
•  ครวัเรือนเกษตร  ทํ าการเกษตรเพียงอยางเดียวมี 21 % ทํ าเกษตรและกิจการสวนตัว
13% เกษตรและรับจาง 48%  และทํ าผสมทุกอยาง 18%
•  ทรัพยสินเกษตรมีมูลคาเฉลี่ย 43,300 บาท/ครัวเรือน  ในขณะท่ีทรัพยสินท้ังหมด
357,360 บาท/ครัวเรือน
•  ครวัเรอืนเกษตรอยางเดียวมีพื้นท่ีทํ ากิน 16.18 ไร มากกวาครัวเรือนท่ีทํ างานนอก
เกษตรดวย (10.32 ไร/ครัวเรือน) โดยครัวเรือนประเภทแรกมีท่ีดินของตนเอง
89.06% และครัวเรือนประเภทหลังมีท่ีดินของตนเอง 65.50%
•  พ้ืนท่ีถอืครองในตํ าบลขี้เหล็กของครัวเรือนเกษตร สูงกวาในต ําบลโปงแยงเล็กนอย
(2 ไร) แตส ําหรับครัวเรือนประเภทหลังมีพื้นท่ีเฉลี่ยเทากันท้ัง 2 ต ําบล

กระบวนการตัดสินใจเลือกกิจกรรมเกษตรของครัวเรือนเกษตร
•  การตดัสนิใจในการทํ างานเกษตรและงานนอกเกษตรในฤดูทํ านาและหลังฤดูนาแตก
ตางกนั แตเกษตรกรเลือกการทํ าเกษตรมากกวา
•  ในต ําบลโปงแยง ซึ่งใกลแหลงทองเท่ียวนั้น สัดสวนการทํ านอกเกษตรในชวงหลังนา
สูงกวาต ําบลขี้เหล็ก 14%

รายไดของครัวเรือน

บทบาทการจางงานนอกไรนาตอภาคเกษตรในภาคเหนือ

ทีม่า :  จากการสํ ารวจ
หมายเหตุ :  รายไดที่ไดรับ (ไมหักตนทุนแรงงานครัวเรือน) = รายไดเงินสดในการผลิตพืช + รายไดเงินสดจากการผลิตสัตว + รายไดอื่นๆ

บาท/ครัวเรือน

รายไดท่ีไดรับลกัษณะอาชีพของครัวเรือน

   เกษตรและนอกเกษตร

ต.ขี้เหล็ก ต.โปงแยง รวม
  เกษตร 216,254.00 46,313.17  171,532.73

45,191.07 49,197.42 46,037.48
   กิจการสวนตัว 53,728.75 63,200.00 54,518.02
   รับจาง  37,680.44 56,961.1

1
42,853.30

   กิจการสวนตัวและรับจาง  53,951.36 16,063.03 47,636.63
รวม   79,403.65  48,476.36 72,530.92

ความสํ าคัญ ท่ีมา และปญหา

•ศกึษากระบวนการตัดสินใจและทัศนคติตอกิจกรรมนอกการเกษตร
•วิเคราะหผลิตภาพของแรงงานเกษตร
•วิเคราะหผลกระทบของกิจกรรมนอกเกษตรตอการลงทุนเกษตร และสภาพทางสังคม

วัตถปุระสงคการศึกษา

กระบวนการตัดสินใจในชวงหลังฤดูทํ านาของครัวเรือนเกษตรกรตํ าบลโปงแยง

กระบวนการตัดสินใจในชวงฤดูทํ านาของเกษตรกรตํ าบลโปงแยง

ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจท่ีส ําคัญของ
ประเทศ แมสัดสวนของมูลคามวลรวมประชาชาติ
จะลดลงจนเหลือ10.95% ก็ตามแตเปนภาคท่ีมี
ประชากรอยูถึง 58%  ความแตกตางของรายได
และคาจางของประชากรนอกและในภาคเกษตร
ทํ าใหการจางงานนอกการเกษตรกลายเปนแหลง
รายไดส ําคัญอีกแหลงหนึ่งของ ครัวเรือนเกษตร
ในอนัท่ีจะชวยเพิ่มรายได เปนแหลงดูดซับแรง
งานสวนเกิน และเปนแหลงเงินทุนส ําหรับภาค
เกษตร ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงตองการพิสูจนบท
บาทของการทํ างานนอกเกษตรดังกลาวนี้

ท่ีมา : จากการสํ ารวจ
หมายเหตุ :  ใน (   )  คือ รอยละของกระบวนการตัดสนิใจ ณ เหตุผลอันดบัสุดทาย (มีผูตอบ ตั้งแต 1- 5 อันดบั)

การเก็บรวบรวมขอมูลและการเลือกกลุมตัวอยาง
•เลอืกอ ําเภอแมริมซึ่งไดรับอิทธิพลจากความเจริญของเมือง แตมีการเกษตรเปนหลัก
•เลอืกต ําบลเพื่อความแตกตางในลักษณะพืช และโอกาสในการเลือกอาชีพ โดยเลือก

■ ขี้เหล็ก (ท่ีราบลุมใกลเมือง)
■ ต.โปงแยง (ท่ีสูงไกลเมือง)

ระบบฟารม
•  เกษตรกร ต. ขี้เหล็กสวนใหญปลูกพืช 2 ฤดู คือ ขาว - พืชหลังนา (42.5%)
•  เกษตรกร ต. โปงแยง สวนมากปลูกพืชผักและไมดอกตลอดป
•  การลงทุนในไมดอกสูงถึง ไรละ 47,800 บาท  แตมีผลตอบแทนสูงใน ต. โปง
แยง   แตขาดทุนใน ต. ขี้เหล็ก

ความคิดเห็นตองานนอกเกษตรและการทํ าเกษตรในอนาคต
ของครัวเรือนที่ทํ างานนอกเกษตร

•  เหตผุลท่ีทํ างานนอกเกษตรท่ีส ําคัญ คือ การเพิ่มรายไดและการมีเวลาวาง
•  เกษตรกร 83% ยังตองการทํ าการเกษตรตอไป เพราะเห็นวาเปนงานหลัก
•  เกษตรกร 15% เทานัน้ท่ีตองการเลิกทํ าการเกษตรในอนาคต เนื่องจากไดรายไดนอย

 โครงสรางอาชีพของตัวอยาง

อนัดบัเหตุผลของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ 1   2 3

เกษตร ปลกูเพื่อบริโภค มทีี่ดิน เปนงานหลัก (5)
90% มีท่ีดนิ (5) เปนงานหลัก (5)

เพ่ิมรายได (5) เปนงานหลัก (5)
มีความรูความชํ านาญ (5)
อายุมากแลว (5)

มีน้ํ า (10) มีท่ีดนิ (10)
รายไดแนนอน (10)
อสิระ ชอบ (10)
งานนอกเกษตรหายาก (5) มีน้ํ า (5)
ไมอยากออกนอกหมูบาน (5)

นอกเกษตร รายไดแนนอน งานเกษตรอันตราย (5)
10%

อนัดบัเหตุผลของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ 1   2 3

เกษตร มีน้ํ าท ําเกษตร มีความรู ความชํ านาญ (10)
80% (20) งานนอกเกษตรหายากและไมแนนอน (20)

งานนอกเกษตรหายากและไมแนนอน (5)
เปนงานหลัก (10) เพ่ิมรายได (5)
มีท่ีดนิ เพ่ิมรายได (5)
มีแรงงานเหลือ งานเกษตรอิสระ งานนอกเกษตรหายาก

และไมแนนอน (5)อสิระ (10)
ไมอยากออกนอกหมูบาน (5)

นอกเกษตร รายไดแนนอน ไมเสี่ยงอันตราย (5)
20% (15)

คลองสงน้ํ าสายใหญ

ต.ข้ีเหลก็   N Simple random sampling 4  หมูบาน

Accidental sampling หมูบานละ
 20 ครัวเรือน

Simple random sampling 2 หมูบาน Accidental sampling หมูบานละ
10 ครัวเรือน

ต.โปงแยง
แมน้ํ าปง

#41



ประเภทงานนอกเกษตรและรายได

งานชาง  15%
กอสราง  14%
คาขาย     9%

ครวัเรอืนหนึ่งๆ อาจมีงานนอกเกษตรหลายอยางรวมกัน
•  ผลตอบแทนเฉลี่ยจากงานนอกเกษตรของเกษตรกร
ชายสูงกวาของเกษตรกรหญิง
•  กจิการสวนตัวใหผลตอบแทนสูงกวางานรับจางอื่น ๆ

ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชปการเพาะปลูก 2539/40

ทีม่า : ค ํานวณจากขอมลูจากการสํ ารวจและผลการวิเคราะหรายไดเงา
หมายเหตุ : 1/ ไมหักตนทุนแรงงานครัวเรือน
              2/ หักตนทุนแรงงานครัวเรือน

บาท/ไร
รายการ ขาว ถัว่เหลือง ไมดอก

ต.ขี้เหล็ก ต.โปงแยง ต.ขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก ต.โปงแยง
จํ านวนครัวเรือน 70 5 70 3 10
ตนทุนปจจัยการผลิต 266.96 423.66 667.80 21,129.17 40,289.58
มลูคาเมล็ดพันธุ 43.44 67.14 275.52 12,555.56 31,326.67
มลูคาปุยคอก 0.15 0.00 0.64 88.89 1,742.27
มลูคาปุยเคมี 140.80 222.94 140.11 2,930.56 3,161.20
มูลคาสารเคมี 82.56 133.57 251.53 5,554.17 4,059.45

ตนทุนเคร่ืองจักรขัน้เตรียมดิน 277.55 0.00 143.28 200.00 0.00
ตนทุนเคร่ืองจักรขัน้ตัดแตง 28.58 0.00 93.10 0.00 0.00
ตนทุนการขนสง 44.58 54.43 18.02 0.00 0.00
ตนทุนอ่ืนๆ 237.04 123.14 89.03 11,267.35 5,191.71
ตนทุนแรงงานจาง 681.28 0.00 735.39 9,993.33 2,416.27
ตนทุนการผลิตท้ังหมด 1,533.13 601.23 1,745.17 42,589.85 47,897.56
มลูคาผลผลิตทั้งหมด 3,270.35 1,642.86 2,952.53 42,265.83 80,960.12
มลูคาผลผลิตที่ใหผูอ่ืน 374.03 17.14 0.00 0.00 0.00
ผลตอบแทน 1 1,360.35 1,024.49 1,205.92 -324.02 33,062.56
ตนทุนแรงงานครัวเรือนชาย
(ณ คาจางเงา)

264.50 655.01 288.04 6,007.60 13,364.83

ตนทุนแรงงานครัวเรือนหญิง
(ณ คาจางเงา)

93.41 263.87 122.48 4,303.33 7,292.11

ผลตอบแทนทั้งหมด 2 1,002.04 105.61 805.40 -10,634.95 12,405.61

จํ านวนแรงงานทั้งหมด (วัน-งาน/ไร) 16.84 20.65 13.72 320.84 337.35
จํ านวนแรงงานครัวเรือนชาย 3.64 8.45 3.68 61.61 135.45
จํ านวนแรงงานครัวเรือนหญิง 1.24 5.43 1.48 68.27 173.76
จํ านวนแรงงานจางชาย 2.69 0.00 2.58 51.82 10.00
จํ านวนแรงงานจางหญิง 2.68 0.00 3.42 139.14 12.65
จํ านวนแรงงานแลกเปลี่ยนชาย 3.51 2.37 1.24 0.00 1.15
จํ านวนแรงงานแลกเปลี่ยนหญิง 3.09 4.40 1.32 0.00 4.35

รูปแบบการใชเวลาในกิจกรรมนอกเกษตรของเกษตรกร

รปูแบบการใชเวลาในกิจกรรมเกษตรของเกษตรกร

•  การใชเวลาในงานเกษตรและนอกเกษตรใกลเคียงกัน
•  เกษตรกรใน ต. โปงแยงใชเวลาทํ างานเกษตรมากกวาเกษตรกรใน ต. ขี้เหล็ก
•  เกษตรกรหญิงใชเวลาทํ างานรวม (326 วัน/ป) มากกวาชาย (230 วัน/ป)

การใชแรงงาน

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาการผลิตพืช

•  แรงงานครอบครัวชาย พื้นท่ีผลิต และมูลคาปจจัยการผลิตมีความส ําคัญ
ตอมูลคาผลผลิตรวมของไรนา
•  แตแรงงานครอบครัวหญิง ไมมีอิทธิพลตอมูลคาผลผลิตรวมอยางมีนัยสํ าคัญ

ปจจัย สัมประสิทธ SE T
constant     4.41960 .7098 6.227***

lnFm .204469 .8959E-01 2.282**

lnFf .113161 .7919E-01 1.429
lnALL .482561 .7603E-01 6.347***

lnAREA .179133 .7972E-01 2.247**

Dn .529470E-01 .2146 .247

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอมูลคาการผลิตพืชของครัวเรือน

•  ผลติภาพแรงงาน (คาจางเงา) ของเกษตรกรชายและหญิงในสองตํ าบลมีความแตก
ตางกัน
•  เกษตรกรผูทํ างานเกษตรอยางเดียวมีผลิตภาพแรงงาน (85-98 บาท/วัน)
ตํ ่ากวาเกษตรกรท่ีทํ าเกษตรและนอกเกษตรรวามกันมาก (102-130 บาท/วัน)
•  เกษตรกรหญิงใน ต. โปงแยง ทํ างานมากวันท่ีสุด และมีผลิตภาพแรงงานตํ่ าสุด (50
บาท/วัน)

•   งานสํ าคัญ คือ งานรับจางท่ัวไป (53.68/194 = 0.28%)
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ชาย ต.ขี้เหล็ก
ชาย ต.โปงแยง

หญิง ต.ขี้เหล็ก

หญิง ต.โปงแยง

F-Statistic   (3, 91)  = 30.05932 ***
R   Squared   = 62.80%
Adjusted R Square = 60.72%
Standard Error  = 0.55318

  
หมายเหตุ :  *** มีนัยสํ าคัญ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 99%

** มีนยัสํ าคัญ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%

เมื่อ Y แสดงมูลคาของผลผลิตพืชท้ังหมดของครัวเรือนเหนือตนทุนแรงงานจางทัง้หมด
หรือ เรียกสัน้วาผลตอบแทนสทุธิ (บาท)

Fm คือจํ านวนแรงงานครัวเรือนชายท้ังหมด (วัน-งาน)
Ff คือจํ านวนแรงงานครัวเรือนหญิงทัง้หมด (วัน-งาน)
ALL คือมูลคาปจจัยการผลติท้ังหมด (เมล็ดพันธุ  ปุย  และสารเคมี) (บาท)
AREA คือจํ านวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก  (ไร)
Dn คือพ้ืนท่ีศึกษา   โดย 1 = ตํ าบลขีเ้หลก็       0 = ตํ าบลโปงแยง

ผลติภาพแรงงานของเกษตรกรคูสาม-ีภรรยา บาท / วัน-งาน

ลกัษณะการทํ างาน
เกษตรกรผูเปนสามี เกษตรกรผูเปนภรรยา

ต.ขี้เหล็ก ต.โปงแยง รวม ต.ขี้เหล็ก ต.โปงแยง รวม

เกษตร 102.24 85.66 98.41 105.30 53.75 85.04

เกษตรและนอกเกษตร 128.96 131.56 129.55 111.18 60.16 102.83

รวม 121.32 117.79 120.54 109.59 56.62 96.83

  กิจการสวนตัว 99.94 71.01 95.49 162.84 53.72 151.93

  รับจาง 150.60 145.80 149.40 101.20 64.84 93.93

  กิจการสวนตัวและรับจาง 63.10 95.95 67.79 90.56 33.86 84.89  

ท่ีมา : คํ านวณจากผลการวิเคราะห

ท่ีมา  :  จากการสํ ารวจ

ผลตอบแทนเฉล่ียจากการทํ างานนอกเกษตรของเกษตรกร

เกษตรกรชาย เกษตรกรหญิง รวมลกัษณะงาน
ต.ขี้เหล็ก ต.โปงแยง รวม ต.ขี้เหล็กต.โปงแยง รวม
(n=56) (n=14) (n=70) (n=57) (n=9) (n=66) (n=136)

กจิการสวนตัว 281 299 284 211 100 203 242
รับจาง 216 169 205 130 94 124 168
กจิการสวนตัวและรับจาง 196 120 185 205 98 196 191

รวม 227 184 218 162 95 153 186

บาท/วัน-งาน



ผลกระทบของการทํ างานนอกเกษตร
•  เวลาทํ างานเกษตรและเวลาทํ างาน
นอกเกษตรมีความสัมพันธในทางตรง
ขามอยางส ําคัญ
•  การทํ างานเกษตรของสามีและภรรยา
มีความสัมพันธอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ
ในทางตรงขาม

•  รายไดจากนอกเกษตรน ําไปลงทุนใน
ภาคเกษตรเพียง 12%        เปนคาใช
จายในบาน 55% และใชในการศึกษา
ของบุตร 15%
•  ทุกครัวเรือนเคยมีประสบการณ
ทํ างานนอกเกษตร 5-20 ป ดังนั้นการ
ทํ างานนอกเกษตร  จึงมีผลตอการ
เกษตรนอยมาก ท้ังในดานระบบฟารม
เทคโนโลยี และระดบัการใชปจจัยการ
ผลิต
•  การทํ างานนอกเกษตรมีผลในบาง
สงัคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของบุตร
หลานและสุขอนามัยท่ีดีขึ้น
• ครวัเรอืนเกษตร ซึ่งมีท่ีทํ ากินนอยตอง
อาศยัรายไดนอกเกษตรจุนเจือครอบครัว
เนือ่งจากรายไดจากภาคเกษตรนอย
เพราะพื้นท่ีทํ ากินนอยกวาครัวเรือนท่ีทํ า
เกษตรเพียงอยางเดียว

ผลกระทบจากการทํ างานนอกเกษตรของเกษตรกรผูทํ างานนอกเกษตรในปจจุบัน

ทีม่า  :  จากการสํ ารวจ
หมายเหตุ :  ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ

ต.ข้ีเหลก็ ต.โปงแยง
ผลกระทบตอครัวเรือนเกษตรกร กิจการสวน

ตัว
(n=12)

รับจาง
 (n=36)

กิจการสวนตัว
และรับจาง
(n=16)

กิจการสวน
ตัว

 (n=1)

รับจาง

(n=11)

กิจการสวนตัว
และรับจาง

(n=3)

รวม

(n=79)
ระบบการผลิต
ไมเปล่ียนระบบ 12 33 12 1 9 2 69
ลดพื้นท่ีการผลิต 0 1 3 0 2 1 7
เปล่ียนชนิดพืชหรือสัตว 0 2 1 0 0 0 3

การจัดการ และการใชปจจัยการผลติ
เมล็ดพันธุ 1 1 0 0 1 0 3
ปุย 1 0 0 0 0 0 1
ยาฆาแมลง 1 0 0 0 0 0 1
วธีิเตรียมดิน 1 0 0 0 0 0 1
การดแูล 1 3 1 0 1 0 6
การเก็บเก่ียว 1 1 0 0 0 0 2
การทํ างานของเกษตรกรท่ีเหลือเพิ่มข้ึน 1 5 2 0 3 0 11

อ่ืนๆ
สังคม

ดขีึน้ 8 25 8 0 6 1 48
ลดลง 1 1 0 0 0 0 2

เศรษฐกิจ
ดขีึน้ 12 24 11 0 8 1 56
ลดลง 0 0 1 0 0 0 1

การศึกษาบุตรหลานดีขึ้น 6 16 9 0 7 2 40
สุขอนามัย

ดขีึน้ 5 4 8 0 1 2 20
ลดลง 1 5 1 0 2 0 9

คณะวจิยั :       รศ. ดร. อารี  วิบูลยพงศ      ดร. ทรงศักดิ ์ ศรีบุญจติต         ประทานทิพย  กระมล

แหลงทุน :  ศนูยวิขัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร


