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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีของเกษตรกร 

ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม 

Determinant Factors towards Decision Making for the Color Rice Planting of 

Farmers in Chiang Rai  

and Chiang Mai Provinces 

   พิเชฐ ไชยวงค0 1 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกษตรกรเลือกปลูกขาวสี 3 พันธุ ไดแก 

ขาวหอมมะลิแดง ไรซเบอรร่ี และกํ่าลานนา(เหนียวดํา) ของเกษตรกรจังหวัดเชียงราย

และเชียงใหม โดยใชการเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรผูปลูกขาวสีในจังหวัดเชียงราย

และเชียงใหม จํานวน 320 ตัวอยาง ดวยแบบจําลอง Multinomial Logit และ

กําหนดใหขาวพันธุหอมนิลเปนกรณีพื้นฐานผลการศึกษาพบวาปจจัยที่กําหนดการเลือกพันธุขาวทั้ง 3 พันธุอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ คือ การเขารวมกลุมของเกษตรกร วัตถุประสงคผลิตเพื่อบริโภคแลวจริงขาย สําหรับตนทุนการ

เพาะปลูก (นาปรัง) การมีมาตรฐานรับรองการผลิต เปนปจจัยที่กําหนดการเลือกปลูกขาวไรซเบอรร่ีและกํ่าลานนา 

สวนประสบการณในการปลูกขาวสี และการผลิตแบบมีพันธะสัญญานั้นมีผลตอการเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดงและกํ่า

ลานนา นอกจากนี้ยังพบวาขนาดของพื้นที่ปลูกมีผลตอการปลูกขาวหอมมะลิแดงและไรซเบอรร่ี การศึกษายังพบวา

ปจจัยรายไดจากการเพาะปลูก(นาป) ยังมีผลตอการเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดง ปจจัยดานราคาขาวเปลือกแหงมีผล

ตอการเลือกปลูกขาวไรซเบอรร่ี และพื้นที่ราบลุมมีผลตอการเลือกปลูกขาวกํ่าลานนาดวย ดังนั้นนโยบายที่จะจูงใจให

เกษตรกรเลือกปลูกขาวสีมากข้ึนไดแก การใหความรูแกเกษตรกร การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวสีแบบมีพันธะ

สัญญาและราคารับซื้อที่เปนธรรม รวมถึงการสงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตขาวสีไดรับการรับรองมาตรฐานทางดานการ

ผลิตตางๆ เชน มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน 

คําสําคัญ: ขาวสี พันธุขาว การปลูกขาว แบบจําลองมัลตโินเมยีลโลจิต เชียงใหมเชียงราย 

 

The objective of this study was to identify determinant factors of farmer’s 

choosing for colored rice planting for three types; Red jasmine rice, Rice berry 

and black sticky rice (Hom Nin) in Chiangrai and Chiangmai provinces. 320 

questionnaires were collected from those farmers who planted colored rice 

in these two provinces. Multinomial logistic regression was employed for data analysis by assigning 

black sticky rice (Hom Nin) as a based category. The study found that the significant determinant 
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factors choosing three colored rice plantation included their participation with farmer group, planting 

for their own consumption and selling the left over, cost for dry season rice plantation, having 

standard of production, these factors determined for Rice Berry and Black sticky rice (Hom Nin) 

plantation. While experience of colored rice plantation and production based contract were 

determinant factors towards Red Jasmine rice and Black sticky rice plantation. In addition, size of 

production was a determinant factor towards red jasmine rice and Rice Berry plantation. Moreover, 

Income from in season rice plantation was a determinant factor toward red jasmine rice plantation. 

While cost of paddy was a determinant factor towards Rice Berry plantation. Black sticky rice (Hom 

Nin) plantation was determined by having low land geography for plantation. In terms of policy 

recommendations, in order to draw an attention from farmer choosing colored rice plantation were 

providing colored rice plantation knowledge, supporting and promoting plantation based contract 

and having a  reasonable selling price and promoting standard of production such as standard of 

farmer’s good practices, using bio-agriculture standard for plantation. 

Keywords: Colored-rice, Rice Varieties, Rice Implantation, Multinomial Logit, Chiang Mai, Chiang Rai 

  

ปจจุบันผูบริโภคไดตระหนักและใหความสําคัญกับการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคาและ

ประโยชนตอรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกบริโภคกลุมขาวสี (Color Rice) เชน 

ข า ว ห อ ม แ ด ง  ข า ว ห อ ม นิ ล  ข า ว กํ่ า ล า น น า  ข า ว ไ ร ซ - 

เบอรร่ี เปนตน (สุทธาภา อมรวิวัฒน,2555) โดยขาวสีเหลานี้มสีารที่เปนคุณประโยชนตอ

รางกายมากมาย เชน สารแอนโธไซยานินซึ่งเปนสารในกลุมตานอนุมูลอิสระและสารแกมมาโอไรซานอลที่ชวยกระตุน

การทํางานของฮอรโมนในรางกาย รวมถึงยังอุดมดวยสารอาหาร ธาตุเหล็ก โปรตีน วิตามินและเกลือแรที่จําเปนตอ

รางกายอีกดวย ดังนั้นขาวสีจึงเปนที่ตองการของตลาดในปจจุบันและตางประเทศ 

  ในดานการผลิตการปลูกขาวสีเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ใหผลตอบแทนสูงกวาขาวขาว เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภคขาวเฉพาะกลุมที่เล็งเห็นคุณประโยชนของขาวสี ยกตัวอยางกรณีของ นายกิมหงวน ชางทอง

คลองสี่ ที่ผันตนเองมาปลูกขาวไรซเบอรร่ี เนื่องจากเห็นถึงคุณประโยชนที่มีอยูในขาว และสามารถจําหนายไดในราคา

สูงกวาขาวขาว (ASTVผูจัดการออนไลน, 2558) นอกจากนี้ขาวไรซเบอรร่ียังเปนที่ถูกอางถึงวาเปนพันธุขาวที่กําลัง

ไดรับการสนใจจากเกษตรกร เพราะเปนการปลูกที่ลดการใชสารเคมี ตนทุนการผลิตต่ํา และมีราคาจําหนายสูงกวา

ขาวขาวในทองตลาด และไดการสงเสริมจากบริษัทเอกชนตางๆมากมาย นอกจากนี้ขาวสีพันธุอ่ืนตางๆ ที่ไดรับการ

สงเสริมจากเอกชนเชนกัน โดยหัวหนาสํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กลาววา ขาวหอมนิลและไรซเบอรร่ีนั้นเปน

ทางเลือกใหมของเกษตร หากปลูกดวยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรียเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต (คมชัดลึก, 2557) 

  จังหวัดเชียงรายและเชียงใหมเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญในเขตภาคเหนือตอนบน จากขอมูลของกรมสงเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2558) พบวาในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหมมีเกษตรกรผูปลูกขาวสี

จํานวน 278 และ 223 รายตามลําดับ โดยจําแนกตามพันธุขาวไดดังรูป 1 
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ก. จังหวัดเชียงราย     ข. จังหวัดเชียงใหม 

รูป 1 สัดสวนการปลูกขาวสีแยกตามพันธุของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหมปการเพาะปลกู 

ท่ีมา: กรมสงเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2558) 

   

  จากการสัมภาษณ โกศล สวางศรี (2558) เกษตรกรปราดเปร่ืองดานขาวพบวา ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้นมี

การเพาะปลูกขาวพันธุสีตางๆมากมาย โดยเกษตรกรจะเลือกผลิตขาวพันธุที่เปนที่ตองการของตลาดและความสนใจ

ของเกษตรกร ไดแก ขาวพันธุหอมมะลิแดง พันธุขาวกํ่าลานนา พันธุเจาสีนิล และพันธุไรซเบอรร่ีเชนเดียวกับพันธุขาว

สีที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรและภูมิอากาศที่มีความคลายคลึงกัน  

  ถึงแมวาการเลือกปลูกขาวสีจะเร่ิมไดรับความนิยมจากเกษตรกร แตการเลือกปลูกขาวสีแตละสายพันธุนั้น

อาจมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีของเกษตรกรที่แตกตางกัน ซึ่งการรูและเขาใจในปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีของเกษตรกรจะทําใหทราบถึงแนวทางในการสงเสริมการปลูกขาวสีใหแกเกษตรกรเพื่อเพิ่ม

รายไดรวมถึงการรวมกลุมของเกษตรกร ประกอบกับจากการทบทวนวรรณกรรมยังไมพบวาเคยมีการศึกษาปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีของเกษตรกรมากอน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ทําให

เกษตรกรตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีของเกษตรกรจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม และขอคนพบที่ไดถือเปนองคความรู

ใหมและเปนประโยชนตอการกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวสีเพิ่มเปนทางเลือก

ในการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 

  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับปจจัยหรือตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการเลือกปลูกพืชเกษตร ไดแก

วัตถุประสงคการเพาะปลูก ประสบการณในการปลูกปจจัยการเขารวมกลุมเกษตรกรรม (วิรมณ ปรางทอง, 2556; 

พิมพพิชชา ทานา, 2555 และรัฐชาติ พรรษา, 2558) ขนาดพื้นที่การเพาะปลูก (อัครนัย ขวัญอยู, 2557) ลักษณะ

พื้นที่การเพาะปลูก (พิมพพิชชา ทานา, 2555) แหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูก ตนทุนการเพาะปลูก (ทัตพิชา เจริญ

รัตน, 2557) รายไดจากการผลิต (เนจาดี ชมพูผา, 2556 และพิมพพิชชา ทานา, 2555) ราคาจําหนายขาวเปลือก 

(ทัตพิชา เจริญรัตน, 2557) มาตรฐานการรับรอง (ทัตพิชา เจริญรัตน, 2557) และพันธะสัญญา (ปยะเนตร  

เนตรคุณ และยศ บริสุทธิ์, 2556; ภัทรพรรณ ทําดี, 2558) 

  สําหรับแบบจําลองที่ใชสําหรับศึกษา เนื่องจากทางเลือกหรือพันธุขาวสีที่เกษตรกรเลือกปลูกเปนตัวแปรเชิง

คุณภาพแบบหลายทางเลือก (Polychotomous Variable) แบบจําลองที่เหมาะสมคือ Multinomial Logit (Franses 

and Paap; 2001 และGreene; 2012) และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา Joshi และ Bauer (2006) ไดใช

3 

 



Faculty OF ECONOMICS –- CMU   JOURNAL OF ECONOMICS – 20/1 

แบบจําลอง Multinomial Logit ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกพันธุขาวจํานวน 4 พันธุของเกษตรกรใน

ประเทศเนปาล เชนเดียวกับ Zivanomoyoและ Mukarati (2013) ไดใชแบบจําลองนี้ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกปลูกขาวฟาง 3 รูปแบบในประเทศซิมบับเว 

 

แบบจําลอง Multinomial Logit เปนแบบจําลองที่ตัวแปรตามเปนตัวแปรสุม (Y) เชิง

คุณภาพหลายทางเลือก (j)ที่ไมมีลักษณะของการเรียงลําดับ ดังนั้นจึงมีการแจกแจงแบบ

Bernoulli หลายตัวแปรสมการ (Fransesand Paap, 2001)  

Yi~MN(1,π
1
,…,πJ)                                       (1) 

  โดยที่ความนาจะเปนของทางเลือก j เทากับ Pr[Yi=j]=πj เมื่อ j=1,…,J  โดย 

π1+π2+...+πJ=1 ซึ่งหากความนาจะเปนนี้มีความสัมพันธกับตัวแปรอธิบาย รูปแบบของ πJ จึงเปนฟงกชันของตัว

แปรอธิบาย (x) หรือ πj=Fj�β0,j
+β

1,j
xi� เมื่อคาพารามิเตอร β

1,j
 นั้นมีคาที่แตกตางกันในแตละทางเลือก

เนื่องจากผลของตัวแปรอธิบาย (x) ที่มีตอแตละทางเลือกนั้นแตกตางกัน 

  สําหรับความนาจะเปนของบุคคลหรือตัวอยางที่ i เมื่อเลือกตัวเลือกที่ j โดยมีตัวแปรอิสระ xi นั้นเทากับ 

 Pr(Yi=j|Xi)       =      
exp�β0,j+β1,jxi�

∑ exp�β0,l+β1,lxi�J
l=1

       โดยที่ j=1,…,j           (2) 

  เมื่อ Xi ประกอบไปดวยจุดตัดบนแกนตั้งและตัวแปรอธิบาย xi เนื่องจากผลรวมของความนาจะเปนของทุก

ทางเลือกตองเทากับ 1 หรือ ∑ Pr(Yi=j|Xi)J
l=1 =1 ดังนั้นจึงตองกําหนดใหทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเปนกรณีพื้นฐาน 

(Base Category) และเมื่อขยายแบบจําลองโดยกําหนดใหมีตัวแปรอธิบาย k จะได 

                       Pr(Yi=j|Xi)     =    
exp�Xiβj�

  ∑ exp�Xiβj�
J
l=1

                โดยที่ j=1,…,j         (3) 

  ในการประมาณคาพารามิเตอรของแบบจําลอง Multonomial Logit นี้ ใชวิธีการควรจะเปนสูงสุด 

(Maximum Likelihood) และการวัดความสามารถของตัวแปรอธิบายในการอธิบายตัวแปรตามนั้นโดยทั่วไปจะใช 

Pseudo R2 โดยใช McFadden R2 (Franses and Paap (2001) และ Greene (2012)) 

                                         R2               =    1  -  l�θ��
l�θ�0�

                                           (4) 

  เมื่อ l�θ�� คือคาฟงกชัน log likelihood ของแบบจําลองที่มีทั้งคาคงที่และตัวแปรอธิบาย ในขณะที่ 

l�θ�0�คือ คาฟงกชัน log likelihood ของแบบจําลองที่มีเพียงคาคงที่เทานั้น 

  ดังนั้น การเลือกปลูกขาวของเกษตรกรข้ึนอยูกับอรรถประโยชน (Utility) ที่เกษตรกรไดรับจากการปลูกขาว

ชนิดนั้นๆดังนัน้พันธุขาวที่เกษตรกรเลือกปลูกจึงแสดงใหเห็นการเลือกที่ทําใหไดรับอรรถประโยชนสูงสุด (Maximize 

utility) ของเกษตรกร โดยปจจัยที่มีผลตออรรถประโยชนของเกษตรกรอาจมีสาเหตุมาจากปจจัยดานบุคคล ตนทุน 

2 
แบบจําลอง 
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ผลตอบแทนที่ไดรับ และการปองกันความเสี่ยงซึ่งสามารถอธิบายไดดวยแบบจําลองทฤษฏีอรรถประโยชนที่เกิดข้ึน

อยางสุม (Random Utility) ซึ่งแบบจําลองดังกลาวมีพื้นฐานมาจากการเลือกของบุคคลซึ่งไดรับอรรถประโยชนจาก

ทางเลือกทีต่นเองเลือกมากกวาทางเลือกที่ไมไดเลือก โดยสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ (Greene,2003) 

                                   Uin            =    V(xin
' β)+εin                                            (2.1) 

โดยที่        Uin  คือ  อรรถประโยชนตอทางเลือกnของบุคคลที่ i โดยที่  i=1,2,…,J และ n=1,2,…,N 

    V  คือ Indirect Utility 

    xin
'   คือ  คุณลักษณะของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

    εin  คือ คาคลาดเคลื่อนซึ่งมีการกระจายแบบ Normal  Distribution 

 

3.1 ขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบไปดวยขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการเก็บ

ขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสอบถามจากเกษตรกรที่ทําการปลูกขาวสีในจังหวัดเชียงรายและ

จังหวัดเชียงใหมในรอบปการเพาะปลูก 2556/57 จํานวน 320 ตัวอยางที่ไดจากสูตรการ

คํานวณของ W.G. Cochran (1953) ซึ่งเปนวิธีการคํานวณที่เหมาะกับกรณีที่ทราบจํานวน

ประชากรแตประชากรไมมาก โดยแบงเปนเกษตรกรตัวอยางในจังหวัดเชียงรายและ

เชียงใหมจังหวัดละ 160 ตัวอยาง ขอมูลที่เก็บรวบรวมประกอบไปดวยขอมูลดานการผลิตขาวสีของเกษตรกร ปจจัยที่

มีผลตอการตัดสินใจในการปลูกขาวสีของกลุมตัวอยาง ไดแก ปจจัยดานบุคคล ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และการตลาด 

รวมถึงทัศนคติของเกษตรกรเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกปลูกขาวสี 

  3.2 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 จากรูปที่ 2 แสดงถึงกรอบแนวคิดของการศึกษา ประกอบไปดวย 3 สวนคือ ตัวแปรอิสระพันธุขาวที่เกษตรกรปลูก 

และตัวแปรตาม 

  สวนที่ 1 ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรอิสระในแตละดานปจจัย ประกอบดวยดานบุคคล ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และ

การตลาด ดังนี้ 

3 

ขอมูลและวิธีการ

วิเคราะหขอมูล 

ปจจัยดานบุคคล 

ปจจัยดานภูมิศาสตร 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

พันธุขาวสี 

ขาวหอมมะลิแดง 

ขาวไรซเบอรรี ่

ขาวหอมนิล 

ขาวกํ่าลานนา

(เหนียวดํา) 

เกษตรกรตัดสินใจเลือกปลูก 

ปจจัยดานการตลาด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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  - ดานบุคคล ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานดานบุคคลและการเกษตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา การประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ยตอปของครอบครัว การเขารวมกลุมการเกษตร จังหวัดที่อาศัย 

ประสบการณการปลูกขาวทั้งหมด วัตถุประสงคในการปลกูขาว ประเภทขาวที่กําลังปลูก ประสบการณการปลูกขาวสี 

และพันธุขาวที่เกษตรกรเลือกปลูก 

  - ดานภูมิศาสตร ประกอบดวยขนาดพื้นที่การเพาะปลูก กรรมสิทธิ์ในพื้นที่การเพาะปลูก ลักษณะพื้นที่การ

เพาะปลูก ลักษณะของดินในพื้นที่การเพาะปลูก แหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูก ความเพียงพอของปริมาณน้ําที่ใช

สําหรับการเพาะปลูก รูปแบบการเพาะปลูก และฤดกูาลที่เกษตรกรทําการเพาะปลกู 

  - ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยปจจัยดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีของเกษตรกรไดแก 

ตนทุนการเพาะปลูกตอรอบการผลิต (ตอ 1 ไร) นาปและนาปรัง คาเชาที่ดินทํานาตอรอบการผลิต (ตอ1ไร) นาปและ

นาปรัง คาจางแรงงาน จํานวนแรงงานในครอบครัวและนอกครอบครัว รายไดจากการผลิตตอรอบการผลิต (ตอ 1 ไร) 

นาปและนาปรัง ราคาจําหนายขาวหนาฟารม (ตอ 1 กิโลกรัม) โดยแบงเปนราคาขาวเปลือกสด ราคาขาวเปลือกแหง 

และราคาขาวสาร 

  - ดานการตลาดขอมูลที่ครอบคลุมดานการตลาดของเกษตรกรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีของ

เกษตรกร ไดแก รูปแบบของบรรจุภัณฑเพื่อจําหนาย มาตรฐานการรับรองสินคาเกษตร ชองทางทางการตลาดของ

สินคา ระดับของชองทางการตลาดของสินคา พันธะสัญญากับบริษัท การอบรมหรือศึกษาดูงานดานการผลิตขาว และ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับขาว 

  ตัวแปรเหลานี้ถูกใชสําหรับการสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากเกษตรกร สําหรับตัวแปรที่ถูกเลือกใชใน

การประมาณแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด

เชียงใหมนั้นประกอบไปดวย 

  FarmersGroup (การเขารวมกลุมเกษตรกรรม) หมายถึง การเขารวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกขาวสี โดยการ

เขารวมแบบมีพันธะสัญญาและไมมีพันธะสัญญา (หนวย: ตัวแปรหุน) เพราะการเขารวมกลุมของเกษตรกรเปนการ

สรางเครือขายรวมกลุมการผลิต การแลกเปลี่ยนองคความรูดานการผลิต การสรางอํานาจในการตอรองทางดาน

การตลาด และการชวยเหลือเพื่อนเกษตรกรดวยกัน ผูวิจัยคาดวาการเขารวมกลุมของเกษตรกรมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจเลือกปลูกขาวสีเนื่องจากการตัดสินใจเก่ียวกับกระบวนการตางๆที่สําคัญ จําเปนตองมีการปรึกษาหารือกันกับ

สมาชิกในกลุม 

  Ppboth (วัตถุประสงคการปลูกขาวเพื่อบริโภคเหลือแลวจึงขาย) หมายถึง การเพาะปลูกขาวสีของเกษตรที่มี

วัตถุประสงคของการปลูกเพื่อบริโภค เมื่อเหลือจากการบริโภคแลวจึงทําการขายแกผูที่สนใจ (หนวย: ตัวแปรหุน) 

เพราะพฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในภาคเหนือสวนใหญนิยมปลูกขาวเพื่อการบริโภคเปนหลัก และเมื่อ

เพียงพอตอการบริโภคแลวจึงนําเอาผลผลิตที่เหลือออกมาขาย เพื่อเปนรายไดเสริม 

  Experience’s rice (ประสบการณการปลูกขาวสี) หมายถึง ประสบการณการปลูกขาวสีของเกษตรกร (หนวย: 

ป) เพราะผูวิจัยคาดวาประสบการณและความชํานาญในการปลูกขาวสีของเกษตรกรมมีผลทําใหเกษตรกรเลือกปลูก

ขาวสีตอไป 

  Area (ขนาดพื้นที่การเพาะปลูก) หมายถึง ขนาดพื้นที่การเพาะปลูกขาวสีของเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูก 

(หนวย: ไร) เพราะผูวิจัยเห็นวา ขนาดพื้นที่การเพาะปลูกมีผลตอการตอรองดานปริมาณของผูซ้ือ เนื่องจาก พื้นที่
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เพาะปลูกที่มาก ทําใหผลผลิตที่ไดนั้นเพียงพอตอความตองการของผูซื้อ และทําใหการซื้อขายสิ้นสุดโดยเร็ว โดยผูซื้อ

ไมมีความกังวลในเร่ืองปริมาณที่ตนตองการ 

  Lowland (ลักษณะพื้นที่ราบลุม) หมายถึง ลักษณะพื้นที่การเพาะปลูกขาวสีของเกษตรที่มีความราบ และ/

หรือลุมทรัพยากรน้ํา (หนวย: ตัวแปรหุน) เพราะพื้นที่ราบลุมเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่เหมาะแก

การเพาะปลูกมากกวาพื้นที่ลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งการปลูกขาวสีบางพันธุนั้นเหมาะสมกับพื้นที่ราบลุม 

  damW (แหลงน้ําชลประทาน) หมายถึง ลักษณะของแหลงน้ําของเกษตรในการเพาะปลูกขาวสี (หนวย: ตัว

แปรหุน) เพราะทรัพยากรน้ําเปนตัวแปรทีส่ําคัญในการเพาะปลูกขาว  

  Cost2 (ตนทุนการเพาะปลูกตอรอบการผลิต (ตอ 1 ไร) นาปรัง) หมายถึง ตนทุนของกระบวนการเพาะปลูก

ขาวสีตั้งแตการเพาะตนกลาจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตตอหนึ่งไร ในฤดูการผลิตนาปรัง (หนวย: บาท) เพราะในการ

ลงทุนในการปลูกขาวสีของเกษตรกรอาจใหความสําคัญกับตนทุนในการผลิตขาวเปนสําคัญ 

  Pincome1 (รายไดจากการผลิตตอรอบการผลิต (ตอ 1 ไร) นาป) หมายถึง รายไดที่เกษตรกรไดรับจากการทํา

การเพาะปลูกขาวสีตอหนึ่งไร (หนวย:บาท) เพราะในการลงทุนในการปลูกขาวสีของเกษตรกรอาจใหความสําคัญกับ

รายไดจากการผลิตและจําหนายขาวเปนสําคัญ 

  PriceD1 (ราคาจําหนายขาวเปลือกแหงหนาฟารม (ตอ 1 กิโลกรัม)) หมายถึง ราคาขาวสีเปลือกแหงที่

เกษตรกรจําหนายผลผลิตของตนใหแกลูกคาตอหนึ่งกิโลกรัม (หนวย: บาท) เพราะในการลงทุนในการปลูกขาวสีของ

เกษตรกรอาจใหความสําคัญกับราคาจําหนายขาวเปนสําคัญ 

  Guarantee (มาตรฐานการรับรองการผลิตสินคาเกษตร) หมายถึง มาตรฐานการรับรองการผลิตสินคาเกษตรที่

เกษตรกรไดรับการอนุมัตจิากหนวยงานตางๆ เชน QMark, IFOAM, Halal เปนตน (หนวย: ตัวแปรหุน) เพราะผูวิจัย

เห็นวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่ทําใหมูลคาของสินคาของเกษตรกรเพิ่มข้ึน และทําใหเกิดความนาเชื่อถือสําหรับ

สินคาแกผูบริโภคมากกวาสินคาที่ไมมีการรับรองมาตรฐานการผลิต 

  Commitment (พันธะสัญญากับบริษัท) หมายถึง การเพาะปลูกเพื่อพันธะสัญญากับบริษัทที่เขามาสงเสริม

การปลูกขาวสีแกเกษตรกร (หนวย: ตัวแปรหุน) เพราะการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาเปนการปองกันความเสี่ยงของตวั

เกษตรกรในเร่ืองการจําหนายผลผลิตรวมทั้งราคาของผลผลิตดวย ดังนั้นหากเกษตรกรมีพันธะสัญญาในการจําหนาย

ขาวสีกับแหลงรับซื้อจะทําใหเพิ่มโอกาสที่เกษตรกรจะปลูกขาวสีมากข้ึน 

  สวนที่ 2 พันธุขาวที่เกษตรกรปลูกคือ ชนิดของพันธุขาวที่เกษตรกรเลือกปลูก โดยแบงเปนขาวเจาสี และขาว

เหนียวสี 

  สวนที่ 3 ตัวแปรตาม คือ ผลลัพธของเกษตรกรในการตัดสินใจปลูกขาวส ี

 

 3.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  การศึกษาการตัดสินใจเลือกปลูกขาวสี สวนแรก เปนการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกปลูกขาวสีโดยใชแบบสอบถาม โดยเกษตรกรจะเลือกระดับมีความเห็นของตนที่สอดคลองกับ มาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scales) ในแตละปจจัย ไดแก ความสนใจดานพันธุขาว 

รายไดจากการเพาะปลูก ประณีตในการดูแลปลูกและการจัดการฟารม ราคาสินคา(ขาว),จํานวนแรงงานนอก

ครอบครัว ลักษณะพันธุขาว ความรูดานการผลิต คาจางแรงงานตอฤดูกาล กรรมสิทธิ์ในพื้นที่เพาะปลูก ความอุดม
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สมบูรณของน้ํา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับขาว การเขารับอบรมหรือศึกษาดูงานดานการผลิตขาว และการมีมาตรฐาน

รับรองการผลิตสินคาเกษตร การวิเคราะหนี้ใชสถิติเชงิพรรณา 

  สวนที่สอง เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการปลูกขาวสีของกลุมตัวอยางจะถูกวิเคราะหโดยใช

แบบจําลอง Multinomial Logit และการคํานวณหาคา Marginal effect ในแตละทางเลือก โดยรูปแบบสมการที่ใช

ในการวิเคราะห ดังนี้ 

log Pji

PJi

   =     β
0
+β

1
FarmersGroup+β

2
Ppboth+β

3
Experience's rice 

                   +β
4
Area+β

5
Lowland+β

6
damW+β

7
Cost2+β

8
Pincome1 

                                         +β
9
PriceD1+β

10
guarantee+β

11
Commitment+e              (5) 

  โดยที่ j=0,1,2,3 คือ ตัวเลือกของพันธุขาวโดยกําหนดใหขาวหอมนิลเปนพันธุพื้นฐาน (Base case)เนื่องจาก

ขาวหอมนิลเปนพันธุที่มีสีดําโดยกําเนิด ไมมีการปรับแตงสีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งตางจากพันธุหอมมะลิแดงและไรซเบอรร่ี ที่

เกิดจากการผสมพันธุขาวแตละชนิด เพื่อตอบสนองตอความตองการ และสภาพพื้นที่การเพาะปลูก และกําหนดให 1 

= ขาวหอมมะลิแดง, 2 = ขาวไรซเบอรร่ี และ 3 = ขาวกํ่าลานนา(เหนียวดํา)ตามลําดับ โดยที่ Pji คือ ความนาจะเปน 

(probability) ของโอกาสที่ เกษตรกรคนที่  i จะเลือกพันธุ ข าวสีที่  j สําหรับตัวแปรอธิบายประกอบดวย 

FarmersGroup คือ การเขารวมกลุมเกษตรกรรม Ppboth คือ วัตถุประสงคปลูกขาวเพื่อบริโภค Experience's rice 

คือ ประสบการณการปลูกขาวสี Area คือ ขนาดพื้นที่การเพาะปลูก Lowland คือ ลักษณะพื้นที่ราบลุม damW คือ 

แหลงน้ําชลประทาน Cost2 คือ ตนทุนการเพาะปลูกตอรอบการผลิต (ตอ 1 ไร) นาปรัง Pincome1 คือ รายไดจาก

การผลิตตอรอบการผลิต(ตอ 1 ไร) นาป PriceD1 คือราคาจําหนายขาวเปลือกแหงหนาฟารม (ตอ 1 กิโลกรัม) 

guarantee คือมาตรฐานการรับรองการผลิตสินคาเกษตร Commitment คือพันธะสัญญากับบริษัท 

 

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเขตจังหวัดเชียงราย

และจังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายโดยสวนใหญ อายุของกลุม

ตัวอยางสวนมากอยูในชวงอายุ 41-50 ปจํานวน 122 คน และมีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา โดยกลุมตัวอยางประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก

มากกวา 80 เปอรเซ็นต และเขารวมกลุมเกษตรกรรมจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 

51.56 รายไดเฉลี่ยตอปของครอบครัวของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง 0 - 200,000 บาทตอป ในดาน

ประสบการณการปลูกขาวทั้งหมดของกลุมตัวอยางสวนมากอยูในชวง 26-30 ป และเมื่อพิจารณาถึงประสบการณการ

ปลูกขาวสีของกลุมตัวอยางพบวาสวนมากอยูในชวง 1-4 ป โดยในกลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจนั้นมีกรรมสิทธิ์ของ

พื้นที่การเพาะปลูกเปนของตนเอง จํานวน 253 คน วัตถุประสงคการเพาะปลูกขาวสีของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญนั้น 

มีวัตถุประสงคในการปลูกขาวสีเพื่อบริโภคเหลือแลวจึงจําหนายเปนหลัก โดยมีรูปแบบการเพาะปลูกแบบเกษตร

อินทรีย จํานวน 166 คน จากการเก็บขอมูลพบวาการตัดสินใจปลูกขาวสีของกลุมตัวอยางนั้นมีทั้งหมด 4 พันธุ คือ 

หอมมะลิแดง ไรซเบอรร่ี หอมนิล และกํ่าลานนา(เหนียวดํา) ซ่ึงพันธุที่มีการตัดสินใจปลูกมากที่สุดคือ หอมมะลิแดง 

รองลงมาคือ ไรซเบอรร่ี และหอมนิล เปนลําดับที่สาม  

4 

ผลการศึกษา 
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ตาราง 1 ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวสีของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายและ

เชียงใหมโดยวิธี Likert Scales เรียงตามลําดับความสําคัญ 

ลําดับ ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจปลูกขาวสขีองเกษตรกร 

ในจังหวัดเชยีงรายและเชยีงใหม 

คาเฉลี่ย แปรผล 

1 ความสนใจดานพันธุขาว 4.09 มาก 

2 รายไดจากการเพาะปลูก 3.98 มาก 

3 ประณีตในการดูแลปลูกและการจัดการฟารม 3.97 มาก 

4 ราคาสินคา(ขาว),จํานวนแรงงานนอกครอบครัว 3.95 มาก 

5 ลักษณะพันธุขาว 3.94 มาก 

6 ความรูดานการผลิต 3.92 มาก 

7 คาจางแรงงานตอฤดูกาล 3.90 มาก 

8 กรรมสิทธิ์ในพื้นที่เพาะปลูก 3.88 มาก 

9 ความอุดมสมบูรณของน้ํา 3.86 มาก 

10 ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขาว 3.50 ปานกลาง 

11 การเขารับอบรมหรือศึกษาดูงานดานการผลิตขาว 3.47 ปานกลาง 

12 การมีมาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตร 3.37 ปานกลาง 

   

 

 ผลการศึกษาการใหระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวสีของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย

และเชียงใหม แสดงผลดังตารางที่ 1 โดยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับพันธุขาวที่ปลูกมากที่สุดวาควรเปนขาว

สีพันธุแทและมีคุณภาพเพื่อใหไดผลผลิตที่ตรงกับพันธุกับความตองการของผูซ้ือ รองลงมาคือ รายไดจากการ

เพาะปลูกเปนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่สําคัญในการเลือกปลูกขาวสี อันดับที่สามคือ ประณีตในการดูแลปลูกและการ

จัดการฟารมเนื่องจากตัวอยางสวนใหญปลูกขาวสีแบบอินทรียที่ตองการใสใจและดูแลมาก 

 

ตาราง 2 ผลการประมาณโดยใชแบบจําลอง Multinomial Logit 
ตัวแปร ขาวหอมมะลิแดง ขาวไรซเบอรรี่ ขาวกํ่าลานนา 

(เหนียวดํา) 

Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. 
การเขารวมกลุมเกษตรกรรม 1.0525 0.027** 0.7735 0.080* 1.5292 0.024** 
วัตถุประสงคการปลูกเพ่ือบริโภคเหลือแลวจึง

ขาย 
-2.7302 0.000*** -2.2542 0.001*** -2.8936 0.003*** 

ประสบการณการปลูกขาวสี 0.1418 0.009*** 0.0683 0.214 0.3029 0.000*** 
ขนาดของพ้ืนที่เพาะปลูก -0.0394 0.072* -0.0448 0.034** -0.0053 0.843 
ลักษณะพ้ืนที่ราบลุม -1.2363 0.295 -0.9510 0.401 -3.4147 0.004*** 
แหลงนํ้าชลประทาน -0.7865 1.33E-01 -0.6371 0.173 -0.2282 0.751 
ตนทุนการเพาะปลูก(นาปรัง) -0.0003 1.40E-02 -0.0003 0.007*** -0.0004 0.019** 
รายไดจากการเพาะปลูก(นาป) 0.0001 0.034** 0.0001 0.104 0.0000 0.737 
ราคาขาวเปลือกแหง 0.0169 0.453 -0.0482 0.038** -0.0235 0.514 
การมีมาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตร 0.2786 0.580 0.9372 0.029** 1.7104 0.008*** 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
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ตาราง 2  (ตอ) 
ตัวแปร ขาวหอมมะลิแดง ขาวไรซเบอรรี่ ขาวกํ่าลานนา 

(เหนียวดํา) 

Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. 
การมีพันธะสัญญากับบริษัท 1.8634 0.000*** 0.6701 0.209 -4.9894 0.007*** 

Pseudo R2= 0.3365 

LR test = 287.12 

หมายเหตุ:   ***, **, * หมายถึงมีระดับนัยสําคัญท่ีรอยละ 99, 95 และ 90 ตามลําดับ 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

  ผลการประมาณดวยแบบจําลอง Multinomial Logit แสดงผลดังตารางที่ 2 พบวา ปจจัยที่มีความนาจะเปน

ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดงเทียบกับขาวหอมนิล ไดแก การเขารวมกลุมเกษตรกรรม 

ประสบการณการปลูกขาวสี รายไดจากการเพาะปลูก (นาป) และการมีพันธะสัญญากับบริษัท โดยมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ปจจัยวัตถุประสงคการปลูกเพื่อบริโภคเหลือแลวจึงขาย และขนาดของพื้นที่เพาะปลูกมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ในสวนของการวเิคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวไรซเบอรร่ี พบวา

ไดแก การเขารวมกลุมเกษตรกรรม และการมีมาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตร โดยมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน อยางไรก็ตามปจจัยที่มีความสัมพนัธในทศิทางตรงกันขาม ไดแก ปจจัยวัตถุประสงคการปลูกเพื่อบริโภคเหลือ

แลวจึงขาย ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก ตนทุนการเพาะปลูก (นาปรัง) และราคาขาวเปลือกแหง 

  นอกจากนี้ในสวนของการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวกํ่าลานนา (เหนียวดํา) พบวา 

ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติไดแกการเขารวมกลุมเกษตรกรรม ประสบการณการปลูกขาวสี และการมีมาตรฐานรับรอง

การผลิตสินคาเกษตร โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ปจจัยที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

ไดแก วัตถุประสงคการปลูกเพื่อบริโภคเหลือแลวจึงขาย ลักษณะพื้นที่ราบลุม ตนทุนการเพาะปลูก (นาปรัง) และการ

มีพันธะสัญญากับบริษัท  

  เมื่อพิจารณาพันธุขาวทั้งหมด พบวา ปจจัยการเขารวมกลุมเกษตรกรรม เปนปจจัยที่มีความนาจะเปนที่

เกษตรกรตัดสินใจเลือกปลูกขาวทั้งสามพันธุโดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในพันธุขาวหอมมะลิแดงและขาว

กํ่าลานนา(เหนียวดํา) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ95 และในพันธุไรซเบอรร่ีมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ90 ซึ่งหมายความวา เมื่อเกษตรกรมีการเขารวมกลุมเกษตรกรรม ความนาจะเปนที่

เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดง ไรซเบอรร่ี และกํ่าลานนา(เหนียวดํา) เพิ่มข้ึน และยิ่งไปกวานั้น 

พบวา ปจจัยวัตถุประสงคการปลูกขาวเพื่อบริโภคเหลือแลวจงึขาย เปนปจจัยที่มีความนาจะเปนที่เกษตรกรตัดสินใจ

เลือกปลูกขาวทั้งสามพันธุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ99 ซึ่งปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขาม 
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ตาราง 3 การวิเคราะหผลกระทบสวนเพ่ิม (Marginal Effect) 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูก ขาวหอมมะลิแดง ขาวไรซเบอรร่ี ขาวกํ่าลานนา 

(เหนียวดํา) 

dy/dx p value dy/dx p value dy/dx p value 

การเขารวมกลุมเกษตรกรรม 0.098700 0.239 -0.015859 0.844 0.021257 0.213 

วัตถุประสงคปลูกเพื่อบริโภคเหลือ 

แลวจึงขาย 

-0.183004 0.059* 0.028036 0.765 -0.019403 0.518 

ประสบการณการปลูกขาวสี 0.018497 0.024** -0.012435 0.144 0.006118 0.047** 

ขนาดของพื้นท่ีเพาะปลูก -0.001514 0.740 -0.003879 0.402 0.000908 0.168 

ลักษณะพื้นท่ีราบลุม -0.018388 0.905 0.092496 0.497 -0.174516 0.087* 

แหลงน้าํชลประทาน -0.071779 0.447 -0.007829 0.929 0.010723 0.470 

ตนทุนการเพาะปลูก(นาปรัง) -0.000016 0.483 -0.000011 0.613 -0.000005 0.366 

รายไดจากการเพาะปลูก(นาป) 0.000010 0.114 0.000000 0.961 -0.000002 0.089* 

ราคาขาวเปลือกแหง 0.012990 0.006*** -0.014523 0.002*** -0.000272 0.766 

มาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตร -0.123652 0.162 0.151954 0.071* 0.039931 0.146 

พันธะสัญญากับบริษัท 0.376338 0.000*** -0.113975 0.142 -0.169151 0.000*** 

หมายเหตุ:   ***มีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ99  **มีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ95  *มีนัยสําคัญท่ีระดับ

ความเช่ือมั่นรอยละ90 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effects) ตามตารางที่ 3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดง คือ วัตถุประสงคปลูกขาวสีเพื่อบริโภคเหลือแลวจึงขาย โดยมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ90 ในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิดความนาจะเปนที่

เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดงลดลง0.183 ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณโกศล สวางศรี(2558) ให

เหตุผลวา ขาวหอมมะลิแดงเปนขาวที่มีการสงเสริมจากบริษัทเอกชนรายใหญ จึงทําใหการเพาะปลูกขาวหอมมะลิแดง

ของเกษตรกรสวนใหญมีจุดประสงคเพื่อการจําหนาย นอยรายที่มีจุดประสงคเพื่อการบริโภค หรือบริโภคเหลือแลวจึง

ขาย ดังนั้นปจจัยดังกลาวทําใหเกษตรกรเกิดความนาจะเปนในการตัดสินใจเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดงลดลง 

  สําหรับประสบการณการปลูกขาวสีที่มีนัยสําคัญทางสถิติและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันมีความหมาย

วา หากเกษตรกรมีประสบการณการปลูกขาวสีเพิ่มข้ึน 1 ป จะทําใหความนาจะเปนที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูก

ขาวหอมมะลิแดงเพิ่มข้ึน 0.018 ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกขาวอยูแลวนั้น เมื่อมีประ

สบการณเพิ่มข้ึน ทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการทําการเพาะปลูกตอไป รวมทั้งสามารถคาดเดาทิศทางราคาของ

ตลาดได(โกศล สวางศรี, สัมภาษณ, 2558) นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวา ราคาขาวหอมมะลิแดงเปลือกแหง

และการผลิตแบบมีพันธะสัญญามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา หากเมื่อ

เกษตรกรไดรับราคาขายขาวเปลือกแหงเพิ่มข้ึน 1 บาท/1 กิโลกรัม จะทําใหความนาจะเปนที่เกษตรกรจะตัดสินใจ

เลือกปลูกขาวหอมมะลิแดงเพิ่มข้ึน 0.013 ดังนั้นราคาก็เปนแรงจูงใจที่สําคัญใหกับเกษตรกรในการตัดสินใจเลือก

เพาะปลูกขาวหอมมะลิแดง ยิ่งไปกวานั้นหากเกษตรกรมีรูปแบบการผลิตแบบพันธะสัญญากับบริษัท (Contract 

Farming)ความนาจะเปนที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดงเพิ่มข้ึนมากถึง 0.376 ทั้งนี้เนื่องจากการที่

เกษตรกรมีพันธะสัญญากับบริษัทนั้นเปนสิ่งที่สรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตของตนเอง 
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  ในดานการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวไรซเบอรร่ี จากผลการวิเคราะหผลกระทบ

สวนเพิ่ม (Marginal Effects) พบวา มีเพียง 2 ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติคือ ราคาขาวเปลือกแหงโดยมีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงกันขามและมาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตรโดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความหมาย

วาหากราคาขายขาวไรซเบอรร่ีเปลือกแหงเพิ่มข้ึน 1 บาท/1 กิโลกรัม ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิดความนาจะเปนที่

เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกขาวไรซเบอรร่ีลดลง 0.0145 เนื่องจากราคาสินคา(ขาวสี) อยูในระดับที่สูงเนื่องจาก

คุณประโยชนของสารอาหารที่มีอยูในขาวนั้นมีมากกวา พันธุอ่ืนๆ และเร่ิมเปนกระแสนิยมในระยะเวลาหนึ่ง แต

ปจจุบันสภาพอากาศและปริมาณน้ําที่ใชในการเพาะปลูกไมเพียงพอ จึงทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไป

ปลูกขาวพันธุอ่ืนๆ และยิ่งไปกวานั้นพันธุขาวสีทางเลือกอ่ืนมีการรับรองราคาของผลผลิตซึ่งทําใหเกษตรกรสามารถ

ปองกันความเสี่ยงของตนเองได เปนสาเหตุใหเกษตรกรลดการผลิตขาวไรซเบอรร่ีลง และเปลี่ยนไปปลูกขาวพันธุอ่ืน

ทดแทนสอดคลองกับผลการสัมภาษณโกศล สวางศรี (2558) อยางไรก็ตามหากเกษตรกรผลิตขาวไรซเบอรร่ีโดยได

รับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรเชน GAP หรืออินทรียจะสงผลใหความนาจะเปนที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือก

ปลูกขาวไรซเบอรร่ีเพิ่มข้ึนมากถึง0.1519 สอดคลองกับผลการสัมภาษณ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผูพัฒนาปรับปรุงขาว

พันธุไรซเบอรร่ีที่ใหความสําคัญกับระบบการผลิตไรซเบอรร่ีที่ควรจะเปนการผลิตแบบปลอดภัยหรืออินทรีย 

นอกจากนี้มาตรฐานรับรองสินคาเกษตรเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสินคาขาวเพื่อสุขภาพ ดังนั้นเกษตรกรควร

จําเปนตองมีสิ่งที่เปนตัวรับรองมาตรฐานใหแกผูบริโภคเพื่อใหสินคาของตนเองขายได (โรจนรินทรภร วงคจันนอย, 

สัมภาษณ, 2558) 

  ในดานการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวกํ่าลานนา (เหนียวดํา) จากผลการวิเคราะห

ผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effects) พบวา ประสบการณการปลูกขาวสีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ95 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันหมายความวาเมื่อเกษตรกรมีประสบการณการปลูกขาวสีเพิ่มข้ึน 1 ป 

จะสงผลใหเกิดความนาจะเปนที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกขาวกํ่าลานนา (เหนียวดํา) เพิ่มข้ึน0.0061 เนื่องจาก

การเพาะปลูกกํ่าลานนา(เหนียวดํา)ของเกษตรกรในปจจุบันนี้เปนการเพาะปลูกเพื่ออนุรักษพันธุพื้นเมืองของทองถ่ินไว 

ดังนั้นปจจัยประสบการณการเพาะปลูกขาวสีทีเ่พิ่มข้ึน จึงทําใหความนาจะเปนในการตัดสินใจเลือกปลูกขาวกํ่าลานนา

(เหนียวดํา) ของเกษตรเพิ่มข้ึน (พวงทอง จินาจันทร, สัมภาษณ, 2558) 

  นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานภูมิศาสตร หากพื้นที่เพาะปลูกมีลักษณะพื้นที่ราบลุม จะสงผลใหความนาจะ

เปนที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกขาวกํ่าลานนา(เหนียวดํา)ลดลง เนื่องจากขาวพันธุนี้ เปนขาวพันธุที่เหมาะแกการ

เพาะปลูกบนที่สูง เมื่อเกษตรกรนําพันธุขาวดังกลาวมาเพาะปลูกในพื้นที่รายลุม จะทําใหผลผลิตที่ไดลดลง (พวงทอง 

จินาจันทร, สัมภาษณ, 2558) 

  สําหรับรายไดจากการเพาะปลูกขาวกํ่าลานนา(นาป) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ90 แตมี

คา marginal effect ที่นอยมาก เพราะวาเกษตรกรสวนใหญมีจุดประสงคในการปลูกขาวกํ่าลานนาเพื่อเอาไวบริโภค

และอนุรักษพันธุพื้นเมืองของบรรพบุรุษเปนสวนใหญ(พวงทอง จินาจันทร, สัมภาษณ, 2558) 

  อยางไรก็ตามหากเกษตรกรปลูกขาวกํ่าลานนาโดยมีพันธะสัญญากับบริษัท ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิดความ

นาจะเปนที่เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกขาวกํ่าลานนา(เหนียวดํา)ลดลง เนื่องจากการจําหนายขาวกํ่าลานนา

(เหนียวดํา) นั้นในปจจุบันไมจําเปนตองมีพันธะสัญญา ดวยเหตุผลจากเกษตรกรที่วา การปลูกขาวพันธุนี้เปนการปลูก

เพื่ออนุรักษพันธุและปลูกเพื่อนําไปใชทําอาหารและขนมตามเทศกาลตางๆ(พวงทอง จินาจันทร, สัมภาษณ, 2558) 
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ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเขตจังหวัดเชียงราย

และจังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายโดยสวนใหญ อายุของกลุม

ตัวอยางอยู ในชวงอายุ 41-50 ป มากที่สุด โดยสวนมากมีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา และกลุมตัวอยางประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก

มากกวา 80 ในดานประสบการณการปลูกขาวทั้งหมดของกลุมตัวอยางสวนมากอยู

ในชวง 26-30 ป และในดานประสบการณการปลูกขาวสีของกลุมตัวอยางพบวา สวนมากอยูในชวง 1-4 ป ประเภท

ขาวที่กลุมตัวอยางเลือกปลูกมากที่สุดคือ ขาวเจาสี โดยวัตถุประสงคการเพาะปลูกขาวสีเพื่อบริโภคเหลือแลวจึง

จําหนายเปนหลัก โดยมีรูปแบบการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียการตัดสินใจปลูกขาวสีของกลุมตัวอยางนั้นมีทั้งหมด 

4 พันธุ คือ หอมมะลิแดง ไรซเบอรร่ี หอมนิล และกํ่าลานนา(เหนียวดํา) ซึ่งพันธุที่มีการตัดสินใจปลูกมากที่สุดคือ หอม

มะลิแดง รองลงมาคือ ไรซเบอรร่ี และหอมนิล เปนลําดับที่สาม   

  จากผลการวิเคราะหดวยแบบจําลอง Multinomial logit พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกปลูกขาวสีทั้ง 3 

พันธุที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันที่เหมือนกันคือ การเขารวมกลุมเกษตรกรรม ในทิศทางตรงกันขามคือ 

วัตถุประสงคในการปลูกเพื่อบริโภคเหลือแลวจึงขาย นอกจากนั้นยังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่แตกตางกันออกไปในแตละพันธุ 

สามารถอธิบายไดดังนี้ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวหอมมะลิแดง ไดแก ประสบการณการปลูกขาวสี 

รายไดจากการเพาะปลูก (นาป) พันธะสัญญากับบริษัท และขนาดของพื้นที่เพาะปลูกนั้น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกปลูกขาวไรซเบอรร่ี ไดแก มาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตร ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก ตนทุนการ

เพาะปลูก (นาปรัง) และราคาขาวเปลือกแหง จากการวิเคราะห Multinomial logit ของขาวพันธุไรซเบอรร่ีแลวนั้น 

สังเกตไดวา ปจจัยสวนใหญเปนปจจัยที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความนาจะเปนในการตัดสินใจเลือก

ปลูกขาวไรซเบอรร่ีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจปลูกขาวกํ่าลานนา (เหนียวดํา) โดยมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน ไดแก ประสบการณการปลูกขาวสี และมาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตร และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจที่มีความสัมพันธทิศทางตรงกันขาม ไดแก ลักษณะพื้นที่ราบลุม ตนทุนการเพาะปลูก (นาปรัง) และพันธะ

สัญญากับบริษัท เมื่อพิจารณาในสวนของผลกระทบสวนเพิ่มแลวนั้น พบวา ขาวพันธุหอมมะลิแดงและกํ่าลานนา

(เหนียวดํา) มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวเหมือนกันคือ ประสบการณการปลูกขาวสี โดยมีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกัน โดยเปนปจจัยที่อยูในดานบุคคล นอกจากนี้ในสวนของขาวพันธไรซเบอรร่ีนั้น กลับพบวาปจจัยที่มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันคือ มาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตร ซึ่งเปนปจจัยที่อยูในดานการตลาด ยิ่งไป

กวานั้นเมื่อพิจารณาแยกแตละพันธุนั้นพบวา ผลกระทบสวนเพิ่มของขาวพันธุหอมมะลิแดงสวนใหญนั้น เปนปจจัยที่มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ไดแก ประสบการณการปลูกขาวสี ราคาขาวเปลือกแหง และพันธะสัญญากับบริษัท 

สําหรับพันธุไรซเบอรร่ีมีเพียง 2 ปจจัยเทานั้นมีที่ผลตอการตัดสินใจเลือกปลูก ไดแก ราคาขาวเปลือกแหง และ

มาตรฐานรับรองการผลิตสินคาเกษตร และในสวนของขาวพันธุกํ่าลานนา (เหนียวดํา)นั้น กลับพบวา ปจจัยสวนใหญมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ไดแก พื้นที่ราบลุม รายไดจากการเพาะปลูก (นาป) และพันธะสัญญากับบริษัท 

  จากผลการศึกษาและการประชุมกลุมเกษตรกรสรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายไดดังนี ้

5  
สรุปผลการศึกษา  
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 1. รัฐควรเสริมสรางความเขมแข็งของใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวสีนั้น โดยการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันของ

เกษตรกรผูปลูกขาวสี เพื่อสรางกลุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มอํานาจตอรองทางการตลาด และโอกาสการไดรับ

ความชวยเหลือทางดานความรูดานการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยอันนําสูการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  

 2. หนวยงานรัฐควรมีการจัดการแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกใหอํานวยแกการเพาะปลูกตลอดชวงระยะเวลาการ

เพาะปลูก เนื่องจากน้ําปจจัยที่สําคัญตอการเพาะปลูกขาว โดยเฉพาะการเพาะปลูกขาวสีที่พึ่งพาความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรน้ําและตองการการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี  

 3. หนวยงานของรัฐหรือเอกชนควรเรงพัฒนาและสนับสนุนการสรางมาตรฐานของขาวสีใหเปนที่ยอมรับแก

ผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศรวมไปถึงมาตรฐานการรับรองการผลิตขาวสีเคร่ืองหมายที่สรางความเชื่อมั่น

ใหแกผูบริโภค  

 4. รัฐควรเขามาชวยเหลือเร่ืองราคาขาวสีของเกษตรกรหรือกลไกการสรางความเชื่อมั่นดานราคาแกเกษตรกร

ราคาเปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพาะปลูก และราคาที่เกษตรกรพึงพอใจจําเปนตองเปนราคาที่

มีความเปนธรรม  

 5.  การทําเกษตรแบบพันธะสัญญาเปนการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวพันธุใหม หนวยงาน

รัฐบาลหรือบริษัทเอกชนควรสรางกลไกในลักษณะดังกลาวถาตองการใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก 
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