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 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั 5 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นสังคมเศรษฐกิจ 
ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ และดา้นการจดัการเกษตร เพื่อศึกษาผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้น 
การเกษตร 2 ดา้น คือ ผลผลิตทางดา้นการเกษตร และคุณภาพชีวติของเกษตรกร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งปัจจยัทั้ง 5 ดา้นกบัผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรของเกษตรกรทั้ง 2 ดา้น 
เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแต่ละดา้นกบัผลส าเร็จใ นการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร  
เพื่อศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยัทั้ง 5 ดา้นต่อผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรของ 
เกษตรกร และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรของเกษตรกร  
ประชากรในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 118,684 ครัวเรือน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวน 
432 ครัวเรือน ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์ ซ่ึง
แบบสัมภาษณ์มีค่าความเช่ือมัน่ 0.91 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน การวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW ในการ 
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี   
 1. ขอ้มูลพื้นฐานของครัวเรือน พบวา่ โดยส่วนใหญ่หวัหนา้ครอบครัวเป็นเพศชาย ร้อยละ  
95.3 มีอายรุะหวา่ง 40-49 ปี ร้อยละ 30 ประมาณร้อยละ 55 ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 63 ในจงัหวดัมีแรงงาน 1-2 คน ร้อยละ 69 ไม่มีหน้ีสิน ร้อยละ 45 มีท่ีดิน 
ระหวา่ง 2-4 เฮกตาร์ ร้อยละ 87.5 ปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกั และมีการเล้ียงสัตว ์เช่น ไก่ ววั และหมู ร้อยละ 
78.7 ร้อยละ 71.1 และร้อยละ 40.7 ตามล าดบั มีการปลูกผลไม ้ผกั และอ่ืน ๆ ร้อยละ 11.1 ร้อยละ 8.1 
และร้อยละ 7.9 ตามล าดบั 
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 2. ปัจจยัการผลิตดา้นการเกษตร ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ดา้น 
กายภาพ ดา้นชีวภาพ และดา้นการจดัการเกษตร พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า 
  2.1 ดา้นทรัพยากรท่ีมี พบวา่ ในภาพรวมเกษตรกรมีทรัพยากรในระดบัต ่า ซ่ึงเม่ือแบ่ง 
แยกยอ่ยเป็น 3 ส่วน คือ แรงงาน ทรัพยากรท่ีดิน และทรัพยากรน ้า พบวา่ เกษตรกรมีปัจจยัดา้นน้ี อยูใ่น 
ระดบัต ่า ปานกลาง และต ่า ตามล าดบั 
  2.2 ดา้นสังคมเศรษฐกิจ พบวา่ ในภาพรวมเกษตรกรมีปัจจยัดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึง 
แบ่งแยกยอ่ยเป็น  2 ส่วน คือ การบริการดา้นการตลาด และการบริการดา้นการสนบัสนุนอ่ืน ๆ พบวา่
เกษตรกรมีปัจจยัดา้นน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง และต ่า ตามล าดบั 
  2.3 ดา้นกายภาพ พบวา่ ในภาพรวมเกษตรกรมีปัจจยัดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงแบ่งแยก 
ยอ่ยเป็น 3 ส่วน คือ โครงสร้างพื้นฐาน ทุน และเคร่ืองจกัร พบวา่ เกษตรกรมีปัจจยัดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 
ปานกลาง และต ่า ตามล าดบั 
  2.4 ดา้นชีวภาพ พบวา่ ในภาพรวมเกษตรกรมีปัจจยัดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงแบ่งแยก 
ยอ่ยเป็น 3 ส่วน คือ การใชปุ๋้ย ศตัรูพืช และพนัธ์ุพืช พบวา่ เกษตรกรมีปัจจยัดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต ่า ปานกลาง 
และต ่า ตามล าดบั 
  2.5 ดา้นการจดัการเกษตรกรรม พบวา่ ในภาพรวมเกษตรกรมีปัจจยัดงักล่าว อยูใ่นระดบั 
ต ่า ซ่ึงแบ่งแยกยอ่ยเป็น 3 ส่วน คือ ระยะเวลาการปลูก การจดัดูแลรักษา และการเล้ียงสัตว ์พบวา่ เกษตรกร
มีปัจจยัดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด ปานกลาง และต ่า ตามล าดบั 
 3. ผลส าเร็จในประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร พบวา่ เกษตรกรมีผลส าเร็จ อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง ซ่ึงแบ่งแยกยอ่ยออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลผลิตทางดา้นการเกษตร และคุณภาพชีวติ พบวา่  
เกษตรกรมีผลส าเร็จการประกอบอาชีพ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งสองส่วน 
 4. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้ง 5 ดา้น กบัผลส าเร็จ พบวา่  
  4.1 ปัจจยัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ  
และดา้นการจดัการเกษตร สัมพนัธ์กบัผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรของเกษตกร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.588 ถึง 0.721 และเม่ือแบ่งปัจจยัออกเป็น 
14 ปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรของเกษตรกร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มี 13 ปัจจยั คือ ทรัพยากรท่ีดิน แรงงาน ทรัพยากรน ้า การบริการดา้น
การตลาด การบริการสนบัสนุน โครงสร้างพื้นฐาน ทุน การบริการดา้นเคร่ืองจกัร ปุ๋ย ศตัรูพืช พันธ์ุพืช 
การดูแลรักษา และการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.312 ถึง 0.769 และปัจจยัท่ีไม่สัมพนัธ์ 
กบัผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรของเกษตรกร คือ ระยะเวลาการปลูก ซ่ึงมีค่า
ความสัมพนัธ์  0.048 
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  4.2 ปัจจยัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ  
และดา้นการจดัการเกษตร สัมพนัธ์กบัผลผลิตทางดา้นการเกษตรของเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
0.05 ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ ระหวา่ง 0.469 ถึง 0.561 เม่ือแบ่งปัจจยัออกเป็น 14 ปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัท่ี 
สัมพนัธ์กบัผลผลิตทางดา้นการเกษตรของเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มี 13 ปัจจยั คือ 
ทรัพยากรท่ีดิน แรงงาน ทรัพยากรน ้า การบริการดา้นการตลาด การบริการสนบัสนุน โครงสร้างพื้นฐาน
ทุน การบริการดา้นเคร่ืองจกัร ปุ๋ย ศตัรูพืช พนัธ์ุพืช การดูแลรักษา และการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงมีค่าความสัมพันธ์ 
ระหวา่ง 0.315 ถึง 0.614 และปัจจยัท่ีไม่สัมพนัธ์กบัผลผลิตทางดา้นการเกษตรของเกษตรกร คือ ระยะ 
เวลาการปลูก ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ 0.083 
  4.3 ปัจจยัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ  
และดา้นการจดัการเกษตร สัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
มีค่าความสัมพนัธ์ ระหวา่ง 0.521 ถึง 0.746 เม่ือแบ่งปัจจยัออกเป็น 14 ปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ 
กบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มี 13 ปัจจยั คือ ทรัพยากรท่ีดิน แรงงาน   
ทรัพยากรน ้า การบริการดา้นการตลาด การบริการสนบัสนุน โครงสร้างพื้นฐาน ทุน การบริการดา้น  
เคร่ืองจกัร ปุ๋ย ศตัรูพืช พนัธ์ุพืช การดูแลรักษา และการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ ระหวา่ง 0.205 
ถึง 0.830 และปัจจยัท่ีไม่สัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร คือ ระยะเวลากา รปลูก ซ่ึงมีค่าความ  
สัมพนัธ์ -0.001 
 5. ผลการศึกษาระดบัการส่งผลต่อผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร 
พบวา่  
  5.1 ปัจจยัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ  
และดา้นการจดัการเกษตร ส่งผลต่อผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.82 หรือร้อยละ 67.3 ปัจจยัท่ีดีมี 4 ปัจจยั คือ ดา้น 
ทรัพยากรท่ีมี ดา้นชีวภาพ ดา้นกายภาพ และดา้นการจดัการเกษตร ส่งผลต่อผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
ทางดา้นการเกษตรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.89 หรือร้อยละ
67 เม่ือแบ่งปัจจยัออกเป็น 14 ปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัดงักล่าว ส่งผลต่อผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
ทางดา้นการเกษตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.86 หรือร้อยละ
74.8 ทั้งน้ีโดยมีปัจจยัท่ีดี 8 ปัจจยั คือ ทุน การดูแลรักษา ศตัรูพืช ทรัพยากรท่ีดิน แรงงาน การเล้ียงสัตว์  
การบริการดา้นเคร่ืองจกัร และการบริการทางดา้นการตลาด ส่งผลต่อผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
ทางดา้นการเกษตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเทา่กบั 0.86 หรือร้อยละ 
74.4 
  5.2 ปัจจยัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ  
และดา้นการจดัการเกษตร ส่งผลต่อผลผลิตทางดา้นการเกษตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.669 หรือร้อยละ 44.8 ปัจจยัท่ีดีมี 3 ปัจจยั คือ ดา้นชีวภาพ ดา้นการจดั
การเกษตร และดา้นทรัพยากรท่ีมี ส่งผลต่อผลผลิตทางดา้นการเกษตรท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการ
ส่งผลเท่ากบั 0.665 หรือร้อยละ 44.22 เม่ือแบ่งปัจจยัออกเป็น 14 ปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัดงักล่าว ส่งผล 
ต่อผลผลิตทางดา้นการเกษตร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.710 
หรือร้อยละ 50.4 ทั้งน้ีโดยมีปัจจยัท่ีดี 6 ปัจจยัคือ ทุน การดูแลรักษา ศตัรูพืช ทรัพยากรท่ีดิน การเล้ียงสัตว์ 
และการบริการทางดา้นการตลาด ส่งผลต่อผลผลิตทางดา้นการเกษตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.700 หรือร้อยละ 49 
  5.3 ปัจจยัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ 
และดา้นการจดัการเกษตร ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย 
มีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.828 หรือ ร้อยละ 68.6 ปัจจยัท่ีดีมี 3 ปัจจยั คือ ดา้นกายภาพ ดา้นทรัพยากรท่ีมี 
และดา้นชีวภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบั 
การส่งผลเท่ากบั 0.827 หรือร้อยละ 68.5 เม่ือแบ่งปัจจยัออกเป็น 14 ปัจจยัยอ่ย พบวา่  ปัจจยัดงักล่าว
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั  
0.886 หรือร้อยละ 78.6 ทั้งน้ีโดยมีปัจจยัท่ีดี 7 ปัจจยั คือ ทุน แรงงาน การดูแลรักษา การบริการดา้น
เคร่ืองจกัร การบริการดา้นการตลาด ทรัพยากรท่ีดิน และระยะเวลาการปลูก ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของ 
เกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.883 หรือร้อยละ 78 
 6. ผลการสร้างสมการท านายผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรของเกษตรกร 
มีดงัน้ี  
  6.1 ผลการสร้างสมการท่ีดีในการท านายผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร 
ของเกษตรกรในภาพรวม มีดงัน้ี 
   6.1.1 สมการท านายท่ีดีจากปัจจยัทั้ง 5 ดา้น 
     1) สมการท่ีดีในรูปคะแนนดิบ 
     2Ŷ  = 0.463A + 0.371D + 0.157C + 0.204E + 0.326 
     2) สมการท่ีดีรูปคะแนนมาตรฐาน 
     2Ẑ  =  0.336ZA  + 0.072ZB  + 0.155ZC  + 0.294ZD  + 0.145ZE 

   6.1.2 สมการท านายท่ีดีจากปัจจยัทั้ง 14 ปัจจยั 
     1) สมการท่ีดีในรูปคะแนนดิบ 
     8Ŷ  = 0.235X7  + 0.274X13  + 0.174X10  + 0.130X2  +  
       0.193X1  – 0.068X14  + 0.188X4  – 0.044 
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     2) สมการท่ีดีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     

8Ẑ = 0.287Z7  + 0.302Z13  + 0.155Z10  + 0.120Z2  + 0.228Z1  +  
       0.099Z14  – 0.114Z8  + 0.076Z4 

  6.2 ผลการสร้างสมการท่ีดีในการท านายผลผลิตทางดา้นการเกษตรของเกษตรกร มีดงัน้ี   
   6.2.1 สมการท านายท่ีดีจากปัจจยัทั้ง 5 ดา้น   
     1) สมการท่ีดีในรูปคะแนนดิบ 
     4Ŷ = 0.452D + 0.370E + 0.373A + 0.228 
     2) สมการท่ีดีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
      4Ẑ  = 0.327ZD  + 0.242ZE  + 0.232ZA 
   6.2.2 สมการท านายท่ีดีจากปัจจยัทั้ง 14 ปัจจยั   
     1) สมการท่ีดีในรูปคะแนนดิบ 
     10Ŷ  = 0.423X13 + 0.281X10  + 0.207X2  + 0.137X14 +  
       0.122X3  + 0.229X4  – 0.683 
     2) สมการท่ีดีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     10Ẑ = 0.399Z13 + 0.215X10 + 0.164Z2 + 0.148Z14 +  
       0.087Z3 + 0.079Z4 

  6.3 ผลการสร้างสมการท่ีดีในการท านายคุณภาพชีวติของเกษตรกร มีดงัน้ี 
   6.3.1 สมการท านายท่ีดีจากปัจจยัทั้ง 5 ดา้น 
     1) สมการท่ีดีในรูปคะแนนดิบ 
     6Ŷ = 0.316C + 0.572A + 0.295D + 0.442 
     2) สมการท่ีดีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     6Ẑ = 0.340ZC  + 0.384ZA  +0.231ZD 

   6.3.2 สมการท านายท่ีดีจากปัจจยัทั้ง 14 ปัจจยั  
     1) สมการท่ีดีในรูปคะแนนดิบ 
     12Ŷ = 0.349X7 + 0.346X1 + 0.149X13  – 0.057X8 + 
       0.211X4 + 0.115X2 – 0.074X12 + 0.0521 
     2) สมการท่ีดีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     12Ẑ = 0.395Z7 + 0.376Z1 + 0.153Z13 – 0.088Z8 + 
       0.078Z4 + 0.098Z2 – 0.079Z12 
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 7. จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  7.1 ขอ้เสนอแนะในดา้นการใชผ้ลการวจิยั 
   7.1.1 นโยบายการพฒันาการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร ในจงัหวดั 
พระตะบอง ควรเนน้ปัจจยัดงัต่อไปน้ี  
     1) ดา้นผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร ควรเนน้ 4 ดา้น 
คือ ดา้นทรัพยากรท่ีมี ดา้นชีวภาพ ดา้นกายภาพ และดา้นการจดัการเกษตร เม่ือพิจารณารายละเอียดแลว้  
ใหเ้นน้ 8 เร่ือง คือ ทุนในการดูแลรักษา ศตัรูพืช ทรัพยากรท่ีดิน แรงงาน การเล้ียงสัตว์ การบริการดา้น 
เคร่ืองจกัร และการบริการดา้นการตลาด  
     2) ดา้นผลผลิตทางดา้นการเกษตรกร ควรเนน้ 3 ดา้น คือ  ดา้นชีวภาพ 
ดา้นการจดัการการเกษตร และดา้นทรัพยากรท่ีมี เม่ือพิจารณารายละเอียดแลว้ ใหเ้นน้ 6 เร่ือง คือ การดูแล 
รักษา ศตัรูพืช ทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากรน ้า การเล้ียงสัตว ์และการบริการดา้นการตลาด  
     3) ดา้นคุณภาพชีวติของเกษตรกร ควรเนน้ 3 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ 
ดา้นทรัพยากรท่ีมี และดา้นชีวภาพ เม่ือพิจารณารายละเอียดแลว้ ใหเ้นน้ 7 เร่ือง คือ ทุน แรงงาน การดูแล 
รักษา การบริการดา้นเคร่ืองจกัร การบริการดา้นการตลาด ทรัพยากรท่ีดิน และระยะเวลาการปลูก  
   7.1.2 บุคลากรท่ีพฒันาทางดา้นการเกษตรในจงัหวดัพระตะบอง ควรพิจารณา
เก่ียวกบัดา้นทรัพยากรท่ีมี เช่น ทรัพยากรน ้า แรงงาน และทรัพยากรท่ีดิน  ดา้นสังคมเศรษฐกิจ เช่น 
การบริการสนบัสนุน และบริการดา้นการตลาด ดา้นกายภาพ เช่น การบริการดา้นเคร่ืองจกัร ทุน และ 
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นชีวภาพ เช่น พนัธ์ุพืช ศตัรูพืช และปุ๋ย ดา้นการจดัการเกษตร เช่น ระยะเว ลา
การปลูก การเล้ียงสัตว ์และการดูแลรักษาในการวางแผนของตนเอง 
   7.1.3 รัฐบาลกมัพชูาควรใหค้วามสนใจในการพฒันาอาชีพทางดา้นการเกษตร
ในดา้นต่อไปน้ี ดา้นการฝึกอบรมในเร่ือง การดูแลรักษา ศตัรูพืช ทรัพยากรท่ีดิน การเล้ียงสัตว ์วธีิการ 
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเร่ือง ชลประทาน ถนน สถานท่ี 
ใหข้อ้มูลดา้นการเกษตร ส่งเสริมใหมี้เอกสารทางดา้นการเกษตรส าหรับแต่ละอาชีพ และ ดา้นการจดั 
ระบบการบริการสนบัสนุนในเร่ือง เงินทุนหมุนเวยีน กฎหมายเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน กฎระเบียบในการ 
น าเขา้ผลผลิตทางดา้นการเกษตร บริการช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน และสนบัสนุนใหมี้การท าการวจิยั
ในพื้นท่ีจงัหวดัพระตะบอง หรือในพื้นท่ีชนบท 
   7.1.4 บริษทัเอกชนควรจดัใหมี้การฝึกอบรมทางดา้นการเกษตร ในจงัหวดั
พระตะบอง เช่น การใชปั้จจยัในดา้นการผลิต การใชเ้คร่ืองจกัร เป็นตน้ ควรจดัท าเอกสารแนะน าเก่ียวกบั 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นดา้นการเกษตรเป็นภาษาเขมร และควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งรัฐบาล  และ
เกษตรกร 
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  7.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาการวจิยัในรูปแบบดงักล่าวน้ี 
ทั้งประเทศ การวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้ นการเกษตรแต่ละอาชีพ 
การวจิยัโดยใชก้ระบวนการเชิงคุณภาพในเร่ืองเดียวกนั การวจิยัเพื่อสร้างรูปแบบปัจจยัท่ีมีผลต่อผลส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร การวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมของการประกอบอาชีพ 
ทางดา้นการเกษตร การวจิยัเชิงส ารวจเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการพฒันาทางดา้นการเกษตร การวจิยั 
เชิงส ารวจเก่ียวกบัความตอ้งการของเกษตรกรและการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร  
ในจงัหวดัพระตะบองของประเทศกมัพชูา 
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 The objectives of this research were; to study the agricultural determinants of farmers 
in five dimensions; resource using, socio-economic, physical, biological, and farm managing of 
agricultural system that have influenced on agricultural accomplishment of farmers; to study the 
agricultural accomplishment of farmers in Bat Dambang province in two dimensions agricultural 
output and the quality of life of the farmers, to study the relationship between the determinants with 
agricultural accomplishment of the farmers in the two dimensions and to examine contribution of 
each determinants of agricultural system on agricultural accomplishment of farmers, to examine 
whether the determinants have influenced on agricultural accomplishment of the farmers at any level, 
and to develop the equation to estimate agricultural accomplishment of the farmers. The sample 
size of 432 was determined and selected from population of 118, 684 farm households by using 
multi-stage random sampling. The samples had been interviewed with 0.91 reliability interviewing 
form. The gathered data were analyzed by; frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation; Pearson Product Moment Correlation, t-test, and F-ratio used to test the correlation 
coefficients. The whole process was called multiple regression analysis; and stepwise multiple 
regression analysis. The SPSS/FW program was used for the analytical processes.  
 
 The study results found that: 
 1. Background information of the farm households was found that male household heads 
were at the percent of 93.5, they are generally (30%) at the age of 40 to 49 years old. About 55% 
of them were educated at the elementary level. Most of farm households (63%) in the province have 
1-2 active labor forces. About 69 % of them are free from loan. They mostly possessed (45%) land 
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size of 2 to 4 hectares. About 87.5 percent are growing rice as their main production. Most of their 
livestock productions are chickens, cows, and pigs of 78.7, 71.1, and 40.7 respectively while, 
horticulture, fruits, vegetables, and other crops are of 11.1, 8.1, and 7.9 percent, respectively.  
 2. The five agricultural dimensions; resource using, socio-economic, physical, biological, 
and farm managing in average have been evaluated at the low level.  
  2.1 Resource using dimension was found at the low level. The resource using consists 
of three parts, labor resources, land resources, and water resources that have come out at the low, 
medium, and low level, respectively.  
  2.2 Socio economic dimension was found at the low level. The dimensions components 
are marketing facilities and support system services which come out at the average, and low level, 
respectively.  
  2.3 Physical dimension was found at the low level. The components of the dimensions 
are infrastructure, capital, and machinery usage which come out at the average, low, and low level, 
respectively.  
  2.4 Biological dimension was found at the low level. The part’s components are 
fertilizer usage, pest, and species which come out at the low, average, and low level, respectively. 
  2.5 Farm managing dimension was found that farm-managing dimension is also at 
low level in overall. The dimension’s components are crop grown, cultivation practice, and livestock 
managing which come out at the lowest, average, and low level, respectively.   
 3. The findings showed that the farmers have the opinion on the agricultural 
accomplishment of the farmer at the average level. The two parts of it are agricultural outputs, 
and the quality of life which come out at the average, and average level, respectively. 
 4. Correlation testing of the five agricultural dimensions and agricultural accomplishment 
of the farmers found that:  
  4.1 The test revealed that all of the five agricultural dimensions; resource using, 
socio-economic, physical, biological, and farm managing are associated with agricultural 
accomplishment of the farmers in overall at 0.05 significant level with the correlations range from 
0.588 to 0.721. Thirteen out of the fourteen predictors labor resources, land resources, water resources, 
marketing facilities, support system services, infrastructure, capital, materials and maintenance 
facilities, fertilizers, pest, species, cultivation practices, and livestock management are associated 
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with agricultural accomplishment of the farmers at 0.05 significant level with the correlation range 
from 0.312 to 0.769. The only one factor that does not have relationship with agricultural 
accomplishment is crop grown with correlation coefficient of 0.048.  
  4.2 All of the five agricultural dimensions; resource using, socio-economic, physical, 
biological, and farm managing are associated with agricultural output at 0.05 significant level with 
correlation range from 0.469 to 0.561. Thirteen out of the fourteen predictors labor resources, land 
resources, water resources, marketing facilities, support system services, infrastructure, capital, 
materials and maintenance facilities, fertilizers, pest, species, cultivation practices, and livestock 
management are statistically related with agricultural outputs of the farmers with the correlations 
range from 0.315 to 0.614. Crop grown is the only one factor that is not significantly associated 
with agricultural outputs at 0.05 significant level which correlation coefficient is 0.083.  
  4.3 All of the five agricultural dimensions; resource using, socio-economic, physical, 
biological, and farm managing are associated with the quality of life of the farmers with 0.05 
significant level with correlations range from 0.521 to 0.746. Thirteen out of the fourteen predictors 
labor resources, land resources, water resources, marketing facilities, support system services, 
infrastructure, capital, materials and maintenance facilities, fertilizers, pest, species, cultivation 
practices, and livestock management are correlated with the quality of life of farmers at 0.05 
significant level with correlation range from 0.205 to 0.830. Crop grown is the factor that has no 
relationship with the quality of life of the farmers which correlation coefficient is -0.001.  
 5. The prediction result of agricultural accomplishment of the farmers found that: 
  5.1 The five dimensions; resource using, socio-economic, physical, biological, and 
farm managing influence agricultural accomplishment of the farmers at 0.05 significant level with 
regression strength of 0.82 or it can be described by the five predictors of 67.3 percent. Four good 
predictors; resource using, biological, physical, and farm managing influence agricultural 
accomplishment of the farmers at 0.05 significant level with regression strength of 0.819, or 67 
percent can be described. While, the fourteen agricultural indices influence agricultural 
accomplishment of the farmers at 0.05 significant level with regression strength of 0.865 or 74.8 
percent can be described. Eight good indices; capital, cultivation practices, pest, land resources, 
labor resources, livestock management, machinery and maintenance facilities, and marketing 
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facilities influence agricultural accomplishment of the farmers at 0.05 significant level with regression 
strength of 0.863 or 74.4 percent can be described. 
  5.2 The five dimensions; resource using, socio-economic, physical, biological, and 
farm managing influence agricultural outputs of the farmers at 0.05 significant level with regression 
strength of 0.669, or 44.8 percent can be described. Three good predictors; biological, farm managing, 
and resource using found influencing agricultural outputs of farmers at 0.05 significant level with 
regression strength of 0.665, or 44.3 percent can be described. While, the fourteen predictors 
influence agricultural outputs of the farmers at 0.05 significant level with regression strength of 
0.71 or 50.4 percent can be described. Six good predictors; cultural practice, pest, land resource, 
livestock management, water resources, and marketing facilities influence agricultural outputs at 
0.05 significant level with regression strength of 0.700 or 49 percent can be described. 
  5.3 The five dimensions; resource using, socio-economic, physical, biological, and 
farm managing influence the quality of life at 0.05 significant level with regression strength of 
0.828, or 68.6 percent can be described. Three good predictors; physical, resource using, and 
biological influence the quality of life at 0.05 significant level with regression strength of 0.828, 
or 68.5 percent can be described. While, the fourteen indices influence the quality of life at 0.05 
significant level with regression strength of 0.886 or 78.6 percent can be described. Seven good 
predictors; capital, labor resources, cultivation practice, machinery and maintenance facilities, 
marketing facilities, land resources, and crop grown influence the quality of life at 0.05 significant 
level with regression strength is of 0.883 or 78 percent can be described. 
  6. The estimation equations of agricultural dimensions influencing agricultural 
accomplishments of farmers can be developed as the followings: 
   6.1 The good estimation equations of agricultural accomplishment of the farmers 
can be constructed as the followings:  
    6.1.1 Estimation by the five main agricultural dimensions   
     1) Unstandardized Good Estimation Equation 
     2Ŷ  = 0.463A + 0.371D + 0.157C + 0.204E + 0.326 
     2) Standardized Good Estimation Equation 
     2Ẑ =  0.336ZA  + 0.072ZB  + 0.155ZC  + 0.294ZD  + 0.145ZE 
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   6.1.2 Estimation by the fourteen agricultural dimension indices   
     1) Unstandardized Good Estimation Equation 
     8Ŷ  = 0.235X7  + 0.274X13  + 0.174X10  + 0.130X2  +  
       0.193X1  – 0.068X14  + 0.188X4  – 0.044 
     2) Standardized Good Estimation Equation 
     

8Ẑ = 0.287Z7  + 0.302Z13  + 0.155Z10  + 0.120Z2  + 0.228Z1  +  
       0.099Z14  – 0.114Z8  + 0.076Z4 

  6.2 The good estimation equation of agricultural dimensions influencing agricultural 
outputs of the farmers can be constructed as followings:  
    6.2.1 Estimation by the five main agricultural dimensions   
     1) Unstandardized Good Estimation Equation 
     4Ŷ = 0.452D + 0.370E + 0.373A + 0.228 
     2) Standardized Good Estimation Equation 
    4Ẑ  = 0.327ZD  + 0.242ZE  + 0.232ZA 
   6.2.2 Estimation by the fourteen agricultural dimension indices   
     1) Unstandardized Good Estimation Equation 
     10Ŷ  = 0.423X13 + 0.281X10  + 0.207X2  + 0.137X14 +  
       0.122X3  + 0.229X4  – 0.683 
     2) Standardized Good Estimation Equation 
     10Ẑ = 0.399Z13 + 0.215X10 + 0.164Z2 + 0.148Z14 +  
       0.087Z3 + 0.079Z4 

  6.3 The good estimation equation of agricultural dimensions influencing the quality 
of life can be constructed as followings: 
    6.3.1 Estimation by the five main agricultural dimensions   
     1) Unstandardized Good Estimation Equation 
     6Ŷ = 0.316C + 0.572A + 0.295D + 0.442 
     2) Standardized Good Estimation Equation 
     6Ẑ = 0.340ZC  + 0.384ZA  +0.231ZD 
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   6.3.2 Estimation by the fourteen agricultural dimension indices   
     1) Unstandardized Good Estimation Equation 
     12Ŷ = 0.349X7 + 0.346X1 + 0.149X13  – 0.057X8 + 
       0.211X4 + 0.115X2 – 0.074X12 + 0.0521 
     2) Standardized Good Estimation Equation 
     12Ẑ = 0.395Z7 + 0.376Z1 + 0.153Z13 – 0.088Z8 + 
       0.078Z4 + 0.098Z2 – 0.079Z12 

 7. The study had provided recommendations on result implementation, and suggestion 
for future study.  
  7.1 Result Implementation  
   7.1.1 To develop Bat Dambang province, related agency should consider as 
the followings:  
     1) To improve agricultural accomplishment, policy makers should 
orderly consider about 4 dimensions; resource using, biological, physical, and farm managing 
dimension. For detail, they should consider 7 factors; capital, cultivation practices, pest, land 
resources, labor resources, livestock management, machinery and maintenance facilities, and 
marketing facilities.  
     2) To improve agricultural output, policy makers should orderly 
consider about 3 dimensions; biological dimension, managing, and resource using dimension. For 
detail, they should consider 6 factors; cultural practice, and followed by pest, land resource, livestock 
management, water resources, and marketing facilities.  
     3) To improve the quality of life of the farmers policy makers should 
orderly consider about 3 dimensions; physical, resource using, biological dimension. For detail, they 
should consider 7 factors; capital, labor resources, cultivation practice, machinery and maintenance 
facilities, marketing facilities, land resources, and crop grown. 
   7.1.2 Agricultural development agency should consider about resource using 
dimension such as water resource, labor resource, and land resources; socio-economic dimension 
such as support system service, and marketing facilities; physical dimension such as maintenance 
and machinery facilities, capital, and infrastructure; biological dimensions such as species, pest , and 
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fertilizer; farm managing dimension such as crop grown, livestock managements, and cultivation 
practices for their plan. 
   7.1.3 Royal Government of Cambodia (RGC) should consider about training on 
technical work such as cultivation practice, farm management, fertilizer using, livestock management 
how to apply the knowledge, and experiences; keeping to improve infrastructure such as irrigations, 
roads, information center establishment and agricultural documents for individual production; and 
support system service such as credit service, interest rule, rule for importing agricultural products, 
emergency help service; and conducting field interview in the study area as well. 
   7.1.4 Private company should establish the teams for training; attach manual 
of modern agricultural equipment in Khmer language; build good communication not only with 
government but also the farmers as well.   
  7.2 The future study on similar research for the country as the whole and for individual 
agricultural production; qualitative method for the same topics; model of factors influencing 
agricultural accomplishment of the farmers; appropriate model of agricultural production; model 
of agricultural production management; status, constraints, and opportunity of the agricultural 
development; need and assessment of the farmers; and farmers’ potential development should be 
conducted.  
 


