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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร
ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Factors Influencing on Agricultural Income of Household in 
Northeastern Thailand

วรายุทธ  พลาศรี1*

1สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะและปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเชิงปริมาณเปน

ขอมลูทีไ่ดมาจากแบบสอบถาม จาํนวน 397 ครวัเรือน ดวยวิธกีารสุมแบบหลายข้ันตอนและทําการวิเคราะห

ขอมูลเชิงบรรยายและการวิเคราะหโดยใชเทคนิคเสนทางของอิทธิพล สวนขอมลูทีน่าํมาวิเคราะหเชิงคุณภาพ

เปนขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนแบบเจาะลึก จํานวน 18 ครัวเรือน และการสังเกต           

ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบวา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 83.40            

โดยหัวหนาครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย 50.97 ป จํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนเฉล่ีย 6.86 ป            

ทั้งนี้ครัวเรือนสวนใหญประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกขาว รอยละ 62.50 และครัวเรือนมี      

จํานวนแรงงานเฉลี่ย 2.53 คน สวนประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน          

เฉลี่ย 22.84 ป ทุนที่ใชในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉล่ีย 57,037.00 บาท โดยมีขนาดพื้นที่ทําการเกษตร

เฉลี่ย 13.84 ไร ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ชลประทานเฉลี่ย 3.69 ไร ครัวเรือนมีรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

เฉลี่ย 53,397.00 บาทตอป ทั้งนี้ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ    

ครัวเรือน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร กิจกรรม

การเกษตรประเภทการปลูกผกั/ไมดอก   กจิกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสตัว  กจิกรรมการเกษตรประเภท

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ขนาดพ้ืนที่ชลประทาน ทุน กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน              

เพศของหัวหนาครัวเรือน และประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน  สวนปจจัย

ที่มีอิทธิพลทางออมตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05               
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เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ขนาดพ้ืนท่ีทําการเกษตร กิจกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว 

กิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไร  กิจกรรม

การเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอกและกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน   

คําสําคัญ  
  แบบจําลอง   ปจจัย   อิทธิพล   รายไดจากการเกษตร   การวิเคราะหเสนทางของอิทธิพล

Abstract
  The purposes of this research were to study the characteristics and factors influencing        

on agricultural income of household in Northeastern Thailand. Data were analyzed quantitative 

derived from questionnaire of 397 households with a multi-stage random sampling, the data            

collected were analyzed descriptively and path analysis. In addition, the researcher also collected 

qualitative data from in-depth interviews held with 18 household heads and from observation, using 

the method of purposive sampling. Findings showed that most of the household heads were males 

was 83.40 percent. The age of household heads average was 50.97 years. The number of years 

of education for the household heads average was 6.86 years. The most households were agricultural      

to grow rice was 62.50 percent. The number of household labor on average was 2.53 person.        

The average experience in the agricultural of household heads was 22.84 years. The capital of 

agricultural on average was 57,037.00 baht.  The area size of agricultural on average was 13.84 

rai. The area size of an irrigation on average was 3.69 rai. Household income of the agricultural on 

average per year was 53,397.00 baht. The factors direct influencing on agricultural income of 

household at the statistically significant level of 0.05 in order from most to least were agricultural 

area size, agricultural to grow vegetables/flowers,  agricultural to livestock, agricultural to aquaculture,  

irrigation area size, capital, agricultural to grow fruit/tree, gender of household head and experience 

in the agricultural of household head. The factors an indirect influencing on agricultural income       

of household at the statistically significant level of 0.05 in order from most to least were agricultural 

area size, agricultural to livestock, agricultural to aquaculture, agricultural to grow upland crops, 

agricultural to grow vegetables/flowers and agricultural to grow fruit/tree. 

Keywords 

  Model,  Factors,  Influence,   Agricultural Income,  Path Analysis 
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บทนํา
  การที่ประชาชนสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพการเกษตร (รวมถึงครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ

การเกษตรเพ่ือเปนรายไดเสรมิ) จงึทาํใหการเปล่ียนแปลงในภาคการเกษตรสงผลตอประชาชนสวนใหญของ

ประเทศ นั่นหมายถึงความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ประเทศไดเผชิญกับปญหาความเหลื่อมลํ้าทางรายไดมาโดยตลอด  โดยเฉพาะประชาชนในภาคการเกษตร

ซึง่เปนประชาชนสวนใหญของประเทศและเปนกลุมทีม่รีะดบัรายไดของครวัเรอืนตํา่ทีส่ดุดงัจะเหน็ไดจากงาน

วิจัยของ วรายุทธ  พลาศรี (2558) ที่ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของปจจัยที่มีตอรายไดของครัวเรือนในชนบท         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบวา หวัหนาครัวเรอืนทีป่ระกอบอาชีพการเกษตรมีระดบัรายไดของ

ครัวเรือนต่ํากวาหัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพอื่น สอดคลองกับรายงานการวิเคราะหสถานการณ             

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทยป พ.ศ. 2555  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557) พบวา ในป พ.ศ. 2555 ผูที่ทํางานในภาคการเกษตรมีโอกาสเปน             

คนยากจนสงูกวาผูทีท่าํงานนอกภาคการเกษตรเกือบ 2 เทา ทัง้น้ีการสรางความสมดลุทางรายไดของคนภายใน

ประเทศตองพจิารณาการกระจายรายไดของคนภายในประเทศวามีความเหล่ือมลํา้ทางรายไดมากนอยเพยีงใด 

รัฐบาลจึงตองใหความสําคัญกับความเหล่ือมล้ําทางรายไดของคนภายในประเทศควบคูกับการขยายตัว       

ของเศรษฐกิจเสมอ ซึ่งจากการดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปรากฏวายังมี

ความเหล่ือมลํ้าของกลุมคนตาง ๆ ดังเห็นไดจากรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและ              

ความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยป พ.ศ. 2556  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (2558) พบวา ในป พ.ศ. 2556  กลุมคนที่มีรายไดสูงสุด 10 เปอรเซนต มีสวนแบงรายไดถึงรอยละ 

36.80 ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนที่มีรายไดตํ่าสุด 10 เปอรเซนต มีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 1.10 

ของรายไดทั้งหมด สงผลใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางรายไดของกลุมคนระหวางกลุมคนที่มีรายไดสูงกับ            

กลุมคนที่มีรายไดตํ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีระดับรายไดเฉล่ียตอคนตอปตํ่าสุด 

  ในการแกปญหาจาํเปนทีจ่ะตองมกีารศกึษาอยางรอบคอบถงึอทิธพิลของตวัแปรแตละตัวทีส่งผลตอ

รายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร ดังน้ัน การสรางแบบจําลองของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายไดจาก      

การประกอบอาชีพการเกษตร จะทําใหทราบถึงระดับของอิทธิพลและทิศทางความสัมพันธของแตละตัวแปร

ทีม่ตีอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรอืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซึง่จะเปนประโยชน

อยางยิ่งตอการวางแผนการจัดลําดับความสําคัญตามอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอรายไดจากการ                

ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนเพื่อการกําหนดนโยบายของภาครัฐในการที่จะเพิ่มระดับรายได            

ของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน อันเปนการลดความเหล่ือมล้ํา      

ทางรายไดของคนภายในประเทศ จึงนํามาซึ่งวัตถุประสงคการวิจัยในคร้ังนี้ 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559190

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาลักษณะของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ              

ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  2.  เพื่อสรางแบบจําลองของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ           

ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ขอบเขตการวิจัย
  1.  ศกึษาเฉพาะปจจัยการผลิตท่ีเกีย่วกบัความสามารถในการแสวงหารายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือน ซึง่เปนรายไดทีเ่กดิขึน้ในรอบปการผลิต ชวงปเพาะปลูก 2557/58 (1 พฤษภาคม 2557 

ถึง 30 เมษายน 2558) 

  2.  การประกอบอาชพีการเกษตรจาํกดัเฉพาะการประกอบอาชพีการเกษตรขัน้ปฐม โดยไมรวมธรุกจิ

ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร

  3.  ศึกษาเฉพาะปจจัยภายในครัวเรือน (ไมรวมปจจัยจากภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  

เปนตน)

สมมติฐานการวิจัย
  จากการสังเคราะหทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวน 30 ชิ้น         

โดยเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรายไดโดยตรงและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความยากจน ซึ่งผูวิจัยคัดมาเฉพาะ

งานวจิยัทีใ่ชรายไดเปนเกณฑวดัความยากจนของครวัเรอืน (เสนความยากจน) จงึไดตวัแปรจํานวน 8 ตวัแปร

ที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ซึ่งสามารถกําหนดเปนสมมติฐานใน     

การวิจัยไดดังนี้

  รายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ไดรับอิทธิพลทางตรงจากระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน ทุน จํานวนแรงงาน ขนาดพ้ืนที่ชลประทาน 

ประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรอืน เพศของหวัหนาครัวเรอืน และไดรบัอทิธพิล

ทั้งทางตรงและทางออมจากขนาดพื้นที่ทําการเกษตร และกิจกรรมการเกษตรโดยผานตัวแปรทุน

วิธีการวิจัย
  ประชากรที่ ใช ในการศึกษา  คือ  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรในเขตพื้นที่ของ                                               

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ซึ่งจากขอมูลของศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร (2557)      

พบวาครัวเรอืนในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืทีข่ึน้ทะเบยีนเกษตรกร ป พ.ศ. 2557 มจีาํนวน 3,242,140 ครวัเรือน 

สวนวิธีดําเนินการวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก และขยายความเสริมดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ
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  1. การวิจัยเชิงปริมาณ
   การกําหนดขนาดตัวอยางเพ่ือวิจัยเชิงปริมาณไดใชครัวเรือนเปนหนวยในการวิเคราะห (Unit                 

of Analysis) ซึ่งการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร  (3,242,140  ครัวเรือน)        

และขนาดของประชากรมีขนาดใหญ ดังนั้น ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจึงคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้  

(Yamane,1967, 81-86)

  จากการกําหนดขนาดตัวอยางภายใตเง่ือนไขขางตน จึงไดขนาดตัวอยางจํานวน 384 ครัวเรือน และ

สุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (แบงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเปน 3 กลุม

ตามความแตกตางของพ้ืนท่ี หลังจากน้ันจึงสุมจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และครัวเรือนในแตละกลุม       

ตามลําดับ) แตอยางไรก็ตาม ในขั้นตอนของการสุมตัวอยางในระดับครัวเรือนของแตละหมูบานไดทําการ      

สุมตวัอยางตามสดัสวนของจาํนวนครวัเรอืนในแตละหมูบานจาํนวน 24 หมูบาน (กรณหีมูบานทีค่าํนวณขนาด

ตัวอยางไดทศนิยมจะปดทศนิยมข้ึนเพ่ือใหไดขนาดตัวอยางไมนอยกวาขนาดตัวอยางข้ันตํ่า) จึงได               

ขนาดตวัอยางท้ังสิน้จาํนวน 397 ครวัเรอืน และในการเกบ็ขอมลูไดใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอื ทัง้นีแ้บบสอบถาม
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ไดผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ สาํหรบัการวิเคราะหขอมูลไดใชสถติบิรรยาย

เพื่อศึกษาลักษณะของปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน สวนสถิติ

อางอิงไดอาศัยเทคนิคการวิเคราะหเสนทางเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือน

  2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ
   การวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเสริมผล            

ทีไ่ดจากการวจิยัเชงิปรมิาณเพือ่ใหเกดิความชดัเจนสาํหรบัการอธบิายความสมัพันธระหวางตวัแปรในเชงิลึกได              

ซึ่งจะทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเลือกพ้ืนที่วิจัยและครัวเรือนกรณีศึกษาไดใชวิธีเลือก         

แบบเจาะจงจากหมูบานที่ไดจากการสุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีการ

สัมภาษณหัวหนาครัวเรือนจํานวน 18 ครัวเรือน และจากการสังเกต

ผลการวิจัย
  1.  การศึกษาลักษณะของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

   1.1 เพศของหัวหนาครัวเรือน

    หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 83.40 และ   

เพศหญิง รอยละ 16.60 ทัง้นีว้ฒันธรรมของสังคมครัวเรอืนเกษตรนิยมยกยองใหเพศชายเปนหวัหนาครวัเรอืน 

เน่ืองจากการประกอบอาชีพการเกษตรเปนอาชีพซ่ึงตองอาศัยกําลังแรงกายในการประกอบอาชีพ จึงทําให

เพศชายมีบทบาทในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว 

   1.2 อายุของหัวหนาครัวเรือน

    อายุของหัวหนาครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 50.97 ป ซึ่งการประกอบอาชีพการเกษตรใน                         

ภาคครวัเรอืนถึงแมวาจะเปนอาชพีทีเ่นนใชแรงงาน แตการทีค่รวัเรอืนในภาคการเกษตรเปนครวัเรอืนขนาดใหญ         

ที่มีแรงงานชวยหัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพ และในภาคการเกษตรยังมีแรงงานที่วางงานพรอมที่จะ      

รบัจางเปนจาํนวนคอนขางมาก รวมท้ังในปจจบุนัมกีารใชเคร่ืองจักรในภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้ เชน รถเกีย่วขาว 

และรถตัดออย เปนตน ดังนั้น ถึงแมวาหัวหนาครัวเรือนจะมีอายุมากก็สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได 

   1.3 จํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน

    จํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 6.86 ป ทั้งนี้การที่หัวหนา   

ครวัเรอืนมอีายคุอนขางมาก ซึง่ระบบการศกึษาสมยักอนเปนระบบการศกึษาภาคบงัคบัถึงระดบัประถมศกึษา

ปท่ี 4 ประกอบกับสมัยกอนครัวเรือนสวนใหญยากจนจึงไมนิยมสงบุตรหลานศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน              

จึงทําใหจํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนคอนขางตํ่า 

   1.4 กิจกรรมการเกษตร

    ครัวเรือนสวนใหญประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกขาวรอยละ 62.50 
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เนื่องจากเปนกิจกรรมการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่บริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังเปน

กิจกรรมการเกษตรที่ถายทอดมาต้ังแตบรรพบุรุษ 

   1.5 จํานวนแรงงาน

    ครัวเรือนมีจํานวนแรงงานเฉล่ีย 2.53 คน ซึ่งการท่ีครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยเฉพาะครัวเรอืนในภาคการเกษตรเปนครวัเรอืนขนาดใหญจงึสงผลใหครัวเรอืนมีจาํนวนแรงงานคอนขางมาก 

อนึ่งการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งตองอาศัยแรงงานในการประกอบอาชีพ  ดังนั้นครัวเรือนจึงตองมี     

แรงงานจํานวนหน่ึงเพ่ือทาํการเกษตรและแรงงานดังกลาวจะเกิดการวางงานข้ึนในชวงนอกฤดูทาํการเกษตร 

   1.6 ประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน

    หัวหนาครัวเรือนมีประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉล่ียเทากับ 22.84 ป 

ทัง้นีห้วัหนาครวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีการเกษตรโดยเฉพาะการทําไรและการทํานา ซึง่เปนอาชพีทีห่วัหนาครวัเรือน

ไดทํามาตั้งแตอายุยังนอยสืบตอจากบรรพบุรุษ จึงทําใหมีประสบการณมากเกี่ยวกับการทําการเกษตร 

   1.7 ทุน

    ครัวเรือนมีทุนท่ีใชในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉล่ียเทากับ 57,037 บาท อนึ่งใน       

การวิจัยครั้งนี้ทุนประกอบดวย สินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน) และเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการประกอบอาชีพ

การเกษตร ซึง่จากการศึกษาพบวา การประกอบอาชีพการเกษตรของภาคครัวเรอืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปนกิจการขนาดเล็กจึงใชเงินทุนนอย โดยเงินทุนสวนใหญจะเนนไปทางดานการซ้ือปจจัยผันแปรเปนหลัก 

เชน ปุย และเมล็ดพันธุ เปนตน

   1.8 ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร

    ครัวเรือนมีขนาดพ้ืนที่ทําการเกษตรเฉลี่ยเทากับ 13.84 ไร โดยครัวเรือนสวนใหญเปน      

ครัวเรือนท่ีมีพื้นที่ทําการเกษตรเปนมรดกตกทอดมาต้ังแตบรรพบุรุษ จึงทําใหขนาดพ้ืนที่ทําการเกษตรมี   

จาํนวนลดลงไปตามสัดสวนของจํานวนผูสบืมรดก ทัง้นีค้รวัเรอืนทีม่พีืน้ทีท่าํการเกษตรจํานวนนอยมกัประกอบอาชีพ

อื่นเพื่อเปนอาชีพเสริมรายไดใหกับครัวเรือน เชน อาชีพรับจางทั่วไป เปนตน 

   1.9 ขนาดพื้นที่ชลประทาน

    ครัวเรือนมีขนาดพ้ืนท่ีชลประทานเฉล่ียเทากับ 3.69 ไร เนื่องจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเปนที่ราบสูงซึ่งเปนอุปสรรคตอการทําระบบชลประทานเพ่ือใหนํ้าเขาถึง

พืน้ทีก่ารเกษตร จงึทาํใหขนาดพ้ืนทีช่ลประทานคอนขางนอย ซึง่พืน้ทีท่ีอ่ยูในเขตชลประทานสวนใหญจะเปน

พื้นที่ราบลุมโดยครัวเรือนจะประกอบอาชีพทํานาและสามารถประกอบอาชีพทํานาไดปละ 2 ครั้ง คือ นาป

และนาปรัง 

   1.10 รายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน

    ครวัเรอืนมรีายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรเฉลีย่เทากบั 53,397 บาทตอป ซึง่เหน็

ไดวาครวัเรอืนสวนใหญมรีะดับรายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรคอนขางต่ําเนือ่งจากครวัเรือนมปีจจัย

การผลิตไมวาจะเปนพืน้ทีท่าํการเกษตรและทนุคอนขางนอย จงึทาํใหระดบัผลผลิตทีไ่ดตํา่ไปดวยประกอบกับ

ราคาผลผลิตทางการเกษตรไมสูงมากนัก 
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  2.  การสรางแบบจําลองของปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

   กอนท่ีจะนําขอมูลเพื่อวิเคราะหดวยเทคนิคเสนทางของอิทธิพลโดยวิธีการถดถอยพหุคูณ              

ไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในทางสถิติจํานวน 7 ตัวแปร (เฉพาะตัวแปรตอเนื่อง) ในเงื่อนไข 4 ขอ 

ไดแก การแจกแจงแบบปกต ิ(Normal Distribution) ความแปรปรวนคงที ่(Constant Variance) ความสมัพนัธ

ระหวางตัวแปรอิสระ (Measures of Collinearity) ความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linearity) พบวา ตัวแปร

ประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน (Exp) ที่ไดจากการสํารวจเปนไปตาม      

ขอตกลงเบ้ืองตนในทางสถิต ิสวนตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) ตวัแปร

ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (Edu) ตัวแปรขนาดพื้นที่ทําการเกษตร (Lan) ตัวแปรทุน (Cap) ตัวแปร

จํานวนแรงงาน (Lab) และตัวแปรขนาดพ้ืนที่ชลประทาน (Irr) มีลักษณะการแจกแจงของขอมูลไมปกติ           

จึงไดทําการใสล็อกการิทึมฐานธรรมชาติ (Natural Logarithm : Ln) ใหกับขอมูล และไดกําหนดช่ือตัวแปร

ใหมเปน Ln Inc , Ln Edu , Ln Lan , Ln Cap , Ln Lab และ Ln Irr ตามลําดับ แลวจึงทําการตรวจสอบตัวแปร

ดังกลาวพบวา เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนในทางสถิติ สวนตัวแปรที่มีมาตรวัดในระดับนามบัญญัติ ไดแก 

ตวัแปรเพศของหวัหนาครวัเรอืน (Sex) และตวัแปรกจิกรรมการเกษตร (Agr) ไดทาํการกาํหนดรหสัเพือ่แปลง

เปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) โดยใหหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิงและกิจกรรมการเกษตรประเภท

การปลูกขาวเปนฐานในการเปรียบเทียบ 

   2.1 แบบจําลองของสมการอิทธิพล (แบบจําลองในรูปของคามาตรฐาน)

    เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์เสนทางในรูปของคามาตรฐานไมมีหนวย ดังนั้น จึงสามารถนํา

คาสัมประสิทธิ์ดังกลาวเพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลที่ตัวแปรอิสระแตละตัวมีตอตัวแปรตามได ซึ่งสามารถเขียน

สมการแบบจําลองในรูปของคามาตรฐานไดดังนี้

                 Ln Inc    =   0.506 Ln Lan +  0.265 Ln Cap +  0.299 Ln Irr – 0.046  Exp  +  

0.156 Sex + 0.490 Veg +  0.243 Fru + 0.487 Lis +  0.336 Aqc  

     โดยที่

    Ln Cap   =   0.972 Ln Lan – 0.251 Upl + 0.232 Veg +  0.184 Fru + 0.550 Lis +  

0.359 Aqc  

    จากสมการแบบจําลองในรูปของคามาตรฐาน จึงสามารถเปรียบเทียบอิทธิพลทางตรงท่ี

ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc) เรียงตามลําดับจาก

มากไปนอย ไดแก ขนาดพ้ืนที่ทําการเกษตร (Ln Lan) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก (Veg) 

กิจกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว (Lis) กิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า (Aqc)       

ขนาดพื้นที่ชลประทาน (Ln Irr) ทุน (Ln Cap) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru)        

เพศของหัวหนาครัวเรือน (Sex) ประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน (Exp) 

นอกจากน้ียงัพบวา ขนาดพ้ืนทีท่าํการเกษตร (Ln Lan) กจิกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไร (Upl) กจิกรรม
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การเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก (Veg) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) 

กิจกรรมการเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว (Lis) และกิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า (Aqc) 

มีอิทธิพลทางตรงตอทุน (Ln Cap) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงมีอิทธิพลทางออมตอรายไดจาก                                  

การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc)

   จากสมการแบบจําลองในรูปของคามาตรฐานดังกลาว ซึ่งแสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง

ของตวัแปรอสิระทีม่ตีอตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรของครวัเรอืน จงึสามารถนาํมาแสดงได 

ดังภาพที่ 1 

 

  ภาพที่ 1: แผนภาพผลการวิเคราะหเสนทางของอิทธิพลในรูปของคามาตรฐาน
   

   จากคาสมัประสิทธิอ์ทิธพิลทางตรงของตัวแปรอิสระท่ีมตีอตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครวัเรอืนดังภาพที ่1 จงึสามารถหาคาสัมประสทิธิอ์ทิธพิลทางออมและอทิธพิลรวมของตวัแปร

อิสระมีตอตัวแปรรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนได ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1  

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระที่มีตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือน

    

Ln Lan 0.506 0.257 0.763 

Ln Cap 0.265 - 0.265 

Ln Irr 0.299 - 0.299 

Exp -0.046 - -0.046 

Sex 0.156 - 0.156 

Upl - -0.066 -0.066 

Veg 0.490 0.061 0.551 

Fru 0.243 0.048 0.291 

Lis 0.487 0.145 0.632 

Aqc 0.336 0.095 0.431 

  2.2 แบบจําลองของสมการพยากรณ (แบบจําลองในรูปของคาปกติ)

   เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์เสนทางในรูปของคาปกติของแตละตัวแปรมีหนวยในการวัด ดังนั้น        

จงึสามารถนาํคาสมัประสทิธิด์งักลาวมาใชในการพยากรณตวัแปรตามได ซึง่สามารถเขยีนสมการแบบจาํลอง

ในรูปของคาปกติเพื่อใชในการพยากรณตัวแปรตามไดดังนี้

               Ln Inc    =   6.103 + 0.453 Ln Lan +  0.268 Ln Cap +  0.258 Ln Irr – 0.002  Exp  +  

0.240 Sex + 1.462 Veg +  0.909 Fru + 1.307 Lis +  1.068 Aqc  

   โดยที่

   Ln Cap   =   8.214 + 0.993 Ln Lan – 0.528 Upl + 1.190 Veg +  0.656 Fru + 1.958 Lis 

+  1.967 Aqc  

   1) ตวัแปรขนาดพืน้ทีท่าํการเกษตร (Ln Lan) มคีาสัมประสทิธิใ์นรปูของคาปกต ิเทากบั 0.453 

หมายถึง ถาครัวเรือนมีขนาดพื้นที่ทําการเกษตร (Lan) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหรายไดจากการ         

ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) เพิม่ขึน้รอยละ 0.453 นอกจากน้ีตวัแปรขนาดพ้ืนท่ีทาํการเกษตร                 

(Ln Lan) ยังมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ 0.993 

หมายถึง ถาครวัเรอืนมขีนาดพืน้ทีท่าํการเกษตร (Lan) เพิม่ขึน้รอยละ 1 จะมผีลทาํใหทนุทีใ่ชในการประกอบอาชีพ

การเกษตร (Cap) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.993 
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   2) ตัวแปรทุน (Ln Cap) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ 0.268 หมายถึง ถาครัวเรือน

มีทุน (Cap) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc)            

เพิ่มขึ้นรอยละ 0.268

   3) ตัวแปรขนาดพ้ืนที่ชลประทาน (Ln Irr) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ 0.258     

หมายถึง ถาครัวเรือนมีขนาดพ้ืนที่ชลประทาน (Irr) เพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะมีผลทําใหรายไดจากการ                  

ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) เพิ่มข้ึนรอยละ 0.258

   4) ตัวแปรประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน (Exp)                            

มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ – 0.002 หมายถึง ถาหัวหนาครัวเรือนมีประสบการณใน                      

การประกอบอาชีพการเกษตร (Exp) เพิ่มสูงขึ้น 1 ป จะมีผลทําใหรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร              

ของครัวเรือน (Inc) ลดลง 0.002 เทา

   5) ตัวแปรเพศของหัวหนาครัวเรือน (Sex) ซึ่งในท่ีนี่คือ หัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศชายมีคา

สัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ เทากับ 0.240 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนท่ีเปนเพศชายมีระดับรายไดจาก          

การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิง 0.240 เทา

   6) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก (Veg) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของ       

คาปกติ เทากับ 1.462 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก 

จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่                   

ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.462 เทา นอกจากน้ีตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภท           

การปลูกผัก/  ไมดอก (Veg) ยังมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของ               

คาปกติ เทากับ 1.190  หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก 

จะมีระดับของทุน (Cap) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.190 เทา 

   7) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของ

คาปกติ เทากับ 0.909 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/              

ไมยืนตน จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือน          

ที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 0.909 เทา นอกจากน้ีตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภท       

การปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) ยังมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในรูป                 

ของคาปกติ เทากับ 0.656 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/              

ไมยืนตน จะมีระดับของทุน (Cap) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว         

0.656 เทา 

   8) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว (Lis) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ 

เทากับ 1.307 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว (ปศุสัตว)              

จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่                   

ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.307 เทา นอกจากน้ีตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภท           
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การเลี้ยงสัตว (Lis) ยังมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในรูปของคาปกติ           

เทากบั 1.958 หมายถึง หวัหนาครวัเรอืนทีป่ระกอบกจิกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว จะมรีะดบัของทุน 

(Cap)  สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.958 เทา 

   9) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า (Aqc) มีคาสัมประสิทธ์ิในรูปของ

คาปกต ิเทากบั 1.068  หมายถงึ หวัหนาครวัเรอืนทีป่ระกอบกจิกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลีย้งสตัวนํา้ 

จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Inc) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่                   

ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.068 เทา นอกจากนี้ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภท           

การเพาะเล้ียงสตัวนํา้ (Aqc) ยงัมคีวามสมัพันธกบัตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมีคาสัมประสิทธิใ์นรปูของคาปกติ 

เทากับ 1.967 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                   

จะมีระดับของทุน (Cap) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาว 1.967 เทา 

   10) ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไร (Upl) ไมมีอิทธิพลทางตรงตอรายไดจาก

การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc) หมายถึง หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรมการเกษตร

ประเภทการปลูกพืชไร จะมีระดับรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc) ไมแตกตาง

กับหัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

อนึ่ง ตัวแปรกิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไรมีความสัมพันธกับตัวแปรทุน (Ln Cap) โดยมี                   

คาสัมประสิทธ์ิในรูปของคาปกติ เทากับ -0.528 หมายถึง หัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตร

ประเภทการปลูกพืชไร จะมีระดับของทุน (Cap) ตํ่ากวาหัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบกิจกรรมการเกษตร     

ประเภทปลูกขาว 0.528 เทา

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ผลการศกึษาพบวา ขนาดพืน้ทีท่าํการเกษตรมอีทิธิพลทางบวกตอรายไดจากการประกอบอาชพี

การเกษตรของครัวเรอืน ซึง่เปนไปตามสมมติฐานการวิจยั เนือ่งจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรอืน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการใชกรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมที่ไดรับการถายทอดมาต้ังแตบรรพบุรุษ             

จึงไมไดใชเทคโนโลยีการผลิตมากเหมือนกับการผลิตในภาคธุรกิจหรือฟารมขนาดใหญ ทําใหผลผลิตทาง  

การเกษตรข้ึนอยูกับขนาดพ้ืนที่ทําการเกษตรเปนหลัก สงผลใหขนาดพ้ืนที่ทําการเกษตรมีอิทธิพลมากกวา

ตัวแปรอื่น สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549) และ Ghafoor, Hussain, 

Naseer, Ishaque & Baloch (2010) ที่พบวาขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนปจจัยที่มีผลตอรายไดทาง  

การเกษตรของครัวเรอืน โดยเฉพาะงานวิจยัของ Ibekwe (2010) พบวาขนาดพ้ืนทีก่ารเกษตรเปนปจจยัทีส่าํคญั

ที่สุดในการผลิตสําหรับฟารมเกษตรในชนบท ซึ่งจะกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการกํากับดูแลและ     

การจัดการ

  2. ผลการศึกษาพบวา ขนาดพ้ืนที่ชลประทานมีอทิธิพลทางบวกตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยถาไมนับรวมกิจกรรมการเกษตร ขนาดพ้ืนที่
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ชลประทานจะมีอิทธิพลรองจากขนาดพื้นที่ทําการเกษตร เนื่องจากสภาพพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืซ่ึงมลีกัษณะเปนทีร่าบสงูแบบดนิรวนปนทรายจงึไมคอยอุมนํา้ ทาํใหดนิมสีภาพแหงแลงไมเหมาะสม

กับการเพาะปลูก สงผลใหผลผลิตต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่การเกษตรที่อยูในเขตชลประทาน นอกจากนี้

พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานยังทําใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งปจึงทําใหรายไดจาก

การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนสูงกวาครัวเรือนที่มีพื้นที่การเกษตรอยูนอกเขตชลประทาน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของเฉลิมศาสตร วิเชียรเพริศ (2550) ซึ่งพบวาพื้นที่เขตชลประทานเปนปจจัยหนึ่ง    

ทีส่งผลตอโอกาสท่ีครวัเรอืนเกษตรจะยากจนหรือไมยากจน (ใชรายไดเปนเกณฑวดัความยากจน) รวมท้ังผล

จากการวิจยัของสํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบวาพืน้ท่ีในเขตชลประทานเปนปจจัยท่ีมผีลตอฐานะ

ของครัวเรือนเกษตร 

  3. ผลการศึกษาพบวา ทุนมีอิทธิพลทางบวกตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ          

ครัวเรือน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยมีอิทธิพลใกลเคียงกับอิทธิพลของขนาดพ้ืนที่ชลประทาน 

เนื่องจากทุนเปนปจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง โดยทุนสวนใหญในการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน          

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจะเกีย่วของกบัสนิทรพัยหมนุเวยีนหรอืปจจยัผันแปร ดงันัน้ เมือ่ใชปจจยัการผลติ

ประเภทผันแปรเพิ่มขึ้นผลผลิตที่ไดรับก็จะเพิ่มข้ึนซ่ึงหมายถึงรายไดที่เพ่ิมขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ครัวเรือน            

ที่มีทุนมากยอมสามารถที่จะประกอบอาชีพการเกษตรไดหลากหลายกิจกรรมการเกษตร อันนํามาซึ่งรายได  

ที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของสนิรัช แกวมี (2549) พบวาขนาดฟารม (ขนาดของเงินทุน)  

เปนปจจัยที่มีผลตอความยากจน (ใชรายไดเปนเกณฑวัดความยากจน) และงานวิจัยของ Obike, Ukoha & 

Ezeh (2011) พบวาสินทรัพยรวมทั้งทุนเปนปจจัยที่สงผลตอรายไดของครัวเรือนเกษตรกรรม 

  4. ผลการศกึษาพบวา เพศของหวัหนาครวัเรอืนซึง่ในทีน่ีค้อืหวัหนาครวัเรอืนทีเ่ปนเพศชายมอีทิธิพล

ทางบวกตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครวัเรอืน นัน่หมายถงึหวัหนาครวัเรอืนทีเ่ปนเพศชาย

มรีะดบัรายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรของครวัเรอืนสงูกวาหวัหนาครวัเรอืนทีเ่ปนเพศหญงิซึง่เปนไป

ตามสมมติฐานการวิจยั เนือ่งจากครัวเรือนใดท่ีหวัหนาครัวเรือนเปนเพศหญิงสวนใหญจะเปนครัวเรือนท่ีสามี

ของหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิตหรือพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพได ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการ                 

ประกอบอาชีพโดยเฉพาะการประกอบอาชีพการเกษตร สงผลใหครวัเรอืนทีห่วัหนาครัวเรอืนเปนเพศหญิงสวนใหญ

ตองจางแรงงานในการทําการเกษตรจึงทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปน

เพศชาย ประกอบกบัหวัหนาครัวเรือนท่ีเปนเพศหญิงนอกจากจะทํางานแลวยงัตองดูแลสามีทีป่วยหรือพกิาร

ทําใหหัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิงตองรับภาระหนาที่มากขึ้น จึงทําใหระดับรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนต่ํากวาครัวเรือนท่ีหัวหนาครัวเรือนเปนเพศชาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ              

เฉลิมศาสตร  วิเชียรเพริศ (2550) ซึ่งพบวาเพศของหัวหนาครัวเรือนเปนปจจัยที่สงผลตอโอกาสท่ีครัวเรือน

เกษตรจะประสบปญหาความยากจน (ใชรายไดเปนเกณฑวัดความยากจน) 

  5. ผลการศกึษาพบวา ประสบการณในการประกอบอาชพีการเกษตรของหวัหนาครวัเรอืนมอีทิธพิล

ทางลบตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนซึ่งขัดแยงกับแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัย
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ของวงศธร  กฤตยกุลชาติ (2554) ซึ่งพบวา อายุการทํางานหรือประสบการณทํางานมีผลตอความแตกตาง   

ทางรายไดของครัวเรือน ทั้งนี้ เนื่องจากนิยามศัพทของรายไดครัวเรือนของวงศธร  กฤตยกุลชาติ (2554)         

เปนรายไดรวมท้ังหมดของครัวเรือนท้ังท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรและจากการทํางานอยางอ่ืน

นอกภาคการเกษตร เชน เงินเดือนจากการทํางาน เปนตน จึงทําใหประสบการณทํางานมีผลตอรายไดของ

ครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน ขณะที่การนิยามศัพทของรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน

ในครั้งนี้เปนรายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรเทานั้น ประกอบกับการประกอบอาชีพการเกษตร

ของภาคครัวเรือนมีกระบวนการผลิตท่ีไมซับซอน แตจะเนนการใชกําลังแรงกายในการคอยควบคุมดูแลใน

แตละขั้นตอนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกขาวและการปลูกพืชไร  ขณะเดียวกันหัวหนาครัวเรือน                                

ที่มีประสบการณมากสวนใหญจะมีอายุมากดวย ทําใหเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพการเกษตรจึงตอง

จางแรงงานเพิม่ขึน้สงผลทําใหตนทนุเพิม่ขึน้ จงึทาํใหระดบัรายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรของครวัเรือน

ลดลง แตอยางไรก็ตาม อทิธพิลของตัวแปรประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหวัหนาครวัเรอืน

ที่มีตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนนับวานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่น

  6. ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมการเกษตรมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

ของครัวเรือนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผลตอบแทนตอหนวยจากการประกอบกิจกรรม

การเกษตรแตละประเภทมีความแตกตางจากกิจกรรมการเกษตรประเภทปลูกขาวซ่ึงเปนกิจกรรมการเกษตร

ที่ใชเปนฐานในการเปรียบเทียบในคร้ังน้ี โดยเฉพาะกิจกรรมการเกษตรประเภทเล้ียงสัตวและการปลูกผัก/     

ไมดอก ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกสูงกวากิจกรรมการเกษตรประเภทอ่ืน ทั้งนี้เปนเพราะการประกอบกิจกรรม

การเกษตรประเภทเลี้ยงสัตวและการปลูกผัก/ไมดอกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีการทําในรูปแบบของ

ธรุกจิลกัษณะของฟารมซึง่ในแตละปสามารถจาํหนายผลผลติไดหลายครัง้ในระดบัราคาทีค่อนขางสงู จงึทาํให

กิจกรรมการเกษตรประเภทดังกลาวมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรคอนขางสูง 

สอดคลองกับผลการวิจัยของปุณณปณฑ  ขันโมลี (2553) พบวากิจกรรมการผลิตเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ       

ทีม่ผีลกระทบตอความไมเทาเทียมกนัของรายได และสาํนกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร (2556) พบวาแหลงรายได 

(กิจกรรมการเกษตร) เปนปจจัยที่มีผลตอฐานะของครัวเรือนเกษตร รวมทั้ง Talukder (2014) พบวา                

แหลงรายไดหรือกิจกรรมในการประกอบอาชีพเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดของครัวเรือน

  7. ผลการศกึษาพบวา ระดับการศกึษาของหวัหนาครัวเรอืนไมมอีทิธพิลตอรายไดจากการประกอบอาชพี

การเกษตรของครัวเรือนซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย จึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ                          

สาํนักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ซึง่พบวาการศึกษาของหวัหนาครวัเรอืนเปนปจจยัทีม่ผีลตอฐานะของ           

ครัวเรือนเกษตร ทั้งน้ีเนื่องจากนิยามศัพทของรายไดครัวเรือนของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2556)       

เปนรายไดรวมท้ังหมดของครัวเรือนท้ังท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรและจากการทํางานอยางอ่ืน

นอกภาคการเกษตร เชน เงินเดือนจากการทํางาน เปนตน จึงทําใหระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน            

มีอิทธิพลตอรายไดของครัวเรือน ขณะที่การนิยามศัพทของรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของ        

ครัวเรือนในคร้ังนี้เปนรายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรเทาน้ัน ประกอบกับลักษณะของ                 
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การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการประกอบอาชีพในครัวเรือน  

โดยมีกระบวนการผลิตท่ีไมซับซอนซ่ึงไดเรียนรูกรรมวิธีการผลิตตอ ๆ กันมาต้ังแตบรรพบุรุษโดยเฉพาะ            

การปลกูขาวและการปลกูพืชไร รวมทัง้การจาํหนายผลผลิตเปนการจาํหนายทีม่ชีองทางจาํหนายคลาย ๆ  กนั 

โดยการนําผลผลิตในลกัษณะผลผลิตขัน้ปฐมทีไ่มไดแปรรูป จาํหนายผานลานรบัซ้ือในทองถิน่ โรงสขีาว และ

โรงงานในทองถิน่แลวแตกรณ ีซึง่เกษตรกรไมตองใชความรูพเิศษหรอืความเช่ียวชาญมากนัก ดงันัน้ จงึทาํให

ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (สวนใหญเปนการศึกษาสายสามัญ) ไมมีอิทธิพลตอรายไดจากการ

ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน 

  8.  ผลการศึกษาพบวา จํานวนแรงงานในครัวเรือนไมมีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพ

การเกษตรของครัวเรือนซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย จึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักวิจัย

เศรษฐกจิการเกษตร (2556) ซึง่พบวาจาํนวนสมาชกิทีอ่ยูในวยัแรงงานเปนปจจยัทีม่ผีลตอฐานะของครวัเรอืน

เกษตร ทั้งนี้ เนื่องจากนิยามศัพทของรายไดครัวเรือนของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2556) เปนรายได

รวมท้ังหมดของครัวเรือนท้ังที่เกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตรและจากการทํางานอยางอ่ืนนอก               

ภาคการเกษตรดงัไดกลาวมาแลวขางตน จงึทาํใหจาํนวนแรงงานในครวัเรอืนมีอทิธพิลตอรายไดของครวัเรอืน   

ขณะทีก่ารนยิามศพัทของรายไดจากการประกอบอาชพีการเกษตรของครวัเรือนในครัง้นีเ้ปนรายไดทีเ่กดิจาก

การประกอบอาชีพการเกษตรในครัวเรือนเทานั้น ประกอบกับลักษณะของการประกอบอาชีพการเกษตรของ

ครวัเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการประกอบอาชีพในครัวเรือนซ่ึงมขีนาดพ้ืนทีท่าํการเกษตรไมใหญ

มากนกัจึงเกดิความไมสมดุลกบัจาํนวนแรงงานในครวัเรือน รวมท้ังการประกอบอาชพีการเกษตรของครวัเรือน

มีชวงวางเวนจากการทํางานในชวงรอเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะการปลูกขาวและการปลูกพืชไร                

จึงกอใหเกิดการวางงานแฝงเกิดขึ้นในภาคการเกษตร รวมท้ังในปจจุบันมีแนวโนมในการนําเคร่ืองทุนแรง     

มาใชในการทําการเกษตรเพ่ิมขึ้นซึ่งสามารถทดแทนแรงงานไดคอนขางดี เชน รถเกี่ยวขาว และรถตัดออย 

เปนตน (แตอยางไรก็ตามกระบวนการผลิตยงัเปนแบบด้ังเดมิ) จงึทาํใหจาํนวนแรงงานในครัวเรอืนไมมอีทิธพิล

ตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน 

สรุป
  ผลการศึกษาลักษณะของตัวแปรท่ีมอีทิธพิลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา หัวหนาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตรสวนใหญเปนเพศชาย              

รอยละ 83.40 หัวหนาครัวเรือนมีอายุเฉลี่ยเทากับ 50.97 ป จํานวนปที่ใชในการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน

เฉลีย่ 6.86 ป ครวัเรอืนสวนใหญประกอบกจิกรรมการเกษตรประเภทการปลกูขาวรอยละ 62.50 และครวัเรอืน

มีจํานวนแรงงานเฉลี่ย 2.53 คน สวนประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน      

เฉลี่ย 22.84 ป ทุนที่ใชในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉล่ีย 57,037.00 บาท ขนาดพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 

13.84 ไร    ครัวเรอืนมขีนาดพืน้ทีช่ลประทานเฉล่ีย 3.69 ไร และครัวเรอืนมรีายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร

เฉล่ีย 53,397.00 บาทตอป สวนปจจัยท่ีมอีทิธพิลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนใน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตร          

ของครวัเรอืน (Ln Inc) ทีร่ะดบันยัสาํคัญ 0.05 เรยีงตามลาํดบัจากมากไปนอย ไดแก ขนาดพืน้ทีท่าํการเกษตร 

(Ln Lan) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก (Veg) กิจกรรมการเกษตรประเภทการเล้ียงสัตว 

(Lis) กิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (Aqc) ขนาดพ้ืนที่ชลประทาน (Ln Irr) ทุน (Ln Cap) 

กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) เพศของหัวหนาครัวเรือน (Sex) และประสบการณ

ในการประกอบอาชีพการเกษตรของหัวหนาครัวเรือน (Exp) นอกจากนี้ยังพบวา ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร      

(Ln Lan) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกพืชไร (Upl) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกผัก/ไมดอก 

(Veg) กิจกรรมการเกษตรประเภทการปลูกไมผล/ไมยืนตน (Fru) กิจกรรมการเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว 

(Lis) และกิจกรรมการเกษตรประเภทการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า (Aqc) มีอิทธิพลทางตรงตอทุน (Ln Cap) ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 จึงมีอิทธิพลทางออมตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน (Ln Inc)          

โดยสงผานทุน (Ln Cap) 

  ผลที่ไดจากขอคนพบของการวิจัยในครั้งนี้ จึงนําไปสูขอเสนอแนะแนวทางการนําไปใชประโยชน     

เชิงนโยบาย ไดแก ภาครัฐควรใหความสําคัญกับขนาดพ้ืนท่ีทําการเกษตรของครัวเรือนซ่ึงการศึกษาพบวา       

มีอิทธิพลตอรายไดจากการประกอบอาชีพการเกษตรสูงกวาตัวแปรอ่ืนรวมท้ังการสงเสริมการใชพื้นท่ี         

ทําการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อใหพื้นที่การเกษตรสามารถกอใหเกิดผลผลิตตอปไดสูงสุด         

และขยายพื้นที่เขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุมใหไดรับนํ้าเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป ตลอดจน         

การสงเสริมใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรเพ่ือทําการเกษตรครบวงจรและการใชทุนรวมกันซ่ึงจะกอใหเกิด

การประหยัดตอขนาดได    สวนขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอไป ควรทาํการวจิยัโดยแยกศึกษาแตละกจิกรรม

การเกษตร ซึ่งจะทําใหกรอบแนวคิดการวิจัยหรือขอบเขตของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตามมีความชัดเจน

และเจาะจงมากขึน้ อนึง่การกาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยัเชงิปรมิาณควรมกีารวจิยัเชงิคณุภาพควบคูไปดวย

กับการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือจะยืนยันไดวาตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัยมีความเหมาะสมกับพื้นที่วิจัย

จริง ๆ อันจะทําใหกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณมีความถูกตองเหมาะสมและนาเชื่อถือยิ่งข้ึน 
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