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คุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอนิทรีย์ จงัหวดัเชียงใหม่

Quality of Life Among Organic Agriculture Farmers  

Chiang Mai Province

กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ*

บทคดัย่อ

	 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์

จงัหวดัเชียงใหม่	เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอินทรียจ์งัหวดัเชียงใหม่

จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	และรายไดต่้อปี	เพ่ือศึกษาปัญหา	อุปสรรคและแนวทาง

การพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่	เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั	คือ	กลุ่มสมาชิกเกษตรกรเกษตรอินทรีย์

จงัหวดัเชียงใหม่	ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานจากองคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ	

(มอน.)	จ�านวน	82	ราย	เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์	ท�าการวเิคราะห์

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา	ในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี,ค่าร้อยละ	และค่าเฉล่ีย	และใชส้ถิติ

เชิงอนุมาน	ในการทดสอบสมมติฐาน

		 	ผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรเกษตรอินทรียส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายอุยูร่ะหวา่ง	

51	–	60	ปี	การศึกษาระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษา	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต�่ากวา่	10,000	บาท	

มีคุณภาพชีวติ	ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี	ดา้นสงัคมเศรษฐกิจ	ดา้นจิตวญิญาณ	ดา้นครอบครัว	

อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุดทุกดา้น	ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจ�าแนกตามเพศ	อาย	ุ 

ระดบัการศึกษา	และรายไดต่้อปีพบวา่เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีเพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	

และรายไดต่้อปีต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตต่อปัจจยัดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี,	ดา้นสังคมและ

เศรษฐกิจ,	ดา้นจิตวญิญาณและดา้นครอบครัว	ไม่แตกต่างกนั	ไม่มีปัญหา	 อุปสรรคดา้น

สุขภาพและหนา้ท่ี,	ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ,	ดา้นจิตวญิญาณ	แต่มีปัญหาดา้นครอบครัว	

คือการท่ีลกูหลานหรือเยาวชนรุ่นใหม่ต่างหนัไปท�างานในเมืองไม่ใหค้วามส�าคญักบัอาชีพ

เกษตรกร	ไม่สืบทอดการท�าเกษตรกรรมต่อจากพอ่แม่	 ซ่ึงจะส่งผลใหจ้�านวนเกษตรกร

*	การจดัการดุษฎีบณัฑิต	 (กจ.ด.)	สาขาการจดัการธุรกิจ	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต	 (2549),	 ปัจจุบนัเป็น	

อาจารยป์ระจ�าคณะบริหารธุรกิจ	มหาวทิยาลยัแม่โจ้



60 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

เกษตรอินทรียแ์ละผลผลิตอินทรียมี์แนวโนม้ลดลง	 ในขณะท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	แนวทางการพฒันาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนั

สร้างแรงจูงใจใหก้บัคนรุ่นใหม่ไดห้นัมาช่วยและสืบทอดการท�าเกษตรอินทรียต่์อจากพอ่แม่	

ค�าส�าคญั :	คุณภาพชีวติ,	เกษตรกร,	เกษตรอินทรีย์

Abstract

	 		 The	objective	of	this	research	were	to	study	the	quality	of	life	among	organic	

agriculture	farmers	in	Chiang	Mai	Province	in	order	to	compare	the	quality	of	life	among	

organic	agriculture	farmers	in	Chiang	Mai	Province	according	to	gender,	age,	education	and	

annual	 income;	and	 to	 study	problems,	obstacles	and	guidelines	 to	 improve	 the	quality	 

of	life	among	organic	agriculture	farmers	in	Chiang	Mai	Province.	The	research	is	a	combination	

of	both	qualitative	and	quantitative	research.	The	population	involves	eighty-two	associations	

that	are	members	of	organic	agriculture	farmers	in	Chiang	Mai	Province,	and	are	accredited	

by	The	Northern	Organic	Agricultural	Standard.	The	research	tools	are	questionnaires	and	

interviews.	The	analysis	is	conducted	using	descriptive	statistics	of	Frequency	Distribution,	

Percentage	and	Mean.	The	research	hypothesis	is	testified	via	inferential	statistics.

		 The	study	reveals	 that	 the	majority	of	organic	agriculture	 farmers	are	females,	 

age	between	51	and	60	years	old	and	with	primary/secondary	levels	of	education.	Their	

monthly	income	is	not	more	than	10,000	baht.	Their	quality	of	life	is	at	the	best	level	in	all	

aspects:	health	and	function,	social	and	economic	roles,	spiritual	roles	as	well	as	family.	

According	to	the	comparison	concerning	the	quality	of	life	based	on	gender,	age,	education	

and	annual	income,	organic	agriculture	farmers	who	are	of	different	gender,	age,	education	

and	annual	income	do	not	express	any	differences	concerning	quality	of	life	in	terms	of	

health,	social	and	economic	roles,	spiritual	roles	as	well	as	family.	They	do	not	face	any	

problems	in	the	stated	terms	except	family.	The	problem	is	that	their	offspring	tend	to	move	

to	work	in	cities.	These	offspring	abandon	and	do	not	inherit	their	parents'	agriculture	way	

of	 life.	As	a	 result,	 the	number	of	organic	agriculture	 farmers	as	well	as	 the	number	of	 

organic	 agricultural	products	 tend	 to	be	decreasing	while	 the	 consumers'	 demand	 is	 

continually	 increasing.	Guidelines	 for	 the	 improvement	 is	 suggested	 that	 associated	 
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organizations	should	cooperate	to	motivate	the	young	generation	to	participate	and	inherit	

their	parents'	organic	agriculture.

Keywords: Quality	of	Life,	Agriculture	Farmers,	Organic	Agriculture		

บทน�า

 ในยคุโลกาภิวตัน์ซ่ึงถูกครอบง�าดว้ยระบบทุนนิยมกระแสของวตัถุนิยมและ 

บริโภค	ท�าใหใ้นกลางปี	พ.ศ.	 2540	ประเทศไทยตอ้งประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

และการเงินอยา่งรุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ	และวถีิชีวติความเป็นอยู่

ของประชาชน	ดว้ยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอนัลน้พน้หาท่ีสุดมิได	้ ใน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชท่ีไดพ้ระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

อนัเป็นของขวญัล�้าค่าท่ีประเสริฐสุดใหแ้ก่รัฐบาลและประชาชนชาวไทย	เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการบริหาร	และพฒันาประเทศใหเ้กิดความเจริญมัน่คงกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื	และสมดุล	

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตน	และปฏิบติังานแก่คนไทยทุกคนไม่วา่	จะอยูใ่นอาชีพใด	

เพื่อใหไ้ดรั้บความสุขและความส�าเร็จอยา่งย ัง่ยนืและแทจ้ริง	(Kasetorganic,	2559)

	 นโยบายทางดา้นการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย	์รัฐบาลไดก้�าหนดนโยบาย

ในการสนบัสนุนเกษตรอินทรียอ์ยา่งจริงจงัเพ่ือวางรากฐานใหก้บัภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรในอนาคต	โดยรัฐบาลเลง็เห็นความส�าคญัของการมีวถีิชีวติ	การผลิตและการบริโภค

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม	การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	 

การปรับเปล่ียนการท�าเกษตรเชิงเด่ียว	 ท่ีมุ่งเนน้การเร่งผลผลิตโดยการใชส้ารเคมี	 เพ่ือลด

ความกงัวลและสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค	และท่ีส�าคญัคือการดูแลรักษาสุขภาพ

ของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตไปจนถึงผูบ้ริโภคพร้อมๆ	กนั	 เพ่ือยกระดบัความเป็นอยูข่อง

ประชาชนให้มีคุณภาพดีมากยิ่งข้ึน	ทั้งน้ีเพ่ือให้นโยบายเกิดเป็นรูปธรรม	 รัฐบาลจึงมี 
เป้าหมายส่งเสริมเกษตรอินทรียท่ี์ย ัง่ยืนให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพ	 

ภายใตพ้ื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ไดแ้ก่	พอประมาณ	 มีเหตุมีผล	 มีภูมิคุม้กนั	 

ใหส้อดคลอ้งกบัภมิูสงัคมในแต่ละพ้ืนท่ีและวถีิชีวติดั้งเดิม	เร่ิมจากการผลิตส�าหรับบริโภค

ภายในครัวเรือน	และพฒันาไปสู่การแลกเปล่ียน	การรวมกลุ่มพึ่งพากนัในชุมชนเพื่อสร้าง

ความแข็งแกร่ง	 และพฒันาปรับระบบการผลิตเขา้สู่การคา้ในเชิงพาณิชยต์ลอดจน 

ขยายตลาดเช่ือมโยงสู่การคา้ในระดบัประเทศ	โดยไดม้อบนโยบายการพฒันาผ่าน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัจงัหวดั	อ�าเภอและต�าบล	(ฉตัรชยั	สาริกลัป์ยะ,	2558)
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	 จงัหวดัเชียงใหม่นบัวา่มีการผลิตพืชผลทางเกษตรท่ีส�าคญัของประเทศหลากหลายชนิด 

โดยเฉพาะกลุ่มพืชอาหารท่ีมีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ	16	 

ของผลิตภณัฑม์วลรวมทั้งหมด	 ซ่ึงถือเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อภาคประชาชน

อยา่งกวา้งขวาง	 ปัจจุบนัภาคเกษตรส่วนใหญ่ต่างมุ่งเนน้การเพ่ิมผลผลิตโดยไม่ค�านึงถึง

ปัญหาสภาพแวดลอ้ม	การใชส้ารเคมีต่างๆ	ทั้งปุ๋ยเคมีและยาก�าจดัศตัรูพืช	ซ่ึงจะกลายเป็น

ปัญหาระยะยาวส�าหรับเกษตรกรทั้งดา้นเศรษฐกิจและดา้นสภาพแวดลอ้ม	โดยเฉพาะภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีตน้ทุนการเพาะปลูกมีราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ	ดว้ยเหตุน้ีทางองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่จึงไดจ้ดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ใหมี้ความเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล	เพ่ือใหทุ้กภาคส่วนใชเ้ป็นแนวทางในการบูรณาการ

และขบัเคล่ือนการพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมายในภาครวม	โดยยทุธศาสตร์ดา้นหน่ึงท่ีส�าคญั

คือ	การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งสมดุล	และย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ซ่ึงจะเนน้ไปท่ี

การท�าการเกษตร	 เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาและยกระดบัใหมี้มูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนตั้งแต่ตน้น�้ าถึง

ปลายน�้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัและการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม	ทั้งน้ีไดมี้

การก�าหนดโครงการต่างๆ	มารองรับมากมาย	เพ่ือสนบัสนุนเกษตรกรในการท�าการเกษตร

ทั้งเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย	์เช่น	โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพเกษตรกร

เครือข่ายปราชญช์าวบา้นจงัหวดัเชียงใหม่	โครงการพฒันาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดตน้ทุน

พืชเศรษฐกิจเชียงใหม่	โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินคา้

เกษตรปลอดภยั	และโครงการเสริมสร้างศกัยภาพและขยายช่องทางการตลาดสินคา้เกษตร

อินทรีย	์เป็นตน้	ส�าหรับแนวทางดา้นเกษตรปลอดภยัของจงัหวดัเชียงใหม่	จะมีการควบคุม

กระบวนการผลิตตลอดช่วงของการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัมากท่ีสุดเม่ือถึงขั้น 

การบริโภค	 โดยมุ่งผลผลิตทางการเกษตร	3	กลุ่มหลกัคือ	นาขา้ว	 พืชผกัและไมผ้ล	 

ขณะเดียวกนักจ็ะเพิ่มศกัยภาพการผลิตและขีดความสามารถของเกษตรกรเพื่อลดปริมาณ

การใชส้ารเคมีใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดอนัจะน�าไปสู่เป้าหมายการเป็นเมืองเกษตรปลอดภยั	และ

จะน�าไปสู่การผลิตเกษตรอินทรียใ์นระยะต่อไป	 (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่,	

2558;	OKnation,	2554)

	 สถานการณ์ตลาดเกษตรอินทรียข์องจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนัพบวา่	การบริโภค

สินคา้เกษตรอินทรียข์ยายตวัและเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	โดยเป็นการขยายตวัในรูปแบบ

ของ	"กาดอินทรีย"์	ท่ีมีอยูห่ลายแห่งทัว่เมืองเชียงใหม่	และมีการจ�าหน่ายทุกวนัหมุนเวยีน

กนัไป	(ประชาชาติธุรกิจ,	2558)	ซ่ึงเป็นผลมาจากกระแสการบริโภคของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

ใหค้วามสนใจในการบริโภคเพ่ือสุขภาพ	ท�าใหก้ารบริโภคอาหารปลอดสารพิษ	 พืชผกั	 
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และสินคา้เกษตรอินทรีย	์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมและสนบัสนุนมากข้ึนอยา่งยิง่ในกลุ่มของ 

ผูรั้กสุขภาพ	ผูใ้ส่ใจส่ิงแวดลอ้ม	ผูป่้วยและผูสู้งวยั	กลายเป็นกระแสการบริโภคท่ีต่อเน่ือง	

สม�่าเสมอ	และมีแนวโนม้เพิ่มมากยิง่ข้ึน	อยา่งไรกต็ามแมว้า่กระแสการบริโภคสินคา้หรือ

ผลผลิตเกษตรอินทรียจ์ะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว	แต่จ�านวนเกษตรกรท่ีท�าเกษตร

อินทรียย์งัคงมีจ�านวนนอ้ย	 อีกทั้งการท่ีเกษตรกรทัว่ไปหรือเกษตรกรท่ีเคยท�าเกษตรเคมี 

มาก่อนท่ีสนใจการท�าเกษตรอินทรีย	์ ยงัคงตอ้งอาศยัการพฒันา	การไดรั้บความรู้การท�า

เกษตรอินทรียท่ี์ถกูหลกัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	และกระบวนการในการปรับเปล่ียนท่ีมี

ระยะเวลา	2-3	ปี	ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี	ประกอบกบัการท่ีเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สืบทอด

การท�าเกษตรต่อจากพอ่แม่	และหนัเขา้ไปท�างานในเมืองยิง่ท�าใหเ้กษตรกรไทยมีจ�านวน

ลดลงอยา่งมาก	และยงัคงเป็นปัญหาและปัจจยัส�าคญัท่ีบ่งบอกถึงอนาคตดา้นเกษตรกรรม

ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของประเทศไทย	ส่ิงเหล่าน้ีท�าใหต้ลาดสินคา้เกษตรอินทรียก์ย็งัประสบปัญหา

ดา้นผลผลิตท่ียงัมีไม่เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทอ้งตลาด	และส่งผล

ต่อการพฒันาประเทศดา้นเกษตรกรรม

	 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้	 จึงท�าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท�าการวิจยัเร่ือง	 

คุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่	เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและทราบ

ถึงคุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค	

เพื่อน�าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์จงัหวดั

เชียงใหม่	และพื้นท่ีอ่ืนๆ	ใหเ้กษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน	ด�ารงชีวติภายใตห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันายทุธศาสตร์ในระดบัจงัหวดัและประเทศ	 

น�าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรียจ์นเกิดความยัง่ยนืต่อไป

วตัถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ จงัหวดัเชียงใหม่

จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	และรายไดต่้อปี

	 3.	 เพ่ือศึกษาปัญหา	 อุปสรรคและแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

เกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่
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กรอบแนวคดิ

		 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง	ผูว้จิยัไดก้�าหนดกรอบแนว

ความคิดในการศึกษาไว	้โดยไดน้�าแนวคิดของ	Ferrans	and	Power	(1992)	เก่ียวกบัคุณภาพ

ชีวิต	 4	ประการ	รวมทั้งการศึกษาปัญหา	 อุปสรรคและแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต

เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์มาใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยัไดก้รอบแนวคิดดงัน้ี

ภาพที ่1		กรอบแนวคิดในการวจิยั

สมมตฐิานการวจิยั

	 เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีเพศ	อาย	ุ ระดบัการศึกษา	รายได ้

ต่างกนั	มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ความหมายของคุณภาพชีวติ

 มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายหรือค�าจ�ากดัความของค�าวา่	“คุณภาพชีวติ” 

(Old	nation)	ไวส่้วนใหญ่ความหมายจะคลา้ยคลึงกนั	ซ่ึงพอจะรวบรวมได	้ดงัต่อไปน้ี

	 Liu	(1975)	ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวติวา่	“คุณภาพชีวติ”	เป็นช่ือใหม่ของความคิดเดิม	

(Old	nation)	 ซ่ึงถา้เรียกเป็นช่ือทางดา้นจิตวสิยั	(Subjective)	กจ็ะใชค้ �าวา่	อยูดี่	 กินดีมีสุข	

(Wellbeing)	 คือ	การอยูดี่ของคนและส่ิงแวดลอ้มตามสภาพทัว่ๆ	ไป	 ส่วนในดา้นบุคคล	

คุณภาพชีวติจะแสดงออกในรูปของความตอ้งการ(Wants)	 เม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้

จะท�าใหบุ้คคลนั้นๆ	มีความสุขหรือความพอใจ
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 UNESCO	 (1978)	 ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตไวว้า่	 คุณภาพชีวิตเป็น 

ความรู้สึกของการอยูอ่ยา่งพอใจต่อองคป์ระกอบต่างๆ	ของชีวิตท่ีมีส่วนส�าคญัมากท่ีสุด

ของบุคคล	สรุปไดว้า่คุณภาพชีวติหมายถึง	การด�ารงชีวติ	อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี	มีความสุข 

มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม 

และสงัคมท่ีตนอยูไ่ดอ้ยา่งดีขณะเดียวกนักส็ามารถเผชิญปัญหาต่างๆ	ไดอ้ยา่งเหมาะสม	

รวมทั้งสามารถใชศ้กัยภาพส่วนบุคคลสร้างสรรคพ์ฒันาตนเองและสงัคมใหอ้ยูร่่วมกนัได้

อยา่งสนัติ

	 สุวฒัน์	มหตันิรันดร์กลุ,	 วิระวรรณ	ตนัติพิวฒันสกลุ	และวนิดา	พุม่ไพศาลชยั	

(2540)	กล่าววา่	คุณภาพชีวติ	หมายถึง	ระดบัการมีชีวติท่ีดี	มีความสุข	และมีความพึงพอใจ

ในชีวติ	ทั้งในร่างกาย	จิตใจ	สงัคม	อารมณ์	และการด�าเนินชีวติของปัจเจกบุคคลในสงัคม	

เป็นการประสานการรับรู้ของบุคคลในดา้นร่างกาย	 จิตใจ	ความสัมพนัธ์ทางสังคม	 

ส่ิงแวดลอ้ม	ภายใตว้ฒันธรรม	ค่านิยมและเป้าหมายในชีวติของแต่ละคน

	 กรมสุขภาพจิต	 (2546)	 ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่า	 คุณภาพชีวิต	 

เป็นระดบัความสุขในชีวิต	 เป็นการประสานการรับรู้ถึงความพึงพอใจของแต่ละบุคคล	 

ในดา้นร่างกาย	 จิตใจความสัมพนัธ์ทางสังคม	 ส่ิงแวดลอ้มภายใตว้ฒันธรรม	 ค่านิยม	 

และเป้าหมายในชีวติของแต่ละบุคคล

 แนวคดิและทฤษฎคุีณภาพชีวติ

	 Ferranc	and	Power	(1992)	พิจารณาองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ	จากความพึงพอใจ

ในชีวติ	แบ่งออกเป็น	4	ดา้นดงัน้ี

		 1.	 สุขภาพและหนา้ท่ี	หมายถึง	สถานภาพของร่างกาย	และความสามารถ 

ในหนา้ท่ี	ท่ีจะด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	กิจวตัรประจ�าวนั	การแสดงออกทางบทบาททางสงัคม	

ไดแ้ก่	การดูแลสุขภาพตนเอง	การพกัผอ่น	การท�ากิจกรรมต่างๆ	ในเวลาวา่ง	การมีกิจกรรม

ในครอบครัว	และการเดินทาง

		 2.	 สังคมเศรษฐกิจ	หมายถึง	สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล 

เพราะบุคคลตอ้งอยูร่่วมกนัในสงัคม	ตอ้งการบา้นอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่ง	 มีงานท�า	และ 

มีเงินใชใ้นการด�ารงชีวติไดแ้ก่	สภาพความเป็นอยู	่รายได	้การท�างาน	เพื่อนร่วมงาน	และ

ท่ีอยูอ่าศยั

	 3.	 จิตวิญญาณ	หมายถึง	สถานภาพของการรับรู้	การตอบสนองทางอารมณ์ 

หรือทางวญิญาณต่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบในชีวติ	ไดแ้ก่	ความรู้สึกพึงพอใจในชีวติความสงบ

ทางจิตใจการบรรลุเป้าหมายชีวติและความพึงพอใจในชีวติความเป็นอยู่
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	 4.	 ครอบครัว	หมายถึง	สภาพของสมัพนัธภาพในครอบครัวของบุคคล	ประกอบ

ดว้ยความสุขในครอบครัว	ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว	บุตร	และความสมัพนัธ์

กบัคู่สมรสไดแ้ก่	ความสุขในครอบครัว	ความสมัพนัธ์กบัคู่สมรส	บุตร	และภาวะสุขภาพ

ของครอบครัว

	 สรุปไดว้า่	ตามแนวคิดของ	Ferranc	and	Power	(1992)	วา่คุณภาพชีวติเป็นการรับรู้

ถึงความผาสุกของบุคคลซ่ึงเกิดจากความพึงพอใจหรือไม่พอใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต	 

ข้ึนอยูก่บัปัจจยั	 4	ประการ	ประกอบดว้ยสุขภาพและหนา้ท่ี	สงัคมเศรษฐกิจ	 จิตวญิญาณ	

และครอบครัว

	 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้�าหนดรูปแบบการสร้างกรอบแนวคิดตามทฤษฎีคุณภาพ

ชีวติของ	Ferranc	 and	Power	 (1992)	ไดแ้ก่	ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี	ดา้นสงัคมเศรษฐกิจ	

ดา้นจิตวญิญาณ	และดา้นครอบครัว	

 ค�าจ�ากดัความเกษตรอนิทรีย์

	 เกษตรอินทรียถื์อไดว้่าเป็นรูปแบบหน่ึงของการเกษตรแบบยัง่ยืน	และมีการ 

ผสมผสานเทคนิคการเกษตรจากหลากหลายระบบ	แต่ส่ิงท่ีท�าใหเ้กษตรอินทรียแ์ตกต่าง

ไปจากระบบการเกษตรอ่ืนๆ	 คือ	การมีมาตรฐานควบคุม	และการตรวจสอบรับรอง	 

โดยเกือบทั้งหมดของปัจจยัท่ีเป็นสารสงัเคราะห์ถูกหา้มใช	้ ในขณะท่ีตอ้งมีการปรับปรุง

บ�ารุงดินดว้ยการปลกูพืชหมุนเวยีน	(FAO,	1999)

 มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)

	 ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2538	เนน้หลกัการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในชุมชนทอ้งถ่ิน	

ยดึหลกัใหเ้กณฑม์าตรฐานสอดคลอ้งต่อสภาพภมิูประเทศ	ระบบนิเวศ	สงัคม	วฒันธรรม	

ประเพณี	อธิปไตยและความมัน่คงทางอาหาร	โดยใหก้ารรับรองพ้ืนท่ีการเกษตร	แก่เกษตรกร

หรือผูผ้ลิตท่ีท�าเกษตรอินทรีย	์ ไดแ้ก่	การขอรับรองพ้ืนท่ีการเกษตรและผลิตผลในพ้ืนท่ี	

การบรรจุผลิตผลอินทรียข์องตนเพ่ือจ�าหน่าย	และการแปรรูปในครัวเรือนหรือการแปรรูป

ขนาดเลก็โดยใชผ้ลิตผลอินทรียจ์ากพื้นท่ีการเกษตรตนเอง	(กรีนเนท,	2554)

 มาตรฐานและการดูแลคุณภาพ

	 1.		 การตรวจผูผ้ลิตท่ีสามารถจ�าหน่ายผลผลิตของตนเองในกาดนดัเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนือไดน้ั้นจะตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์สียก่อน	โดยมีส�านกังาน
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มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือจะเป็นผูดู้แลใหก้ารตรวจสอบรับรองแก่เกษตรกรท่ีผลิต

ในระบบเกษตรอินทรีย	์มีการตรวจ	มี	3	ลกัษณะ	ไดแ้ก่	(กรีนเนท,2554)

	 	 1)	การตรวจคร้ังแรก	เพื่อใหก้ารรับรอง	โดยจะมีการนดัล่วงหนา้

	 	 2)	การตรวจติดตามผล	หลงัผา่นการรับรองอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง

	 	 3)	การตรวจพิเศษ	เช่น	เพ่ือพิสูจนข์อ้ร้องเรียนหรือขอ้สงสยั	(ท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร)	จะไม่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และทาง	มอน.	จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเอง

	 2.	 การออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์จะมีอาย	ุ3	ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการ

รับรอง	โดยระหวา่งนั้นอยา่งนอ้ยปีละ	1	คร้ัง	จะตอ้งมีการตรวจสอบจาก	มอน.	 เพื่อดูวา่ 

ผูข้อรับรองยงัคงปฏิบติัตามมาตรฐานอยู่หรือไม่	 ผูผ้ลิตมีสิทธ์ิท่ีจะจ�าหน่ายผลผลิต 

โดยใชต้รา	มอน.และขอ้ความผลิตภณัฑอิ์นทรีย	์

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

 สุภา	แกว้บริสุทธ์ิ	(2547)	การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา	จงัหวดัสงขลา	ผลการศึกษาพบวา่	คุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางปัจจยัดา้นศาสนา	จ�านวนชัว่โมงการท�างานต่อวนัรายได	้เพศ	

และสถานภาพสมรส	สามารถร่วมกนัท�านายคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ไดร้้อยละ	13	พบว่าเกษตรกรท่ีนบัถือศาสนาพุทธรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตดีกว่าเกษตรกร 

ท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนๆ	 เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีจ�านวนชัว่โมงการท�างานนอ้ยรับรู้ 

ถึงคุณภาพชีวติดีกวา่เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีจ�านวนชัว่โมงการท�างานมาก	เกษตรกร

ชาวสวนยางพาราท่ีมีรายไดสู้ง	 รับรู้ถึงคุณภาพชีวิตดีกวา่เกษตรกรท่ีมีรายไดต้ �่า	 เพศชาย 

รับรู้ถึงคุณภาพชีวติดีกวา่เพศหญิง	และเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีคูส่มรสรับรู้ถึงคุณภาพ

ชีวิตดีกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีสถานภาพสมรสโสด	หมา้ย	แยกกนัอยูห่รือ 

หยา่ร้าง	ส่วนปัจจยัดา้นอาย	ุและระดบัการศึกษาการรับรู้ถึงคุณภาพชีวติ	ไม่แตกต่างกนั

		 พชันี	ยมาภยั	(2550)	การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค	์

ผลการวิจยัพบวา่	 เกษตรกรในจงัหวดันครสวรรคมี์คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	เม่ือจ�าแนกคุณภาพชีวติรายดา้น	พบวา่	เกษตรกรในจงัหวดันครสวรรคมี์คุณภาพ

ชีวติดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการท�างาน	ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและดา้นชีวติ

ครอบครัวในระดบัมาก	 ส่วนคุณภาพชีวติอีก	4	ดา้น	 คือ	ดา้นความมัน่คง	ดา้นเศรษฐกิจ	

ดา้นสุขภาพกาย	จิตใจอารมณ์	ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ	และดา้นชีวติในชุมชน	อยูใ่นระดบั

ปานกลาง	และ	 เกษตรกรในจงัหวดันครสวรรคท่ี์มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว	ลกัษณะ
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การประกอบอาชีพ	แหล่งทุนในการประกอบเกษตรกรรมและรายไดข้องครอบครัว 

แตกต่างกนั	มีคุณภาพชีวติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05

		 ป่ินสอาด	สหนาวิน	 (2553)	การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตร	ผลการศึกษาพบวา่	1.	สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัท่ีดี	

และมีคุณภาพชีวติผา่นเกณฑค์วามจ�าเป็นพื้นฐาน	อยูใ่นระดบัดี	 5	ดา้น	ไดแ้ก่	ดา้นการมี

บา้นอาศยั	ดา้นการมีสุขภาพท่ีดี	ดา้นการร่วมใจพฒันา	ดา้นการปลูกฝังค่านิยมไทย	และ

ดา้นการฝักใฝ่การศึกษา	ส�าหรับดา้นรายไดก้า้วหนา้อยูใ่นระดบัปานกลาง	2.	ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อคุณภาพชีวติ	ไดแ้ก่	ปัจจยัดา้นประชากร	เศรษฐกิจและสงัคมปัจจยัดา้นการใชห้ลกัการ

สหกรณ์	และปัจจยัสนบัสนุนจากภาครัฐ	สามารถอธิบายคุณภาพชีวติของสหกรณ์การเกษตร

ไดร้้อยละ	32.0	โดยตวัแปร	เพศ	ระดบัการศึกษา	อาชีพ	การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกั

ประชาธิปไตย	การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ	การศึกษา	การฝึกอบรมข่าวสารการ

เอ้ืออาทรต่อชุมชน	และการสนบัสนุนจากภาครัฐ	มีผลต่อคุณภาพชีวติของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05

		 อมัพร	ไทยขา	 (2553)	การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกร:	กรณีศึกษา

เกษตรกรปลูกไมย้คูาลิปตสัในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก	ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรขอ้มูลทัว่ไปกบัภาพรวมระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	 

พบวา่	ระดบัการศึกษา	สถานภาพทางครอบครัวรายได	้มีความสมัพนัธ์ต่อระดบัคุณภาพชีวติ

ของเกษตรกร	โดยมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั	0.05	ส่วนเพศ	และอาย	ุมีความ

สมัพนัธ์ต่อระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรไม่แตกต่างและกลุ่มเกษตรกรมีระดบัคุณภาพ

ชีวิตในภาพรวม	ดา้นภาวะเศรษฐกิจ	ดา้นภาวะสุขภาพ	 คุณภาพชีวิตดา้นภาวะสุขภาพ 

ในภาพรวม	และคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัวของเกษตรกร	ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง	

แต่คุณภาพชีวติดา้นความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร	 ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัต�่า	เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้สึกวา่มีความสุขในชีวติ	มีความพอใจในตนเอง	และ

มีความพอใจกบัสุขภาพดา้นร่างกายส่วนความสัมพนัธ์ในชุมชนพบว่า	 มีความพอใจ 

ต่อการผกูมิตรกบัคนอ่ืน	และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชุมชน	และ

มีการช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื่อนบา้น	โดยภาพรวมเกษตรกรท่ีปลกูไมย้คูาลิปตสั	ในพื้นท่ี

ภาคตะวนัออก	มีระดบัคุณภาพชีวติระดบัสูงในทุกดา้นขอ้เสนอแนะจากการศึกษา	ภาครัฐ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการส่งเสริมการเกษตร	และบริษทัเอกชนท่ีประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัไมย้คูาลิปตสั	ควรใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาความสามารถในการประกอบอาชีพ

ของเกษตรกรท่ีปลกูไมย้คูาลิปตสัซ่ึงหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและส่งเสริม

การเกษตร	ควรมาส่งเสริมดา้นการศึกษาและใหค้วามรู้นอกระบบและต่อเน่ืองแก่กลุ่ม

เกษตรกร	มีความรู้ท่ีเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรต่อไป
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	 จารุวรรณ	บวัทุม	(2556)	ศึกษาวจิยัเร่ือง	การพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาส�านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรสาขา

จงัหวดัพิจิตร	ผลการศึกษา	พบวา่	การพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกรณีศึกษาส�านกังานกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรสาขาจงัหวดัพิจิตร	ในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก	(ค่าเฉล่ีย	3.92)	ผลการเปรียบเทียบพบวา่	เกษตรกรท่ีมีเพศต่างกนัและ

มีอายตุ่างกนั	มีความคิดเห็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของส�านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรสาขาจงัหวดัพิจิตรโดยรวม 

แตกต่างกนั	ส่วนเกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัและท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่าง

กนั	 มีความคิดเห็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของส�านกังานกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรสาขาจงัหวดัพิจิตร	โดยรวมไม่แตกต่าง

กนั	ส�าหรับปัญหาและแนวทางพฒันาพบวา่	เกษตรกรยงัใชส้ารเคมีเป็นส่วนใหญ่	ปลกูพืช

ชนิดเดียวกนัท�าใหพ้ืชผลลน้ตลาด	เกิดราคาตกต�่า	จึงท�าใหร้ายรับไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึน	อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนไม่พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนกระบวนการคิดตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งช่วยรณรงคป์ลูกฝังใหเ้กษตรกรรู้จกั 

การพ่ึงพาตนเองใหไ้ดใ้นระดบัหน่ึง	ส่งเสริมใหผ้ลิตในส่ิงท่ีตอ้งบริโภคใชส้อยในครัวเรือน

หรือในชุมชน	หรือการบริโภคในส่ิงท่ีชุมชนผลิตไดเ้อง	 ไม่ตอ้งซ้ือหามาจากภายนอก 

เป็นหลกั	 ใหค้วามรู้เกษตรกรใหเ้ห็นความส�าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งสม�่าเสมอ	 

และส่งเสริมใหมี้โครงการท่ีไดร่้วมมือร่วมแรงกนัท�าในชุมชน

	 ศุภรทิพย	์นิลารักษ	์(2557)	การศึกษาเร่ือง	“คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยาง

ภายในเขตพื้นท่ี	 จงัหวดัตราด”	ผลการศึกษา	ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่	 เป็นเพศชาย	

มีอาย	ุ31	ปีข้ึนไป-40	ปี	จบการศึกษาอนุปริญญา/	เทียบเท่า	และมีรายไดต่้อปี	150,000	บาท

ข้ึนไป-200,000	บาท	ผลการศึกษาโดยภาพรวม	พบวา่	 เกษตรกรชาวสวนยาง	ภายในเขต

พ้ืนท่ี	จงัหวดัตราด	มีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดีมาก	เม่ือพิจารณาในรายดา้น	พบวา่	คุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง	ภายในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัตราด	ในดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี 

มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดีมาก	 เป็นอนัดบัแรก	รองลงมาดา้นครอบครัวมีคุณภาพชีวิต 

อยูใ่นระดบัดีมาก	ดา้นจิตวิญญาณมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดีมากและอนัดบัสุดทา้ย 

ดา้นสังคมเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดีนอ้ยผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	

เกษตรกรชาวสวนยาง	 ท่ีมีเพศ	ระดบัการศึกษาและรายได	้ ต่างกนั	 มีระดบัคุณภาพชีวิต	 

ไม่แตกต่างกนั	ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติ	แตกต่างกนั	

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.05
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ระเบียบวธีิการวจิยั 

	 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 (Mixed	 

Method)	มุ่งศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่	มีระเบียบวธีิ

วจิยัดงัต่อไปน้ี

 

 ประชากร

	 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั	คือ	กลุ่มสมาชิกเกษตรกรเกษตรอินทรียจ์งัหวดัเชียงใหม่	

ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจากองคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ	 (มอน.)	 

(The	Northern	Organic	Standard	Organization)	 โดยจะมาเขา้ร่วมการประชุมกลุ่มทุกๆ	 

3	เดือน	ท่ีข่วงเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่	จ�านวน	82	ราย

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงานวจิยั	ผูว้จิยัไดใ้ชท้ั้งแบบสอบถาม

และแบบสมัภาษณ์	ดงัน้ี

	 1.	 แบบสอบถาม	ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ

	 	 ตอนท่ี	 1	ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	ลกัษณะ 

ของค�าถามเป็นแบบส�ารวจรายการ	 (Check	List)	 ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ 

ตามรายการจ�านวน	4	ขอ้	

	 	 ตอนท่ี	2		แบบสอบถามท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร

เกษตรอินทรีย	์ในดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี,	ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ,	ดา้นจิตวญิญาณ	และ

ดา้นครอบครัว	ตามระดบัความคิดเห็น	 ซ่ึงมี	 4	 ระดบั	 โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนตาม

มาตราส่วนประมาณ	4	ระดบั	(Rating	Scale)	ไดแ้ก่	ดีมากท่ีสุด,	ดีมาก,	ดีนอ้ย	และดีนอ้ยท่ีสุด	

จ�านวน	21	ขอ้	และค�าถามลกัษณะปลายเปิด	เพื่อถามขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม

	 2.	 แบบสมัภาษณ์	มีแนวทางการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

เป็นแนวค�าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ	 เพ่ือทราบปัญหา	 อุปสรรคและแนวทาง 

การพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่	

  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลในขณะสนทนากลุ่ม	 เคร่ืองบนัทึกเสียง 

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลจากการสนทนากลุ่มท่ีครบถว้น	การจดบนัทึกขณะท่ี

สนทนากลุ่มและหลงัการสนทนากลุ่ม	โดยผูว้จิยัจดบนัทึกยอ่ขอ้มูลส�าคญัๆ	ในขณะท่ีฟัง

เก่ียวกบัการแสดงสีหนา้	ท่าทาง	แลว้น�ามาบนัทึกรายละเอียดเม่ือส้ินสุดการสนทนากลุ่ม
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 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื

	 การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาก่อนน�าไปใช	้ผูว้จิยัด�าเนินการดงัน้ี

		 1.	 ศึกษาเอกสารต่างๆ	 ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตร

อินทรียใ์นดา้นต่างๆ	และวิธีการปฏิบติังานจริง	 โดยก�าหนดรายละเอียดค�าถามทั้งใน

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์	ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาวจิยั	4	ดา้น	ตามเกณฑ์

ประเมินคุณภาพชีวิตของ	Ferrans	 and	Power	 (1992)	 ไดแ้ก่	 ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี,	 

ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ,	ดา้นจิตวญิญาณ	และดา้นครอบครัว	

		 2.	 จดัท�าแบบสอบถามเป็นแบบคะแนนรวม	4	ระดบั	แบบ	Rating	scale	โดยให้

เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น	โดยใชเ้กณฑแ์ปลผลดงัน้ี

	 	 ดีมากท่ีสุด		 ให	้	 4		คะแนน

	 	 ดีมาก		 	 ให	้	 3		คะแนน

	 	 ดีนอ้ย		 	 ให	้	 2		คะแนน

	 	 ดีนอ้ยท่ีสุด		 ให	้	 1		คะแนน

	 3.	 ทดสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของเน้ือหา	โดยน�าทั้งแบบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์ไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ	 เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ค�าถาม	ความเหมาะสม	

และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั	และลกัษณะการใชภ้าษา	แลว้น�ามาปรับปรุง

		 4.	 น�าแบบสอบถามและสัมภาษณ์ฉบบัร่าง	 ท่ีไดท้ �าแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

จากผูเ้ช่ียวชาญ	เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ	พิจารณาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใหต้รง

ตามเน้ือหา	การใชถ้อ้ยค�า	ความชดัเจนของค�าถาม	ผูเ้ช่ียวชาญ	3	ท่าน	

	 5.	 น�าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช	้ (Try	 out)	 กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่ 

กลุ่มตวัอยา่ง	จ�านวน	30	คน	 เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ	โดยการหาค่าความเท่ียงหรือ 

ความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม	(Reliability)	แบบ	Cranach’s	alpha	ไดค่้าความเท่ียงหรือ

ความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม	เท่ากบั	0.71	ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามชุดน้ีมีความเช่ือถือได	้

สามารถน�าไปด�าเนินการเกบ็ขอ้มูลคร้ังต่อไปได้

	 6.	 ส�าหรับแบบสัมภาษณ์	ความน่าเช่ือถือของงานวิจยั	 เป็นการตรวจสอบ 

ความสอดคลอ้งเก่ียวกบัความเป็นจริงและการตีความของผูว้จิยั	ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี	ผูว้จิยั

ไดด้�าเนินขั้นตอนการวจิยัท่ีแสดงถึงความน่าเช่ือถือของการวจิยั	โดยใชก้ารตรวจสอบขอ้มูล

แบบสามเสา้	(Triangulation)

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 การศึกษาคร้ังน้ี	ผูว้จิยัไดด้�าเนินการเกบ็รวบรวมโดยการส่งแบบสอบถามไปยงั

เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์และท�าการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	กบัเกษตรกรเกษตรอินทรีย์

ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมกลุ่มท่ีข่วงเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่	โดยผูว้จิยัไดด้�าเนินขั้นตอน	ดงัน้ี
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	 1.	 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลยัแม่โจ	้ เพ่ือขออนุญาต 

ในการเกบ็ขอ้มูลเกษตรกรเกษตรอินทรียแ์ละจดัการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	ในพื้นท่ี

ข่วงเกษตรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่

	 2.	 ด�าเนินการเกบ็ขอ้มูลจากเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ในพื้นท่ีข่วงเกษตรอินทรีย	์

จงัหวดัเชียงใหม่	โดยการน�าแบบสอบถามเขา้ไปช้ีแจงรายละเอียดและใหเ้กษตรกรไดท้�า

แบบสอบถามอยา่งอิสระ	และการจดัสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group)	กบัเกษตรกรเกษตร

อินทรียท่ี์มาเขา้ร่วมประชุมกลุ่ม

	 3.	 จ�านวนแบบสอบถาม	82	 ชุด	สามารถเกบ็คืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ 

ไดท้ั้งหมด	82	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	100

	 4.	 น�าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์แปลผล	และการวเิคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสนทนา

กลุ่ม	(Focus	Group)

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้

	 การวจิยัคร้ังน้ี	ผูว้จิยัท�าการวเิคราะห์ขอ้มูล	ดงัน้ี

	 1.	 แบบสอบถาม	

	 	 1.1	 น�าขอ้มูลแบบสอบถามของเกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์ได	้มาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ในการตอบค�าถาม	แลว้น�ามาลงรหสัขอ้มูล	และประมวลผลโดยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล	และน�าเสนอในรูปแบบตาราง

	 	 1.	2	วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล	ไดแ้ก่	 เพศ	อายุ	 ระดบั 

การศึกษา	และรายไดต่้อปี	โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา	ไดแ้ก่	ความถ่ีและร้อยละ

	 	 1.3	 วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตร

อินทรีย	์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา	ไดแ้ก่	ร้อยละ	ความถ่ี	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

	 	 1.4	 ทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหวา่ง

ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม	โดยใชส้ถิติ	T-test	ส�าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

ตวัแปรอิสระท่ีมี	2กลุ่ม	และใชส้ถิติ	One-way	ANOVA	ส�าหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีมี	3	กลุ่มข้ึนไป	และหากพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.05	 จะท�าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ	LSD	 

(Least	Significant	Difference	Test)

	 2.	 แบบสมัภาษณ์	ผูว้จิยัจะน�าขอ้มูลท่ีไดก้ารสนทนากลุ่ม	มาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนา	

(Description	Analysis)	เพื่อประกอบการอธิบาย
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 เกณฑ์การแปลผล

	 เกณฑใ์นการแปลค่าเฉล่ียความคิดเห็นของตวัแปรต่างๆ	ท่ีมีต่อระดบัคุณภาพชีวติ

ไดแ้บ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น	4	ระดบัโดยการหาอนัตรภาคชั้นดงัน้ี

ดงันั้นจึงแปลความหมายของระดบัคุณภาพชีวติการท�างานไดด้งัน้ี

คะแนนเฉล่ีย	3.26-4.00	หมายถึง	เกษตรกรเกษตรอินทรียมี์ระดบัคุณภาพชีวติดีมากท่ีสุด

คะแนนเฉล่ีย	2.51-3.25	หมายถึง	เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์มีระดบัคุณภาพชีวติดีมาก

คะแนนเฉล่ีย	1.76-2.50	หมายถึง	เกษตรกรเกษตรอินทรียมี์ระดบัคุณภาพชีวติดีนอ้ย

คะแนนเฉล่ีย	1.00-1.75	หมายถึง	เกษตรกรเกษตรอินทรียมี์ระดบัคุณภาพชีวติดีนอ้ยท่ีสุด

ผลการวจิยั

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรเกษตรอนิทรีย์ 

	 เกษตรกรเกษตรอินทรียส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	64	คน	(ค่าเฉล่ีย	78.05)	

และเพศชาย	จ�านวน	18	คน	(ค่าเฉล่ีย	21.95)	มีอายอุยูร่ะหวา่ง	51	–	60	ปี	จ�านวน	36	คน	 

(ค่าเฉล่ีย	43.90)	รองลงมาคือ	อาย	ุ41	-	50	ปี	จ�านวน	20	คน	(ค่าเฉล่ีย	24.39),	อายมุากกวา่	

61	ปีข้ึนไป	จ�านวน	14	คน	(ค่าเฉล่ีย	17.07),	อาย	ุ31	-	40	ปี	จ�านวน	10	คน	(ค่าเฉล่ีย	12.20)	

และอาย	ุ20	-	30	ปี	จ�านวน	2	คน	(ค่าเฉล่ีย	2.44)	มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษา

มากท่ีสุด	จ�านวน	63	คน	(ค่าเฉล่ีย	76.83)	รองลงมาคือ	ปวช./ปวส./อนุปริญญา	จ�านวน	11	คน	

(ค่าเฉล่ีย	13.41),	ปริญญาตรี	จ�านวน	6	คน	(ค่าเฉล่ีย	7.32)	และ	สูงกวา่ปริญญาตรี	จ�านวน	2	คน 

(ค่าเฉล่ีย	2.44)	มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต�่ากวา่	10,000	บาท	จ�านวน	42	คน	(ค่าเฉล่ีย	51.22)	

รองลงมาคือ	10,000	–	15,000	บาท	จ�านวน	22	คน	(ค่าเฉล่ีย	26.83),	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	

15,001	–	20,000	บาท	จ�านวน	14	คน	(ค่าเฉล่ีย	17.07),	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	20,001	–	25,000	บาท 

จ�านวน	2	คน	(ค่าเฉล่ีย	2.44)	และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	25,001	–	30,000	บาท	จ�านวน	2	คน	

(ค่าเฉล่ีย	2.44)
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัคุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอนิทรีย์ จงัหวดัเชียงใหม่

ตารางที ่1		 จ �านวน	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	จ�าแนก 

ตามปัจจยัดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี

 

	 ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี	พบวา่	 เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ มีคุณภาพชีวิตโดยรวม 

อยูใ่นระดบั	ดีมากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั	3.53	เม่ือพิจาณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคุณภาพชีวติ	

ดีมากท่ีสุด	พบวา่	อนัดบัแรกคือ	เกษตรกรอยากท�าอาชีพน้ีต่อไป	(ค่าเฉล่ีย	3.89)	รองลงมา
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คือ	ภูมิใจในอาชีพการท�าเกษตรอินทรีย	์ (ค่าเฉล่ีย	 3.85),	 รู้สึกมีความปลอดภยัในการท�า 

การเกษตร	(ค่าเฉล่ีย	3.78),	มีสุขภาพดีข้ึนเม่ือท�าการเกษตรอินทรีย	์(ค่าเฉล่ีย	3.74),	การท�า

เกษตรอินทรียท์ �าใหเ้กษตรกรมีชีวติท่ีดีข้ึน	(3.68),	รู้หลกัและวธีิการท�าเกษตรอินทรียท่ี์ถกูตอ้ง 

(3.61)	และสามารถท�างานในสวน/แปลงเกษตรไดต่้อวนัมากกวา่	4	ชัว่โมง	(ค่าเฉล่ีย	3.28)	

ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิต	 ดีมาก	พบว่า	 อนัดบัแรกคือ	การมีเวลาพกัผ่อน 

เพียงพอใน	1	วนั	(ค่าเฉล่ีย	3.21)	รองลงมาคือ	มีเวลาวา่ง	ท่านไปเท่ียวกบัครอบครัวอยูเ่สมอ	 

(ค่าเฉล่ีย	2.72)

ตารางที ่2 	 จ �านวน	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	และระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	จ�าแนกตาม

ปัจจยัดา้นสงัคมเศรษฐกิจ
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	 ดา้นสังคมเศรษฐกิจ	พบว่า	 เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ มีคุณภาพชีวิตโดยรวม 

อยูใ่นระดบั	ดีมากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั	3.27	เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัคุณภาพชีวติ	 

ดีมากท่ีสุด	พบว่า	 อนัดบัแรกคือ	 รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการท�าเกษตรอินทรีย ์

มีความมัน่คง	 (ค่าเฉล่ีย	 3.37)	 รองลงมาคือ	รายไดท่ี้ไดจ้ากการท�าเกษตรอินทรียเ์พียงพอ 

ต่อการด�ารงชีวิตของท่านและครอบครัว	 (ค่าเฉล่ีย	 3.32)	 และพึงพอใจกบัราคาผลผลิต 

เกษตรอินทรียโ์ดยเฉล่ียท่ีขายไดใ้นช่วง	 1	 ปีท่ีผา่นมา	 (ค่าเฉล่ีย	 3.29)	 ส่วนปัจจยัยอ่ย 

ท่ีมีระดบัคุณภาพชีวติ	ดีมาก	พบวา่	อนัดบัแรกคือ	พื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นของท่านมีกวา้ง

ขวางเพียงพอเหมาะสมกบัจ�านวนสมาชิก	(ค่าเฉล่ีย	3.21)	รองลงมาคือ	ขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ไดใ้นราคาท่ีเกษตรกรตอ้งการอยูเ่สมอ	(ค่าเฉล่ีย	3.18)

ตารางที ่3  จ�านวน	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	จ�าแนก 

ตามปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ	

	 ดา้นจิตวญิญาณ	พบวา่	เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์มีคุณภาพชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบั	

ดีมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั	3.67	 เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย	พบวา่	 มีระดบัคุณภาพชีวติ	 

ดีมากท่ีสุด	ทุกปัจจยั	อนัดบัแรกคือ	มีความสุขกบัชีวติความเป็นอยู	่ณ	ปัจจุบนั	(ค่าเฉล่ีย	3.72)	

รองลงมาคือ	 มีความรู้สึกพึงพอใจในอาชีพเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ 	 (ค่าเฉล่ีย	 3.71)	 

และใชห้ลกัคุณธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจและควบคุมตนเอง	(ค่าเฉล่ีย	3.60)
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ตารางที ่4	 จ �านวน	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	จ�าแนก 

ตามปัจจยัดา้นครอบครัว	

 

	 ดา้นครอบครัว	พบวา่	เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์มีคุณภาพชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบั	

ดีมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั	3.42	 เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย	พบวา่	 มีระดบัคุณภาพชีวติ	 

ดีมากท่ีสุด	 ทุกปัจจยั	อนัดบัแรกคือ	สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความเขา้ใจกนัดีและ 

มีความผกูพนัต่อกนั	(ค่าเฉล่ีย	3.57)	รองลงมาคือ	ไดรั้บประทานอาหารร่วมกบัครอบครัว

เป็นประจ�า	 (ค่าเฉล่ีย	 3.44),	 ตวัของเกษตรกรและญาติๆ	 ต่างมีโอกาสไปมาหาสู่กนั	 

(ค่าเฉล่ีย	3.35)	และเกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือจากญาติได	้(ค่าเฉล่ีย	3.33)

ส่วนที ่3 ขอ้มูลผลการทดสอบสมมติฐาน

	 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ จงัหวดัเชียงใหม่จ�าแนก

ตามเพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	และรายไดต่้อปี
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ตารางที่ 5 	 สรุปปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีผลต่อคุณภาพชีวติของ

เกษตรกรอินทรีย	์จงัหวดัเชียงใหม่	
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	 1.	 ปัจจยัดา้นเพศ

	 เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีเพศต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตต่อปัจจยัดา้นสุขภาพ 

และหนา้ท่ี,	ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ,	ดา้นจิตวญิญาณและดา้นครอบครัว	ไม่แตกต่างกนั

	 2.	 ปัจจยัดา้นอายุ

	 ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี	พบวา่	เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีอาย	ุต่างกนั	มีคุณภาพ

ชีวติในปัจจยัยอ่ยดา้นการมีเวลาพกัผอ่นเพียงพอใน	1	วนั	แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั

	 ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ	พบวา่	เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีอาย	ุต่างกนั	มีคุณภาพ

ชีวิตในปัจจยัยอ่ยดา้นการขายผลผลิตเกษตรอินทรียไ์ดใ้นราคาท่ีเกษตรกรตอ้งการขาย 

อยูเ่สมอ	แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั

	 ดา้นจิตวญิญาณและดา้นครอบครัว	พบวา่	เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีอายตุ่างกนั	

มีคุณภาพชีวติต่อปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ	และปัจจยัยอ่ยดา้นครอบครัว	ไม่แตกต่างกนั

	 3.	 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา

	 เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีระดบัการศึกษาต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตต่อปัจจยั 

ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี,	 ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ,	ดา้นจิตวิญญาณและดา้นครอบครัว	 

ไม่แตกต่างกนั

	 4.	 ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

	 ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี	พบวา่	 เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	

ต่างกนั	มีคุณภาพชีวติในปัจจยัยอ่ยดา้นการมีสุขภาพดีข้ึนเม่ือท�าการเกษตรอินทรียแ์ตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส�าคญั

	 ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ	พบวา่	เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตในปัจจยัยอ่ยดา้นรายไดท่ี้ไดจ้ากการท�าเกษตรอินทรียเ์พียงพอ 

ต่อการด�ารงชีวติ	และปัจจยัยอ่ยดา้นพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้นของเกษตรกรมีความกวา้งขวาง

เพียงพอเหมาะสมกบัจ�านวนสมาชิก	แตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญั

	 ดา้นจิตวิญญาณและดา้นครอบครัว	 เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีรายไดเ้ฉล่ีย 

ต่อเดือนต่างกนั	มีคุณภาพชีวติต่อปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ	และปัจจยัยอ่ยดา้นครอบครัว	 

ไม่แตกต่างกนั
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร

เกษตรอนิทรีย์ จงัหวดัเชียงใหม่

	 ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี	เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในดา้นสุขภาพ	เกษตรกร

ต่างยอมรับวา่การหนัมาท�าเกษตรอินทรียช่์วยใหสุ้ขภาพและชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งมาก	

ในส�าหรับเร่ืองความรู้กระบวนการเพาะปลกูเกษตรอินทรียน์ั้น	เกษตรกรยงัขาดเทคนิคอ่ืนๆ	

ในการเพาะปลูก	ขาดความรู้ในเร่ืองเมลด็พนัธ์ุพืชอินทรีย	์การแปรรูปผลผลิต	การสร้าง

มูลค่าเพิ่มรวมถึงความรู้ในการท�าการตลาด	เพ่ือใหเ้กษตรกรสามารถจ�าหน่ายสินคา้เกษตร

อินทรียไ์ดม้ากข้ึน	และกา้วไปสู่การจ�าหน่ายผลผลิตบนหา้งสรรพสินคา้ต่อไป	ส�าหรับ

แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตน้ัน	 ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัโครงการ 

ฝึกอบรมเทคนิคต่างๆ	โดยเฉพาะเร่ืองเมลด็พนัธ์ุพืชอินทรีย	์การแปรรูป	การสร้างมูลค่าเพิม่

และการท�าการตลาด	และควรมีนโยบายในการกีดกนัการน�าเขา้และการใชส้ารเคมีทางการ

เกษตรต่างๆ		เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรเคมีหนัมาท�าเกษตรอินทรียท่ี์ดีต่อสุขภาพ	ไม่ท�าลาย

ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มและมีตน้ทุนการเพาะปลูกท่ีต�่ากว่าการเพาะปลูกแบบเคมี	 

ผูบ้ริโภคปลอดภยั

	 ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ	แมว้า่เกษตรกรเกษตรอินทรียส่์วนใหญ่พึงพอใจกบั 

การก�าหนดราคาผลผลิตอินทรีย	์แต่รายไดข้องเกษตรกรท่ีไดรั้บจากการจ�าหน่ายผลผลิต

เกษตรอินทรียก์ย็งัคงไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวติประจ�าวนัของตวัเกษตรเอง	รายไดท่ี้เกิดข้ึน

ไม่มีความแน่นอนโดยเกษตรกรมกัมีปัญหาผลผลิตท่ีเหลือจากการจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมาก	

ซ่ึงไม่รู้จะน�าผลผลิตท่ีเหลือไปท�าอยา่งไรต่อและจะแปรรูปหรือสร้างมูลคา่เพิม่ใหก้บัผลผลิต

เกษตรอินทรียไ์ดอ้ยา่งไร	ส�าหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ควรขยายเครือข่ายเกษตรอินทรียใ์หเ้พิม่มากข้ึน	จดัโครงการการศึกษาดูงาน	เพ่ือใหแ้ม่กาด

เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกบัชุมชนอ่ืน	 มีการท�างานประสานกนั 

จนเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรียท่ี์เขม้แขง็	ส่งเสริมใหมี้ช่องทางการจดัจ�าหน่ายท่ีหลากหลาย	

มีการจ�าหน่ายผลผลิตผา่นช่องทางออนไลน	์การจดัผูท่ี้สนใจมาเขา้มาศึกษาดูงานการจ�าหน่าย

ผลผลิตเกษตรอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง	การประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างความตระหนกัใหก้บั 

ผูบ้ริโภคหนัมาห่วงใยสุขภาพโดยการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย	์และการจดัฝึกอบรม

ใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล	เพื่อใหส้ามารถน�าผลผลิต

ไปจ�าหน่ายบนหา้งสรรพสินคา้ได	้ซ่ึงจะส่งผลใหส้ภาพเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร

อินทรียดี์ข้ึน
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	 ดา้นจิตวิญญาณ	 เกษตรกรเกษตรอินทรียไ์ม่มีปัญหาทางดา้นจิตวิญญาณ	โดย

เกษตรกรน�าหลกัธรรม	มาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ�าวนั	 เคารพ

กฎกติกาของตลาดนดัเกษตรอินทรียท่ี์ไดต้กลงร่วมกนั	 มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการท�า

เกษตรอินทรียต์ั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจดัจ�าหน่ายผลผลิตใหก้บัผูบ้ริโภค	รวมทั้ง

ยงัมีการตรวจสอบการท�าเกษตรอินทรียด์ว้ยกนัเองกนัหรือท่ีเรียกวา่	 ระบบชุมชนรับรอง	

PGS	(Participatory	Guarantee	Systems)	หรือการรับรองแบบมีส่วนร่วม	เพื่อใหเ้กิดความ

เช่ือมัน่ต่อทั้งผูบ้ริโภค	เกษตรกร	และผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ	

	 ดา้นครอบครัว	 ปัญหาส�าคญัคือการท่ีลูกหลานหรือเยาวชนรุ่นใหม่ต่างหนัไป

ท�างานในเมืองไม่ใหค้วามส�าคญักบัอาชีพเกษตรกร	ไม่สืบทอดการท�าเกษตรกรรมต่อจาก

พอ่แม่	ซ่ึงจะส่งผลใหจ้�านวนเกษตรกรเกษตรอินทรียแ์ละผลผลิตอินทรียมี์แนวโนม้ลดลง	

ในขณะท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	 ซ่ึงจะกระทบ 

ต่อการพฒันาประเทศในดา้นการเป็นครัวของโลกต่อไป	โดยหลายครอบครัวมีบางม้ือ 

ท่ีไม่ค่อยไดอ้ยูร่่วมรับประทานอาหารพร้อมหนา้กนัเป็นประจ�าทุกวนั	 เน่ืองจากลกูหลาน

ต่างไปท�างานทั้งในเมือง	กลบัดึก	ท�าใหมี้โอกาสในการรับประทานอาหารกบัครอบครัว

นอ้ย	ส�าหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตน้ัน	หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนั 

สร้างแรงจูงใจใหก้บัคนรุ่นใหม่ไดห้นัมาช่วยและสืบทอดการท�าเกษตรอินทรียต่์อจากพอ่

แม่	 และสถาบนัการศึกษาต่างๆ	ควรน�าทั้งนกัเรียนและนกัศึกษามาเรียนรู้ทกัษะหรือ 

ช่วยกนัพฒันาต่อยอดการท�าเกษตรอินทรียร่์วมกบัคนในชุมชนทั้งท่ีบา้นของเกษตรกรอินทรีย์

ตวัอยา่งและศนูยก์ารเรียนรู้การท�าเกษตรอินทรียต่์างๆ

อภปิรายผล

 คุณภาพชีวติของเกษตรกรเกษตรอนิทรีย์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

	 ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี	เกษตรกรเกษตรอินทรียมี์คุณภาพชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบั	

ดีมากท่ีสุด	โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้สึกภมิูใจในอาชีพการท�าเกษตรอินทรีย	์เน่ืองจาก

การหนัมาท�าเกษตรอินทรียมี์ความปลอดภยัท�าใหสุ้ขภาพของเกษตรกรดีข้ึน	สามารถ 

แบ่งเวลาลงท�างานในสวน/แปลงเกษตรไดม้ากกว่า	 4	 ชัว่โมงต่อวนั	 มีเวลาพกัผ่อน 

ท่ีเพียงพอและในบางคร้ังยงัมีเวลาไปเท่ียวกบัครอบครัว	โดยเกษตรกรมีความรู้ในการท�า

เกษตรอินทรียอ์ยา่งถกูตอ้งจากการเขา้ร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ	และผา่นการรับรอง

มาตรฐานจากองคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ	 (มอน.)	อยา่งไรกต็ามเกษตรกร 

กย็งัขาดความรู้และเทคนิคอ่ืนๆ	ในการเพาะปลกู	เมลด็พนัธ์ุพืชอินทรีย	์การแปรรูปผลผลิต	
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การสร้างมูลค่าเพ่ิม	การท�าการตลาดเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน	 มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน	 
จนสามารถน�าไปวางจ�าหน่ายบนหา้งสรรพสินคา้ต่อไปได้

	 จากการศึกษายงัพบวา่	 เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีอาย	ุ ต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิต 

ในปัจจยัยอ่ยดา้นการมีเวลาพกัผอ่นเพียงพอใน	1	วนั	แตกต่างกนั	เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีอายุ

ระหวา่ง	 20-40	 ปี	 ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่	 โดยยงัเป็นกลุ่มท่ีมี 

ความขยนั	 มีแรงในการท�างานสามารถลงพ้ืนท่ีท�างานไดม้ากกวา่กลุ่มเกษตรกรท่ีเร่ิมอายุ

มากและอยูใ่นวยัชรา	(41	ปีข้ึนไป)	ซ่ึงแสดงวา่เกษตรกรท่ีมีอายรุะหวา่ง	20-40	ปี	จะมีเวลา

พกัผอ่นท่ีนอ้ยกวา่เกษตรกรท่ีมีอายตุั้ง	41	ปีข้ึนไป	และยงัพบวา่	เกษตรกรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 

ต่อเดือน	ต่างกนั	มีคุณภาพชีวติในปัจจยัยอ่ยดา้นการมีสุขภาพดีข้ึนเม่ือท�าการเกษตรอินทรีย์

แตกต่างกนั	แมว้า่เกษตรกรจะยอมรับวา่การท�าเกษตรอินทรียจ์ะส่งผลใหต้นเองมีความ

ปลอดภยัและช่วยใหสุ้ขภาพท่ีดีข้ึน	แต่ส�าหรับเกษตรกรหลายๆ	 ท่านมีโรคประจ�าตวักย็งั

คงตอ้งเขา้ตรวจรับการรักษาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัควบคู่ไปกบัการดูแลสุขภาพ	จึงท�าให้

เกษตรกรท่ีมีรายไดน้อ้ย	(ต�่ากวา่	10,000	บาท)	มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวตินอ้ยกวา่

กลุ่มเกษตรกรท่ีมีรายไดม้ากกวา่	 10,000	บาท	สอดคลอ้งกบัสุภา	แกว้บริสุทธ์ิ	 (2547)	 

ท่ีศึกษาเร่ือง	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพารา	จงัหวดัสงขลา	

พบวา่	อายท่ีุต่างกนั	มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพาราจงัหวดั

สงขลา	ไม่แตกต่างกนั	แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่	รายไดท่ี้ต่างกนั	 มีปัจจยั 

ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพาราจงัหวดัสงขลา	แตกต่างกนั	สอดคลอ้ง

กบัพชันี	 ยมาภยั	 (2550)	 ท่ีศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค	์พบวา่	

เกษตรกรท่ีมีอายแุตกต่างกนั	มีคุณภาพชีวติโดยรวมแตกต่างกนั	และรายไดข้องครอบครัว

ท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกนั	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า	 เกษตรกรท่ีมี 

อายมุากข้ึนมีแรงก�าลงันอ้ยลง	และตอ้งการการพกัผอ่นท่ีเพียงพอ	และรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน

คุณภาพชีวิตยอ่มเพ่ิมข้ึนตามมา	 ไม่สอดคลอ้งกบัอมัพร	ไทยขา	 (2553)	 ท่ีศึกษาเร่ือง	 

คุณภาพชีวติของเกษตรกร:	กรณีศึกษาเกษตรกร	ปลกูไมย้คูาลิปตสัในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก 

พบวา่	อายขุองเกษตรท่ีต่างกนั	มีคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การปลกู

ยคูาลิปตสัเป็นพืชท่ีไม่ตอ้งดูแลตลอดเวลาเหมือนการท�าเกษตรอินทรีย	์

	 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัโครงการฝึกอบรมเทคนิคต่างๆ	โดยเฉพาะเร่ือง 

เมลด็พนัธ์ุพืชอินทรีย	์การแปรรูป	การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการท�าการตลาด	ใหเ้กษตรกร

เกษตรอินทรียเ์กิดองคค์วามรู้และน�าไปประยกุตใ์ชใ้นการท�าเกษตรอินทรียใ์หเ้กิดความ

เช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน	และภาครัฐควรมีนโยบายในการกีดกนัการน�าเขา้
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และการใชส้ารเคมีทางการเกษตรต่างๆ	เพ่ือส่งเสริมใหเ้กษตรกรเคมีหนัมาท�าเกษตรอินทรีย์

ท่ีดีต่อสุขภาพและมีตน้ทุนการเพาะปลกูท่ีต�่ากวา่การเพาะปลกูแบบเคมี	รวมทั้งยงัไดบ้ริโภค

ผลผลิตท่ีไม่ปนเป้ือนสารเคมี	ไม่ท�าลายระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม

	 ดา้นสงัคมเศรษฐกิจ	เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์มีคุณภาพชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบั	

ดีมากท่ีสุด	เกษตรกรเกษตรอินทรียส่์วนใหญ่พึงพอใจกบัการก�าหนดราคาผลผลิตอินทรีย์

และรายไดท่ี้ไดรั้บถึงแมว้่ารายไดจ้ะมีความไม่แน่นอนแต่ยงัคงเพียงพอต่อค่าใชจ่้าย 

ภายในครอบครัว	 เน่ืองจากเป็นราคาท่ีมีการประชุมตกลงกนัภายในกลุ่มเกษตรกรเกษตร

อินทรียด์ว้ยกนัเอง	ซ่ึงจะมีการประชุมกนัทุกๆ	3	เดือน	แต่อยา่งไรกต็ามมีเกษตรกรส่วนใหญ่

กย็งัคงตอ้งการมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน	 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตและฐานะให้ดีข้ึน	 อีกทั้งเกษตรกรมกัมีปัญหาผลผลิตท่ีเหลือจากการจ�าหน่าย 

เป็นจ�านวนมาก	ซ่ึงไม่รู้จะน�าผลผลิตท่ีเหลือไปท�าอยา่งไรต่อและจะแปรรูปหรือสร้างมูลคา่เพิม่

ใหก้บัผลผลิตเกษตรอินทรียไ์ดอ้ยา่งไร	จากการศึกษายงัพบวา่	 เกษตรกรเกษตรอินทรีย ์

ท่ีมีอาย	ุ ต่างกนั	 มีคุณภาพชีวติในปัจจยัยอ่ยดา้นการขายผลผลิตเกษตรอินทรียไ์ดใ้นราคา 

ท่ีเกษตรกรตอ้งการขายอยูเ่สมอ	แตกต่างกนัโดย	เกษตรกรท่ีมีอาย	ุ31	-	40	ปี	มีค่าเฉล่ียต�่า

กวา่กลุ่มอายอ่ืุนๆ	และเกษตรกรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	 ต่างกนั	 มีคุณภาพชีวติในปัจจยั

ยอ่ยดา้นรายไดท่ี้ไดจ้ากการท�าเกษตรอินทรียเ์พียงพอต่อการด�ารงชีวติ	และปัจจยัยอ่ยดา้น

พ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้นของเกษตรกรมีความกวา้งขวางเพียงพอเหมาะสมกบัจ�านวนสมาชิก	

แตกต่างกนั	กล่าวไดว้า่ในยคุปัจจุบนัรายไดถื้อเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัอยา่งหน่ึงในการด�ารงชีวติ	

ซ่ึงปกติท่ีคนเราทุกคนหรือแมก้ระทัง่เกษตรกรเองก็ยงัตอ้งการมีรายไดท่ี้มากข้ึน	 เพ่ือ 

ตอบสนองความตอ้งการของตนเองอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด	ดงันั้นเกษตรกรท่ีมีรายไดน้อ้ย	 

(ต�่ากวา่	 10,000	บาท)	จะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากกลุ่มเกษตรกรท่ีมีรายไดม้ากกวา่	

10,000	บาท	 เฉกเช่นเดียวกนักบัขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้น	 เกษตรกรท่ีมีรายไดน้อ้ย	

(ต�่ากวา่	10,000	บาท)	ซ่ึงยงัมีเกษตรกรบางรายท่ีตอ้งอาศยัเช่าบา้นและท่ีดินเพื่อท�าเกษตร

อินทรียอ์ยู่	 ก็ย่อมตอ้งการพ้ืนท่ี	 ขยายพ้ืนท่ีและปรับปรุงบา้นเรือนให้ดีข้ึน	มากกว่า 

กลุ่มเกษตรกรท่ีมีรายไดม้ากกวา่	10,000	บาทข้ึนไป	สอดคลอ้งกบัสุภา	แกว้บริสุทธ์ิ	(2547)	

ท่ีศึกษาเร่ือง	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพารา	จงัหวดัสงขลา	

พบวา่	อายท่ีุต่างกนั	มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพาราจงัหวดั

สงขลา	ไม่แตกต่างกนั	แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่	รายไดท่ี้ต่างกนั	 มีปัจจยั 

ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพาราจงัหวดัสงขลา	แตกต่างกนั	สอดคลอ้ง

กบัพชันี	 ยมาภยั	 (2550)	 ท่ีศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค	์พบวา่	
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เกษตรกรท่ีมีอายแุตกต่างกนั	มีคุณภาพชีวติโดยรวมแตกต่างกนั	และรายไดข้องครอบครัว

ท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติโดยรวมแตกต่างกนัคุณภาพชีวติจึงแตกต่างกนั	ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่	 เกษตรกรท่ีมีอายนุอ้ยสามารถหารายไดไ้ดม้ากกวา่เกษตรกรท่ีมีอายมุาก	และ 

มีรายไดท่ี้มากกว่าเน่ืองจากมีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภณัฑ	์และ 

การเขา้ถึงช่องทางการจดัจ�าหน่ายไดม้ากกวา่

	 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรขยายเครือข่ายเกษตรอินทรียใ์หเ้พ่ิมมากข้ึน	จดัโครงการ

การศึกษาดูงาน	เพ่ือใหแ้ม่กาดเกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกบัชุมชนอ่ืน	

มีการท�างานประสานกนัจนเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรียท่ี์เขม้แขง็	 ส่งเสริมใหมี้ช่องทาง 

การจดัจ�าหน่ายท่ีหลากหลาย	มีการจ�าหน่ายผลผลิตผา่นช่องทางออนไลน	์การจดัผูท่ี้สนใจ

เขา้มาศึกษาดูงานการจ�าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง	การประชาสัมพนัธ์ 

เพ่ือสร้างความตระหนกัใหก้บัผูบ้ริโภคหนัมาห่วงใยสุขภาพโดยการบริโภคผลผลิตเกษตร

อินทรีย	์และการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล	

เพ่ือใหส้ามารถน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายบนหา้งสรรพสินคา้ได	้ซ่ึงจะส่งผลใหส้ภาพเศรษฐกิจ

และสงัคมของเกษตรกรอินทรียดี์ข้ึน

	 ดา้นจิตวิญญาณ	 เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบั	 

ดีมากท่ีสุด	 เกษตรกรพึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูใ่นการท�าเกษตรอินทรียอ์ยา่งมาก	 

มีการน�าหลกัธรรมมาเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ�าวนั	 เคารพ 

กฎกติกาของตลาดนดัเกษตรอินทรียท่ี์ไดต้กลงร่วมกนั	 มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการท�า

เกษตรอินทรียต์ลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค	โดยมีการแนะน�าวธีิการบริโภค

ผลผลิตใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย	 อีกทั้งยงัมีการตรวจสอบการท�าเกษตรอินทรียด์ว้ยกนัเอง

หรือท่ีเรียกวา่	 ระบบชุมชนรับรอง	PGS	ท�าใหเ้กษตรกร	ผูบ้ริโภคและท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ	 

เกิดความเช่ือมัน่และมัน่ใจไดว้่าผลผลิตท่ีไดเ้ป็นอินทรียแ์น่นอน	ทั้งน้ียงัพบว่า	 ปัจจยั 
ส่วนบุคคลของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตต่อดา้นจิตวิญญาณไม่แตกต่างกนั	 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุภา	แกว้บริสุทธ์ิ	 (2547)	 ท่ีศึกษาเร่ือง	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ

เกษตรกรชาวสวนยางพารา	จงัหวดัสงขลา	พบวา่	 เกษตรกรท่ีมีปัจจยัดา้นอายแุละดา้น 

การศึกษาท่ีต่างกนั	 มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

จงัหวดัสงขลา	ไม่แตกต่างกนั	และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่	 ปัจจยัดา้นเพศ 

และรายไดท่ี้ต่างกนั	 มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

จงัหวดัสงขลา	แตกต่างกนั	สอดคลอ้งกบัอมัพร	ไทยขา	(2553)	ท่ีศึกษาเร่ือง	คุณภาพชีวติ

ของเกษตรกร:	กรณีศึกษาเกษตรกร	ปลูกไมย้คูาลิปตสัในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก	พบวา่	
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ปัจจยัดา้นเพศและอายขุองเกษตรท่ีต่างกนั	มีคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั	แต่ไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาดา้นการศึกษาและรายไดข้องเกษตรท่ีต่างกนั	 มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั	

สอดคลอ้งกบัจารุวรรณ	บวัทุม	 (2556)	 เร่ือง	การพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาส�านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรสาขา

จงัหวดัพิจิตร	พบวา่	ปัจจยัดา้นการศึกษาและดา้นรายไดข้องเกษตรกรท่ีต่างกนั	มีความคิดเห็น

ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกนั	 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่	 ปัจจยัดา้นเพศและอายขุองเกษตรกรท่ีต่างกนั	 

มีความคิดเห็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

แตกต่างกนั	สอดคลอ้งกบัศุภรทิพย	์ นิลารักษ	์ (2557)	 เร่ือง	 คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยางภายในเขตพ้ืนท่ี	จงัหวดัตราด	พบวา่	 เกษตรกรท่ีมีปัจจยัดา้นอาย,ุ	การศึกษา

และรายได	้ท่ีต่างกนั	มีระดบัคุณภาพชีวติ	ไม่แตกต่างกนั	แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ท่ีพบวา่	อายขุองเกษตรท่ีต่างกนั	มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั	ไม่สอดคลอ้งกบัพชันี	ยมาภยั	(2550) 

ท่ีศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค	์พบวา่	เกษตรกรท่ีมีปัจจยัดา้นอายุ

และรายไดแ้ตกต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกนั	 ไม่สอดคลอ้งกบัป่ินสอาด	 

สหนาวิน	 (2553)	 ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร	พบว่า	 เพศและ 

ระดบัการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่ีต่างกนั	มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั

	 ดา้นครอบครัว	 เกษตรกรเกษตรอินทรีย	์ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบั	 

ดีมากท่ีสุด	แมว้า่สมาชิกในครอบครัวจะมีความเขา้ใจและช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเป็นอยา่งดี	

แต่การท่ีลกูหลานหรือเยาวชนรุ่นใหม่ต่างหนัไปท�างานในเมืองไม่สืบทอดการท�าเกษตรกรรม

ต่อจากพอ่แม่	 ส่งผลใหจ้�านวนเกษตรกรเกษตรอินทรียแ์ละผลผลิตอินทรียมี์แนวโนม้ลดลง	

ในขณะท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	 ซ่ึงจะกระทบ 

ต่อการพฒันาประเทศในดา้นการเป็นครัวของโลกต่อไป	 ซ่ึงมีหลายครอบครัวท่ีบางม้ือ 

ท่ีไม่ไดอ้ยูร่่วมรับประทานอาหารพร้อมหนา้กนั	เน่ืองจากลกูหลานต่างไปท�างานทั้งในเมือง	

กลบัดึก	ท�าให้มีโอกาสในการรับประทานอาหารกบัครอบครัวนอ้ย	ดงันั้นหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัสร้างแรงจูงใจใหค้นรุ่นใหม่หนัมาช่วยและสืบทอดการท�าเกษตร

อินทรียต่์อจากพอ่แม่	และสถาบนัการศึกษาต่างๆ	ควรน�าทั้งนกัเรียนและนกัศึกษามาเรียน

รู้ทกัษะหรือช่วยกนัพฒันาต่อยอดการท�าเกษตรอินทรียร่์วมกบัคนในชุมชนทั้งท่ีบา้น 

ของเกษตรกรอินทรียต์วัอยา่งและศนูยก์ารเรียนรู้การท�าเกษตรอินทรียต่์างๆ	ทั้งน้ียงัพบวา่	

ปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั	มีคุณภาพชีวติต่อดา้นครอบครัวไม่แตกต่างกนั	

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุภา	แกว้บริสุทธ์ิ	 (2547)	 ท่ีศึกษาเร่ือง	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ
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เกษตรกรชาวสวนยางพารา	จงัหวดัสงขลา	พบวา่	 เกษตรกรท่ีมีปัจจยัดา้นอายแุละดา้น 

การศึกษาท่ีต่างกนั	 มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

จงัหวดัสงขลา	ไม่แตกต่างกนั	และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่	 ปัจจยัดา้นเพศ 

และรายไดท่ี้ต่างกนั	มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพาราจงัหวดั

สงขลา	แตกต่างกนั	สอดคลอ้งกบัอมัพร	ไทยขา	 (2553)	 ท่ีศึกษาเร่ือง	 คุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร:	กรณีศึกษาเกษตรกร	ปลกูไมย้คูาลิปตสัในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก	พบวา่	ปัจจยั

ดา้นเพศและอายขุองเกษตรท่ีต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั	แต่ไม่สอดคลอ้งกบั 

ผลการศึกษาดา้นการศึกษาและรายไดข้องเกษตรท่ีต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั	

สอดคลอ้งกบัจารุวรรณ	บวัทุม	 (2556)	 เร่ือง	การพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาส�านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรสาขา

จงัหวดัพิจิตร	พบวา่	ปัจจยัดา้นการศึกษาและดา้นรายไดข้องเกษตรกรท่ีตา่งกนั	มีความคิดเห็น

ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกนั	 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่	 ปัจจยัดา้นเพศและอายขุองเกษตรกรท่ีต่างกนั	 

มีความคิดเห็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

แตกต่างกนั	สอดคลอ้งกบัศุภรทิพย	์ นิลารักษ	์ (2557)	 เร่ือง	 คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยางภายในเขตพ้ืนท่ี	จงัหวดัตราด	พบวา่	 เกษตรกรท่ีมีปัจจยัดา้นอาย,ุ	การศึกษา

และรายได	้ท่ีต่างกนั	มีระดบัคุณภาพชีวติ	ไม่แตกต่างกนั	แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ท่ีพบวา่	อายขุองเกษตรท่ีต่างกนั	มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั	ไม่สอดคลอ้งกบัพชันี	ยมาภยั	

(2550)	ท่ีศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค	์พบวา่	เกษตรกรท่ีมีปัจจยั

ดา้นอายแุละรายไดแ้ตกต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกนั	 ไม่สอดคลอ้งกบั 

ป่ินสอาด	สหนาวิน	 (2553)	 ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร	พบวา่	 

เพศ	และระดบัการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่ีต่างกนั	มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั

		 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัสร้างแรงจูงใจใหก้บัคนรุ่นใหม่ไดห้นัมาช่วย

และสืบทอดการท�าเกษตรอินทรียต่์อจากพ่อแม่	 และสถาบนัการศึกษาต่างๆ	ควรน�า 

ทั้งนกัเรียนและนกัศึกษามาเรียนรู้ทกัษะหรือช่วยกนัพฒันาต่อยอดการท�าเกษตรอินทรีย์

ร่วมกบัคนในชุมชนทั้งท่ีบา้นของเกษตรกรอินทรียต์วัอยา่งและศูนยก์ารเรียนรู้การท�า 

เกษตรอินทรียต่์างๆ
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ข้อเสนอแนะ 

	 1.	 ดา้นสุขภาพและหนา้ท่ี	 เกษตรกรท่ีอายมุากควรมีเวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ	
และเม่ืออายมุากข้ึนกไ็ม่มีแรงก�าลงัในการท�าการเกษตรไดอ้ยา่งเตม็ท่ี	 เน่ืองจากขาดผูช่้วย
ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้ลูกหลานเกษตรกรไดม้าสืบทอดอาชีพ	หรือพฒันาเกษตรกร 
เกษตรอินทรียรุ่์นใหม่ข้ึนมา
	 2.	 ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ	เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีอาย	ุต่างกนั	มีคุณภาพชีวติ
ในดา้นการขายผลผลิตเกษตรอินทรียไ์ดใ้นราคาท่ีเกษตรกรตอ้งการขายอยูเ่สมอ	แตกต่างกนั	
เน่ืองจากเกษตรท่ีอายนุอ้ยมีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ	์การแปรรูป	
และการท�าการตลาด	ดงันั้นจึงควรอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรเกษตรอินทรียก์ลุ่มผูสู้งอายุ
ในดา้นเหล่าน้ี
	 3.	 เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	 ต่างกนั	 มีคุณภาพชีวิต 
ในปัจจยัยอ่ยดา้นการมีสุขภาพดีข้ึนเม่ือท�าการเกษตรอินทรียแ์ตกตา่งกนัดงันั้นความส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนโดยการมีช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรีย ์
ใหแ้ก่เกษตร
	 4.	 ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ	พบว่า	 เกษตรกรเกษตรอินทรียท่ี์มีรายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน	ต่างกนั	มีคุณภาพชีวติในปัจจยัยอ่ยดา้นรายไดท่ี้ไดจ้ากการท�าเกษตรอินทรียเ์พียง
พอต่อการด�ารงชีวติ	และปัจจยัยอ่ยดา้นพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นของเกษตรกรมีความกวา้ง
ขวางเพียงพอเหมาะสมกบัจ�านวนสมาชิก	การท่ีเกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนท�าให้ชีวิต 
ความเป็นอยู่ดีข้ึน	 จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีท�าการเกษตรแบบใชส้ารเคมีมาท�า 
การเกษตรอินทรียเ์พิ่มมากข้ึน
	 5.	 เกษตรกรตอ้งพฒันาคุณภาพการผลิต	ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ใหไ้ดม้าตรฐาน	และควรลดการพ่ึงพาปัจจยัการผลิตจากภายนอก	 ซ่ึงอาจจะท�าใหต้น้ทุน
ในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน
	 6.	 ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัโครงการฝึกอบรมเทคนิคต่างๆ	 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีความรู้ต่อยอดจากการท�าการเกษตรมากข้ึน	โดยเฉพาะเร่ืองเมลด็พนัธ์ุ
พืชอินทรีย	์การแปรรูปผลผลิต	การสร้างมูลค่าเพิ่มและการท�าการตลาด	เพื่อใหเ้กษตรกร
สามารถจ�าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียไ์ดม้ากข้ึน	และกา้วไปสู่การจ�าหน่ายผลผลิตบน 
หา้งสรรพสินคา้ต่อไป
	 7.	 ควรมีนโยบายในการกีดกนัการน�าเขา้และการใชส้ารเคมีทางการเกษตรต่างๆ	
เพ่ือส่งเสริมใหเ้กษตรกรเคมีหนัมาท�าเกษตรอินทรียท่ี์ดีต่อสุขภาพ	ไม่ท�าลายระบบนิเวศ
และส่ิงแวดลอ้มและมีตน้ทุนการเพาะปลกูท่ีต�่ากวา่การเพาะปลกูแบบเคมี	ผูบ้ริโภคปลอดภยั
	 8.	 ควรจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล	
เพ่ือใหส้ามารถน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายบนหา้งสรรพสินคา้ได	้ซ่ึงจะส่งผลใหส้ภาพเศรษฐกิจ
และสงัคมของเกษตรกรอินทรียดี์ข้ึน
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	 9.	 ควรมีการประชาสัมพนัธ์	 ใหม้ากข้ึน	 เพ่ือใหข้ยายลูกคา้ใหม้ากข้ึนและให ้
ผูบ้ริโภคเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งผกัปลอดสารพิษ	ผกัปลอดภยั	หรือผกัอินทรีย	์ 

รวมถึงประโยชนข์องการรับประทานผกัอินทรีย์

	 10.	ควรมีการขยายเครือข่ายไปยงัชุมชนต่างๆ	ท่ีท�าเกษตรอินทรียใ์หก้วา้งมากยิง่ข้ึน

	 11.	ควรมีการจดัโครงการศึกษาดูงาน	เพ่ือใหแ้ม่กาดเกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ร่วมกบัชุมชนอ่ืน

	 12.	ส่งเสริมให้มีช่องทางการจดัจ�าหน่ายท่ีหลากหลาย	 มีการจ�าหน่ายผลผลิต 

ผา่นช่องทางออนไลน์

	 13.	รัฐบาลควรส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง	 ส่งเสริม 

ใหก้ลุ่มเกษตรอินทรียเ์กิดการรวมกลุ่มท่ีเขม้แขง็และมีขนาดใหญ่ยิง่ข้ึน

	 14.	หน่วยงานควรจดัใหมี้การฝึกอบรมและปลกูฝังแนวความคิดการเกษตรอินทรีย์

ใหก้บัเดก็	 โดยจะเป็นการปลูกฝังใหเ้ดก็คิดจะสืบทอดและต่อยอดการท�าเกษตรอินทรีย ์

ต่อจากพอ่แม่	ซ่ึงถือเป็นการพฒันารากฐานของประเทศ

	 15.	สถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะมหาวทิยาลยัควรผลิตบณัฑิตและผูป้ระกอบการ	

ดว้ยการน�าความรู้พ้ืนฐานและศกัยภาพท่ีมีโดยเฉพาะงานดา้นการเกษตรไปประยกุตใ์ช ้

ในการท�าเกษตรอินทรียใ์นครอบครัวและชุมชน

ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

	 1.	 ควรขยายผลการท�าวิจยัไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	 เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เกษตรอินทรีย	์ในพื้นท่ีอ่ืนๆ	ต่อไป

	 2.	 ควรท�าการศึกษาวจิยัเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของเกษตรกรท่ีท�าเกษตรอินทรีย์

กบัเกษตรกรท่ีท�าเกษตรเคมี

	 3.	 ควรศึกษาศกัยภาพของเกษตรกรในการท�าเกษตรอินทรีย	์ เพ่ือให้ไดต้าม

มาตรฐานสากล

	 4.	 ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั	ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจประกอบธุรกิจเกษตร

อินทรีย์

	 5.	 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั	พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลผลิตอินทรียใ์นเชิงลึก

	 6.	 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวติจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ

ท�าอาชีพเกษตรอินทรีย์

	 7.	 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 

เกษตรอินทรีย์



89Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

รายการอ้างองิ

กรมสุขภาพจิต.	(2546).	คุณภาพชีวติและความเครียดของนักเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ:	บียอนด	์พบัลิสช่ิง.

กรีนเนท.	2554.	ตรารับรองสินคา้เกษตรในประเทศไทย.	แหล่งท่ีมา:	http://www.greennet.

or.th/	article/1094	(5	พฤศจิกายน	2559).

จารุวรรณ	บวัทุม.	 (2556).	การพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพยีงกรณศึีกษาส�านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรสาขาจงัหวดัพจิติร. 

วทิยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์.	มหาวทิยาลยั

จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั:	กรุงเทพฯ.

ฉตัรชยั	สาริกลัยะ.	 (2558).	แผนและแนวทางยุทธศาสตร์การพฒันาตลาดสินค้าอนิทรีย์.  

แหล่งท่ีมา:	 http://www.organicnaturalexpo.com/download/symphosium_ 

summarize.pdf	(1	พฤศจิกายน	2559).

ป่ินสอาด	สหนาวิน.	 (2553).	 คุณภาพชีวติของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร.	 ดุษฎีนิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางสงัคมศาสตร์	สาขาวชิาสงัคมวทิยา.	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง:	

กรุงเทพฯ.

พชันี	 ยมาภยั.	 (2550).	 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค.์	 วิทยานิพนธ์

คหกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต	สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.	มหาวิทยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช:	นนทบุรี.

ศุภรทิพย	์ นิลารักษ.์	 (2557).	 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพืน้ที ่ 

จงัหวดัตราด.งานนิพนธ์หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิาการ

จดัการภาครัฐและภาคเอกชน.	มหาวทิยาลยับูรพา:	ชลบุรี.

สุภา	แกว้บริสุทธ์ิ.	 (2547).	 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

จังหวัดสงขลา.	 วิทยานิพนธ์การพยาบาลอนามยัชุมชนมหาบณัฑิต	สาขาวิชา 

การพยาบาลอนามยัชุมชน.	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์:	สงขลา.

สุวฒัน์	มหตันิรันดร์กลุ,	 วิระวรรณ	ตนัติพิวฒันสกลุ	และวนิดา	พุม่ไพศาลชยั.	 (2540).	 

เปรียบเทียบตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของ WHO 100 ตัวช้ีวัด และ 26 ตัวช้ีวัด.  

โรงพยาบาลสวนปรุง:	เชียงใหม่.

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่.	(2558).	แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ (พ.ศ.2558-2561).	องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่:	เชียงใหม่.



90 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

อมัพร	ไทยขา.	(2553).	คุณภาพชีวติของเกษตรกร: กรณศึีกษาเกษตรกรปลูกไม้ยูคาลปิตสั

ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก.	วทิยานิพนธ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต	สาขา

วชิาการบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม.	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์:	กรุงเทพฯ.

FAO.	(1999).	Organic agriculture: Item 8 of the provisional agenda.	Committee	on	 

Agriculture,	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	(FAO):	Rome.

Ferrans,	C.,	&	Power,	M.	(1992).	Psychometric assessment of the quality of life index. 

Research	in	Nursing	and	Health,	15	(May	1992),	29-38.

Kasetorganic.	 (2559).	ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (sufficiency economy).	แหล่งท่ีมา:	 

http://www.kasetorganic.com/forum/index.php?topic=197.0	(1	พฤศจิกายน	2559).

Liu,	B.	C.	(1975).	Quality of lift: Concept, measure and result.	The	American	journal	 

of	economics	and	sociology,	(12)34,	12.

OKnation.	(2554).	ฝันปี 59 พลกิเชียงใหม่เป็นเมอืงเกษตรปลอดภยัทั้งเมอืง.	แหล่งท่ีมา:	

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=734898	(5	พฤศจิกายน	2559).

UNESCO.	 (1978).	Indicator of environmental quality of life. Research	and	Papers	 

in	Social	Science,	38,	89.


