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บทคัดย่อ 

 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์1)เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอ
ภูกระดึง จังหวดัเลย 2)เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวดัเลย 
จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุล 3)เพ่ือศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอ
ภกูระดงึ จงัหวดัเลย 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นีค้ือเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกร ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอภู
กระดึง จ านวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใ ช้ในการ
วิเคราะหไ์ดแ้ก่ค่าความถ่ีค่ารอ้ยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test สถิติความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่
การเปรยีบเทียบเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธี LSD และสถิติการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมตุิฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต่างกนั ท าใหก้าร
ตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยภาพรวม ไม่ต่างกัน ในส่วนของ 
ปัจจยัสว่นบคุคลที่มี รายได ้สถานะภาพ และประสบการณใ์นการปลกูออ้ย ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือก
ปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย โดยภาพรวม ต่างกนั ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ 
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และดา้นนโยบายรฐับาล สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอ
ภกูระดงึ จงัหวดัเลย 

 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ย; เกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this research were 1) to study farmers that affect decision to do 

sugarcane planting in Phu Kradueng District, Loei Province 2) to study farmers decision to select 
sugarcane planting in Phu Kradueng District, Loei Province classified by personal factors 3) to 



 
 

 

study factors affect to farmers decision to select sugarcane planting in Phu Kradueng District, 
Loei Province 

The sample group in the research were 300 farmers who registered at the Phu Kradueng 
District Agricultural Office. Using the tool that was used to collect data were questionnaires. And 
the data was analyzed statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The hypothesis was tested by t-test statistic and one-way variance statistic. (One-way ANOVA) If 
the difference was found the analysis method will include the pairwise comparison (LSD) and 
Multiple Regression Analysis to test hypothesis. 

The hypothesis test results showed that the difference individual factors such as sex, age, 
and educational level did not affect the farmers decision. But the difference in individual factors 
such as income, status, and experience about sugarcane planting affected the overall farmers 
decision. Additional result, economic, social, and government policy affected the farmers decision 
to plant sugarcane with statistically significant difference at as precent confident level. 
 
Keywords: Affecting factors decision to select sugarcane planting, Farmers Phu Kradueng 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ออ้ยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากเม่ือพิจารณาในแง่ของผลผลิต เพราะออ้ย
สามารถใชปั้จจยัส าหรบัการเจริญเติบโต เช่น แสงแดด น า้ อากาศ และธาตอุาหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีอ้อ้ยยงัเป็นพืชที่ปลกูง่าย และเมื่อปลกูครัง้หนึ่งแลว้ สามารถเก็บเก่ียวไดห้ลายครัง้  

ในประเทศไทยออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส  าคญัชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวตัถุดิบในการผลิตน า้ตาล 
ทัง้เพื่อใชภ้ายในประเทศและสง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถสรา้งรายได้
จากการส่งออกน า้ตาลนับหม่ืนล้าน  น ้าตาลที่ได้จากกระบวนการผลิตถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ
อตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาล มีผลิตผลพลอยไดท้ี่ส  าคญัคือกากน า้ตาล (molasses) ที่สามารถน ามาผลิต
เอทานอล (ethanol) เพื่อทดแทนน า้มันเชือ้เพลิงได ้ซึ่งประเทศไทยมีการน าเขา้น า้มันเชือ้เพลิงในเดือน
มกราคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,015,944 บารเ์รล/วนั เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.9) 

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรใน
อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีแนวคิดในการวิจัย คือศึกษาการตัดการตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของ
เกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวดัเลย เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัเกษตรกร องคก์รของภาครฐั ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
หรือผูท้ี่สนใจปลกูออ้ยน าไปศึกษาและปรบัปรุงใหเ้กิดประโยชนใ์นการเพิ่มมลูค่าและผลผลิตของออ้ยให้
มากขึน้ 

 



 
 

 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1.เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 
2.เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวดัเลย จ าแนกตาม

ปัจจยัสว่นบคุล 
3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรใน

อ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 
 
นิยามศัพท ์

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย ที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังาน
เกษตรอ าเภอภกูระดงึ ที่มีการปลกูออ้ย  

เพศ หมายถึง เพศของเกษตรกรท่ีปลกูออ้ย ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง 
อาย ุหมายถึง อายขุองเกษตรกรท่ีปลกูออ้ย 

สถานภาพ หมายถึง สถานภาพของเกษตรกรท่ีปลกูออ้ย ไดแ้ก่ โสด สมรส อย่ารา้ง 
รายได ้หมายถึง รายไดต้่อปีของเกษตรกรท่ีปลกูออ้ย 

กายภาพ หมายถึง ลกัษณะทางธรรมชาติ ที่เป็นองคป์ระกอบทางภูมิศาสตร ์เช่น ขนาด ที่ตัง้ ภูมิ
ประเทศ ภมูิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ทรพัยากรธรรมชาติ 

เศรษฐกิจและสงัคม หมายถึง งานอนัเก่ียวกับการผลิต การจ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้
สอยสิ่งตา่งๆ ของชมุชนที่อยู่รว่มกนัโดยมีลกัษาณะความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัหลายรูปแบบ 

นโยบายรฐับาล หมายถึง หมายถึงแนวทางหรือกิจกรรมต่างๆ ที่รฐับาลหรือ หน่วยงานของรฐั
ตดัสินใจว่าจะท า ภายใตอ้  านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบโดย ก าหนดเป็นหลกัการ แผนงานหรือโครงการ 
เพื่อก่อประโยชนแ์ก่เกษตรกรและสงัคม 

การตระหนกัถึงแวดลอ้ม หมายถึง การรูป้ระจกัษช์ดัหรือรูช้ดัเจนในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม ความตระหนกั
ในสิ่งแวดลอ้มมีความหมายโดยนยัเหมือนกบัการมีจิตใตส้  านกึในการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
การตระหนกัถึงปัญหา หมายถึง การรบัรูถ้ึงปัญหาหรือโอกาสซึ่งปัญหาอาจจะเกิดขึน้โดยตรงหรืออาจตอ้ง
พิจารณาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

การระบุขอ้จ ากัดของปัจจัย หมายถึง เป็นกระบวนการก าหนดของขอบเขตของปัญหาใหช้ัดเจน
และตรงประเด็นเก่ียวกบัขอ้มลูอะไรที่ควรรูก้่อนการตดัสินใจ 

การพิจารณาทางเลือก หมายถึง ขัน้ตอนส าคญัในการเลือกผลลพัธท์ี่เหมาะสมซึ่งก าหนดความ
ถกูตอ้งและความส าเรจ็ในการน าผลการตดัสินใจไปปฏิบตัิ 

การตดัสินใจปฏิบตัิ หมายถึง การน าทางเลือกที่เลือกไวไ้ปวางแผนและด าเนินการปฏิบตัิใหเ้ป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการจดัสรรบคุลากรและทรพัยากรอย่างเหมาะสม 



 
 

 

การสรา้งระบบควบคมุและประเมินผล หมายถึง ขัน้ตอนสดุทา้ยในการตดัสินใจแกปั้ญหาโดยท า
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้เพื่อท าการปรับปรุงการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัแผนการและสถานการณใ์นขณะนัน้ตลอดจนท าการปรบัปรุงใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตของประชากร กลุม่เกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกร ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอภกูระดึง 
ที่มีการปลกูออ้ย จงึท าใหมี้ความเหมาะสมในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้

2. ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง ค านวนจากสตูรของ Yamane โดยก าหนดระดบัความคลาดเคลื่อน
ของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมรบัได ้5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ไดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 300 คน 

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ใชแ้บบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ส าหรบับทนีผู้ท้  าวิจยัตอ้งการน าเสนอในสว่นของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวดัเลย โดยในส่วนของแนวคิด 
ทฤษฎี นัน้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจาก บทความทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ เอกสารขอ้มลูทาง
อินเตอรเ์น็ต สื่อต่างๆ วรรณกรรม และงานวิจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบถึง ความหมาย องคป์ระกอบ 
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกรซึ่งถือเป็นองคค์วามรูพ้ืน้ฐานที่ผูว้ิจัย
จ าเป็นตอ้งศึกษาให้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางก่อนเริ่มการด าเนินงานทางการวิจัย เพื่อใช้ในการอ้างอิง 
สนับสนุนแนวคิดของการก าหนดตัวแปรที่เก่ียวขอ้งในการท าการวิจัยในครัง้นี ้โดยแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
1. องคค์วามรูท้ั่วไปในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออ้ย 
2. ขอ้มลูทั่วไปของจงัหวดัเลย อ าเภอ ภกูระดงึ 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
4. แนวคิดและทฤษฎีดา้นการตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
สมมตฐิานการวิจยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ และประสบการณใ์นการ
ปลูกออ้ย ต่างกันน่าจะท าใหมี้การตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
ต่างกนั 



 
 

 

  2. ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจ ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นนโยบายรฐับาล 
และ ดา้นการตระหนกัถึงแวดลอ้ม น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ 
จงัหวดัเลย 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึ รายได ้ สถานภาพ และ
ประสบการณใ์นการปลกูออ้ย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจและ
สงัคม ดา้นนโยบายรฐับาล และดา้นการตระหนกัถึงแวดลอ้ม 

ตวัแปรตาม คือการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย ประกอบไป
ดว้ย ดา้นการตระหนักถึงปัญหา ดา้นการระบุขอ้จ ากัดของปัจจัย ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการ
ตดัสินใจปฏิบตัิ และดา้นการสรา้งระบบควบคมุและประเมินผล 
 
ระเบยีบวิธวีิจัย 

1. การออกแบบการวิจยั 
เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่

เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคมุตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม
แบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บขอ้มลูในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครัง้
เดียว โดยใชเ้ครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการ
ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. ประชากรกลุม่ตวัอย่างและวิธีการสุม่ตวัอย่าง 
2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มประชากรในการวิจัยในครัง้นีค้ือกลุ่มเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกร ณ ส านักงานเกษตร

อ าเภอ ที่มีการปลกูออ้ยในอ าเภอภกูระดึง จงัหวดัเลย ผูว้ิจยัอา้งอิงขนาดของประชากรจากขอ้มลูของกรม
สง่เสรมิการเกษตร ปี2563 พบวา่มีจ  านวน 1,176 ครวัเรอืน ที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกร ดงันัน้จงึเลือกหาจ านวน
กลุม่ตวัอย่างโดยการค านวนจากสตูรของ Yamane ซึ่งก าหนดระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่าง
ที่ยอมรบัได ้5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่างจ านวน 300 คน 

2.2 วิธีการสุม่ตวัอย่าง 
การเลือกสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (สุ่มแบบสะดวก) โดยท าการแจกแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดจ้  านวน

ตามความตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ ์ซึง่กลุม่ตวัอย่างจะเป็นใครก็ไดท้ี่สามารถใหข้อ้มลูได ้
3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
ในการศึกษาวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ

ด าเนินการวิจยั เพื่อจะน าเอาขอ้มลูที่ไดห้ลงัจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหเ์พื่อการตอบปัญหาในการวิจยั



 
 

 

หรือเรื่องที่ตอ้งการศกึษา โดยผูว้ิจยัไดศ้กึษาหาความรู ้คน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ทางวิชาการ รวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและตวัแปรที่เก่ียวขอ้งของงานวิจยัในครัง้
นีแ้ละน าไปสู่ขั้นตอนของการใหค้วามหมายของนิยามศัพทเ์ฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสรา้ง
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผูว้ิจัยไดก้ าหนดขึน้ โดยการตัง้ข้อค าถามใน
แบบสอบถามตอ้งเป็นค าถามที่มีความครอบคลมุนิยามศพัทเ์ฉพาะอีกดว้ย ซึ่งการวิจยันี ้เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจที่ใชแ้บบสอบถามทัง้แบบปลายเปิด และปลายปิด โดยในส่วนของแบบสอบถามปลายปิดผูว้ิจยัมี
ตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบ 

แบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ และในสว่นแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้ิจยัจะก าหนดเฉพาะขอ้ค าถาม
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได ้โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น 
 
ผลการวิจัย 

1.ผลการการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย ของกลุ่ม
ตวัอย่าง การศกึษาวิจยัประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศกึษา ดา้นรายได ้ดา้นสถานะภาพ
และดา้นประสบการณใ์นการปลกูออ้ย พบขอ้มลูตามตารางดา้นลา่งนี ้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสรุปค่าร้อยละส่วนใหญ่ของปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรในอ าเภอภู
กระดงึ จังหวัดเลย (จ านวน 300 ชุด) 
ปัจจัยส่วนบคุคล ผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ ล าดับ 
1.เพศ เพศชาย รอ้ยละ 98 
2.อาย ุ 41-50 ปี รอ้ยละ 62 
3.ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รอ้ยละ 52 
4.รายได ้ 100,001 - 150,000 บาทตอ่ปี รอ้ยละ 53 
5.สถานะภาพ สมรส รอ้ยละ 98 
6.ดา้นประสบการณใ์นการปลกูออ้ย 16-20 ปี รอ้ยละ 33 

2.ผลการวิเคราะหข์อ้มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านนโยบายรัฐบาล และด้านการตระหนักถึง
แวดลอ้ม พบขอ้มลูตามตารางดา้นลา่งนี ้
ตารางที ่1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ โดย
ภาพรวม (จ านวน 300 ชุด) 
ปัจจัยในการท างาน �̅� S.D ระดับความคดิเหน็ ล าดับ 
1.ดา้นกายภาพ 4.87 0.228 มากท่ีสดุ 2 
2.ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 4.42 0.333 มากท่ีสดุ 3 



 
 

 

3.ดา้นนโยบายรฐับาล 4.93 0.200 มากท่ีสดุ 1 
4.ดา้นการตระหนกัถึงแวดลอ้ม 4.33 0.472 มากท่ีสดุ 4 
 รวม 4.64 0.194 มากทีสุ่ด  

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีระดับระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับการปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และค่า 
S.D. เท่ากบั 0.194 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ดา้นนโยบายรฐับาลมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.93 และค่า S.D. เท่ากบั 0.200 

3.ผลการวิเคราะหข์อ้มลูค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของ
เกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ดา้นการระบขุอ้จ ากดัของ
ปัจจยั ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสินใจปฏิบตัิ และดา้นการสรา้งระบบควบคมุและประเมินผล  

พบขอ้มลูตามตารางดา้นลา่งนี ้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของ
เกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จังหวัดเลย โดยภาพรวม (จ านวน 300 ชุด) 
การตัดสนิใจเลือกปลูกอ้อย �̅� S.D ระดับความส าคัญ ล าดับ 
1.ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา 4.38 0.447 มากท่ีสดุ 2 
2.ดา้นการระบขุอ้จ ากดัของปัจจยั 4.45 0.435 มากท่ีสดุ 1 
3.ดา้นการพิจารณาทางเลือก 4.25 0.513 มากท่ีสดุ 3 
4.ดา้นการตดัสินใจปฏิบตัิ 4.23 0.528 มากท่ีสดุ 4 
5. ดา้นการสรา้งระบบควบคมุและ
ประเมินผล 

3.21 0.431 มาก 5 

 รวม 4.10 0.297 มากทีสุ่ด  
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย ใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกับ

การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 และค่า S.D. เท่ากบั 
0.297 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ดา้นการระบุขอ้จ ากัดของปัจจัยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 และค่า S.D. เท่ากบั 0.435 

ตารางที ่4 ตารางแสดงการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จังหวัด 
เลย โดยภาพรวม (YT) 

ตัวแปร ค่าสัมประสทิธิถ์ดถอย (b) t Sig. 
ดา้นกายภาพ 0.004 0.058 0.953 
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 0.365 7.533 0.000* 
ดา้นนโยบายรฐับาล -0.196 -2.319 0.021* 



 
 

 

ดา้นการตระหนกัถึงแวดลอ้ม 0.012 0.342 0.732 
 ค่าคงที ่ 3.384 7.178 0.000* 

R = 0.433 , R2 = 0.187 , SEE = 0.269 , F = 17.019 , Sig. = 0.000*  
 * = P < 0.05 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยตามสมการจะมีตวัแปรอิสระทัง้หมด 4 ตวั
แปร โดยมีตัวแปรอิสระจ านวน 2 ตัวแปร ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภู
กระดึง จงัหวดัเลย โดยภาพรวม คือ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นนโยบาย
รฐับาล โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (R) เท่ากบั 0.433 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ด ้รอ้ย
ละ 18.7 สามารถน ามาแทนคา่ในสมการพยากรณไ์ด ้ดงัตอ่ไปนี ้

Y1 = 3.384 + 0.004X1 + 0.365X2 - 0.196X3 + 0.012X4 
                 0.000*      0.953         0.000*      0.021*      0.732 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 สรุปผลการวิจยั 

1.ผลการวิเคราะหก์ารตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกร ในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดย
ภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการตดัสินใจเลือกปลกู
ออ้ยของเกษตรกร ในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ดา้นการระบุขอ้จ ากัดของปัจจัย ดา้นการตระหนักถึง
ปัญหา ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการตัดสินใจปฏิบัติ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามล าดบั และดา้นการสรา้งระบบควบคมุและประเมินผล มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได ้สถานะภาพ และประสบการณ์
ในการปลกูออ้ย สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัตอ่ไปนี ้

 2.1 เกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย ที่มี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต่างกนั ท าใหก้าร 
ตดัสินใจเลือกปลกูออ้ย โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั 

 2.2 เกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย ที่มี รายได ้สถานะภาพ และประสบการณใ์นการปลกู
ออ้ย ตา่งกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกปลกูออ้ย โดยภาพรวม ต่างกนั 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภู
กระดงึ จงัหวดัเลย สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัตอ่ไปนี ้

 3.1 ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจ ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และดา้นนโยบายรฐับาล สง่ผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 

 3.2 ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจ ดา้นกายภาพ และดา้นการตระหนกัถึงแวดลอ้ม ไม่สง่ผลตอ่การ
ตดัสนิใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 



 
 

 

อภิปรายผลการวิจยั  
ผลการวิจัยการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวดัเลย สามารถสรุป

ตามวตัถปุระสงคไ์ดด้งันี ้ 
1. ผลการศกึษาการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย โดยรวมอยู่

ในระดบัมากที่สดุ 
 1.1 ดา้นการตระหนักถึงปัญหา การตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง 

จังหวัดเลย อยู่ในระดับมากที่สุด ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่รบัรู ้ถึงความตอ้งการของ
ตวัเอง และไดร้บัค าแนะน า และแรงกระตุน้จากปัจจยัภายนอกในดา้นการเกษตรท าใหต้ดัสินใจเลือกปลกู
ออ้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับ ปริยาภทัร เล็กประยูร (2559) กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไดร้บัแรงจูงใจและการ
สนบัสนนุในการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยจาก ครอบครวัและองคก์ร และสอดคลอ้งกบั ธีรว์รา สตุนัฑวิบลูย ์
(2561) กลา่ววา่เกษตรกรสว่นใหญ่ไดร้บัค าแนะน าเก่ียวกบัการปลกูออ้ยจากบคุคลรอบขา้ง 

 1.2 ดา้นการระบขุอ้จ ากดัของปัจจยั การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรใน อ าเภอภกูระดึง 
จงัหวดัเลย อยู่ในระดบัมากที่สดุ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เกษตรกรสว่นใหญ่มีความรูเ้ก่ียวกบัการปลกูออ้ย 
และหลักเกณฑเ์งื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และผลตอบแทนจะเป็นแรงจูงใจหากท่านปลูกออ้ยส าเร็จ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั วิชยั โถสวุรรณจินดา (2535) กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา ก่อน
จะเริม่ระบสุภาพและขอบเขตขอ้จ ากดัของปัจจยั 

 1.3 ดา้นการพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรใน อ าเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย อยู่ในระดับมากที่สุด ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า เกษตรกรส่วนไดเ้ปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียก่อน
ตดัสินใจปลกูออ้ย และเห็นวา่การปลกูออ้ย เป็นทางเลือกที่สามารถปฏิบตัิไดจ้รงิๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั ธญัชนก 
ขนัศิลา (2535) กลา่วว่า ในพิจารณาทางเลือกนัน้เกษตรตอ้งหาข่าวสารขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมาเปรียบเทียบให้
มากที่สุด ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จะท าใหเ้กษตรกรเห็นแนวทางเลือกในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การมี
ขอ้มูลข่าวสารมากก็มิใช่ว่าจะท าใหก้ารตัดสินใจของเกษตรมีประสิทธิภาพได ้ถา้หากขอ้มูลนัน้ไม่อยู่ใน
ขอบเขตท่ีตอ้งการ 

1.4  ดา้นการตดัสินใจปฏิบตัิ การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรใน อ าเภอภกูระดึง จงัหวดั
เลย อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไดต้ัดสินใจปลูกออ้ย และมีการ
วางแผนไวแ้ลว้และไดมี้การจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมซึ่งช่วยใหก้ารตดัสินใจปลกูออ้ยมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ไวแ้ลว้บางส่วน ณฎัฐพนัธเ์ขจรนนัทน(์2551 อา้งถึงใน ณชัชา สวุรรณวงศ ์ , 2560) กล่าวว่าการน า
ทางเลือกที่เลือกไวไ้ปวางแผนและด าเนินการปฏิบัติใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดสรรบุคลากรและ
ทรพัยากรอย่างเหมาะสม 

1.5  ดา้นการสรา้งระบบควบคุมและประเมินผล การตัดสินใจเลือกปลูกออ้ย  ของเกษตรกรใน 
อ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย อยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ภายหลงัการปลกู



 
 

 

ออ้ย ไดมี้การติดตามและตรวจสอบผลว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และไดว้ิเคราะหปั์ญหาที่เกิดขึน้จากการ
ปลูก เพื่อใหใ้นปลูกครัง้ต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึน้รวมถึงน าขอ้มูลยอ้นหลงัเก่ียวกับผลการปลูกมาใช้
แกปั้ญหาหรือช่วยท าการตดัสินใจในครัง้ต่อไปอยู่บา้งบางส่วน ซึ่งสอดคลอ้งกับ ปริยาภทัทร เล็กประยูร 
(2559) กล่าวว่าขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจได้แก่การสรา้งระบบการควบคุมและการ
ประเมินผล ซึ่งจะช่วยเกษตรกรไดร้บัรูข้อ้มลูยอ้นเก่ียวกบัผลผลิตที่ได ้เป็นไปตามเปา้หมายหรือไม่ เพื่อช่วย
ใหเ้กษตรกรตดัสินใจในครัง้ตอ่ไปได ้โดยไดผ้ลลพัธข์องการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ 

2.ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวัด  เลย จ าแนก
ตามปัจจยัสว่นบคุคลของของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย สามารถสรุปไดด้งันี ้

2.1ปัจจัยส่วนบุคคลของของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ที่มีเพศต่างกัน ท าใหก้าร
ตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็น
วา่ เกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย มีเพศต่างกนัไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของ
เกษตรกร ในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธญัชนก ขนัศิลา (2557) ท าการศกึษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอน า้พอง จังหวดัขอนแก่น พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ที่มีเพศแตกต่างกนั สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยโดยภาพรวมไม่ต่างกนั 

2.2ปัจจัยส่วนบุคคลของของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ที่มีอายุต่างกัน ท าใหก้าร
ตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็น
วา่ เกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย มีอายตุ่างกนัไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของ
เกษตรกร ในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิรงรอง มงคลธรรม  (2557) 
ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอน า้พอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า
เกษตรกรสว่นใหญ่ที่มีอายแุตกตา่งกนั สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยโดยภาพรวมไม่ต่างกนั 

2.3 ปัจจยัส่วนบุคคลของของเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย ที่มีระดบั การศึกษาต่างกนั 
ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจัยมี
ความคิดเห็นว่า เกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย มีระดบัการศึกษาต่างกนัไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดการ
ตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกร ในอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย ซึ่ งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิรงรอง 
มงคลธรรม (2557) ท าการศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอน า้พอง จงัหวดั
ขอนแก่น พบว่าเกษตรกรสว่นใหญ่ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยโดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั 

2.4 ปัจจยัส่วนบคุคลของของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดึง จงัหวดัเลย ท่ีมีรายได้ ต่างกนั ท าใหก้าร
ตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกร โดยภาพรวมต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า 
เกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีรายไดต้่างกันเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของ
เกษตรกร ในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธญัชนก ขนัศิลา (2557) ท าการศกึษา



 
 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอน า้พอง จังหวดัขอนแก่น พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ที่มีรายไดแ้ตกตา่งกนั สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยโดยภาพรวมตา่งกนั 

2.5 ปัจจยัสว่นบคุคลของของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย ที่มี สถานะภาพตา่งกนั ท าให้
การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกร โดยภาพรวมต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็น
ว่า เกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย มีสถานะภาพต่างกนัเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ย
ของเกษตรกร ในอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญชนก ขันศิลา (2557) 
ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอน า้พอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า
เกษตรกรสว่นใหญ่ที่มีสถานะภาพแตกต่างกนั สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยโดยภาพรวมตา่งกนั 

2.6 ปัจจยัสว่นบคุคลของของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย ที่มี 
ประสบการณใ์นการปลกูออ้ยต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกร โดยภาพรวมต่างกนั 
เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย มีประสบการณใ์น
การปลกูออ้ยต่างกนัเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกร ในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพ็ญประภา เพชระบรูณิน (2557) ท าการศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการเลือกปลกู
ออ้ยของเกษตรกรในอ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น พบว่าเกษตรกรสว่นใหญ่ที่มีประสบการณใ์นการปลกู
ออ้ยแตกตา่งกนั สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยโดยภาพรวมตา่งกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวิจัยครัง้นีมี้ขอ้เสนอแนะในการวิจัยเพื่อใหเ้ป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางแก่เกษตรกร 
บคุคล หรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

1.การตัดสินใจเลือกปลูกออ้ยของเกษตรกรใน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ดา้นการสรา้งระบบ
ควบคมุและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ โดยขอ้ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ เป็นเรื่องเก่ียวกบัหลงัการปลกู
ออ้ย ท่านไดน้ าขอ้มูลยอ้นหลงัเก่ียวกับผลการปลูกมาใชแ้กปั้ญหาหรือช่วยท าการตัดสินใจในครัง้ต่อไป 
ดงันัน้ เกษตรกรที่ตดัสินใจเลือกปลกูออ้ย ควรมีการน าผลผลิตที่ไดม้าประเมินหาขอ้ผิดพลาด และทบทวน 
เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจในครัง้ตอ่ไป 

2.การตดัสินใจเลือกปลกูออ้ยของเกษตรกรใน อ าเภอภูกระดึง จังหวดัเลย ดา้นการระบุขอ้จ ากดั
ของปัจจยัมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ โดยขอ้ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เป็นเรื่องความรูเ้ก่ียวกบัการปลกูออ้ย และ
หลกัเกณฑเ์งื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ เกษตรกรที่ตดัสินใจเลือกปลกูออ้ย ควรมีระบุปัญหาไดถู้กตอ้ง
แลว้ควรพิจารณาและแยกแยะว่าอะไรที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และอะไรที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
ขอ้มลูอะไรที่ควรรู ้ก่อนตดัสินใจและ ขอ้มลูอะไรที่ท  าใหมี้แรงจงูใจในการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพดีขึน้ เชน่ 
การศกึษาในระดบัอื่นๆ หลกัเกณฑ ์วิธีการเงื่อนไขการปลกูออ้ยต่างๆ 

3.รายได ้สถานะภาพ และประสบการณใ์นการปลกูออ้ย ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกปลกูออ้ย
ของเกษตรกรในอ าเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย โดยภาพรวมตา่งกนั ดงันัน้หน่วยงานหรือภาครฐัที่เก่ียวขอ้งควร



 
 

 

จะมีการสนบัสนนุใหค้วามรูก้บัเกษตรกรรายใหม่ๆ ที่ยงัไม่มีประสบการณห์รือมีประสบการณน์อ้ย เพื่อให้
สามารถท าผลผลิตออกมาไดด้ี อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มรายไดข้องเกษตรกรอีกดว้ย ส่วนเรื่องของเครื่องจกัรหรือ
แรงงานควรมีการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือภาครฐัมากขึน้ เพื่อที่จะลดภาระส าหรบัเกษตรกรที่ ไม่มี
ครอบครวัใหญ่ หรืออยู่ในสถานะภาพโสด อย่ารา้ง ใหส้ามารถท าการปลกูหรอืเก็บเก่ียวไดส้ะดวกขึน้ 
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