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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกรในอ�าเภอ

หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจ�านวน 212 ราย และท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ

 ผลการศึกษา 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 66.51 ได้รับ 

การศึกษาต�่ากว่าระดับประถมศึกษาร้อยละ 34.43 อายุเฉลี่ย 52.61 ปี จ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.17 คน 

และจ�านวนแรงงานจ้างเฉลี่ย 0.41 คน 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 69.81 มีรายได้จาก

กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการปลูกกล้วยหอม รายได้สุทธิจากการปลูกกล้วยหอมเฉลี่ย 771,990.57 บาทต่อปี และ

ต้นทุนการผลิตกล้วยหอมเฉลี่ย 19,349.53 บาทต่อไร่ 3) ปัจจัยด้านสังคม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 85.85 

ไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม และร้อยละ 78.77 เป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์ และ 4) ปัจจัย 

ด้านความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกล้วยหอมพันธ์ุหอมทองร้อยละ 77.83  

มีประสบการณ์ปลูกกล้วยหอมเฉลี่ย 6.12 ปี และได้คะแนนความรู้เก่ียวกับการผลิตกล้วยหอมให้ได้มาตรฐานเฉลี่ย 

23.26 คะแนน จากคะแนนเตม็ 25 คะแนน ส�าหรบัการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการผลติ

กล้วยหอม ได้แก่ จ�านวนแรงงานในครัวเรือน จ�านวนแรงงานจ้าง รายได้สุทธิจากการผลิตกล้วยหอม รายได้จาก
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Abstract
 The objective of this study was to analyze factors affecting Cavendish banana production 

of farmers in Nong Suea district, Pathum Thani province. The questionnaire was collected from 

212 banana growers using simple random sampling. The descriptive and inferential statistics were 

used to answer the research purpose, such as mean, percentage, standard deviation (S.D.) and 

multiple regression analysis.

 The results showed that: 1) Personal factors, most of the farmers were male (66.51%) 

with below primary school level education (34.43%). Average age and numbers of household and 

hiring labors were 52.61 years, 2.17 persons and 0.41 persons, respectively. 2) Economic factors, 

69.81% of the farmers had received income not only from planting banana, but also non-planting 

banana. Average net income and cost from banana plantations were 771,990.57 Baht per year 

and 19,349.53 Baht per Rai, respectively. 3) Social factors, 85.85% of the farmers had not  

participated in a training course for Cavendish banana production and 78.77% were group or 

cooperative members. 4) Knowledge factors on banana production, average experience of the 

farmers was 6.12 years. Most popular varieties of Cavendish banana to grow in Nong Suea district, 

Pathum Thani province were “Kluai Hom Tong” (77.83%). Average scores of knowledge on banana 

production to the standard were 23.26 of 25 scores. In addition to multiple regression analysis, 

the significant determinants of banana production were the following: numbers of household  

and hiring labors, net income from planting banana, income from non-planting banana, cost of 

producing banana and knowledge on banana production to the standard.

Keywords: Cavendish banana farmers, Pathum Thani, Multiple regression analysis

บทน�า
 กล้วยหอมเป็นผลไม้ทีค่นไทยรูจ้กักนัมานาน สามารถ

ปลกูได้ทัว่ทกุภาคของประเทศไทย และเป็นพืชเศรษฐกจิ

ชนิดหน่ึงที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการส่งออก 

เนื่องจากสามารถท�าการผลิตและให้ผลผลิตจ�าหน่ายได้

ตลอดทัง้ปี โดยมตีลาดส่งออกทีส่�าคัญอยูท่ีป่ระเทศญ่ีปุน่

และประเทศจีน ลักษณะกล้วยหอมมีผลสีเหลืองสวย  

ผิวเนียน รสชาติหวานอร่อย กล้วยหอมแต่ละใบมีการ

เรยีงตวักันอยูใ่นหวอีย่างสวยงามและเป็นระเบียบ มคีณุค่า

ทางโภชนาการและให้พลังงานสูง จึงเป็นที่ต้องการของ

ผู้บริโภค

 ประเทศญีปุ่น่ได้มกีารจดัสรรโควตาน�าเข้ากล้วยหอม

ให้แก่ประเทศไทยจ�านวน 8,000 ตันต่อปี ในขณะที่

ตลาดของประเทศจีนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากนีย้งัมปีระเทศฮ่องกงและประเทศสงิคโปร์ทีเ่ป็น

คู ่ค้าที่ส�าคัญ ในส่วนของประเทศคู่แข่งที่ส�าคัญของ

ประเทศไทย ได้แก่ ประเทศฟิลปิปินส์ ประเทศเอกวาดอร์ 

ประเทศเบลเยียม และประเทศคอสตาริกา

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูกล้วยหอม

ทั้งประเทศ 86,640 ไร่ มีผลผลิตรวม 235,747 ตัน  

ใช้บรโิภคภายในประเทศ 234,273 ตนั ส่งออกต่างประเทศ 

1,475 ตนั มลูค่าส่งออกรวม 45.15 ล้านบาท ในส่วนของ

พื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมที่ส�าคัญอยู่บริเวณตอนกลาง

ของประเทศ ส่วนใหญ่อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธาน ีจงัหวดั

เพชรบรีุ จงัหวัดชมุพร จงัหวดัสระบรุ ีและจงัหวดัหนองคาย 

ตามล�าดบั (Office of Agricultural Economics, 2014)

 จงัหวดัปทมุธานีตัง้อยูใ่นเขตภาคกลางของประเทศ 

มแีม่น�า้เจ้าพระยาเป็นแม่น�า้สายหลกั มพีืน้ทีท่�าการเกษตร

ทั้งหมด 380,412 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.89 ของ

พ้ืนทีท่ัง้หมด ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบลุม่เหมาะสม 

ส�าหรับการท�าการเกษตร มรีะบบชลประทานครอบคลมุ

พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชพีเกษตรกรรม และพชืเศรษฐกจิทีส่�าคัญของจังหวดั

ปทุมธานี อันดับแรกคือ ข้าว รองลงมาคือ กล้วยหอม

 จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมมาก 

เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2558 (ตาราง

ท่ี 1) มีพ้ืนทีป่ลูกกล้วยหอม 17,380 ไร่ และมเีกษตรกร

ผู้ปลูกกล้วยหอมจ�านวน 559 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 6,237 

กโิลกรมัต่อไร่ และพืน้ทีส่่วนใหญ่อยูใ่นอ�าเภอหนองเสอื 

คิดเป็นร้อยละ 91.60 ของพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทั้งหมด

ของจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Agricultural 

Extension Office, 2015)

 สถานการณ์การผลิตกล้วยหอมในปัจจุบัน พบว่า 

เกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทนุการผลติทีส่งูขึน้ พืน้ดนิ

เสื่อมโทรมเนื่องจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเป็นเวลานาน 

ราคาผลผลติตกต�า่และมคีวามผนัผวน การถกูเอาเปรยีบ

จากนายทุนและพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งในช่วงฤดูฝน 

เกษตรกรต้องประสบปัญหากับการระบาดของโรคและ

แมลงท�าให้ต้องใช้สารเคมีเป็นจ�านวนมาก

 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาข้ันต้นส่งผลให้เกษตรกร

ผูป้ลกูกล้วยหอมในจงัหวดัปทมุธานไีด้รบัผลกระทบจาก

ต้นทุนการผลติเพิม่สงูข้ึน การขาดแคลนแรงงาน การตลาด 

และข้อจ�ากดัด้านการส่งออก เช่น การกดีกนัทางการค้า

ที่มิใช่ภาษี การใช้มาตรการเกี่ยวกับมาตรฐานความ

ปลอดภยั รวมถึงปัญหาด้านผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณ

น�า้ไม่เพยีงพอต่อการปลกูกล้วยหอม ท�าให้ผลผลติต่อไร่

โดยเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง

ตารางที ่1 พืน้ท่ีปลกูและผลผลติกล้วยหอม ปี พ.ศ. 2558 

(แยกรายจังหวัด)

จังหวัด พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน)

1. ปทุมธานี

2. เพชรบุรี

3. ชุมพร

4. สระบุรี

5. หนองคาย

6. สุราษฎร์ธานี

7. เชียงใหม่

8. สกลนคร

9. นนทบุรี

10. อื่นๆ

รวม

17,379.60

12,627.00

8,499.00

5,376.00

5,018.75

4,472.00

1,718.00

1,402.00

1,308.91

11,131.12

68,932.38

58,040.60

33,778.44

13,519.59

17,659.89

24,928.30

31,488.90

639.95

1,653.70

574.61

25,230.02

207,514.01

ที่มา: Phathum Thani Agricultural Extension  

Office (2015)

 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการผลิตกล้วยหอม พบว่า 

ยังมีผู้ศึกษาอยู่น้อยราย เช่น Mejaeng et al. (2001) 

ได้ศกึษาการเพิม่ปรมิาณผลผลติการปลกูกล้วยหอมทอง 

บ้านวังวน หมู่ 3 ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง

การจดัความรูข้องภมูปัิญญาท้องถิน่ในชมุชนและพฒันา

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอม 
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ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การวิจัย

เชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยภาคสนาม ผลการศึกษา

พบว่า การปลกูกล้วยหอมทองเป็นวถิชีวีติของคนในท้องถิน่

เป็นระยะเวลายาวนาน และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้

ดงักล่าวจากรุน่สูรุ่น่สืบมา ผ่านกระบวนการบอกเล่าจาก

พ่อแม่ การจัดเก็บเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ การแลกเปลี่ยน

และกระจายความรู้ด้านการปลูกกล้วยหอมระหว่าง

บคุคลหรือกลุม่คนในชมุชน เช่นเดียวกบั Janjariyanon 

(2009) ได้ศกึษาการมส่ีวนร่วมในการผลติกล้วยหอมทอง

ปลอดสารพษิเพือ่การส่งออกและปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์

ต่อการมส่ีวนร่วมของสมาชกิสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 

จ�ากดั อ�าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ ใช้แบบสอบถาม

ในการเกบ็ข้อมลู จ�านวน 129 ตวัอย่าง สถติทิีใ่ช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก และการหาความ

สัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า การมี

ส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ากัด 

ในการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพษิเพือ่การส่งออก

อยูใ่นระดบัน้อย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ การมส่ีวนร่วม

ด้านการใช้ประโยชน์และด้านการศึกษาปัญหาอยู่ใน

ระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน 

ด้านการวางแผน และด้านการตรวจสอบและประเมนิผล 

อยู่ในระดับน้อย ส�าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

มีส่วนร่วมในการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ 

เพื่อการส่งออก ได้แก่ อายุ อาชีพหลัก ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปลกูกล้วยหอมทองปลอดสารพษิ เช่น 

การผลิตปุย๋หมกัและสารชวีภาพ มาตรฐานกล้วยหอมทอง

ปลอดสารพษิ (GAP) การปลกูและการดแูลรกัษากล้วยหอม

ปลอดสารพิษ การแปรรูปและการขายกล้วยหอมทอง

ปลอดสารพิษ การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเกษตร

อนิทรย์ี การได้รบัข้อมลูข่าวสาร ความคาดหวงัของสมาชิก 

พ้ืนที่ถือครอง พื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง และรายได้  

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค คือ ต้นทุนมีแนวโน้ม 

สงูขึน้ โรคกล้วย พ้ืนทีป่ลกูกล้วยหอมทองไม่เพยีงพอ และ

ราคาของผลผลิตมีความผันผวน ในส่วนของ Mamuye 

(2016) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกล้วย

ของเมอืงกาโมโกฟา ประเทศเอธโิอเปีย โดยการสุม่ตวัอย่าง

แบบง่าย จากเกษตรกรผูป้ลกูกล้วยจ�านวน 308 ตวัอย่าง 

ใช้สถติเิชงิพรรณนาและสถติเิชงิอนมุานในการวเิคราะห์ 

ได้แก่ ค่าสงูสดุ ค่าต�า่สดุ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ความแปรปรวน และการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า อายุของเกษตรกร ขนาดครัวเรือน 

อายขุองต้นกล้วย ขนาดพืน้ทีฟ่าร์ม และจ�านวนแรงงาน

ทีใ่ช้ในการผลติกล้วย เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการผลติกล้วย

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิในส่วนของเพศ ระดับการศกึษา 

ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีด่นิ ระยะห่างระหว่างบ้าน

และฟาร์มกล้วย และปริมาณของปุ๋ยที่ใช้พบว่า ไม่มีนัย

ส�าคญัทางสถิตต่ิอการผลติกล้วยของเกษตรกร เช่นเดยีว

กับ Odemero (2013) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การผลติกล้วยในพืน้ท่ีป่าฝนของประเทศไนจเีรยี ด้วยวธิี

การสุ่มตัวอย่างหลายข้ันตอนจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย 

จ�านวน 120 ตวัอย่าง ผลการศกึษาจากการถดถอยพหคูุณ

พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตกล้วยหอม ได้แก่ 

จ�านวนแรงงาน ปรมิาณการใช้ปุ๋ย ราคากล้วย และระดบั

การศึกษา ในส่วนของพื้นที่ปลูกกล้วย สินเชื่อ และ

ความถ่ีในการได้รบัการส่งเสรมิเป็นปัจจยัท่ีไม่มนียัส�าคญั

ต่อการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกร

วัตถุประสงค์การวจิัย
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ 

สังคม และความรู ้เก่ียวกับการผลิตกล้วยหอมของ

เกษตรกรในอ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกล้วยหอม

ของเกษตรกรในอ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร 

ในอ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สมมตฐิานของการวจิัย
 1. ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคลมผีลต่อการผลติกล้วยหอม

ของเกษตรกรในอ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
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 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการผลิตกล้วยหอม

ของเกษตรกรในอ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 3. ปัจจัยด้านสังคมมีผลต่อการผลิตกล้วยหอมของ

เกษตรกรในอ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 4. ปัจจยัด้านความรูเ้กีย่วกบัการผลติกล้วยหอมมผีล

ต่อการผลติกล้วยหอมของเกษตรกรในอ�าเภอหนองเสอื 

จังหวัดปทุมธานี

วธิกีารวจิัย
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือเกษตรกร 

ผู้ผลิตกล้วยหอมในอ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

จ�านวน 449 ราย

ตารางที่ 2 จ�านวนประชากรและขนาดตัวอย่าง

ต�าบล
ประชากร

(ราย)

ตัวอย่าง

(ราย)

บึงบา

บึงบอน

บึงกาสาม

บึงช�าอ้อ

หนองสามวัง

ศาลาครุ

นพรัตน์

รวม

12

15

125

35

28

74

160

449

6

7

59

16

13

35

76

212

 2. สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) และก�าหนดขนาดตวัอย่างด้วยวธิ ี

Yamane (1973) จากเกษตรกรผูผ้ลติกล้วยหอมในพ้ืนที่ 

7 ต�าบล ของอ�าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธาน ีโดยการ

ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจ�านวนสัดส่วนของ

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละต�าบล มีรายละเอียดดังนี้

n = 
N

1 + Ne2 = 
449

1 + (449)(0.05)2
 = 212 ราย

โดยก�าหนดให้  n คือ จ�านวนตัวอย่าง

 N คือ จ�านวนประชากร

 e คือ ความคลาดเคลื่อน (Error) ท่ี

ยอมรับได้ร้อยละ 5

  การค�านวณขนาดของตวัอย่างด้วยวธิ ีYamane 

ในตารางที่ 2 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูก

กล้วยหอมจ�านวน 212 ราย

 3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีค้อื แบบสอบถาม

ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด (Close-ended 

question) และค�าถามปลายเปิด (Open-ended 

question) เก่ียวกับการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกร 

ในอ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งออกเป็น 

5 ส่วน ดังนี้

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และจ�านวนแรงงาน

  ส่วนที ่2 ข้อมลูด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ รายได้สทุธิ

จากการผลติกล้วยหอม รายได้จากกิจกรรมอืน่นอกเหนอื

จากการปลูกกล้วยหอม และต้นทุนการผลิตกล้วยหอม

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสังคม ได้แก่ การได้รับการ

ฝึกอบรมและการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์

  ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม 

ได้แก่ ประสบการณ์ปลกูกล้วยหอม พนัธุก์ล้วยหอม และ

ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอมให้ได้มาตรฐาน 

  ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรค 

ในการผลิตกล้วยหอม

 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและ

สถิติเชิงอนุมาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่

บรรยายข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล เศรษฐกจิ สงัคม และ

ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework)

  2) สถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics) เพือ่

ทดสอบสมมตฐิานการวจัิย โดยการวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple regression analysis) ซึ่งรูปแบบ

จ�าลองสามารถแสดงได้ดังนี้

Y = a0+ β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+

 β6X6+β7X7+β8X8+β9X9+β10X10+

 β11X11+ β12X12+β13X13+ε

โดยก�าหนดให้

 Y คือ การผลิตกล้วยหอม

 a0 คือ ค่าคงที่

 β คือ สัมประสิทธิ์ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์

 ε คือ ความคลาดเคลื่อน

 X คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ (X1) อายุ (X2) 

ระดับการศึกษา (X3) จ�านวนแรงงานในครัวเรือน (X4) 

จ�านวนแรงงานจ้าง (X5) รายได้สทุธจิากการผลติกล้วยหอม 
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(X6) รายได้จากกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการปลูก 

กล้วยหอม (X7) ต้นทนุการผลติกล้วยหอม (X8) การได้รบั

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม (X9) การเป็น

สมาชกิกลุม่หรือสหกรณ์ (X10) ประสบการณ์ปลกูกล้วยหอม 

(X11) พนัธุก์ล้วยหอม (X12) และความรูเ้กีย่วกบัการผลติ

กล้วยหอมให้ได้มาตรฐาน (X13)

ผลการวจิัย
 1. การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติิเชงิพรรณนาอธบิาย

ได้ดังนี้

  ข้อมลูพ้ืนฐานส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา และจ�านวนแรงงาน พบว่า เกษตรกรเป็น 

เพศชายร้อยละ 66.51 และเป็นเพศหญงิร้อยละ 33.49 

เกษตรกรมอีายเุฉล่ีย 52.61 ปี (S.D. = 9.64) เกษตรกร

ได้รบัการศกึษาต�า่กว่าระดับประถมศึกษาร้อยละ 34.43 

ระดับประถมศึกษาร้อยละ 21.70 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นร้อยละ 17.92 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 

13.21 และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าร้อยละ 12.74 

ในส่วนของแรงงานของเกษตรกรจ�าแนกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ จ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลีย่ 2.17 คน (S.D. = 

0.57) และจ�านวนแรงงานจ้างเฉลีย่ 0.41 คน (S.D. = 0.90)

  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้สุทธิจากการ

ผลิตกล้วยหอม รายได้จากกิจกรรมอื่นนอกเหนือจาก

การปลกูกล้วยหอม และต้นทนุการผลติกล้วยหอม พบว่า 

เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการผลิตกล้วยหอมเฉลี่ย 

771,990.57 บาทต่อปี (S.D. = 941,405.75) เกษตรกร

ส่วนใหญ่มรีายได้จากกจิกรรมอืน่นอกเหนือจากการปลกู

กล้วยหอมร้อยละ 69.81 และมีรายได้จากการปลูก

กล้วยหอมเพียงอย่างเดียวร้อยละ 30.19 โดยรายได้ของ

เกษตรกรที่มาจากกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการผลิต

กล้วยหอมเฉลี่ย 229,172.30 บาทต่อปี (S.D. = 

517,647.77) และเกษตรกรมต้ีนทนุการผลติกล้วยหอม

เฉลี่ย 19,349.53 บาทต่อไร่ (S.D. = 3,550.51)

  ข้อมูลด้านสังคม ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม

เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม

หรอืสหกรณ์พบว่า เกษตรกรได้รบัการฝึกอบรมเกีย่วกบั

การผลิตกล้วยหอมร้อยละ 14.15 และไม่ได้รับการฝึก

อบรมความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอมร้อยละ 85.85 

และเกษตรกรเป็นสมาชกิกลุม่หรอืสหกรณ์ร้อยละ 78.77 

และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์ร้อยละ 21.23

  ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม 

ได้แก่ ประสบการณ์ปลกูกล้วยหอม พนัธุก์ล้วยหอม และ

ความรูเ้กีย่วกบัการผลติกล้วยหอมให้ได้มาตรฐาน พบว่า 

เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกกล้วยหอมเฉลี่ย 6.12 ปี 

(S.D. = 3.02) พันธุ์กล้วยหอมที่เกษตรกรนิยมปลูกมี  

2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หอมทองและพันธุ์หอมไต้หวัน 

คดิเป็นร้อยละ 77.83 และ 22.17 ตามล�าดบั และเกษตรกร

มคีวามรูเ้ก่ียวกบัการผลติกล้วยหอมให้ได้มาตรฐานเฉลีย่ 

23.26 คะแนน (S.D. = 1.53) จากคะแนนเตม็ 25 คะแนน

 2. การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชิงอนมุานเพือ่ทดสอบ

สมมติฐานในการวิจัยอธิบายได้ดังนี้

  เบ้ืองต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณต้อง

ค�านงึถึงปัญหาท่ีจะเกดิข้ึนกบัแบบจ�าลอง 3 ประเดน็ คอื

  1) ปัญหาความสมัพนัธ์เชงิเส้นของตวัแปรอิสระ 

(Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์ (Correlation: r) ต้องไม่เกนิ 0.80 (Stevens, 

1992)

  2) ปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวแปรคลาดเคลื่อน 

(Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Durbin-

Watson (D.W.) ต้องมีค่าเข้าใกล้ 2 หรืออยู่ระหว่าง 

1.75-2.25 (Gujarati & Porter, 2009)

  3) ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroske-

dasticity: σ2) โดยพจิารณาจากค่าสถิต ิWhite hetero-

skedasticity

  ผลการทดสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของ

ตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ในตารางที่ 3 พบว่า 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระทกุคูม่ค่ีาไม่เกนิ 

0.80 สามารถอธบิายได้ว่าตวัแปร X1-X13 สามารถใช้เป็น

ตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยไม่

ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation)

Variable X2 X3 X4 X5 X6 X8 X11 X13

X2

X3

X4

X5

X6

X8

X11

X13

1.00
-0.64
0.16
-0.13
-0.06
-0.13
0.48
-0.01

1.00
-0.13
0.12
0.15
0.05
-0.34
0.03

1.00
0.11
0.12
-0.10
0.15
0.02

1.00
0.67
-0.06
0.00
-0.13

1.00
-0.04
0.05
0.03

1.00
-0.09
0.09

1.00
0.31 1.00

หมายเหตุ: X1 X7 X9 X10 และ X12 เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variables)

  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในตารางที่ 4 

อธิบายได้ดังนี้

  1) แบบจ�าลองการถดถอยพหุคูณในตารางที่ 4 

ไม่พบปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัแปรคลาดเคลือ่น เนือ่งจาก

ให้ค่าสถิติ D.W. เข้าใกล้ 2 หรืออยู่ระหว่าง 1.75-2.25 

(1.84) อย่างไรก็ตาม เมือ่ทดสอบปัญหาความแปรปรวน

ไม่คงที่ของแบบจ�าลองพบว่า มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น  

จึงท�าการแก้ไขด้วยวิธี Heteroskedasticity-Robust 

S.E. (Gujarati & Porter, 2009)

  2) สัมประสิทธิ์ตัวก�าหนด (Coefficient of 

determination หรือ R2) มีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงให้

เหน็ว่าแบบจ�าลองการถดถอยพหคุณูในตารางที ่4 สามารถ

อธบิายความแปรปรวนในการผลติกล้วยหอมของเกษตรกร

ในอ�าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทมุธาน ีได้ถงึร้อยละ 97.00 

โดยอกีร้อยละ 3.00 เกดิจากปัจจยัอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ใช้ในการ

วิเคราะห์

  3) สัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ�านวนแรงงานใน 

ครัวเรือน (X4) มีค่าเท่ากับ 4.49 หมายถึง เมื่อจ�านวน

แรงงานในครวัเรอืนเพิม่ขึน้ 1 คน ท�าให้ปรมิาณการผลติ

กล้วยหอมของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 4.49 ตัน หรือ 4,487 

กิโลกรัม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)

Variable Coefficient S.E. t-statistics Prob.

a0

X4

X5

X6

X7

X8

X13

-118.75
4.49
12.44
0.12
-8.28
2.88
3.03

31.59
2.61
5.21
0.01
3.62
0.49
1.22

-3.76
1.72
2.39
15.48
-2.29
5.84
2.49

0.00
0.09
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01

R2 = 0.97  D.W. = 1.84  F-statistics = 1,105.59 (Prob. = 0.00)



216 วารสารปัญญาภวิัฒน์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดอืนพฤษภำคม - สงิหำคม 2560

ผ่านการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุม่ที ่1) สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่านข้อมลู ASEAN Citation Index (ACI)

  4) สัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ�านวนแรงงานจ้าง 

(X5) มค่ีาเท่ากบั 12.44 หมายถงึ เมือ่จ�านวนแรงงานจ้าง

เพิ่มขึ้น 1 คน ท�าให้ปริมาณการผลิตกล้วยหอมเพิ่มขึ้น 

12.44 ตัน หรือ 12,440 กิโลกรัม อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05

  5) สมัประสทิธิข์องตัวแปรรายได้สทุธจิากการผลติ

กล้วยหอม (X6) มีค่าเท่ากับ 0.12 หมายถึง เมื่อรายได้

สุทธิจากการผลิตกล้วยหอมเพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อปี 

ท�าให้ปริมาณการผลิตกล้วยหอมเพิ่มขึ้น 0.12 ตัน หรือ 

120 กิโลกรัม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

  6) สัมประสทิธิข์องตัวแปรรายได้จากกจิกรรมอืน่

นอกเหนือจากการปลูกกล้วยหอม (X7) มค่ีาเท่ากบั -8.28 

หมายถงึ เมือ่เกษตรกรมรีายได้จากกจิกรรมอืน่นอกเหนอื

จากการผลติกล้วยหอม ท�าให้ปริมาณการผลติกล้วยหอม

น้อยกว่าเกษตรกรที่ผลิตกล้วยหอมเพียงอย่างเดียว  

8.28 ตนั หรอื 8,280 กโิลกรัม อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ

ท่ีระดับ 0.05 เนือ่งจากเกษตรกรมรีายได้จากกจิกรรมอืน่ 

อาจท�าให้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่ในกระบวนการผลิต

กล้วยหอมลดลงเมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ท�าการผลิต

กล้วยหอมเพียงอย่างเดียว เช่น การใส่ปุ๋ย การให้น�้า 

การก�าจดัวชัพชื การห่อหุม้เครอืกล้วยล่าช้า ท�าให้ผลผลติ

ได้รับความเสียหายจากโรคและแมลง ผิวไม่สวย เสีย

คุณภาพ และปริมาณผลผลิตลดลง

  7) สัมประสิทธิ์ของตัวแปรต้นทุนการผลิต 

กล้วยหอม (X8) มีค่าเท่ากับ 2.88 หมายถึง เมื่อต้นทุน

การผลติกล้วยหอมเพิม่ขึน้ 1,000 บาทต่อไร่ ท�าให้ปรมิาณ

การผลิตกล้วยหอมเพ่ิมขึน้ 2.88 ตนั หรอื 2,880 กโิลกรมั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

  8) สมัประสทิธิข์องตัวแปรความรูเ้กีย่วกบัการผลติ

กล้วยหอมให้ได้มาตรฐาน (X13) มค่ีาเท่ากบั 3.03 หมายถงึ 

เมื่อเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอมให้ได้

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน ท�าให้ปริมาณการผลิต 

กล้วยหอมเพิม่ขึน้ 3.03 ตนั หรอื 3,030 กโิลกรมั อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภปิรายผล
 ข้อสรปุในการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ผลติกล้วยหอมของเกษตรกรในอ�าเภอหนองเสอื จงัหวดั

ปทมุธาน ีคอื 1) ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคล ได้แก่ จ�านวน

แรงงานในครวัเรอืน (4.49) และจ�านวนแรงงานจ้าง (12.44) 

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้สุทธิจากการผลิต

กล้วยหอม (0.12) รายได้จากกจิกรรมอืน่นอกเหนอืจาก

การปลกูกล้วยหอม (-8.28) และต้นทนุการผลติกล้วยหอม 

(2.88) และ 3) ปัจจยัด้านความรูเ้กีย่วกบัการผลติกล้วยหอม 

ได้แก่ ความรูเ้กีย่วกบัการผลติกล้วยหอมให้ได้มาตรฐาน 

(3.03) เนือ่งจากเกษตรกรร้อยละ 85.50 ยงัไม่ได้รบัการ

ฝกึอบรมมาตรฐานการผลิตกล้วยหอม ได้แก่ มาตรฐาน 

GAP มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี เป็นต้น โดยตวัเลขในวงเลบ็

คอื สมัประสทิธิท์ีไ่ด้จากการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู

ซ่ึงแสดงถึงขนาดผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีมีต่อ 

การผลิตกล้วยหอมของเกษตรกร

 ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแรงงาน 

มีอิทธิพลและมีความส�าคัญต่อการผลิตกล้วยหอมของ

เกษตรกรในอ�าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธาน ีมากทีส่ดุ

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ เนื่องจากการผลิต 

กล้วยหอมต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการบริหาร

จดัการเพือ่ให้ได้กล้วยหอมท่ีมคีณุภาพ ต้องดแูลเอาใจใส่

กระบวนการผลติในทุกข้ันตอน เช่น การใส่ปุ๋ย การให้น�า้ 

การก�าจัดวัชพืช การห่อหุ้มเครือกล้วย การควบคุมโรค

และแมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น สอดคล้องกับ

สมัประสทิธิข์องตวัแปรรายได้จากกจิกรรมอืน่นอกเหนอื

จากการปลกูกล้วยหอม กล่าวคอื หากเกษตรกรประกอบ

อาชีพอืน่ควบคูกั่บการปลกูกล้วยหอม อาจท�าให้เกษตรกร

มคีวามใส่ใจในการผลติกล้วยหอมน้อยกว่าเกษตรกรท่ีปลกู

กล้วยหอมเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การผลิตกล้วยหอม

มีประสิทธิภาพลดลง ท�าให้ต้องจ้างแรงงานในการดูแล

รักษาเพิ่มเติมซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามมา

 ปัญหาและอปุสรรค พบว่า เกษตรกรมแีนวโน้มของ

ต้นทุนการผลติสงูข้ึน เนือ่งจากปัจจยัการผลติมรีาคาแพง 

อาทิ ปุ๋ยเคมี ยาก�าจัดวัชพืช ค่าจ้างแรงงาน นอกจากนี้
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เกษตรกรยังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภมูอิากาศ การขาดแคลนแหล่งน�า้ ราคาผลผลิตมคีวาม

ผนัผวนและไม่แน่นอน การขาดแรงงานและแหล่งเงินทุน 

เป็นต้น

 ในส่วนของข้อเสนอแนะ 1) ภาครัฐหรือหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องควรลงทนุและพฒันาเทคโนโลยด้ีานการผลติ

กล้วยหอม โดยเฉพาะเทคโนโลยเีพ่ือทดแทนแรงงานทีย่งั

ขาดแคลนและค่าจ้างแรงงานมแีนวโน้มสงูขึน้ เนือ่งจาก

แรงงานเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการผลติกล้วยหอมในระดบัสูง

เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ และ 2) ภาครัฐหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต

กล้วยหอมให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและตรงตามความ

ต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดส่งออก เช่น 

ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น
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