้อที่ประมาณ 757,542 ไร่ (สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น, 
2558) 

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงต่ าสลับเป็น   
ลูกคลื่น อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 100-200 เมตร ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้  

1) ที่ราบเชิงเขา จะอยู่ทางทิศตะวันตก ตามแนวเขาภูกระดึง และเพชรบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่
อ าเภอชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง กิ่งอ าเภอเวียงเก่า กิ่งอ าเภอหนองนาค า อ าเภอหนองเรือ อ าเภออุบลรัตน์ 
อ าเภอเขาสวนกวาง และอ าเภอสีชมพู  
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2) ที่ราบลุ่มน้ า จะอยู่ตอนกลางทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  โดยมีลุ่มน้ า
ส าคัญได้แก่ ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ าพอง และลุ่มน้ าเซิน ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอเมือง อ าเภอพระยืน อ าเภอบ้านฝาง 
อ าเภอมัญจาคีรี อ าเภอโคกโพธ์ิชัย อ าเภอน้ าพอง อ าเภอกระนวน อ าเภอซ าสูง และอ าเภอชนบท  

3) ที่ราบดินปนทราย จะอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอแวงน้อย 
อ าเภอแวงใหญ่ อ าเภอพล อ าเภอหนองสองห้อง อ าเภอเปือยน้อย กิ่งอ าเภอบ้านแฮด และอ าเภอโนนศิลา  

ปี 2556 จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวม 4,219,427 ไร่ โดยแบ่ง
เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ดังนี ้(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558a) 

1) พื้นที่นา 2,798,161 ไร่ หรือร้อยละ 66.32 
2) พื้นที่พืชไร่ 948,012 ไร่ หรือร้อยละ 22.47 
3) พื้นที่สวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น 91,021 ไร่ หรือร้อยละ 2.16 
4) พื้นที่สวนผักและไม้ดอกไม้ประดับ 15,482 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 
5) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น 366,751 ไร่ หรือร้อยละ 8.69 

ส าหรับความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกข้าวและอ้อยโรงงานนั้น จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าวรวม 1,920,923 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่เหมาะสมสูง 173,393 ไร่ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 
1,637,098 ไร่ และพื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย 110,432 ไร่ และมีพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว 762,201 ไร่ 
(ภาคผนวก) 

จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยโรงงานรวม 920,622 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่
เหมาะสมสูง 4,510 ไร่ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 705,505 ไร่ และพื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย 210,607 ไร่ และมี
พื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน 9,561 ไร่ (ภาคผนวก) 
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บทท่ี 4 

ผลกำรศึกษำ 

 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใน 

การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น สามารถแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาได้ 3 หัวข้อ ดังนี ้
  

4.1 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมถี่ และร้อยละของตัวแปรอิสระเชิงกลุ่ม 

เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าความถ่ี และร้อยละของตัวแปรอิสระเชิงกลุ่มแต่ละตัว 
และเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน และไม่
เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน โดยตัวแปรเชิงกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรเพศ 
ระดับการศึกษา ลักษณะการถือครองที่ดิน แหล่งเงินทุน การรับรู้นโยบาย Zoning และการรับรู้ความเหมาะสม
ของพื้นที่ในการปลูกอ้อยโรงงาน แสดงผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

เพศ (Sex) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรเป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 180 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 55.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 143 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.30 ตามล าดับ ส าหรับเกษตรกร
ที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานเป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 105 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 57.70  รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 77 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.30 ตามล าดับ และเกษตรกรที่ไม่
เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานเป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 75 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 53.20 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 66 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.80 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเกษตรกร
ทั้งสองกลุ่มจะมีจ านวนเกษตรกร เพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ตารางที่ 12) 

ตำรำงท่ี 12 ค่ำควำมถี่ และร้อยละของตัวแปรเพศ 

รำยกำร 
เกษตรกรรวม 

เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูก

ข้ำวไปปลูกอ้อยโรงงำน 

ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูก

ข้ำวไปปลูกอ้อยโรงงำน 
ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

ชาย 143 44.30 77 42.30 66 46.80 
หญิง 180 55.70 105 57.70 75 53.20 
รวม 323 100.00 182 100.00 141 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

ระดับกำรศึกษำ (Edu) จากการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มากที่สุด จ านวน 265 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.00  รองลงมา คือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
53 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.40  จบการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.90 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดับ ส าหรับ
เกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา   
มากที่สุด จ านวน 143 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.60  รองลงมา คือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
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36 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.80 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.10 และ
จบการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษาจ านวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ  และเกษตรกรที่
ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานจบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด 
จ านวน 122 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.50  รองลงมา คือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจ านวน 17 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 12.10 และจบการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษาจ านวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.40 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มจบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด (ตารางที่ 13) 

ตำรำงท่ี 13 ค่ำควำมถี่ และร้อยละของตัวแปรระดับกำรศึกษำ 

รำยกำร 
เกษตรกรรวม 

เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูก

ข้ำวไปปลูกอ้อยโรงงำน 

ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว

ไปปลูกอ้อยโรงงำน 
ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี ่ ร้อยละ 

ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา 3 0.90 1 0.50 2 1.40 
ระดับประถมศึกษา 265 82.00 143 78.60 122 86.50 
ระดับมัธยมศึกษา 53 16.40 36 19.80 17 12.10 
ระดับปรญิญาตร ี 2 0.60 2 1.10 0 0.00 
สูงกว่าระดับปริญญาตร ี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 323 100.00 182 100.00 141 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

ลักษณะกำรถือครองท่ีดิน (Land) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมด
มากที่สุด จ านวน 295 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.30 รองลงมา คือ ได้ท าฟรี จ านวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.70 เป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนและเช่าบางส่วน จ านวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.40 และเช่าที่ดินทั้งหมด 
จ านวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
ไปปลูกอ้อยโรงงานเป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมดมากที่สุด จ านวน 166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.20 รองลงมา คือ 
เป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนและเช่าบางส่วน จ านวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.80 เช่าที่ดินทั้งหมด จ านวน 5 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.70  และได้ท าฟรี จ านวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามล าดับ และเกษตรกรที่ไม่
เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานเป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมดมากที่สุด จ านวน 129 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 91.50 รองลงมา คือ ได้ท าฟรีจ านวน 8 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.70 และเป็นเจ้าของที่ดิน
บางส่วนและเช่าบางส่วนจ านวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม
เป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมดมากที่สุด (ตารางที่ 14) 
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ตำรำงท่ี 14 ค่ำควำมถี่ และร้อยละของตัวแปรลักษณะกำรถือครองท่ีดิน 

รำยกำร 
เกษตรกรรวม 

เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูก

ข้ำวไปปลูกอ้อยโรงงำน 

ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูก

ข้ำวไปปลูกอ้อยโรงงำน 
ควำมถี ่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี ่ ร้อยละ 

เป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมด 295 91.30 166 91.20 129 91.50 
เช่าที่ดินทั้งหมด 5 1.50 5 2.70 0 0.00 
เป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนและ
เช่าบางส่วน 

11 3.40 7 3.80 4 2.80 

ได้ท าฟร ี 12 3.70 4 2.20 8 5.70 
อื่น ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 323 100.00 182 100.00 141 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

แหล่งเงินทุน (Cap) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีเงินทุนของตนเองมากที่สุด จ านวน 
166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมา คือ กู้เงิน จ านวน 157 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.60 ตามล าดับ 
ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีการกู้เงินมากที่สุด จ านวน 97 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมา คือ มีเงินทุนของตนเองจ านวน 85 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.70 
ตามล าดับ และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีเงินทุนของตนเอง
มากที่สุด จ านวน 81 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.40  รองลงมา คือ กู้เงินจ านวน 60 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
42.60 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานจะมีการกู้เงินเพื่อการผลิตมากกว่า
เกษตรกรที่ปลูกข้าว (ตารางที่ 15) 

ตำรำงท่ี 15 ค่ำควำมถี่ และร้อยละของตัวแปรแหล่งเงินทุน 

รำยกำร 
เกษตรกรรวม 

เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมำะสม
ในกำรปลูกข้ำวไปปลูก

อ้อยโรงงำน 

ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูก

ข้ำวไปปลูกอ้อยโรงงำน 
ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

เงินทุนของตนเอง 166 51.40 85 46.70 81 57.40 
เงินกู ้ 157 48.60 97 53.30 60 42.60 
รวม 323 100.00 182 100.00 141 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

กำรรับรู้นโยบำย Zoning (Zoning) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรไม่มีการรับรู้นโยบาย 
Zoning ของภาครัฐมากที่สุด จ านวน 184 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา คือ มีการรับรู้นโยบาย 
Zoning ของภาครัฐ จ านวน 139 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.00 ตามล าดับ ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่
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ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานไม่มีการรับรู้นโยบาย Zoning ของภาครัฐมากที่สุด จ านวน      
104 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.10 รองลงมา คือ มีการรับรู้นโยบาย Zoning ของภาครัฐ จ านวน 78 คน หรือ    
คิดเป็นร้อยละ 42.90 ตามล าดับ และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน
ไม่มีการรับรู้นโยบาย Zoning ของภาครัฐมากที่สุด จ านวน 80 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมา คือ       
มีการรับรู้นโยบาย Zoning ของภาครัฐ จ านวน 61 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.30 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า
เกษตรกรทั้งสองกลุ่มไม่มีการรับรู้นโยบาย Zoning ของภาครัฐมากที่สุด (ตารางที่ 16) 

ตำรำงท่ี 16 ค่ำควำมถี่ และร้อยละของตัวแปรกำรรับรู้นโยบำย Zoning 

รำยกำร 
เกษตรกรรวม 

เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว

ไปปลูกอ้อยโรงงำน 

ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว

ไปปลูกอ้อยโรงงำน 
ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี ่ ร้อยละ 

รับรู ้ 139 43.00 78 42.90 61 43.30 
ไม่รับรู ้ 184 57.00 104 57.10 80 56.70 
รวม 323 100.00 182 100.00 141 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

กำรรับรู้ควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีในกำรปลูกอ้อยโรงงำน (Appro) จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรมีไม่มีการรับรู้ว่าพื้นที่ของตนมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงานมากที่สุด จ านวน 244 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 75.50  รองลงมา คือ การรับรู้ว่าพื้นที่ของตนมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน จ านวน 
79 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.50 ตามล าดับ ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูก
อ้อยโรงงานไม่มีการรับรู้ว่าพื้นที่ของตนมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงานมากที่สุด จ านวน 134 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 73.60 รองลงมา คือ มีการรับรู้ว่าพื้นที่ของตนมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน จ านวน 
48 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.40 ตามล าดับ และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูก
อ้อยโรงงานไม่มีการรับรู้ว่าพื้นที่ของตนมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงานมากที่สุด จ านวน 110 คน หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 78.00  รองลงมา คือ มีการรับรู้ว่าพื้นที่ของตนมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน จ านวน 
31 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.00 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มไม่มีการรับรู้ว่าพื้นที่ของตนมี  
ความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงานมากที่สุด (ตารางที่ 17) 
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ตำรำงท่ี 17 ค่ำควำมถี่ และร้อยละของตัวแปรกำรรับรู้ควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ีในกำรปลูกอ้อยโรงงำน 

รำยกำร 
เกษตรกรรวม 

เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว

ไปปลูกอ้อยโรงงำน 

ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่
เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว

ไปปลูกอ้อยโรงงำน 
ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี ่ ร้อยละ 

รับรู ้ 79 24.50 48 26.40 31 22.00 
ไม่รับรู ้ 244 75.50 134 73.60 110 78.00 
รวม 323 100.00 182 100.00 141 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

4.2 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด และค่ำเฉลี่ยของตัวแปรอิสระเชิงปริมำณ 

เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระเชิง
ปริมาณแต่ละตัว และเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน 
และไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน โดยตัวแปรเชิงปริมาณประกอบด้วยตัว
แปรอายุ ประสบการณ์ปลูกข้าว เนื้อที่เพาะปลูก จ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน จ านวนแรงงานในการเตรียม 
การปลูก จ านวนแรงงานในการปลูก จ านวนแรงงานในดูแลรักษา จ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ค่าจ้าง
แรงงานรวม รายได้ต่อไร่ ต้นทุนต่อไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ ค่าปุ๋ย และจ านวนระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาล 
แสดงผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

อำยุ (Age) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 54.28 ปี โดยมีเกษตรกรที่อายุน้อย
ที่สุดอยู่ที่ 20 ปี และเกษตรกรที่อายุมากที่สุดอยู่ที่ 90 ปี  ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใน   
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีอายุเฉลี่ย 52.93 ปี โดยมีเกษตรกรที่อายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 20 ปี และเกษตรกร
ที่อายุมากที่สุดอยู่ที่ 78 ปี  และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมี   
อายุเฉลี่ย 56.03 ปี โดยมีเกษตรกรที่อายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 29 ปี และเกษตรกรที่อายุมากที่สุดอยู่ที่ 90 ปี จะเห็น
ได้ว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีอายุเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน 

ประสบกำรณ์ปลูกข้ำว (Exp) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกข้าวเฉลี่ย 
31.43 ปี โดยมีเกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกข้าวน้อยที่สุดอยู่ที่ 2 ปี และเกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกข้าว
มากที่สุดอยู่ที่ 80 ปี  ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมี
ประสบการณ์ปลูกข้าวเฉลี่ย 29.37 ปี โดยมีเกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกข้าวน้อยที่สุดอยู่ที่ 2 ปี และเกษตรกร
ที่มีประสบการณ์ปลูกข้าวมากที่สุดอยู่ที่ 60 ป ีและเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไป
ปลูกอ้อยโรงงานมีประสบการณ์ปลูกข้าวเฉลี่ย 34.10 ปี โดยมีเกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกข้าวน้อยที่สุดอยู่ที่ 
7 ปี และเกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกข้าวมากที่สุดอยู่ที่ 80 ปี จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีประสบการณ์
ปลูกข้าวเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงาน 

เน้ือท่ีเพำะปลูก (Cul) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย 9.55 ไร่ โดย
มีเกษตรกรที่มีเนื้อที่เพาะปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 ไร่ และเกษตรกรที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 47 ไร่  
ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย 8.01 ไร่ 
โดยมีเกษตรกรที่มีเนื้อที่เพาะปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 ไร่ และเกษตรกรที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 32 ไร่ 
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และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย 11.55 ไร่ 
โดยมีเกษตรกรที่มีเนื้อที่เพาะปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 3 ไร่ และเกษตรกรที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 47 ไร่ จะ
เห็นได้ว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงาน 

จ ำนวนแรงงำนเกษตรในครัวเรือน (Labor1) จากการศึกษาพบว่าจ านวนแรงงานเกษตร
ในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.59 คน โดยมีจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวน
แรงงานเกษตรในครัวเรือนมากที่สุดอยู่ที่ 6 คน ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไป
ปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.54 คน โดยมีจ านวนแรงงานเกษตรใน
ครัวเรือนน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนมากที่สุดอยู่ที่ 6 คน และเกษตรกรที่ไม่
เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่  
2.65 คน โดยมีจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน
มากที่สุดอยู่ที่ 6 คน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน 

จ ำนวนแรงงำนในกำรเตรียมกำรปลูก (Labor2) จากการศึกษาพบว่าจ านวนแรงงานใน 
การเตรียมการปลูกเฉลี่ยอยู่ที่ 1.11 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมี
จ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 7 คน ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใน   
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูกเฉลี่ยอยู่ที่ 1.14 คน โดยมีจ านวนแรงงาน
ในการเตรียมการปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 7 คน 
และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงานใน            
การเตรียมการปลูกเฉลี่ยอยู่ที่ 1.08 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมี
จ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 4 คน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีจ านวนแรงงานใน
การเตรียมการปลูกเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน 

จ ำนวนแรงงำนในกำรปลูก (Labor3) จากการศึกษาพบว่าจ านวนแรงงานในการปลูกเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.06 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวนแรงงานในการปลูกมากที่สุด
อยู่ที่ 25 คน  ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงาน
ในการปลูกเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวนแรงงานใน
การปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 15 คน และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมี
จ านวนแรงงานในการปลูกเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมี
จ านวนแรงงานในการปลูกมากที่สุดอยู่ที่ 25 คน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวน
แรงงานในการปลูกเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าว 

จ ำนวนแรงงำนในกำรดูแลรักษำ (Labor4) จากการศึกษาพบว่าจ านวนแรงงานใน   
การดูแลรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.11 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการดูแลรักษาน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวน
แรงงานในการดูแลรักษามากที่สุดอยู่ที่ 15 คน ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไป
ปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงานในการดูแลรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการดูแลรักษา
น้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวนแรงงานในการดูแลรักษามากที่สุดอยู่ที่ 15 คน และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงานในการดูแลรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.15 คน โดยมีจ านวน
แรงงานในการดูแลรักษาน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน และมีจ านวนแรงงานในการดูแลรักษามากที่สุดอยู่ที่ 15 คน จะ
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เห็นได้ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงานในการดูแลรักษาเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่
ปลูกข้าว 

จ ำนวนแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยว (Labor5) จากการศึกษาพบว่าจ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยว
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยวน้อยที่สุดอยู่ที่ 0 คน เนื่องจากเกษตรกรมีการขาย
อ้อยโรงงานแบบเหมาไร่ จึงไม่ต้องจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว และมีจ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุด
อยู่ที่ 30 คน ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมจี านวนแรงงานใน
การเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยวน้อยที่สุดอยู่ที่ 0 คน เนื่องจากเกษตรกรมี
การขายอ้อยโรงงานแบบเหมาไร่ จึงไม่ต้องจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว และมีจ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยว
มากที่สุดอยู่ที่ 20 คน และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวน
แรงงานในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 คน โดยมีจ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยวน้อยที่สุดอยู่ที่ 0 คน เนื่องจาก
เกษตรกรประสบภัยแล้ง ท าให้ต้นข้าวยืนต้นตาย จึงไม่มีการเก็บเกี่ยว และมีจ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมาก
ที่สุดอยู่ที่ 30 คน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงานมีจ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย
มากกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าว  

ค่ำจ้ำงแรงงำนรวม (Wage) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าจ้างแรงงานรวมเฉลี่ย 
2,091.60 บาท/ไร่ โดยมีค่าจ้างแรงงานรวมน้อยที่สุดอยู่ที่ 0 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการจ้างแรงงานใน
การผลิต เป็นการใช้แรงงานตนเอง จึงไม่มีค่าจ้างแรงงาน และมีค่าจ้างแรงงานรวมมากที่สุดอยู่ที่ 10,700 บาท/ไร่ 
ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีค่าจ้างแรงงานรวมเฉลี่ย 
2,822.94 บาท/ไร่ โดยมีค่าจ้างแรงงานรวมน้อยที่สุดอยู่ที่ 0 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการจ้างแรงงานใน
การผลิต เป็นการใช้แรงงานตนเอง จึงไม่มีค่าจ้างแรงงาน และมีค่าจ้างแรงงานรวมมากที่สุดอยู่ที่ 10,700 บาท/ไร่ 
และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีค่าจ้างแรงงานรวมเฉลี่ย 
1,147.60 บาท/ไร่ โดยมีค่าจ้างแรงงานรวมน้อยที่สุดอยู่ที่ 200 บาท/ไร่ และมีค่าจ้างแรงงานรวมมากที่สุดอยู่ที่ 
3,750 บาท/ไร่ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงานมีค่าจ้างแรงงานรวมเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวถึง 1,675.34 บาท/ไร่ เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงานต้องใช้แรงงานคนมากกว่าการปลูกข้าวในทุก
ข้ันตอนการผลิต  

รำยได ้(Income) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 7,019.07 บาท/ไร่ โดยมี
รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 0 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้ง ท าให้ข้าวยืนต้นตาย จึงไม่มีผลผลิตไป
จ าหน่าย จึงไม่มีรายได้ และมีรายไดม้ากที่สุดอยู่ที่ 27,000 บาท/ไร่ ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีรายได้เฉลี่ย 10,117.20 บาท/ไร่ โดยมีรายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 700 บาท/ไร่ และ
มีรายได ้มากที่สุดอยู่ที่ 27,000 บาท/ไร่ และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อย
โรงงานมรีายไดเ้ฉลี่ย 3,020.06 บาท/ไร่ โดยมีรายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 0 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้ง 
ท าให้ข้าวยืนต้นตาย จึงไม่มีผลผลิตไปจ าหน่าย จึงไม่มีรายได้ และมีรายไดม้ากที่สุดอยู่ที่ 12,273 บาท/ไร่ จะเห็น
ได้ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงานมีรายไดเ้ฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวถึง 7,097.14 บาท/ไร่ 
เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว เนื่องจากเป็นที่นาดอน จึงท าให้ผลผลิตข้าวต่ า 
การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่ต่ ากว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงาน 
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ต้นทุน (Cost) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 3,508.46 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุน
น้อยที่สุดอยู่ที่ 249 บาท/ไร่ และมีต้นทุนมากที่สุดอยู่ที่ 12,883 บาท/ไร่ ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีต้นทุนเฉลี่ย 4,772.34 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนน้อยที่สุดอยู่ที่ 430 
บาท/ไร่ และมีต้นทุนมากที่สุดอยู่ที่ 12,883 บาท/ไร่ และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
ไปปลูกอ้อยโรงงานมีต้นทุนเฉลี่ย 1,877.07 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนน้อยที่สุดอยู่ที่ 249 บาท/ไร่ และมีต้นทุนมากที่สุด
อยู่ที่ 5,344 บาท/ไร่      จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงานมีต้นทุนเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่
ปลูกข้าวถึง 2,895.27 บาท/ไร่ เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงานมีต้นทุนแรงงานและค่าปุ๋ยที่สูงกว่าการปลูกข้าว 

ผลตอบแทน (Pro) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเฉลี่ย 3,510.61 บาท/ไร่ 
โดยมีผลตอบแทนขาดทุนมากที่สุดอยู่ที่ 2,478 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตตกต่ า 
ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการผลิต และมีผลตอบแทนมากที่สุดอยู่ที่ 22,650 บาท/ไร่ ส าหรับ
เกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีผลตอบแทนเฉลี่ย 5,344.86 บาท/ไร่ 
โดยมีผลตอบแทนขาดทุนมากที่สุดอยู่ที่ 1,878 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตตกต่ า 
ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการผลิต และมีผลตอบแทนมากที่สุดอยู่ที่ 22,650 บาท/ไร่ และ
เกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีผลตอบแทนเฉลี่ย 1,142.99 บาท/ไร่ 
โดยมีผลตอบแทนขาดทุนมากที่สุดอยู่ที่ 2,478 บาท/ไร่ และมีผลตอบแทนมากที่สุดอยู่ที่ 10,655 บาท/ไร่ จะเห็นได้
ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยโรงงานมีผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวถึง 4,201.87 บาท/ไร่ 
เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว เนื่องจากเป็นที่นาดอน จึงท าให้ผลผลิตข้าว
ต่ า การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับผลตอบแทนที่ต่ า 

ค่ำปุ๋ย (Fer) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,104.41 บาท/ไร่ โดยมีค่าปุ๋ย
น้อยที่สุดอยู่ที่ 0 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรท าปุ๋ยหมักเอง และมีค่าปุ๋ยมากที่สุดอยู่ที่ 3,200 บาท/ไร่ ส าหรับ
เกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,490.75 บาท/ไร่ โดยมี
ค่าปุ๋ยนอ้ยที่สุดอยู่ที่ 327 บาท/ไร่ และมีค่าปุ๋ยมากที่สุดอยู่ที่ 3,200 บาท/ไร่ และเกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 605.72 บาท/ไร่ โดยมีค่าปุ๋ยน้อยที่สุดอยู่ที่ 0 บาท/ไร่ 
เนื่องจากเกษตรกรท าปุ๋ยหมักเอง และมีค่าปุ๋ยมากที่สุดอยู่ที่ 1,900 บาท/ไร่ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่
ไปปลูกอ้อยโรงงานมีค่าปุ๋ยเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่  ปลูกข้าวถึง 885.03 บาท/ไร่ เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงาน
จะมีการใช้ปุ๋ยมากกว่าการปลูกข้าว 

จ ำนวนระยะทำงไปยังโรงงำนน้ ำตำล (Dis) จากการศึกษาพบว่าระยะทางไปยังโรงงาน
น้ าตาลเฉลี่ยอยู่ที่ 31.69 กิโลเมตร โดยมีระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาลน้อยที่สุดอยู่ที่ 10 กิโลเมตร และมี
ระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาลมากที่สุดอยู่ที่ 50 กิโลเมตร ส าหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใน      
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาลเฉลี่ยอยู่ที่ 31.24 กิโลเมตร โดยมีระยะทางไปยัง
โรงงานน้ าตาลน้อยที่สุดอยู่ที่ 10 กิโลเมตร และมีระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาลมากที่สุดอยู่ที่ 50 กิโลเมตร และ
เกษตรกรที่ไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมรีะยะทางไปยังโรงงานน้ าตาลเฉลี่ย
อยู่ที่ 32.28 กิโลเมตร โดยมีระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาลน้อยที่สุดอยู่ที่ 10 กิโลเมตร และมีระยะทางไปยัง
โรงงานน้ าตาลมากที่สุดอยู่ที่ 50 กิโลเมตร จะเห็นได้ว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาลเฉลีย่
ที่ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 18) 
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ตำรำงท่ี 18 ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด และค่ำเฉลี่ยของตัวแปรอิสระเชิงปริมำณ 

รำยกำร 
เกษตรกรรวม 

เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมำะสมในกำรปลูก
ข้ำวไปปลูกอ้อยโรงงำน 

ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมำะสมใน 
กำรปลูกข้ำวไปปลูกอ้อยโรงงำน 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด 

อายุ (ป)ี 54.28 20 90 52.93 20 78 56.03 29 90 
ประสบการณ์ปลูกข้าว (ป)ี 31.43 2 80 29.37 2 60 34.10 7 80 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 9.55 1 47 8.01 1 32 11.55 3 47 

จ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน (คน) 2.59 1 6 2.54 1 6 2.65 1 6 

จ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูก (คน) 1.11 1 7 1.14 1 7 1.08 1 4 

จ านวนแรงงานในการปลูก (คน) 4.06 1 25 4.40 1 15 3.61 1 25 

จ านวนแรงงานในดูแลรักษา (คน) 3.11 1 15 3.85 1 15 2.15 1 5 

จ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยว (คน) 4.27 0 30 4.64 0 20 3.80 0 30 

ค่าจ้างแรงงานรวม (บาท/ไร)่ 2,091.60 0 10,700 2,822.94 0 10,700 1,147.60 200 3,750 

รายได้ (บาท/ไร่) 7,019.07 0 27,000 10,117.20 700 27,000 3,020.06 0 12,273 

ต้นทุน (บาท/ไร)่ 3,508.46 249 12,883 4,772.34 430 12,883 1,877.07 249 5,344 

ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 3,510.61 -2,478 22,650 5,344.86 -1,878 22,650 1,142.99 -2,478 10,655 

ค่าปุ๋ย (บาท/ไร)่ 1,104.41 0 3,200 1,490.75 327 3,200 605.72 0 1,900 
จ านวนระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาล 
(กิโลเมตร) 

31.69 10 50 31.24 10 50 32.28 10 50 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
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4.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติคทวิ 

ในการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression) นั้น ควรมีการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ก่อน เพื่อดูว่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์กันมากเกินไปหรือไม่ ที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ลดลง โดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) หากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปร
ต้นทุนและตัวแปรค่าจ้างแรงงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.923 และตัวแปรรายได้และตัวแปร
ผลตอบแทน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.876 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.8 ถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity 
ดังนั้น จึงต้องตัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออกในแต่ละคู่ ผู้วิจัยจึงท าการตัดตัวแปรค่าจ้างแรงงาน เนื่องจากค่าจ้าง
แรงงานได้ถูกรวมเป็นจ านวนเงินในตัวแปรต้นทุนแล้ว และตัดตัวแปรรายได้ออก เนื่องจากตัวแปรผลตอบแทน
สามารถบอกถึงสถานะทางการเงินมากกว่ารายได้ โดยผลตอบแทนจะมีการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกแล้ว จึง
เป็นผลก าไรที่เกษตรกรได้รับ 

ดังนั้น สมการตัวแบบ (Model) ที่จะใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิแสดงได้ ดังนี้ 

W = β0+β1Sex+β2Age+β3Edu+β4Exp+β5Cul+β6Land+β7Labor1+β8Labor2+β9Labor3+ 

       β10Labor4+β11Labor5+β12Cost+β13Pro+β14Fer+β15Cap+β16Dis+β17Zoning+β18Appro   

โดยที่  W  = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 
ในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน โดยที่ 
1 = เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน 
0 = เกษตรกรไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน  

 β0  = ค่าคงที่ 
 β   = ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร i โดยที่ i =  ,  , 3, … , k 

Sex  = เพศ 
 Age  = อายุ (ป)ี 
 Edu  = ระดับการศึกษา 
 Exp  = ประสบการณ์ปลูกข้าว (ป)ี 
 Cul  = เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 
 Land  = ลักษณะการถือครองที่ดิน 
 Labor1  = จ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน (คน) 
 Labor2  = จ านวนแรงงานเตรียมการปลูก (คน) 

Labor3  = จ านวนแรงงานปลูก (คน) 
Labor4  = จ านวนแรงงานดูแลรักษา (คน) 
Labor5  = จ านวนแรงงานเก็บเกี่ยว (คน) 
Cost  = ต้นทุน (บาท/ไร่) 
Pro  = ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 
Fer  = ค่าปุ๋ย (บาท/ไร่) 
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Cap  = แหล่งเงินทุน (บาท/ไร่) 
Dis  = ระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาล (กิโลเมตร) 
Zoning  = การรับรู้นโยบาย Zoning  
Appro  = การรับรู้ความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกอ้อยโรงงาน 
 

ในการเลือกตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะส่งผลต่อตัวแปรตาม ผู้ วิจัยใช้วิธี Forward 
Stepwise: Likelihood Ratio (Forward LR)  ซึ่งแสดงผลได้ 2 Step คือ 1) Step 0  และ 2) Step 7 (Step 
สุดท้ายของ Forward LR) ดังนี ้

1) Step 0 หมายถึง การวิเคราะห์ที่ยังไม่ได้น าตัวแปรอิสระทั้ง 18 ตัว เข้ามาในสมการ 
ดังนั้น ในสมการจึงมีเฉพาะค่าคงที่ สามารถแสดงผลได้ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 19 Classification Table Step 0 

รำยกำร 
กำรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวไปปลูกอ้อย 

Percentage 
Correct ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีจำก

ปลูกข้ำวไปปลูกอ้อย 
เปลี่ยนพ้ืนท่ีจำก

ปลูกข้ำวไปปลูกอ้อย 
Step 0 ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีจำกปลูกข้ำวไป

ปลูกอ้อย 
0 141 0.0 

 เปลี่ยนพ้ืนท่ีจำกปลูกข้ำวไป
ปลูกอ้อย 

0 182 100.0 

 Overall Percentage   56.3 
ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

จากตารางที่ 19 เป็นการตรวจสอบความเช่ือถือได้ในการพยากรณ์ของ Step 0 ซึ่งเป็น
การพยากรณ์ที่มีเฉพาะตัวแปรค่าคงที่ จะพบว่า  

ร้อยละเฉลี่ยการพยากรณ์ของจ านวนตัวอย่างที่มีเฉพาะค่าคงที่ = 
   

3 3
 (100) = 56.3 

ตำรำงท่ี 20 Variables in the Equation Step 0 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant 0.255 0.112 5.176 1 0.023 1.291 
ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า ใน Step 0 สมการจะมีเฉพาะค่าคงที่ มีค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติก (B) 
เท่ากับ 0.255 หมายความว่า ถ้าค่าคงที่ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ค่า log (Odds) เพิ่มข้ึน 0.255                
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.112  ค่าสถิติทดสอบ Wald เท่ากับ 5.176 ซึ่งมาจาก         

ค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติคหารด้วยค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานทั้งหมดยกก าลังสอง  
     

     
 
 
 โดยมี degree of freedom 

เท่ากับ 1  ส าหรับค่า Sig. จะเป็นค่าที่แสดงนัยส าคัญของการทดสอบสถิติ Wald ว่า   ค่า  ≠   ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
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0.023 หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโรงงานข้ึนอยู่กับค่าคงที่ ณ 
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 และค่า Exp (B) เท่ากับ 1.291 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 จึงอธิบายได้ว่า ถ้าค่าคงที่เพิ่มข้ึน 1 
หน่วย จะท าให้โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโรงงานจะเพิ่มข้ึน 1.291 เท่า หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 29 ซึ่งมาจาก (1.291 - 1) x 100 

2) Step 7 หมายถึง การวิเคราะห์ที่ใช้วิธี Forward LR โดยการน าตัวแปรอิสระเข้าสมการ
ทีละ 1 ตัว ที่จะท าให้ค่าท านายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจถูกต้องมากขึ้น ซึ่งท าทั้งหมด 7 Step จึงจะได ้  
ตัวแปรที่เหมาะสมที่คงไว้ในสมการ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 21 Classification Table Step 7 

รำยกำร 
กำรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวไปปลูกอ้อย 

Percentage 
Correct ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีจำก

ปลูกข้ำวไปปลูกอ้อย 
เปลี่ยนพ้ืนท่ีจำก

ปลูกข้ำวไปปลูกอ้อย 
Step 7 ไม่เปลี่ยนพ้ืนท่ีจำกปลูกข้ำวไป

ปลูกอ้อย 
130 11 92.2 

 เปลี่ยนพ้ืนท่ีจำกปลูกข้ำวไป
ปลูกอ้อย 

9 173 95.1 

 Overall Percentage   93.8 
ที่มา: การส ารวจข้อมูล 

จากตารางที่ 21 เป็นการตรวจสอบความเช่ือถือได้ในการพยากรณ์ของ Step 7 พบว่า  

ร้อยละเฉลี่ยของการพยากรณ์ = 
  3    3 

3 3
 (100) = 93.8 

ตำรำงท่ี 22 Variables in the Equation Step 7 

รำยกำร B S.E. Wald df Sig. 
Marginal 
Effect* 

Exp(B) 
95% C.I.for 

Exp(B) 
Lower Upper 

Step7 Exp -0.053 0.023 5.121 1 0.024 -0.006868 0.949 0.907 0.993 
 Labor4 0.658 0.220 8.938 1 0.003 0.086027 1.930 1.254 2.970 
 Labor5 -0.184 0.086 4.609 1 0.032 -0.024085 0.832 0.703 0.984 
 Cost 0.001 0.000 10.533 1 0.001 0.000120 1.001 1.000 1.001 
 Pro 0.001 0.000 39.107 1 0.000 0.000087 1.001 1.000 1.001 
 Fer 0.003 0.001 17.995 1 0.000 0.000436 1.003 1.002 1.005 
 Constant -7.130 1.243 32.899 1 0.000  0.001   
ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
หมายเหตุ: * ค่า Marginal Effect มาจากการค านวณด้วยโปรแกรม STATA 
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จากตารางที่ 22 เมื่อน าสมการมาวิเคราะห์โดยวิธี Forward LR ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน ได้แก่ 
จ านวนแรงงานดูแลรักษา จ านวนแรงงานเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ปลูกข้าว ค่าปุ๋ย ต้นทุน และผลตอบแทน 
ตามล าดับ ดังนี ้

ตัวแปรจ านวนแรงงานดูแลรักษามีค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติกเท่ากับ 0.658 และมีค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่มเท่ากับ 0.086027 หมายความว่า เมื่อปัจจัยจ านวนแรงงานดูแลรักษาเพิ่มขึ้น 1 คน จะส่งผลให้โอกาสที่
เกษตรกรจะเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.6027 

ตัวแปรจ านวนแรงงานเก็บเกี่ยวมีค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติกเท่ากับ -0.184 และมีค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่มเท่ากับ -0.024085 หมายความว่า เมื่อปัจจัยจ านวนแรงงานเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น 1 คน จะส่งผลให้โอกาสที่
เกษตรกรจะเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานลดลงร้อยละ 2.4085 

ตัวแปรประสบการณ์ปลูกข้าวมีค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติกเท่ากับ -0.053 และมีค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่มเท่ากับ -0.006868 หมายความว่า เมื่อปัจจัยประสบการณ์ปลูกข้าวเพิ่มข้ึน 1 ปี จะส่งผลให้โอกาสที่
เกษตรกรจะเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานลดลงร้อยละ 0.6868 

ตัวแปรค่าปุ๋ยมีค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติกเท่ากับ 0.003 และมีค่าผลกระทบส่วนเพิ่มเท่ากับ 
0.000436 หมายความว่า เมื่อปัจจัยค่าปุ๋ยเพิ่มข้ึน 1 บาท จะส่งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะเปลี่ยนพื้นที่จาก      
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0436 

ตัวแปรต้นทุนมีค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติกเท่ากับ 0.001 และมีค่าผลกระทบส่วนเพิ่มเท่ากับ 
0.000120 หมายความว่า เมื่อปัจจัยต้นทุนเพิ่มข้ึน 1 บาท จะส่งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะเปลี่ยนพื้นที่จาก      
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0120 

ตัวแปรผลตอบแทนมีค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติกเท่ากับ 0.001 และมีค่าผลกระทบส่วนเพิ่มเท่ากับ 
0.000087 หมายความว่า เมื่อปัจจัยผลตอบแทนเพิ่มข้ึน 1 บาท จะส่งผลให้โอกาสที่เกษตรกรจะเปลี่ยนพื้นที่จาก      
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0087 

ดังนั้น สมการปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

      =   -7.130 -     3                  -                                          3    

  โดยที่ 
W  = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

ในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน โดยที่ 
1 = เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน 
0 = เกษตรกรไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน   

 Exp  = ประสบการณ์ปลูกข้าว (ป)ี 
Labor4  = จ านวนแรงงานดูแลรักษา (คน) 
Labor5  = จ านวนแรงงานเก็บเกี่ยว (คน) 
Cost  = ต้นทุน (บาท/ไร่) 
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Pro  = ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 
Fer  = ค่าปุ๋ย (บาท/ไร่) 

โดยมี  P (เปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน)  =         

                                  1+ -  

ถ้า P (เปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน) < 0.5  แสดงว่าเกษตรกรไม่มีการเปลี่ยน
พื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน  

ถ้า P (เปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน) ≥ 0.5  แสดงว่าเกษตรกรมีการเปลี่ยน
พื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน  
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บทท่ี 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใน     
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน เป็นการศึกษาจากเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูก
อ้อยโรงงาน และไม่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน รวมจ านวน 323 คน ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2556/57 โดยใช้การถดถอยโลจิสติคทวิในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาสามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนของตัวแปรอิสระ 

ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ได้จากการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉลี่ย 54.28 ปี     
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  มีประสบการณ์ปลูกข้าวเฉลี่ย 31.43 ปี  มีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย 
9.55 ไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมด  จ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.59 คน 
จ านวนแรงงานในการเตรียมการปลูกเฉลี่ยอยู่ที่ 1.11 คน  จ านวนแรงงานในการปลูกเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 คน 
จ านวนแรงงานในการดูแลรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.11 คน  จ านวนแรงงานในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 คน          
มีค่าจ้างแรงงานรวมเฉลี่ย 2,091.60 บาท/ไร่  มีรายได้เฉลี่ย 7,019.07 บาท/ไร่  มีต้นทุนเฉลี่ย 3,508.46 
บาท/ไร่  มีผลตอบแทนเฉลี่ย 3,510.61 บาท/ไร่  มีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,104.41 บาท/ไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
เงินทุนของตนเองในการผลิต ระยะทางไปยังโรงงานน้ าตาลเฉลี่ย 31.69 กิโลเมตร  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี   
การรับรู้นโยบาย Zoning ของภาครัฐ และไม่มีการรับรู้ว่าพื้นที่ของตนมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน  
 

ส่วนท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยโลจิสติคทวิ 

ในการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคทวิใช้สมการตัวแบบ ดังนี้ 

W = β0 + β1Sex + β2Age + β3Edu + β4Exp + β5Cul + β6Land + β7Labor1 + β8Labor2 + β9Labor3 +  
      β10Labor4 + β11Labor5 + β12Cost + β13Pro + β14Fer + β15Cap + β16Dis + β17Zoning + β18Appro   

จากนั้นใช้วิธี Forward Stepwise: Likelihood Ratio (Forward LR) ในการวิเคราะห์ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไป
ปลูกอ้อยโรงงาน ได้แก่ จ านวนแรงงานดูแลรักษา จ านวนแรงงานเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ปลูกข้าว ค่าปุ๋ ย 
ต้นทุน และผลตอบแทน ตามล าดับ โดยมีสมการปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นทีท่ี่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน ดังนี้ 

      =   -7.130 -     3                  -                                          3    

  โดยที่ 
W  = ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

ในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน โดยที่ 
1 = เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน 

 

 



36 

 

0 = เกษตรกรไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน   
 Exp  = ประสบการณ์ปลูกข้าว (ป)ี 

Labor4  = จ านวนแรงงานดูแลรักษา (คน) 
Labor5  = จ านวนแรงงานเก็บเกี่ยว (คน) 
Cost  = ต้นทุน (บาท/ไร่) 
Pro  = ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 
Fer  = ค่าปุ๋ย (บาท/ไร่) 

โดยมี  P (เปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน)  =  
 

   - 
 

ถ้า P (เปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน) < 0.5  แสดงว่าเกษตรกรไม่มีการเปลี่ยน
พื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน  

ถ้า P (เปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน) ≥ 0.5  แสดงว่าเกษตรกรมีการเปลี่ยน
พื้นที่จากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน 

โดยสมการปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใน
การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงานมีร้อยละเฉลี่ยของการพยากรณ์อยู่ที่ 93.8 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน สามารถน ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

1. ในการปลูกอ้อยโรงงาน เกษตรกรต้องใช้แรงงานในการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวจ านวนมาก 
ท าให้เกษตรกรไม่ตัดสินใจเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโรงงาน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโรงงาน
ให้มากขึ้น 

2. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ความรู้หรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกอ้อยโรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปลูกอ้อยโรงงานให้แก่เกษตรกร 

3. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนในการซื้อปุ๋ย 

4. ภาครัฐควรจัดหาหรือขายพันธ์ุอ้อยโรงงานราคาถูกให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
กับการปลูกอ้อยโรงงาน เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรที่ต้องการลงทุนปลูกอ้อยโรงงาน 

5. ภาครัฐควรส่งเสริมให้โรงงานน้ าตาลรับซื้อผลผลิตอ้อยโรงงานจากเกษตรกรที่ปลูกอ้อย
โรงงานในพื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจากการปลูกอ้อยในสภาพดินที่เหมาะสมจะท าให้ผลผลิตอ้อยโรงงานมคุีณภาพ 
และได้ราคาดี 
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ข้อมูลทั้งหมดที่สอบถามน้ี ทางราชการจะเก็บไว้เป็นความลับและจะน าไปเผยแพร่เฉพาะค่าประมาณทางสถิติที่เป็นส่วนรวมเท่าน้ัน 
 

A. Identification 

ช่ือผู้ให้ข้อมลู.........................................................................................โทรศัพท.์................................................. 

บ้านเลขที่.............................หมูท่ี่.................ช่ือหมู่บ้าน...................................ต าบล...........................................
อ าเภอ...........................................................จังหวัด............................................................................................. 
ช่ือเจ้าหน้าที่ส ารวจ.....................................................................วันทีส่ ารวจ........................................................ 

 

B. ข้อมูลพ้ืนฐำนส่วนบุคคล 

1. เพศ             1. ชาย                   2. หญิง 

2. อายุ  ........................... ป ี  

3. ระดับการศึกษา 

                     1. ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา   2. ระดับประถมศึกษา 

    3. ระดับมัธยมศึกษา    4. ระดับปริญญาตร ี

  5. สูงกว่าระดบัปริญญาตร ี

   

C. ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตร 

1. ประสบการณ์ในการปลูกข้าว …………………… ปี 

2. ขนาดเนื้อที่เพาะปลกู ……………………  ไร่ ............................ ตารางวา 

3. การถือครองที่ดิน 

            1. เป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมด     2. เช่าที่ดินทั้งหมด   

            3. เป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนและเช่าบางส่วน 4. ได้ท าฟรี   

                     5. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ .................................................................................. 

4. จ านวนแรงงานในครัวเรือน ...................... คน 

 

                         แบบสอบถำม 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสนิใจของเกษตรกรในกำรเปลี่ยนพื้นทีท่ี่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว 
                       ไปปลูกอ้อยโรงงำน จังหวัดขอนแก่น 

 

 

  

ชุดที.่.............. 
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5. จ านวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อป ี

5.1 จ านวนแรงงานที่ใช้ในข้ันตอนเตรียมการปลูก ...................... คน 

5.2 จ านวนแรงงานที่ใช้ในข้ันตอนการปลกู ...................... คน 

5.3 จ านวนแรงงานที่ใช้ในข้ันตอนการดูแลรกัษา ...................... คน 

5.4 จ านวนแรงงานที่ใช้ในข้ันตอนการเกบ็เกี่ยว ………………………   คน 

6. ค่าจ้างแรงงานรวม .......................................... บาท/ไร ่

7. จ านวนรายได้ .......................................... บาท/ไร ่

8. จ านวนต้นทุนเงินสด ......................................... บาท/ไร ่

9. ค่าปุ๋ย ............................................... บาท/ไร ่

10. แหล่งเงินทุนในการท าการเกษตร 

  1. เงินทุนของตนเอง     

  2. เงินกู้ (โปรดระบุแหลง่เงินกู้) …………………………………………………………………………   

11. ระยะทางจากแปลงเพาะปลูกอ้อยไปยังโรงงานน้ าตาล …………           กิโลเมตร 

  

D. กำรรับรู้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 

1. ท่านทราบหรอืไม่ว่ารัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning) ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสม 

  1. ทราบ      2. ไม่ทราบ 

2. ท่านทราบนโยบายการบริหารจัดการพื้นทีเ่กษตรกรรม (Zoning) จากแหล่งใด 

  1. เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. โทรทัศน์ 

  3. วิทยุ      4. อินเทอรเ์น็ต 

  5. ญาติพี่น้อง     6. เพื่อนบ้าน 

  7. หนังสือพิมพ ์    8. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................. 

3. ท่านทราบหรอืไม่ว่าพื้นที่การเกษตรของท่านอยู่ในพืน้ที่ทีไ่ม่เหมาะสมส าหรบัการปลกูข้าว แต่เป็นเขต
เหมาะสมส าหรบัการปลกูอ้อยโรงงาน 

  1. ทราบ      2. ไม่ทราบ 
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4. ท่านทราบว่าพื้นทีก่ารเกษตรของท่านอยู่ในพื้นทีท่ี่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว แต่เป็นเขตเหมาะสม
ส าหรับการปลูกออ้ยโรงงานจากแหล่งใด 

  1. เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. โทรทัศน์ 

  3. วิทยุ      4. อินเทอรเ์น็ต 

  5. ญาติพี่น้อง     6. เพื่อนบ้าน 

  7. หนังสือพิมพ ์    8. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................. 

5. เหตุใดท่านจงึไม่ปรับเปลี่ยนจากการปลกูข้าวมาสู่การปลกูอ้อยโรงงานที่เหมาะกบัสภาพดินในพื้นที่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

6. เหตุใดท่านปรับเปลี่ยนจากการปลกูข้าวมาสู่การปลูกอ้อยโรงงานที่เหมาะกับสภาพดินในพื้นที ่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดจากการปรบัเปลี่ยนจากการปลกูข้าวมาสู่การปลกูอ้อยโรงงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ตำรำงผนวกท่ี 1  เน้ือท่ีปลูกข้ำว จ ำแนกตำมเขตเหมำะสมพืชเศรษฐกิจระดับต ำบล 

    
 

  หน่วย : ไร่ 

 อ ำเภอ   ต ำบล  
  

 เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  

  

  รวมทั้งหมด   

  

  อ.กระนวน     ต.ดูนสาด              -           263          -         3,746         26        4,035  

    ต.น้ าอ้อม              -        4,408          -         2,670          -          7,078  

    ต.บ้านฝาง              -        3,179        797       3,148          -          7,124  

    ต.หนองกุงใหญ่              -      11,908          -         5,082         86      17,076  

    ต.หนองโก              -      13,102        412       5,658          -        19,172  

    ต.หนองโน              -        9,183          -         2,969          -        12,152  

    ต.ห้วยโจด              -        9,058          -         3,238           5      12,301  

    ต.ห้วยยาง              -        5,617          -         1,315         48        6,980  

    ต.หัวนาค า              -        4,275        340       3,230         29        7,874  

  อ.กระนวน รวม              -      60,993     1,549     31,056       194      93,792  

  อ.เขาสวนกวาง     ต.เขาสวนกวาง              -        3,365        141       1,334       184        5,024  

    ต.ค ามว่ง              -        1,839        316       2,447         70        4,672  

    ต.ดงเมืองแอม              -      10,671        548       4,909       825      16,953  

    ต.นางิว้              -        1,173        276          694     4,383        6,526  

    ต.โนนสมบูรณ์              -           404        354          189     5,660        6,607  

  อ.เขาสวนกวาง รวม              -      17,452     1,635       9,573   11,122      39,782  

  อ.โคกโพธิ์ไชย     ต.ซับสมบูรณ์              -        6,535        276       7,285       181      14,277  

    ต.นาแพง              -        6,066        680       5,326     2,606      14,678  

    ต.บ้านโคก              -        5,956          47       3,857     1,391      11,251  

    ต.โพธิ์ไชย              -      19,593     9,291       1,456          -        30,340  

  อ.โคกโพธิ์ไชย รวม              -      38,150    10,294     17,924     4,178      70,546  

  อ.ชนบท     ต.กุดเพียขอม              -        7,560          -         2,983          -        10,543  

    ต.ชนบท              -        6,281          -         3,456          -          9,737  

    ต.โนนพะยอม              -        9,377          99       6,040       238      15,754  

    ต.บ้านแท่น              -        5,549     1,600       2,114          -          9,263  

    ต.ปอแดง              -        4,514     2,078       1,839          -          8,431  

    ต.วังแสง              -        9,112     2,282       7,680       283      19,357  

    ต.ศรีบุญเรือง              -        3,506          -         1,988          -          5,494  

    ต.ห้วยแก              -      11,356          -         4,264           3      15,623  

  อ.ชนบท รวม              -      57,255     6,059     30,364       524      94,202  
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ตำรำงผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

    
 

  หน่วย : ไร่ 

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  
รวมทั้งหมด    

  อ.ชุมแพ     ต.ขัวเรียง              -      12,191        108       5,374       133      17,806  

    ต.ชุมแพ         5,264      6,116        112       8,595          -        20,087  

    ต.ไชยสอ              -        7,953          -            678          -          8,631  

    ต.นาเพียง              -      12,464          -         4,511          -        16,975  

    ต.นาหนองทุ่ม              -        1,821        210       6,855     1,647      10,533  

    ต.โนนสะอาด              -        3,972          -         2,440          -          6,412  

    ต.โนนหัน              -        3,052          -         4,232          -          7,284  

    ต.โนนอุดม              -        8,192          -         1,820          -        10,012  

    ต.วังหินลาด              -        6,149          -       10,080         18      16,247  

    ต.หนองเขียด              -        6,853        258       9,429          -        16,540  

    ต.หนองไผ่              -      13,620          -         6,919       441      20,980  

    ต.หนองเสาเล้า              -        5,001          -         6,582          -        11,583  

  อ.ชุมแพ รวม         5,264    87,384        688     67,515     2,239    163,090  

  อ.ซ าสูง     ต.กระนวน              -        5,542          -         2,975       138        8,655  

    ต.ค าแมด              -        5,039          -         1,827          -          6,866  

    ต.คูค า         4,081      2,680          -         5,248          -        12,009  

    ต.บ้านโนน         3,260      3,181          -         6,259          -        12,700  

    ต.ห้วยเตย              -        5,698          -         1,718         82        7,498  

  อ.ซ าสูง รวม         7,341    22,140          -       18,027       220      47,728  

  อ.น้ าพอง     ต.กุดน้ าใส         1,548      2,112     1,623       1,914          -          7,197  

    ต.ทรายมูล         2,834      7,409        500       1,440          -        12,183  

    ต.ท่ากระเสริม        23,478           -       2,335          588          -        26,401  

    ต.น้ าพอง            628      5,377     2,490       2,388          -        10,883  

    ต.บัวเงิน              -        8,100     3,095       4,093         21      15,309  

    ต.บัวใหญ่         5,779      4,380          -            308         68      10,535  

    ต.บ้านขาม        17,507      3,541          -         3,707         51      24,806  

    ต.พังทุย              -        5,002     2,530       3,233       120      10,885  

    ต.ม่วงหวาน            173      6,750        796       3,738          -        11,457  

    ต.วังชยั         1,777      1,301          65       2,333          -          5,476  

    ต.สะอาด              -      13,054     3,390       5,084          -        21,528  

    ต.หนองกุง         3,239      4,544     1,529       1,114           2      10,428  

  อ.น้ าพอง รวม        56,963    61,570    18,353     29,940       262    167,088  
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ตำรำงผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

    
 

  หน่วย : ไร่ 

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  
รวมทั้งหมด    

  อ.โนนศิลา     ต.โนนแดง              -        8,526          -         2,310          -        10,836  

    ต.โนนศิลา              -        1,531     3,161       1,881          -          6,573  

    ต.บ้านหัน              -      12,684        241       5,937          -        18,862  

    ต.เปือยใหญ่              -      11,806          -            431          -        12,237  

    ต.หนองปลาหมอ              -      10,592     1,592       1,580          -        13,764  

  อ.โนนศิลา รวม              -      45,139     4,994     12,139          -        62,272  

  อ.บ้านไผ ่    ต.แคนเหนือ              -        8,586     1,201       2,585          -        12,372  

    ต.ในเมือง            438      4,927        255       3,704     2,436      11,760  

    ต.บ้านไผ่              -        8,341        162       3,783          -        12,286  

    ต.บ้านลาน              -      10,796          48       7,137          -        17,981  

    ต.ป่าปอ              -        8,358        648       4,108          -        13,114  

    ต.ภูเหล็ก              -        5,878          83       3,086     3,280      12,327  

    ต.เมืองเพีย              -      15,600          -         4,251          -        19,851  

    ต.หนองน้ าใส              -        6,687          -         2,841          -          9,528  

    ต.หัวหนอง              -        8,863          -         2,290          -        11,153  

    ต.หินตั้ง              -        6,679          96       5,550          -        12,325  

   
  เทศบาลต าบล 
  บ้านไผ่            197      2,353          -            540          -          3,090  

  อ.บ้านไผ่ รวม            635    87,068     2,493     39,875     5,716    135,787  

  อ.บ้านฝาง     ต.โคกงาม              -        3,479          -            986       274        4,739  

    ต.โนนฆ้อง              33      8,182        115       2,123     3,702      14,155  

    ต.บ้านฝาง            107    16,701          -         2,008       325      19,141  

    ต.บ้านเหล่า              -      16,664          93       1,321          -        18,078  

    ต.ป่ามะนาว              -        6,234          -         2,149       461        8,844  

    ต.ป่าหวายนั่ง            573      6,452          -         3,384       362      10,771  

    ต.หนองบัว              -        8,889          -         2,084     1,094      12,067  

  อ.บ้านฝาง รวม            713    66,601        208     14,055     6,218      87,795  

  อ.บ้านแฮด     ต.โคกส าราญ              -      18,447          -         7,423          -        25,870  

    ต.โนนสมบูรณ์            419      2,447        469       4,170       717        8,222  

    ต.บ้านแฮด              -        7,043     1,079       3,624       898      12,644  

    ต.หนองแซง              -        3,050     1,148       3,061       707        7,966  

  อ.บ้านแฮด รวม            419    30,987     2,696     18,278     2,322      54,702  
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ตำรำงผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

    
 

  หน่วย : ไร่ 

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  
รวมทั้งหมด    

  อ.เปือยน้อย     ต.ขามป้อม              -      10,711          -         3,248          -        13,959  

    ต.เปือยน้อย              -        6,162          -         1,915          -          8,077  

    ต.วังมว่ง              -        9,430          -         4,635          -        14,065  

    ต.สระแก้ว              -        6,961        817       1,010          -          8,788  

  อ.เปือยน้อย รวม              -      33,264        817     10,808          -        44,889  

  อ.พระยืน     ต.ขามป้อม              -      10,558     1,386       3,797          -        15,741  

    ต.บ้านโต้น              -        6,629          -         2,617          -          9,246  

    ต.พระบุ              -        8,300        640       3,246          -        12,186  

    ต.พระยืน              -      22,694        599       7,226       349      30,868  

    ต.หนองแวง              -        8,132        837       5,637          -        14,606  

  อ.พระยืน รวม              -      56,313     3,462     22,523       349      82,647  

  อ.พล     ต.เก่างิ้ว              -      11,702          -         1,164          -        12,866  

    ต.โคกสง่า              -      17,784           1       2,253          -        20,038  

    ต.โจดหนองแก              -      14,241          -         4,895          -        19,136  

    ต.โนนข่า         1,187      9,987        226          586          -        11,986  

    ต.เพ็กใหญ่         2,570    18,803           1       1,194          -        22,568  

    ต.เมืองพล         1,074    12,549          -            649          -        14,272  

    ต.ลอมคอม              -      16,935          47       1,502          -        18,484  

    ต.โสกนกเต็น              -      10,880          -         4,199          -        15,079  

    ต.หนองมะเขือ              -      12,669          -         3,474          -        16,143  

   
  ต.หนองแวงนาง 
  เบ้า              -      10,007           6       3,948          -        13,961  

  
  ต.หนองแวงโสก  
  พระ            342    20,762        669       5,477          -        27,250  

    ต.หัวทุ่ง         2,327      7,350          -              -            -          9,677  

  อ.พล รวม         7,500   163,669        950     29,341          -      201,460  

  อ.ภูผาม่าน     ต.นาฝาย              -        1,168          -         1,410         89        2,667  

    ต.โนนคอม              -        3,838        391       2,179          -          6,408  

    ต.ภูผาม่าน              -        1,955          -         5,058       727        7,740  

    ต.วังสวาบ              -           328          -            557         39          924  

    ต.ห้วยม่วง              -        1,138          -         4,525     1,066        6,729  

  อ.ภูผาม่าน รวม              -        8,427        391     13,729     1,921      24,468  
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ตำรำงผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

    
 

  หน่วย : ไร่ 

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  
รวมทั้งหมด    

  อ.ภูเวียง     ต.กุดขอนแก่น              -      12,000          -         8,455           8      20,463  

    ต.ดินด า              -        3,338        826       3,098          -          7,262  

    ต.ทุง่ชมพู              -        1,674        519       7,331       373        9,897  

    ต.นาชุมแสง              -        7,043        942       3,896           5      11,886  

    ต.นาหว้า              -        2,855     2,315     15,392       262      20,824  

    ต.บ้านเรือ              -        7,003          -         1,415         85        8,503  

    ต.ภูเวียง            479      2,178          -            958         35        3,650  

    ต.สงเปือย            381      3,865        558       2,884         36        7,724  

    ต.หนองกุงเซิน              -        4,494        174       6,832          -        11,500  

    ต.หนองกุง
ธนสาร   

            2    13,134        461       6,220       254      20,071  

    ต.หว้าทอง              -        1,549     3,061       8,022       260      12,892  

  อ.ภูเวียง รวม            862    59,133     8,856     64,503     1,318    134,672  

  อ.มัญจาคีรี     ต.กุดเค้า         2,695      5,991          -         4,917          -        13,603  

    ต.ค าแคน              -        8,710        118       3,998       924      13,750  

    ต.ท่าศาลา              -        6,123     1,429       5,273     1,609      14,434  

    ต.นาข่า            376    13,479          50       2,409       219      16,533  

    ต.นางาม              -        9,924          16       3,749     1,202      14,891  

    ต.โพนเพ็ก              -      12,349          -         3,912     1,386      17,647  

    ต.สวนหม่อน              -      12,562          -         3,000          -        15,562  

    ต.หนองแปน              -        6,860        160       8,901       587      16,508  

  อ.มัญจาคีรี รวม         3,071    75,998     1,773     36,159     5,927    122,928  

  อ.เมืองขอนแก่น     ต.โคกส ี       10,724          15     1,884       3,520          -        16,143  

    ต.ดอนช้าง              -        6,405          -         2,295          -          8,700  

    ต.ดอนหัน         2,657      2,716     1,959     12,673          -        20,005  

    ต.แดงใหญ่              -        7,405     2,958          883          -        11,246  

 
  ต.ท่าพระ         2,187      2,505     2,021       4,272          -        10,985  

 
  ต.โนนท่อน         5,146      2,541     2,835       1,066          -        11,588  

    ต.ในเมือง            138          85          92          525          -            840  

    ต.บ้านค้อ              -      19,564        946       8,216     3,554      32,280  

    ต.บ้านทุ่ม              -      26,147        399       1,045          -        27,591  

    ต.บ้านเป็ด              -        6,419          -            219          -          6,638  

    ต.บ้านหว้า              -      17,410        512       3,608          -        21,530  
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ตำรำงผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

    
 

  หน่วย : ไร่ 

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  
รวมทั้งหมด    

 อ.เมืองขอนแก่น     ต.บึงเนียม        19,769           -       1,519          904          -        22,192  

 (ต่อ)   ต.พระลับ        14,986         472     1,742          136          -        17,336  

    ต.เมืองเก่า            489      3,354          41       3,192          -          7,076  

    ต.ศิลา        10,537      3,038        665          910          -        15,150  

    ต.สาวะถ ี             -      25,367     1,061       3,713     2,635      32,776  

    ต.ส าราญ         4,888      5,188     1,320       1,214          -        12,610  

    ต.หนองตูม        12,716           -       1,090          969          -        14,775  

  อ.เมืองขอนแก่น รวม        84,237   128,631    21,044     49,360     6,189    289,461  

  อ.เวียงเก่า     ต.เขาน้อย              -        3,408          -         1,171       229        4,808  

    ต.ในเมือง              -        6,806        271       2,741         15        9,833  

    ต.เมืองเก่าพัฒนา              -        3,428        291       1,039       222        4,980  

  อ.เวียงเก่า รวม              -      13,642        562       4,951       466      19,621  

  อ.แวงน้อย     ต.ก้านเหลือง              -      25,973          -         5,940         21      31,934  

    ต.ทางขวาง              -      15,657        466       2,525          -        18,648  

    ต.ท่านางแนว              -        6,170        588       2,992         38        9,788  

    ต.ท่าวัด              -      13,385        238       1,410          -        15,033  

    ต.ละหานนา              -      11,785     3,085       8,899          -        23,769  

    ต.แวงน้อย              -      18,648        585       2,729          -        21,962  

  อ.แวงน้อย รวม              -      91,618     4,962     24,495         59    121,134  

  อ.แวงใหญ่     ต.คอนฉิม               9    12,258          -         2,701       112      15,080  

    ต.โนนทอง              -        7,937     1,238       4,913         36      14,124  

    ต.โนนสะอาด              -        7,209     5,073       5,544         98      17,924  

    ต.แวงใหญ ่             -        9,535          -         3,490           2      13,027  

    ต.ใหม่นาเพียง         1,238    13,346          -         3,817         19      18,420  

  อ.แวงใหญ่ รวม         1,247    50,285     6,311     20,465       267      78,575  

  อ.สีชมพู     ต.ซ ายาง              -        4,070          -         4,311          -          8,381  

    ต.ดงลาน              -             -            -         3,556         14        3,570  

    ต.นาจาน              -      10,679          -         6,627       421      17,727  

     ต.บริบูรณ์              -        1,216          -         6,851         13        8,080  

    ต.บ้านใหม่              -            81          -         3,897          -          3,978  

    ต.ภูห่าน              -           366        264       6,315          -          6,945  

    ต.วังเพ่ิม              -        8,658          -         7,960       756      17,374  

    ต.ศรีสุข         2,277      9,598          -       12,841     1,059      25,775  
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ตำรำงผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

    
 

  หน่วย : ไร่ 

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  
รวมทั้งหมด    

 อ.สีชมพู  (ต่อ)   ต.สีชมพู              -        8,071          -         9,475          -        17,546  

    ต.หนองแดง               3      5,509          -         6,113          -        11,625  

  อ.สีชมพู รวม         2,280    48,248        264     67,946     2,263    121,001  

  อ.หนองนาค า     ต.กุดธาต ุ             -      16,867          -         8,809       436      26,112  

    ต.ขนวน              -        9,367     1,280       8,183         17      18,847  

    ต.บ้านโคก              -        6,408        162       6,253       186      13,009  

  อ.หนองนาค า รวม              -      32,642     1,442     23,245       639      57,968  

  อ.หนองเรือ     ต.กุดกว้าง              -      15,814     1,078       5,762          -        22,654  

    ต.จระเข้              -        5,452          -            755       507        6,714  

    ต.โนนทอง              -      14,410        228     10,005         15      24,658  

    ต.โนนทัน              -        6,948        168       4,418          -        11,534  

    ต.โนนสะอาด              -        9,295        430       2,406          -        12,131  

    ต.บ้านกง              -        9,222          -         4,117         48      13,387  

    ต.บ้านผือ         2,861      2,531          -         3,755       139        9,286  

    ต.บ้านเม็ง              -      10,147     1,562       2,927         43      14,679  

    ต.ยางค า              -        5,508          -         1,112     1,833        8,453  

    ต.หนองเรือ              -      10,685        183       5,407          -        16,275  

  อ.หนองเรือ รวม         2,861    90,012     3,649     40,664     2,585    139,771  

  อ.หนองสองห้อง     ต.คึมชาด              -      15,054        125       4,572          -        19,751  

    ต.ดงเค็ง              -      12,410          19       6,049          -        18,478  

    ต.ดอนดัง่              -      14,339          -         1,274          -        15,613  

    ต.ดอนดู ่             -      11,794     4,064       7,605          -        23,463  

    ต.ตะก่ัวป่า              -      19,714        936       4,314          -        24,964  

    ต.โนนธาต ุ             -      16,004           1          790          -        16,795  

    ต.วังหิน              -        8,027           3       4,722          -        12,752  

    ต.ส าโรง              -      12,239        184       1,595          -        14,018  

    ต.หนองไผ่ล้อม              -        9,841        331       2,583          -        12,755  

    ต.หนองเม็ก              -      18,245          -         3,299          -        21,544  

    ต.หนองสองห้อง              -      20,153        518       3,253          -        23,924  

    ต.หันโจด              -      14,577          -         2,156          -        16,733  

  อ.หนองสองห้อง รวม              -     172,397     6,181     42,212          -      220,790  
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ตำรำงผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

    
 

  หน่วย : ไร่ 

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  
รวมทั้งหมด    

  อ.อุบลรัตน์     ต.เขื่อนอุบลรัตน์              -        1,401          -         3,398       318        5,117  

    ต.โคกสูง              -        7,747        161       5,289       145      13,342  

    ต.ทุง่โป่ง              -        2,674        210       2,485       169        5,538  

    ต.นาค า              -      11,295          90       2,617       335      14,337  

    ต.บ้านดง              -      11,984        338       6,236           9      18,567  

    ต.ศรีสุขส าราญ              -        2,979          -         3,029     1,071        7,079  

  อ.อุบลรัตน์ รวม              -      38,080        799     23,054     2,047      63,980  

   รวม    173,393  1,637,098 110,432   762,201   57,025  2,740,149 
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ตำรำงผนวกท่ี 2  เน้ือท่ีปลูกอ้อยโรงงำน จ ำแนกตำมเขตเหมำะสมพืชเศรษฐกิจระดับต ำบล 
               หน่วย : ไร ่

 อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  

รวม
ทั้งหมด    

 อ.กระนวน   ต.ดูนสาด  - 3,574 2,233 24 534 6,365 

   ต.น้ าอ้อม  - 4,933 - 2 - 4,935 

   ต.บ้านฝาง  - 5,947 6,681 6 - 12,634 

 
 ต.หนองกุงใหญ่  - 6,596 335 - 187 7,118 

   ต.หนองโก  - 15,768 514 24 - 16,306 

   ต.หนองโน  - 9,324 726 - - 10,050 

   ต.ห้วยโจด  - 10,886 433 - 267 11,586 

   ต.ห้วยยาง  - 9,433 362 - 1,469 11,264 

   ต.หัวนาค า  - 14,402 956 103 169 15,630 

 อ.กระนวน รวม - 80,863 12,240 159 2,626 95,888 

 อ.เขาสวนกวาง   ต.เขาสวนกวาง  - 2,425 2,056 103 709 5,293 

   ต.ค าม่วง  - 5,319 6,777 230 102 12,428 

   ต.ดงเมืองแอม  - 8,887 2,719 - 1,564 13,170 

   ต.นางิ้ว  - 2,424 284 - 14,339 17,047 

   ต.โนนสมบูรณ์  - 1,055 - - 16,467 17,522 

 อ.เขาสวนกวาง รวม  - 20,110 11,836 333 33,181 65,460 

 อ.โคกโพธิ์ไชย   ต.ซับสมบูรณ์  - 6,464 1,380 94 214 8,152 

   ต.นาแพง  - 2,824 2,551 - 226 5,601 

   ต.บ้านโคก  - 7,388 154 23 1,948 9,513 

   ต.โพธิ์ไชย  - 134 446 - - 580 

 อ.โคกโพธิ์ไชย รวม  - 16,810 4,531 117 2,388 23,846 

 อ.ชนบท   ต.กุดเพียขอม  - 57 55 - - 112 

   ต.ชนบท  283 22 11 - - 316 

   ต.โนนพะยอม  57 986 30 - - 1,073 

   ต.บ้านแท่น  - 1,733 1,843 - - 3,576 

   ต.ปอแดง  - 1,453 3,117 - - 4,570 

   ต.วังแสง  - 351 44 - 19 414 

   ต.ศรีบุญเรือง  - 4 - - - 4 

   ต.ห้วยแก  - 149 52 - - 201 

 อ.ชนบท รวม  340 4,755 5,152 - 19 10,266 
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ตำรำงผนวกท่ี 2 (ต่อ) 
               หน่วย : ไร ่

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  

รวม
ทั้งหมด    

 อ.ชุมแพ   ต.ขัวเรียง  - 1,753 623 - 34 2,410 

   ต.ชุมแพ  34 118 419 332 - 903 

   ต.ไชยสอ  - 50 14 - - 64 

   ต.นาเพียง  - 188 184 - - 372 

   ต.นาหนองทุ่ม  - 3,448 1,781 77 1,624 6,930 

   ต.โนนสะอาด  - 263 399 10 - 672 

   ต.โนนหัน  - 456 336 - - 792 

   ต.โนนอุดม  - 284 748 - - 1,032 

   ต.วังหินลาด  - 5,401 226 - - 5,627 

   ต.หนองเขียด  - 7,991 1,304 - - 9,295 

   ต.หนองไผ่  - 1,358 352 - 16 1,726 

   ต.หนองเสาเล้า  - 5,854 644 - 36 6,534 

 อ.ชุมแพ รวม  34 27,164 7,030 419 1,710 36,357 

 อ.ซ าสูง   ต.กระนวน  - 9,743 107 - 5,089 14,939 

   ต.ค าแมด  - 4,153 20 - - 4,173 

   ต.คูค า  - 1,167 - - - 1,167 

   ต.บ้านโนน  - 5,728 - - 96 5,824 

   ต.ห้วยเตย  - 9,163 134 - 1,113 10,410 

 อ.ซ าสูง รวม    - 29,954 261 - 6,298 36,513 

 อ.น้ าพอง   ต.กุดน้ าใส  116 1,916 4,850 - - 6,882 

   ต.ทรายมูล  - 2,898 2,899 - - 5,797 

   ต.ท่ากระเสริม  60 - - - - 60 

   ต.น้ าพอง  309 8,585 8,632 - - 17,526 

   ต.บัวเงิน  - 14,044 12,637 170 290 27,141 

   ต.บัวใหญ่  - 4,013 - - 490 4,503 

   ต.บ้านขาม  - 945 - - 215 1,160 

   ต.พังทุย  - 8,169 7,211 105 546 16,031 

   ต.ม่วงหวาน  15 8,462 3,997 - - 12,474 

   ต.วังชัย  458 2,500 118 - - 3,076 

   ต.สะอาด  10 4,444 1,771 - - 6,225 

   ต.หนองกุง  467 8,649 2,538 43 - 11,697 

 อ.น้ าพอง รวม   1,435 64,625 44653 318 1,541 112,572 
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ตำรำงผนวกท่ี 2 (ต่อ) 
               หน่วย : ไร ่

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  

รวม
ทั้งหมด    

 อ.โนนศิลา   ต.โนนแดง  - 70 - - - 70 

  ต.โนนศิลา  - 5,216 23 8 - 5,247 

   ต.บ้านหัน  - 13,345 983 - - 14,328 

   ต.เปือยใหญ่  - 2 - - - 2 

   ต.หนองปลาหมอ  - 734 - - - 734 

 อ.โนนศิลา รวม  - 19,367 1,006 8 - 20,381 

 อ.บ้านไผ่   ต.แคนเหนือ  - 4,087 106 - - 4,193 

   ต.ในเมือง  - 7,139 10 36 1,800 8,985 

   ต.บ้านไผ่  - 2,116 6 - - 2,122 

 
 ต.บ้านลาน  - 9,868 45 - - 9,913 

   ต.ป่าปอ  - 12,446 - - - 12,446 

   ต.ภูเหล็ก  - 9,222 - - 5,046 14,268 

   ต.เมืองเพีย  75 131 - - - 206 

   ต.หนองน้ าใส  - 2,064 258 - - 2,322 

   ต.หัวหนอง  62 739 - 1 - 802 

   ต.หินตั้ง  - 10,471 - - - 10,471 

  
 เทศบาลต าบล 
 บ้านไผ่  

- 177 - 71 - 248 

 อ.บ้านไผ่ รวม  137 58,460 425 108 6,846 65,976 

 อ.บ้านฝาง   ต.โคกงาม  17 7,143 1,551 - 379 9,090 

   ต.โนนฆ้อง  - 1,692 2,958 115 180 4,945 

   ต.บ้านฝาง  - 1,147 238 - 402 1,787 

   ต.บ้านเหล่า  - 143 - - - 143 

   ต.ป่ามะนาว  - 3,883 2,316 - 293 6,492 

   ต.ป่าหวายนั่ง  287 13,686 1,857 - 759 16,589 

   ต.หนองบัว  - 3,740 2,927 93 952 7,712 

 อ.บ้านฝาง รวม  304 31,434 11,847 208 2,965 46,758 

 อ.บ้านแฮด   ต.โคกส าราญ  - 5,262 11 42 - 5,315 

   ต.โนนสมบูรณ์  - 9,403 75 - 1,288 10,766 

   ต.บ้านแฮด  - 12,201 79 - 897 13,177 

   ต.หนองแซง  - 11,262 115 - 908 12,285 

 อ.บ้านแฮด รวม  - 38,128 280 42 3,093 41,543 
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ตำรำงผนวกท่ี 2 (ต่อ) 
               หน่วย : ไร ่

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  

รวม
ทั้งหมด    

 อ.เปือยน้อย   ต.ขามป้อม  - 4,922 - - - 4,922 

   ต.เปือยน้อย  - 1,805 - - - 1,805 

   ต.วังม่วง  - 10,248 - - - 10,248 

   ต.สระแก้ว  - 1,205 - - - 1,205 

 อ.เปือยน้อย รวม  - 18,180 - - - 18,180 

 อ.พระยืน   ต.ขามป้อม  - 384 67 - - 451 

   ต.บ้านโต้น  - 49 - 307 - 356 

   ต.พระยืน  - 4,777 13 10 783 5,583 

   ต.หนองแวง  - 520 44 2,753 - 3,317 

 อ.พระยืน รวม  - 5,730 124 3,070 783 9,707 

 อ.พล   ต.โคกสง่า  - 2,197 - - - 2,197 

   ต.โจดหนองแก  - 917 - - - 917 

   ต.โนนข่า  - 44 - - - 44 

   ต.โสกนกเต็น  - 2,298 - - - 2,298 

   ต.หนองมะเขือ  - 1,812 - - - 1,812 

   ต.หนองแวงนางฃ    
 เบ้า  

- 1,389 1,159 - - 2,548 

   ต.หนองแวงโสก 
 พระ  

- 354 - - - 354 

 อ.พล รวม  - 9,011 1,159 - - 10,170 

 อ.ภูผาม่าน   ต.นาฝาย  - 4,233 - 98 513 4,844 

   ต.โนนคอม  - 102 390 - - 492 

   ต.ภูผาม่าน  - 2,958 972 86 153 4,169 

   ต.วังสวาบ  - 4,280 - 179 3,560 8,019 

   ต.ห้วยม่วง  - 936 3,332 87 1,760 6,115 

 อ.ภูผาม่าน รวม  - 12,509 4,694 450 5,986 23,639 

 อ.ภูเวียง   ต.กุดขอนแก่น  - 929 1,159 29 - 2,117 

   ต.ดินด า  - 1,559 1,884 409 - 3,852 

   ต.ทุ่งชมพู  - 257 2,102 - 111 2,470 

   ต.นาชุมแสง  - 2,526 9,897 - - 12,423 

   ต.นาหว้า  - 530 3,121 33 157 3,841 

   ต.บ้านเรือ  - 1,731 1,016 10 14 2,771 

   ต.ภูเวียง  - 352 85 37 - 474 

   ต.สงเปือย  - 1,015 4,766 12 25 5,818 
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ตำรำงผนวกท่ี 2 (ต่อ) 
               หน่วย : ไร ่

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  

รวม
ทั้งหมด    

 อ.ภูเวียง (ต่อ)  ต.หนองกุงเซิน  - 750 1,320 - - 2,070 

   ต.หนองกุงธนสาร  - 3,878 10,292 44 324 14,538 

   ต.หว้าทอง  - 304 1,351 36 479 2,170 

 อ.ภูเวียง รวม  - 13,831 36,993 610 1,110 52,544 

 อ.มัญจาคีรี   ต.กุดเค้า  297 4,541 871 11 - 5,720 

   ต.ค าแคน  - 3,910 7,010 36 3,499 14,455 

   ต.ท่าศาลา  - 2,294 45 - 2,535 4,874 

   ต.นาข่า  - 4,564 3,951 - 2,035 10,550 

   ต.นางาม  - 13,715 6,736 - 3,972 24,423 

   ต.โพนเพ็ก  27 8,318 194 166 2,715 11,420 

   ต.สวนหม่อน  - 799 - 118 - 917 

   ต.หนองแปน  - 2,924 53 21 1,448 4,446 

 อ.มัญจาคีรี รวม  324 41,065 18,860 352 16,204 76,805 

 อ.เมืองขอนแก่น   ต.โคกส ี - 604 - - - 604 

   ต.ดอนช้าง  - 347 - 1,294 - 1,641 

   ต.ดอนหัน  401 7,424 - - - 7,825 

   ต.แดงใหญ ่ - 1,274 - - - 1,274 

   ต.ท่าพระ  103 9,652 40 - - 9,795 

   ต.โนนท่อน  - 1,994 2,120 - - 4,114 

   ต.บ้านค้อ  - 14,227 4,695 - 9 18,931 

   ต.บ้านทุ่ม  - 265 6 - - 271 

   ต.บ้านเป็ด  - 35 - - - 35 

   ต.บ้านหว้า  24 359 11 49 - 443 

   ต.ศิลา  - 153 - - - 153 

   ต.สาวะถ ี - 3,410 467 - 182 4,059 

   ต.ส าราญ  - 1,344 839 - - 2,183 

   ต.หนองตูม  - 172 - - - 172 

 อ.เมืองขอนแก่น รวม  528 41,260 8,178 1,343 191 51,500 

 อ.เวียงเก่า   ต.เขาน้อย  20 2,470 1,158 - 533 4,181 

   ต.ในเมือง  - 5,386 552 - 168 6,106 

   ต.เมืองเก่าพัฒนา  - 1,628 504 - 528 2,660 

 อ.เวียงเก่า รวม 20 9,484 2,214 - 1,229 12,947 
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ตำรำงผนวกท่ี 2 (ต่อ) 
               หน่วย : ไร ่

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  

รวม
ทั้งหมด    

 อ.แวงน้อย   ต.ก้านเหลือง  - 191 - - - 191 

   ต.ทางขวาง  - 1,051 - - - 1,051 

   ต.ท่านางแนว  - 1,734 - - - 1,734 

   ต.ท่าวัด  - 647 - - - 647 

   ต.ละหานนา  - 326 1,236 - - 1,562 

   ต.แวงน้อย  - 113 - - - 113 

 อ.แวงน้อย รวม  - 4,062 1,236 - - 5,298 

 อ.แวงใหญ่   ต.คอนฉิม  - 151 - - 8 159 

   ต.โนนทอง  - 2,084 975 - 41 3,100 

   ต.โนนสะอาด  - 2,098 609 - - 2,707 

   ต.ใหม่นาเพียง  - 1,512 - - 6 1,518 

 อ.แวงใหญ่ รวม  - 5,845 1,584 - 55 7,484 

 อ.สีชมพู   ต.ซ ายาง  - 4,752 236 - - 4,988 

   ต.ดงลาน  - 13,882 54 105 369 14,410 

   ต.นาจาน  - 4,088 - - - 4,088 

   ต.บริบูรณ์  - 5,243 2,045 199 357 7,844 

   ต.บ้านใหม่  - 13,654 14 40 - 13,708 

   ต.ภูห่าน  - 2,980 2,299 - - 5,279 

   ต.วังเพ่ิม  - 1,722 51 - 104 1,877 

   ต.ศรีสุข  - 2,294 64 - - 2,358 

   ต.สีชมพู  - 2,450 381 - - 2,831 

   ต.หนองแดง  - 1,773 181 - - 1,954 

 อ.สีชมพู รวม  - 52,838 5,325 344 830 59,337 

 อ.หนองนาค า   ต.กุดธาต ุ - 1,935 315 597 312 3,159 

   ต.ขนวน  - 461 1,205 134 41 1,841 

   ต.บ้านโคก  - 95 152 - - 247 

 อ.หนองนาค า รวม  - 2,491 1,672 731 353 5,247 

 อ.หนองเรือ   ต.กุดกว้าง  187 5,737 1,751 25 - 7,700 

   ต.จระเข้  - 7,101 - 5 152 7,258 

   ต.โนนทอง  - 4,479 6,681 14 17 11,191 

   ต.โนนทัน  63 2,547 5,595 294 - 8,499 
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ตำรำงผนวกท่ี 2 (ต่อ) 
               หน่วย : ไร ่

อ ำเภอ   ต ำบล  
   

เหมำะสมสูง   
  (S1)   

  เหมำะสม   
  ปำนกลำง   

  (S2)   

  เหมำะสม   
  เล็กน้อย   

  (S3)   

 
  ไม่เหมำะสม   

  (N)   

  
 เขตป่ำไม ้  

 (F)  

รวม
ทั้งหมด    

 อ.หนองเรือ (ต่อ)  ต.โนนสะอาด  - 1,127 4,343 - - 5,470 

   ต.บ้านกง  - 1,544 111 - - 1,655 

   ต.บ้านผือ  47 585 246 151 7 1,036 

   ต.บ้านเม็ง  121 16,947 42 70 11 17,191 

   ต.ยางค า  317 10,997 - 80 380 11,774 

   ต.หนองเรือ  106 4,403 156 299 - 4,964 

 อ.หนองเรือ รวม  841 55,467 18,925 938 567 76,738 

อ.หนองสองห้อง   ต.คึมชาด  - 3,451 - - - 3,451 

   ต.ดงเค็ง  65 103 - - - 168 

   ต.ดอนดั่ง  - 7 - - - 7 

   ต.ดอนดู ่ - 3,858 - - - 3,858 

   ต.ตะก่ัวป่า  151 - - - - 151 

   ต.วังหิน  - 5,870 - - - 5,870 

   ต.ส าโรง  - 1,351 - - - 1,351 

   ต.หนองไผ่ล้อม  - 282 - - - 282 

 
 ต.หนองเม็ก  - 65 - - - 65 

 
 ต.หันโจด  - 42 - - - 42 

 อ.หนองสองห้อง รวม  216 15,029 - - - 15,245 

 อ.อุบลรัตน์   ต.เขื่อนอุบลรัตน์  156 364 308 11 242 1,081 

   ต.โคกสูง  - 10,155 2,532 - 616 13,303 

   ต.ทุ่งโป่ง  21 2,684 1,792 - 268 4,765 

   ต.นาค า  - 3,962 1,067 - 959 5,988 

   ต.บ้านดง  154 6,157 3,183 - 796 10,290 

   ต.ศรีสุขส าราญ  - 3,711 1,500 - 2,968 8,179 

 อ.อุบลรัตน์ รวม  331 27,033 10,382 11 5,849 43,606 

รวม 4,510 705,505 210,607 9,561 93,824 1,024,007 
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ตำรำงผนวกท่ี 3 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
    Change Sex Age Edu Exp Cul Land Labor1 Labor2 Labor3 Labor4 Labor5 Wage Income Cost Pro Fer Cap Dis Zoning Appro 

Change Pearson 
Correlation 

1 .045 -.141* .130* -.188** -0.258** -0.042 0-.050 0.055 0.113* 0.344** 0.083 0.433** 0.703** 0.576** 0.554** 0.651** 0.107 -0.048 0.004 -0.051 

Sig.(2-tailed)   .421 .011 .020 .001 0.000 0.452 0.369 0.323 0.043 0.000 0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.056 0.391 0.942 0.364 

Sex Pearson 
Correlation 

.045 1 -.299** .044 -.007 -0.046 -0.001 -0.026 -0.036 -0.009 -0.105 0.089 0.000 0.017 0.055 -0.013 0.128* 0.019 0.020 0.107 0.145** 

Sig.(2-tailed) .421   .000 .431 .900 0.411 0.986 0.644 0.522 0.872 0.058 0.111 0.999 0.755 0.323 0.811 0.021 0.736 0.725 0.056 0.009 

Age Pearson 
Correlation 

-.141* -.299** 1 -.359** .632** 0.021 -0.226** -0.020 .0133* -0.070 -0.070 -0.133* -0.134* -0.130* -0.181** -0.054 -0.162** -0.049 -0.027 0.033 0.083 

Sig.(2-tailed) .011 .000   .000 .000 0.702 0.000 0.719 0.017 0.209 0.207 0.017 0.016 0.019 0.001 0.338 0.004 0.385 0.628 0.550 0.137 

Edu Pearson 
Correlation 

.130* .044 -.359** 1 -.255** 0.062 0.084 -0.014 -0.014 -0.028 0.065 0.002 0.125* 0.115* 0.135* 0.064 0.070 -0.034 0.011 -0.118* -0.171** 

Sig.(2-tailed) .020 .431 .000   .000 0.266 0.133 0.809 0.798 0.616 0.246 0.972 0.025 0.039 0.015 0.251 0.207 0.546 0.847 0.035 0.002 

Exp Pearson 
Correlation 

-.188** -.007 .632** -.255** 1 0.061 -0.177** 0.021 0.145** -0.012 -0.074 -0.005 -0.036 -0.120* -0.058 -0.121* -0.091 -0.095 -0.017 0.139* 0.201** 

Sig.(2-tailed) .001 .900 .000 .000   0.273 0.001 0.711 0.009 0.829 0.187 0.929 0.517 0.032 0.300 0.030 0.102 0.090 0.763 0.013 0.000 

Cul Pearson 
Correlation 

-.258** -.046 .021 .062 .061 1 0.131* 0.147** -0.080 0.100 0.080 0.092 -0.066 -0.258** -0.128* -0.258** -0.273** 0.132* 0.043 -0.062 -0.112* 

Sig.(2-tailed) .000 .411 .702 .266 .273   0.019 0.008 0.150 0.072 0.149 0.098 0.237 0.000 0.021 0.000 0.000 0.018 0.438 0.264 0.044 

Land Pearson 
Correlation 

-.042 -.001 -.226** .084 -.177** 0.131* 1 0.025 -0.044 0.072 0.047 -0.062 -0.060 -0.087 -0.036 -0.092 -0.040 -0.024 -0.001 0.010 -0.039 

Sig.(2-tailed) .452 .986 .000 .133 .001 0.019   0.657 0.436 0.195 0.395 0.264 0.282 0.117 0.519 0.097 0.475 0.664 0.990 0.853 0.489 

Labor1 Pearson 
Correlation 

-.050 -.026 -.020 -.014 .021 0.147** 0.025 1 -0.034 0.040 0.111* 0.013 -0.032 -0.037 -0.048 -0.017 -.0117* 0.036 -0.020 -0.011 0.072 

Sig.(2-tailed) .369 .644 .719 .809 .711 0.008 0.657   0.543 0.474 0.047 0.820 0.571 0.513 0.389 0.764 0.035 0.524 0.716 0.851 0.197 

Labor2 Pearson 
Correlation 

.055 -.036 .133* -.014 .145** 0-.080 -0.044 -0.034 1 -0.002 -0.049 0.064 0.028 0.061 0.064 0.038 0.177** -0.006 0.029 0.111* 0.051 

Sig.(2-tailed) .323 .522 .017 .798 .009 0.150 0.436 0.543   0.976 0.376 0.249 0.610 0.277 0.252 0.493 0.001 0.918 0.598 0.046 0.358 
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ตำรำงผนวกท่ี 3 (ต่อ) 
    Change Sex Age Edu Exp Cul Land Labor1 Labor2 Labor3 Labor4 Labor5 Wage Income Cost Pro Fer Cap Dis Zoning Appro 

Labor3 Pearson 
Correlation 

.113* -.009 -.070 -.028 -.012 0.100 0.072 0.040 -0.002 1 0.347** 0.202** 0.230** 0.144** 0.216** 0.049 0.011 0.121* 0.033 0.001 -0.051 

Sig.(2-tailed) .043 .872 .209 .616 .829 0.072 0.195 0.474 0.976   0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.382 0.837 0.029 0.551 0.981 0.363 

Labor4 Pearson 
Correlation 

.344** -.105 -.070 .065 -.074 0.080 0.047 0.111* -0.049 0.347** 1 0.159** 0.312** 0.337** 0.306** 0.246** 0.080 0.167** 0.088 0.013 -0.066 

Sig.(2-tailed) .000 .058 .207 .246 .187 0.149 0.395 0.047 0.376 0.000   0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.151 0.003 0.115 0.817 0.238 

Labor5 Pearson 
Correlation 

.083 .089 -.133* .002 -.005 0.092 -0.062 0.013 0.064 0.202** 0.159** 1 0.342** 0.236** 0.367** 0.071 0.144** 0.100 0.049 -0.019 -0.030 

Sig.(2-tailed) .135 .111 .017 .972 .929 0.098 0.264 0.820 0.249 0.000 0.004   0.000 0.000 0.000 0.201 0.009 0.073 0.376 0.734 0.596 

Wage Pearson 
Correlation 

.433** .000 -.134* .125* -.036 -0.066 -0.060 -0.032 0.028 0.230** 0.312** 0.342** 1 0.616** 0.923** 0.207** 0.344** 0.213** -0.015 0.006 -0.186** 

Sig.(2-tailed) .000 .999 .016 .025 .517 0.237 0.282 0.571 0.610 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.785 0.915 0.001 

Income Pearson 
Correlation 

.703** .017 -.130* .115* -.120* -0.258** -0.087 -0.037 0.061 0.144** 0.337** 0.236** 0.616** 1 0.686** 0.876** 0.543** 0.160** 0.039 0.001 -0.027 

Sig.(2-tailed) .000 .755 .019 .039 .032 0.000 0.117 0.513 0.277 0.009 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 0.004 0.487 0.986 0.624 

Cost Pearson 
Correlation 

.576** .055 -.181** .135* -.058 -0.128* -0.036 -0.048 0.064 0.216** 0.306** 0.367** 0.923** 0.686** 1 0.250** 0.605** 0.187** -0.053 0.010 -0.129* 

Sig.(2-tailed) .000 .323 .001 .015 .300 0.021 0.519 0.389 0.252 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.001 0.344 0.852 0.021 

Pro Pearson 
Correlation 

.554** -.013 -.054 .064 -.121* -0.258** -0.092 -0.017 0.038 0.049 0.246** 0.071 0.207** 0.876** 0.250** 1 0.322** 0.089 0.087 -0.006 0.049 

Sig.(2-tailed) .000 .811 .338 .251 .030 0.000 0.097 0.764 0.493 0.382 0.000 0.201 0.000 0.000 0.000   0.000 0.111 0.120 0.920 0.381 

Fer Pearson 
Correlation 

.651** .128* -.162** .070 -.091 -0.273** -0.040 -0.117* 0.177** 0.011 0.080 0.144** 0.344** 0.543** 0.605** 0.322** 1 0.099 -0.102 0.063 0.048 

Sig.(2-tailed) .000 .021 .004 .207 .102 0.000 0.475 0.035 0.001 0.837 0.151 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000   0.075 0.068 0.255 0.393 

Cap Pearson 
Correlation 

.107 .019 -.049 -.034 -.095 0.132* -0.024 0.036 -0.006 0.121* 0.167** 0.100 0.213** 0.160** 0.187** 0.089 0.099 1 0.084 -0.193** -0.052 

Sig.(2-tailed) .056 .736 .385 .546 .090 0.018 0.664 0.524 0.918 0.029 0.003 0.073 0.000 0.004 0.001 0.111 0.075   0.132 0.000 0.353 
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ตำรำงผนวกท่ี 3 (ต่อ) 
    Change Sex Age Edu Exp Cul Land Labor1 Labor2 Labor3 Labor4 Labor5 Wage Income Cost Pro Fer Cap Dis Zoning Appro 

Dis Pearson 
Correlation 

-.048 .020 -.027 .011 -.017 0.043 -0.001 -0.020 0.029 0.033 0.088 0.049 -0.015 0.039 -0.053 0.087 -0.102 0.084 1 -0.137* -0.290** 

Sig.(2-tailed) .391 .725 .628 .847 .763 0.438 0.990 0.716 0.598 0.551 0.115 0.376 0.785 0.487 0.344 0.120 0.068 0.132   0.014 0.000 

Zoning Pearson 
Correlation 

.004 .107 .033 -.118* .139* -0.062 0.010 -0.011 0.111* 0.001 0.013 -0.019 0.006 0.001 0.010 -0.006 0.063 -0.193** -0.137* 1 0.407** 

Sig.(2-tailed) .942 .056 .550 .035 .013 0.264 0.853 0.851 0.046 0.981 0.817 0.734 0.915 0.986 0.852 0.920 0.255 0.000 0.014   0.000 

Appro Pearson 
Correlation 

-.051 .145** .083 -.171** .201** -0.112* -0.039 0.072 0.051 -0.051 -0.066 -0.030 -0.186** -0.027 -0.129* 0.049 0.048 -0.052 -0.290** 0.407** 1 

Sig.(2-tailed) .364 .009 .137 .002 .000 0.044 0.489 0.197 0.358 0.363 0.238 0.596 0.001 0.624 0.021 0.381 0.393 0.353 0.000 0.000   
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ตำรำงผนวกท่ี 4 Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 
Step 7 Step  5.197 1 0.023 
 Block 337.148 6 0.000 
 Model 337.148 5 0.000 
ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

ตำรำงผนวกท่ี 5 Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 
7 10.010 8 0.264 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 

ตำรำงผนวกท่ี 6 Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Sqaure Nagelkerke R Sqare 
7 105.406 0.648 0.869 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




