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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์
จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดเชียงใหม่
จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อปี เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน
เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ กลุม่ สมาชิกเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรี ยภ์ าคเหนือ
(มอน.) จ�ำนวน 82 ราย เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท�ำการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในรู ปแบบการแจกแจงความถี่,ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติ
เชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรเกษตรอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง
51 – 60 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต�่ำกว่า 10,000 บาท
มีคุณภาพชีวติ ด้านสุ ขภาพและหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านครอบครัว
อยูใ่ นระดับดีมากที่สุดทุกด้าน ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตจ�ำแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อปี พบว่าเกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อปี ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตต่อปั จจัยด้านสุ ขภาพและหน้าที่, ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ, ด้านจิตวิญญาณและด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ไม่มีปัญหา อุปสรรคด้าน
สุ ขภาพและหน้าที่, ด้านสังคมและเศรษฐกิจ, ด้านจิตวิญญาณ แต่มีปัญหาด้านครอบครัว
คือการที่ลกู หลานหรื อเยาวชนรุ่ นใหม่ต่างหันไปท�ำงานในเมืองไม่ให้ความส�ำคัญกับอาชีพ
เกษตรกร ไม่สืบทอดการท�ำเกษตรกรรมต่อจากพ่อแม่ ซึ่ งจะส่ งผลให้จำ� นวนเกษตรกร
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เกษตรอินทรี ยแ์ ละผลผลิตอินทรี ยม์ ีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่ วมกัน
สร้างแรงจูงใจให้กบั คนรุ่ นใหม่ได้หนั มาช่วยและสืบทอดการท�ำเกษตรอินทรี ยต์ อ่ จากพ่อแม่
ค�ำส� ำคัญ : คุณภาพชีวติ , เกษตรกร, เกษตรอินทรี ย ์

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�ำ

ในยุคโลกาภิวตั น์ซ่ ึ งถูกครอบง�ำด้วยระบบทุนนิ ยมกระแสของวัตถุนิยมและ
บริ โภค ท�ำให้ในกลางปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และการเงินอย่างรุ นแรงส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่
ของประชาชน ด้วยความส�ำนึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณอันล้นพ้นหาที่ สุดมิ ได้ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีไ่ ด้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันเป็ นของขวัญล�้ำค่าที่ประเสริ ฐสุ ดให้แก่รัฐบาลและประชาชนชาวไทย เพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการบริ หาร และพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริ ญมัน่ คงก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน และสมดุล
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตน และปฏิบตั ิงานแก่คนไทยทุกคนไม่วา่ จะอยูใ่ นอาชีพใด
เพื่อให้ได้รับความสุ ขและความส�ำเร็ จอย่างยัง่ ยืนและแท้จริ ง (Kasetorganic, 2559)
นโยบายทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรี ย ์ รัฐบาลได้กำ� หนดนโยบาย
ในการสนับสนุนเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างจริ งจังเพือ่ วางรากฐานให้กบั ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรในอนาคต โดยรัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญของการมีวถิ ีชีวติ การผลิตและการบริ โภค
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การปรับเปลี่ยนการท�ำเกษตรเชิงเดี่ยว ที่มุ่งเน้นการเร่ งผลผลิตโดยการใช้สารเคมี เพื่อลด
ความกังวลและสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค และที่สำ� คัญคือการดูแลรักษาสุ ขภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตไปจนถึงผูบ้ ริ โภคพร้อมๆ กัน เพื่อยกระดับความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายเกิดเป็ นรู ปธรรม รัฐบาลจึงมี
เป้ าหมายส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยท์ ี่ยง่ั ยืนให้เกษตรกรสามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้ กัน
ให้สอดคล้องกับภูมิสงั คมในแต่ละพื้นที่และวิถีชีวติ ดั้งเดิม เริ่ มจากการผลิตส�ำหรับบริ โภค
ภายในครัวเรื อน และพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มพึ่งพากันในชุมชนเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่ ง และพัฒนาปรับระบบการผลิตเข้าสู่ การค้าในเชิ งพาณิ ชย์ตลอดจน
ขยายตลาดเชื่ อมโยงสู่ การค้าในระดับประเทศ โดยได้มอบนโยบายการพัฒนาผ่าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล (ฉัตรชัย สาริ กลั ป์ ยะ, 2558)
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จังหวัดเชียงใหม่นบั ว่ามีการผลิตพืชผลทางเกษตรทีส่ ำ� คัญของประเทศหลากหลายชนิด
โดยเฉพาะกลุ่มพืชอาหารที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตรคิดเป็ นร้อยละ 16
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ซึ่ งถือเป็ นภาคเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อภาคประชาชน
อย่างกว้างขวาง ปั จจุบนั ภาคเกษตรส่ วนใหญ่ต่างมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตโดยไม่คำ� นึงถึง
ปั ญหาสภาพแวดล้อม การใช้สารเคมีต่างๆ ทั้งปุ๋ ยเคมีและยาก�ำจัดศัตรู พืช ซึ่งจะกลายเป็ น
ปัญหาระยะยาวส�ำหรับเกษตรกรทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะ
เศรษฐกิจปั จจุบนั ที่ตน้ ทุนการเพาะปลูกมีราคาที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ด้วยเหตุน้ ีทางองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จดั ท�ำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพือ่ ให้ทุกภาคส่ วนใช้เป็ นแนวทางในการบูรณาการ
และขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายในภาครวม โดยยุทธศาสตร์ดา้ นหนึ่งที่สำ� คัญ
คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล และยัง่ ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเน้นไปที่
การท�ำการเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับให้มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้นตั้งแต่ตน้ น�้ำถึง
ปลายน�้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรม ทั้งนี้ได้มี
การก�ำหนดโครงการต่างๆ มารองรับมากมาย เพือ่ สนับสนุนเกษตรกรในการท�ำการเกษตร
ทั้งเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ย ์ เช่น โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน
พืชเศรษฐกิจเชียงใหม่ โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตสิ นค้า
เกษตรปลอดภัย และโครงการเสริ มสร้างศักยภาพและขยายช่องทางการตลาดสิ นค้าเกษตร
อินทรี ย ์ เป็ นต้น ส�ำหรับแนวทางด้านเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการควบคุม
กระบวนการผลิตตลอดช่วงของการผลิตให้อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยมากที่สุดเมื่อถึงขั้น
การบริ โภค โดยมุ่งผลผลิตทางการเกษตร 3 กลุ่มหลักคือ นาข้าว พืชผักและไม้ผล
ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถของเกษตรกรเพื่อลดปริ มาณ
การใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดอันจะน�ำไปสู่เป้ าหมายการเป็ นเมืองเกษตรปลอดภัย และ
จะน�ำไปสู่ การผลิตเกษตรอินทรี ยใ์ นระยะต่อไป (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเชียงใหม่,
2558; OKnation, 2554)
สถานการณ์ตลาดเกษตรอินทรี ยข์ องจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบนั พบว่า การบริ โภค
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยข์ ยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็ นการขยายตัวในรู ปแบบ
ของ "กาดอินทรี ย"์ ที่มีอยูห่ ลายแห่งทัว่ เมืองเชียงใหม่ และมีการจ�ำหน่ายทุกวันหมุนเวียน
กันไป (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) ซึ่งเป็ นผลมาจากกระแสการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ให้ความสนใจในการบริ โภคเพื่อสุ ขภาพ ท�ำให้การบริ โภคอาหารปลอดสารพิษ พืชผัก
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และสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งได้รับความนิ ยมและสนับสนุนมากขึ้นอย่างยิง่ ในกลุ่มของ
ผูร้ ักสุ ขภาพ ผูใ้ ส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ผูป้ ่ วยและผูส้ ูงวัย กลายเป็ นกระแสการบริ โภคที่ต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ และมีแนวโน้มเพิ่มมากยิง่ ขึ้น อย่างไรก็ตามแม้วา่ กระแสการบริ โภคสิ นค้าหรื อ
ผลผลิตเกษตรอินทรี ยจ์ ะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่จำ� นวนเกษตรกรที่ทำ� เกษตร
อินทรี ยย์ งั คงมีจำ� นวนน้อย อีกทั้งการที่เกษตรกรทัว่ ไปหรื อเกษตรกรที่เคยท�ำเกษตรเคมี
มาก่อนที่สนใจการท�ำเกษตรอินทรี ย ์ ยังคงต้องอาศัยการพัฒนา การได้รับความรู ้การท�ำ
เกษตรอินทรี ยท์ ี่ถกู หลักจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการในการปรับเปลี่ยนที่มี
ระยะเวลา 2-3 ปี ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ประกอบกับการที่เยาวชนรุ่ นใหม่ไม่สืบทอด
การท�ำเกษตรต่อจากพ่อแม่ และหันเข้าไปท�ำงานในเมืองยิง่ ท�ำให้เกษตรกรไทยมีจำ� นวน
ลดลงอย่างมาก และยังคงเป็ นปัญหาและปัจจัยส�ำคัญที่บ่งบอกถึงอนาคตด้านเกษตรกรรม
ซึ่งเป็ นอาชีพหลักของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ทำ� ให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรี ยก์ ย็ งั ประสบปัญหา
ด้านผลผลิตที่ยงั มีไม่เพียงพอต่อปริ มาณความต้องการของผูบ้ ริ โภคในท้องตลาด และส่ งผล
ต่อการพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรม
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงท�ำให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะท�ำการวิจยั เรื่ อง
คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและทราบ
ถึงคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัด
เชียงใหม่ และพื้นที่อื่นๆ ให้เกษตรกรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ด�ำรงชีวติ ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัดและประเทศ
น�ำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรี ยจ์ นเกิดความยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่
จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อปี
3. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
เกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่
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กรอบแนวคิด

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดกรอบแนว
ความคิดในการศึกษาไว้ โดยได้นำ� แนวคิดของ Ferrans and Power (1992) เกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิต 4 ประการ รวมทั้งการศึกษาปั ญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้กรอบแนวคิดดังนี้

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจยั

เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน

ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ความหมายของคุณภาพชีวติ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายหรื อค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “คุณภาพชีวติ ”
(Old nation) ไว้ส่วนใหญ่ความหมายจะคล้ายคลึงกัน ซึ่งพอจะรวบรวมได้ ดังต่อไปนี้
Liu (1975) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวติ ว่า “คุณภาพชีวติ ” เป็ นชื่อใหม่ของความคิดเดิม
(Old nation) ซึ่งถ้าเรี ยกเป็ นชื่อทางด้านจิตวิสยั (Subjective) ก็จะใช้คำ� ว่า อยูด่ ี กินดีมีสุข
(Wellbeing) คือ การอยูด่ ีของคนและสิ่ งแวดล้อมตามสภาพทัว่ ๆ ไป ส่ วนในด้านบุคคล
คุณภาพชีวติ จะแสดงออกในรู ปของความต้องการ(Wants) เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว
จะท�ำให้บุคคลนั้นๆ มีความสุ ขหรื อความพอใจ
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UNESCO (1978) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้วา่ คุณภาพชีวิตเป็ น
ความรู ้สึกของการอยูอ่ ย่างพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ของชีวิตที่มีส่วนส�ำคัญมากที่สุด
ของบุคคล สรุ ปได้วา่ คุณภาพชีวติ หมายถึง การด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุข
มีความสมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
และสังคมที่ตนอยูไ่ ด้อย่างดีขณะเดียวกันก็สามารถเผชิญปั ญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งสามารถใช้ศกั ยภาพส่ วนบุคคลสร้างสรรค์พฒั นาตนเองและสังคมให้อยูร่ ่ วมกันได้
อย่างสันติ
สุ วฒั น์ มหัตนิรันดร์ กลุ , วิระวรรณ ตันติพิวฒั นสกุล และวนิดา พุม่ ไพศาลชัย
(2540) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ หมายถึง ระดับการมีชีวติ ที่ดี มีความสุ ข และมีความพึงพอใจ
ในชีวติ ทั้งในร่ างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการด�ำเนินชีวติ ของปั จเจกบุคคลในสังคม
เป็ นการประสานการรับรู ้ของบุคคลในด้านร่ างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้วฒั นธรรม ค่านิยมและเป้ าหมายในชีวติ ของแต่ละคน
กรมสุ ขภาพจิต (2546) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิต
เป็ นระดับความสุ ขในชีวิต เป็ นการประสานการรับรู ้ถึงความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
ในด้านร่ างกาย จิตใจความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่ งแวดล้อมภายใต้วฒั นธรรม ค่านิ ยม
และเป้ าหมายในชีวติ ของแต่ละบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวติ
Ferranc and Power (1992) พิจารณาองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ จากความพึงพอใจ
ในชีวติ แบ่งออกเป็ น 4 ด้านดังนี้
1. สุ ขภาพและหน้าที่ หมายถึง สถานภาพของร่ างกาย และความสามารถ
ในหน้าที่ ที่จะด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ กิจวัตรประจ�ำวัน การแสดงออกทางบทบาททางสังคม
ได้แก่ การดูแลสุ ขภาพตนเอง การพักผ่อน การท�ำกิจกรรมต่างๆ ในเวลาว่าง การมีกิจกรรม
ในครอบครัว และการเดินทาง
2. สังคมเศรษฐกิจ หมายถึง สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล
เพราะบุคคลต้องอยูร่ ่ วมกันในสังคม ต้องการบ้านอยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่ง มีงานท�ำ  และ
มีเงินใช้ในการด�ำรงชีวติ ได้แก่ สภาพความเป็ นอยู่ รายได้ การท�ำงาน เพื่อนร่ วมงาน และ
ที่อยูอ่ าศัย
3. จิตวิญญาณ หมายถึง สถานภาพของการรับรู ้ การตอบสนองทางอารมณ์
หรื อทางวิญญาณต่อสิ่ งเร้าที่มากระทบในชีวติ ได้แก่ ความรู ้สึกพึงพอใจในชีวติ ความสงบ
ทางจิตใจการบรรลุเป้ าหมายชีวติ และความพึงพอใจในชีวติ ความเป็ นอยู่
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4. ครอบครัว หมายถึง สภาพของสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคคล ประกอบ
ด้วยความสุ ขในครอบครัว ภาวะสุ ขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร และความสัมพันธ์
กับคู่สมรสได้แก่ ความสุ ขในครอบครัว ความสัมพันธ์กบั คู่สมรส บุตร และภาวะสุ ขภาพ
ของครอบครัว
สรุ ปได้วา่ ตามแนวคิดของ Ferranc and Power (1992) ว่าคุณภาพชีวติ เป็ นการรับรู ้
ถึงความผาสุ กของบุคคลซึ่ งเกิดจากความพึงพอใจหรื อไม่พอใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวิต
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 4 ประการ ประกอบด้วยสุ ขภาพและหน้าที่ สังคมเศรษฐกิจ จิตวิญญาณ
และครอบครัว
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กำ� หนดรู ปแบบการสร้างกรอบแนวคิดตามทฤษฎีคุณภาพ
ชีวติ ของ Ferranc and Power (1992) ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ
ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว
ค�ำจ�ำกัดความเกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรี ยถ์ ือได้ว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการเกษตรแบบยัง่ ยืน และมีการ
ผสมผสานเทคนิคการเกษตรจากหลากหลายระบบ แต่ส่ิ งที่ทำ� ให้เกษตรอินทรี ยแ์ ตกต่าง
ไปจากระบบการเกษตรอื่นๆ คือ การมีมาตรฐานควบคุม และการตรวจสอบรับรอง
โดยเกือบทั้งหมดของปั จจัยที่เป็ นสารสังเคราะห์ถูกห้ามใช้ ในขณะที่ตอ้ งมีการปรับปรุ ง
บ�ำรุ งดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน (FAO, 1999)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เน้นหลักการมีส่วนร่ วมของกลุม่ คนในชุมชนท้องถิน่
ยึดหลักให้เกณฑ์มาตรฐานสอดคล้องต่อสภาพภูมิประเทศ ระบบนิเวศ สังคม วัฒนธรรม
ประเพณี อธิปไตยและความมัน่ คงทางอาหาร โดยให้การรับรองพื้นที่การเกษตร แก่เกษตรกร
หรื อผูผ้ ลิตที่ทำ� เกษตรอินทรี ย ์ ได้แก่ การขอรับรองพื้นที่การเกษตรและผลิตผลในพื้นที่
การบรรจุผลิตผลอินทรี ยข์ องตนเพือ่ จ�ำหน่าย และการแปรรู ปในครัวเรื อนหรื อการแปรรู ป
ขนาดเล็กโดยใช้ผลิตผลอินทรี ยจ์ ากพื้นที่การเกษตรตนเอง (กรี นเนท, 2554)
มาตรฐานและการดูแลคุณภาพ
1. การตรวจผูผ้ ลิตที่สามารถจ�ำหน่ายผลผลิตของตนเองในกาดนัดเกษตรอินทรี ย ์
ภาคเหนือได้น้ นั จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยเ์ สี ยก่อน โดยมีสำ� นักงาน
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มาตรฐานเกษตรอินทรี ยภ์ าคเหนือจะเป็ นผูด้ ูแลให้การตรวจสอบรับรองแก่เกษตรกรที่ผลิต
ในระบบเกษตรอินทรี ย ์ มีการตรวจ มี 3 ลักษณะ ได้แก่ (กรี นเนท,2554)
1) การตรวจครั้งแรก เพื่อให้การรับรอง โดยจะมีการนัดล่วงหน้า
2) การตรวจติดตามผล หลังผ่านการรับรองอย่างน้อยปี ละครั้ง
3) การตรวจพิเศษ เช่น เพือ่ พิสูจน์ขอ้ ร้องเรี ยนหรื อข้อสงสัย (ที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร) จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทาง มอน. จะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเอง
2. การออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับการ
รับรอง โดยระหว่างนั้นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบจาก มอน. เพื่อดูวา่
ผูข้ อรับรองยังคงปฏิบตั ิตามมาตรฐานอยู่หรื อไม่ ผูผ้ ลิตมีสิทธิ์ ที่จะจ�ำหน่ ายผลผลิต
โดยใช้ตรา มอน.และข้อความผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ภา แก้วบริ สุทธิ์ (2547) การศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ที่ศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลางปัจจัยด้านศาสนา จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานต่อวันรายได้ เพศ
และสถานภาพสมรส สามารถร่ วมกันท�ำนายคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ได้ร้อยละ 13 พบว่าเกษตรกรที่นบั ถือศาสนาพุทธรับรู ้ถึงคุณภาพชีวิตดีกว่าเกษตรกร
ที่นบั ถือศาสนาอื่นๆ เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีจำ� นวนชัว่ โมงการท�ำงานน้อยรับรู ้
ถึงคุณภาพชีวติ ดีกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีจำ� นวนชัว่ โมงการท�ำงานมาก เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราที่มีรายได้สูง รับรู ้ถึงคุณภาพชีวิตดีกว่าเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำ � เพศชาย
รับรู ้ถึงคุณภาพชีวติ ดีกว่าเพศหญิง และเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีคูส่ มรสรับรู ้ถึงคุณภาพ
ชีวิตดีกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีสถานภาพสมรสโสด หม้าย แยกกันอยูห่ รื อ
หย่าร้าง ส่ วนปั จจัยด้านอายุ และระดับการศึกษาการรับรู ้ถึงคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน
พัชนี ยมาภัย (2550) การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อจ�ำแนกคุณภาพชีวติ รายด้าน พบว่า เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์มีคุณภาพ
ชีวติ ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การท�ำงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านชีวติ
ครอบครัวในระดับมาก ส่ วนคุณภาพชีวติ อีก 4 ด้าน คือ ด้านความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสุ ขภาพกาย จิตใจอารมณ์ ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และด้านชีวติ ในชุมชน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และ เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะ
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การประกอบอาชี พ แหล่งทุนในการประกอบเกษตรกรรมและรายได้ของครอบครัว
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปิ่ นสอาด สหนาวิน (2553) การศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตของสมาชิ กสหกรณ์
การเกษตร ผลการศึกษาพบว่า 1. สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับที่ดี
และมีคุณภาพชีวติ ผ่านเกณฑ์ความจ�ำเป็ นพื้นฐาน อยูใ่ นระดับดี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมี
บ้านอาศัย ด้านการมีสุขภาพที่ดี ด้านการร่ วมใจพัฒนา ด้านการปลูกฝังค่านิยมไทย และ
ด้านการฝักใฝ่ การศึกษา ส�ำหรับด้านรายได้กา้ วหน้าอยูใ่ นระดับปานกลาง 2. ปั จจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวติ ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมปั จจัยด้านการใช้หลักการ
สหกรณ์ และปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ สามารถอธิบายคุณภาพชีวติ ของสหกรณ์การเกษตร
ได้ร้อยละ 32.0 โดยตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก
ประชาธิปไตย การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ การศึกษา การฝึ กอบรมข่าวสารการ
เอื้ออาทรต่อชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐ มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อัมพร ไทยขา (2553) การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตของเกษตรกร: กรณี ศึกษา
เกษตรกรปลูกไม้ยคู าลิปตัสในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ผลจากการศึกษาเปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลทัว่ ไปกับภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
พบว่า ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัวรายได้ มีความสัมพันธ์ตอ่ ระดับคุณภาพชีวติ
ของเกษตรกร โดยมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ส่ วนเพศ และอายุ มีความ
สัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรไม่แตกต่างและกลุ่มเกษตรกรมีระดับคุณภาพ
ชีวิตในภาพรวม ด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านภาวะสุ ขภาพ คุณภาพชีวิตด้านภาวะสุ ขภาพ
ในภาพรวม และคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัวของเกษตรกร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
แต่คุณภาพชีวติ ด้านความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับต�่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกว่ามีความสุ ขในชีวติ มีความพอใจในตนเอง และ
มีความพอใจกับสุ ขภาพด้านร่ างกายส่ วนความสัมพันธ์ในชุมชนพบว่า มีความพอใจ
ต่อการผูกมิตรกับคนอื่น และเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน และ
มีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนบ้าน โดยภาพรวมเกษตรกรที่ปลูกไม้ยคู าลิปตัส ในพื้นที่
ภาคตะวันออก มีระดับคุณภาพชีวติ ระดับสูงในทุกด้านข้อเสนอแนะจากการศึกษา ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่ งเสริ มการเกษตร และบริ ษทั เอกชนที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับไม้ยคู าลิปตัส ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรที่ปลูกไม้ยคู าลิปตัสซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่ งเสริ ม
การเกษตร ควรมาส่ งเสริ มด้านการศึกษาและให้ความรู ้นอกระบบและต่อเนื่ องแก่กลุ่ม
เกษตรกร มีความรู ้ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรต่อไป
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จารุ วรรณ บัวทุม (2556) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณี ศึกษาส�ำนักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกรณี ศึกษาส�ำนักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) ผลการเปรี ยบเทียบพบว่า เกษตรกรที่มีเพศต่างกันและ
มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของส�ำนักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตรโดยรวม
แตกต่างกัน ส่ วนเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันและที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของส�ำนักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ส�ำหรับปัญหาและแนวทางพัฒนาพบว่า เกษตรกรยังใช้สารเคมีเป็ นส่ วนใหญ่ ปลูกพืช
ชนิดเดียวกันท�ำให้พืชผลล้นตลาด เกิดราคาตกต�่ำ จึงท�ำให้รายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น อีกทั้งเกษตรกรบางส่ วนไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยรณรงค์ปลูกฝังให้เกษตรกรรู ้จกั
การพึ่งพาตนเองให้ได้ในระดับหนึ่ง ส่ งเสริ มให้ผลิตในสิ่ งที่ตอ้ งบริ โภคใช้สอยในครัวเรื อน
หรื อในชุมชน หรื อการบริ โภคในสิ่ งที่ชุมชนผลิตได้เอง ไม่ตอ้ งซื้ อหามาจากภายนอก
เป็ นหลัก ให้ความรู ้เกษตรกรให้เห็นความส�ำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม�่ำเสมอ
และส่ งเสริ มให้มีโครงการที่ได้ร่วมมือร่ วมแรงกันท�ำในชุมชน
ศุภรทิพย์ นิลารักษ์ (2557) การศึกษาเรื่ อง “คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรชาวสวนยาง
ภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตราด” ผลการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
มีอายุ 31 ปี ขึ้นไป-40 ปี จบการศึกษาอนุปริ ญญา/ เทียบเท่า และมีรายได้ต่อปี 150,000 บาท
ขึ้นไป-200,000 บาท ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า เกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขต
พื้นที่ จังหวัดตราด มีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า คุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพื้นที่จงั หวัดตราด ในด้านสุ ขภาพและหน้าที่
มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดีมาก เป็ นอันดับแรก รองลงมาด้านครอบครัวมีคุณภาพชีวิต
อยูใ่ นระดับดีมาก ด้านจิตวิญญาณมีคุณภาพชี วิตอยูใ่ นระดับดีมากและอันดับสุ ดท้าย
ด้านสังคมเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดีนอ้ ยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
ไม่แตกต่างกัน ส่ วนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอายุต่างกันมีระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ระเบียบวิธีการวิจยั

การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ (Mixed
Method) มุ่งศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีระเบียบวิธี
วิจยั ดังต่อไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มสมาชิกเกษตรกรเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดเชียงใหม่
ที่ ผ่านการรั บรองมาตรฐานจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรี ยภ์ าคเหนื อ (มอน.)
(The Northern Organic Standard Organization) โดยจะมาเข้าร่ วมการประชุมกลุ่มทุกๆ
3 เดือน ที่ข่วงเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 82 ราย
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ท้ งั แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะ
ของค�ำถามเป็ นแบบส�ำรวจรายการ (Check List) ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ
ตามรายการจ�ำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2  แบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร
เกษตรอินทรี ย ์ ในด้านสุ ขภาพและหน้าที่, ด้านสังคมและเศรษฐกิจ, ด้านจิตวิญญาณ และ
ด้านครอบครัว ตามระดับความคิดเห็น ซึ่ งมี 4 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตาม
มาตราส่วนประมาณ 4 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ ดีมากที่สุด, ดีมาก, ดีนอ้ ย และดีนอ้ ยที่สุด
จ�ำนวน 21 ข้อ และค�ำถามลักษณะปลายเปิ ด เพื่อถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. แบบสัมภาษณ์ มีแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
เป็ นแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ เพื่อทราบปั ญหา อุปสรรคและแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่
		
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลในขณะสนทนากลุ่ม เครื่ องบันทึกเสี ยง
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่มที่ครบถ้วน การจดบันทึกขณะที่
สนทนากลุ่มและหลังการสนทนากลุ่ม โดยผูว้ จิ ยั จดบันทึกย่อข้อมูลส�ำคัญๆ ในขณะที่ฟัง
เกี่ยวกับการแสดงสี หน้า ท่าทาง แล้วน�ำมาบันทึกรายละเอียดเมื่อสิ้ นสุ ดการสนทนากลุ่ม
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การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างและทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ศึกษาก่อนน�ำไปใช้ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตร
อินทรี ยใ์ นด้านต่างๆ และวิธีการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยก�ำหนดรายละเอียดค�ำถามทั้งใน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษาวิจยั 4 ด้าน ตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพชีวิตของ Ferrans and Power (1992) ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและหน้าที่,
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ, ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว
2. จัดท�ำแบบสอบถามเป็ นแบบคะแนนรวม 4 ระดับ แบบ Rating scale โดยให้
เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์แปลผลดังนี้
ดีมากที่สุด ให้ 4 คะแนน
ดีมาก
ให้ 3 คะแนน
ดีนอ้ ย
ให้ 2 คะแนน
ดีนอ้ ยที่สุด ให้ 1 คะแนน
3. ทดสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยน�ำทั้งแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค�ำถาม ความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั และลักษณะการใช้ภาษา แล้วน�ำมาปรับปรุ ง
4. น�ำแบบสอบถามและสัมภาษณ์ฉบับร่ าง ที่ได้ทำ� แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยให้ตรง
ตามเนื้อหา การใช้ถอ้ ยค�ำ ความชัดเจนของค�ำถาม ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
5. น�ำแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรื อ
ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cranach’s alpha ได้ค่าความเที่ยงหรื อ
ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.71 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามชุดนี้มคี วามเชื่อถือได้
สามารถน�ำไปด�ำเนินการเก็บข้อมูลครั้งต่อไปได้
6. ส�ำหรับแบบสัมภาษณ์ ความน่ าเชื่ อถือของงานวิจยั เป็ นการตรวจสอบ
ความสอดคล้องเกี่ยวกับความเป็ นจริ งและการตีความของผูว้ จิ ยั ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั
ได้ดำ� เนินขั้นตอนการวิจยั ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของการวิจยั โดยใช้การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมโดยการส่ งแบบสอบถามไปยัง
เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ และท�ำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์
ทีม่ าเข้าร่วมประชุมกลุม่ ทีข่ ว่ งเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินขั้นตอน ดังนี้
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1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขออนุญาต
ในการเก็บข้อมูลเกษตรกรเกษตรอินทรี ยแ์ ละจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในพื้นที่
ข่วงเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่
2. ด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ ในพื้นที่ข่วงเกษตรอินทรี ย ์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการน�ำแบบสอบถามเข้าไปชี้แจงรายละเอียดและให้เกษตรกรได้ทำ�
แบบสอบถามอย่างอิสระ และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับเกษตรกรเกษตร
อินทรี ยท์ ี่มาเข้าร่ วมประชุมกลุ่ม
3. จ�ำนวนแบบสอบถาม 82 ชุด สามารถเก็บคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์
ได้ท้ งั หมด 82 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
4. น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. แบบสอบถาม
1.1 น�ำข้อมูลแบบสอบถามของเกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้ มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ในการตอบค�ำถาม แล้วน�ำมาลงรหัสข้อมูล และประมวลผลโดยโปรแกรม
ส�ำเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และน�ำเสนอในรู ปแบบตาราง
1. 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อปี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ
1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตร
อินทรี ย ์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.4 ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ T-test ส�ำหรับเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่มี 2กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA ส�ำหรับเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 จะท�ำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการ LSD
(Least Significant Difference Test)
2. แบบสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้การสนทนากลุม่ มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา
(Description Analysis) เพื่อประกอบการอธิบาย
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เกณฑ์ การแปลผล
เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อระดับคุณภาพชีวติ
ได้แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 4 ระดับโดยการหาอันตรภาคชั้นดังนี้

ดังนั้นจึงแปลความหมายของระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานได้ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง เกษตรกรเกษตรอินทรี ยม์ ีระดับคุณภาพชีวติ ดีมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มีระดับคุณภาพชีวติ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง เกษตรกรเกษตรอินทรี ยม์ ีระดับคุณภาพชีวติ ดีนอ้ ย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง เกษตรกรเกษตรอินทรี ยม์ ีระดับคุณภาพชีวติ ดีนอ้ ยที่สุด

ผลการวิจยั

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรเกษตรอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จ�ำนวน 64 คน (ค่าเฉลี่ย 78.05)
และเพศชาย จ�ำนวน 18 คน (ค่าเฉลี่ย 21.95) มีอายุอยูร่ ะหว่าง 51 – 60 ปี จ�ำนวน 36 คน
(ค่าเฉลี่ย 43.90) รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ปี จ�ำนวน 20 คน (ค่าเฉลี่ย 24.39), อายุมากกว่า
61 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 14 คน (ค่าเฉลี่ย 17.07), อายุ 31 - 40 ปี จ�ำนวน 10 คน (ค่าเฉลี่ย 12.20)
และอายุ 20 - 30 ปี จ�ำนวน 2 คน (ค่าเฉลี่ย 2.44) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
มากที่สุด จ�ำนวน 63 คน (ค่าเฉลีย่ 76.83) รองลงมาคือ ปวช./ปวส./อนุปริ ญญา จ�ำนวน 11 คน
(ค่าเฉลีย่ 13.41), ปริ ญญาตรี จ�ำนวน 6 คน (ค่าเฉลีย่ 7.32) และ สูงกว่าปริ ญญาตรี จ�ำนวน 2 คน
(ค่าเฉลี่ย 2.44) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จ�ำนวน 42 คน (ค่าเฉลี่ย 51.22)
รองลงมาคือ 10,000 – 15,000 บาท จ�ำนวน 22 คน (ค่าเฉลี่ย 26.83), รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 – 20,000 บาท จ�ำนวน 14 คน (ค่าเฉลีย่ 17.07), รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท
จ�ำนวน 2 คน (ค่าเฉลี่ย 2.44) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท จ�ำนวน 2 คน
(ค่าเฉลี่ย 2.44)
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับคุณภาพชี วิตของเกษตรกร จ�ำแนก
ตามปั จจัยด้านสุ ขภาพและหน้าที่

ด้านสุ ขภาพและหน้าที่ พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มีคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยูใ่ นระดับ ดีมากทีส่ ุด มีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.53 เมือ่ พิจาณาปัจจัยย่อยที่มรี ะดับคุณภาพชีวติ
ดีมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ เกษตรกรอยากท�ำอาชีพนี้ต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมา
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คือ ภูมิใจในอาชีพการท�ำเกษตรอินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 3.85), รู ้สึกมีความปลอดภัยในการท�ำ
การเกษตร (ค่าเฉลี่ย 3.78), มีสุขภาพดีข้ ึนเมื่อท�ำการเกษตรอินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 3.74), การท�ำ
เกษตรอินทรี ยท์ ำ� ให้เกษตรกรมีชีวติ ทีด่ ีข้ นึ (3.68), รู ้หลักและวิธีการท�ำเกษตรอินทรี ยท์ ถี่ กู ต้อง
(3.61) และสามารถท�ำงานในสวน/แปลงเกษตรได้ต่อวันมากกว่า 4 ชัว่ โมง (ค่าเฉลี่ย 3.28)
ส่ วนปั จจัยย่อยที่มีระดับคุณภาพชี วิต ดีมาก พบว่า อันดับแรกคือ การมีเวลาพักผ่อน
เพียงพอใน 1 วัน (ค่าเฉลี่ย 3.21) รองลงมาคือ มีเวลาว่าง ท่านไปเที่ยวกับครอบครัวอยูเ่ สมอ
(ค่าเฉลี่ย 2.72)
ตารางที่ 2 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จ�ำแนกตาม
ปั จจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ
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ด้านสังคมเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มีคุณภาพชี วิตโดยรวม
อยูใ่ นระดับ ดีมากทีส่ ุด มีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.27 เมือ่ พิจารณาปัจจัยย่อยทีม่ รี ะดับคุณภาพชีวติ
ดีมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ รายได้จากการประกอบอาชี พการท�ำเกษตรอินทรี ย ์
มีความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย 3.37) รองลงมาคือ รายได้ที่ได้จากการท�ำเกษตรอินทรี ยเ์ พียงพอ
ต่อการด�ำรงชีวิตของท่านและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.32) และพึงพอใจกับราคาผลผลิต
เกษตรอินทรี ยโ์ ดยเฉลี่ยที่ขายได้ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา (ค่าเฉลี่ย 3.29) ส่ วนปั จจัยย่อย
ที่มีระดับคุณภาพชีวติ ดีมาก พบว่า อันดับแรกคือ พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของท่านมีกว้าง
ขวางเพียงพอเหมาะสมกับจ�ำนวนสมาชิก (ค่าเฉลีย่ 3.21) รองลงมาคือ ขายผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์
ได้ในราคาที่เกษตรกรต้องการอยูเ่ สมอ (ค่าเฉลี่ย 3.18)
ตารางที่ 3 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับคุณภาพชี วิตของเกษตรกร จ�ำแนก
ตามปั จจัยด้านจิตวิญญาณ

ด้านจิตวิญญาณ พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มีคุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า มีระดับคุณภาพชีวติ
ดีมากที่สุด ทุกปัจจัย อันดับแรกคือ มีความสุขกับชีวติ ความเป็ นอยู่ ณ ปัจจุบนั (ค่าเฉลีย่ 3.72)
รองลงมาคือ มีความรู ้สึกพึงพอใจในอาชี พเกษตรกรเกษตรอินทรี ย  ์ (ค่าเฉลี่ย 3.71)
และใช้หลักคุณธรรมเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.60)
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ตารางที่ 4 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับคุณภาพชี วิตของเกษตรกร จ�ำแนก
ตามปั จจัยด้านครอบครัว

ด้านครอบครัว พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มีคุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า มีระดับคุณภาพชีวติ
ดีมากที่สุด ทุกปั จจัย อันดับแรกคือ สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความเข้าใจกันดีและ
มีความผูกพันต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.57) รองลงมาคือ ได้รับประทานอาหารร่ วมกับครอบครัว
เป็ นประจ�ำ  (ค่าเฉลี่ย 3.44), ตัวของเกษตรกรและญาติๆ ต่างมีโอกาสไปมาหาสู่ กนั
(ค่าเฉลี่ย 3.35) และเกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือจากญาติได้ (ค่าเฉลี่ย 3.33)
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลผลการทดสอบสมมติฐาน
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่จำ� แนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อปี
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ตารางที่ 5 สรุ ปปัจจัยส่ วนบุคคลของเกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของ
เกษตรกรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่
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1. ปั จจัยด้านเพศ
เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพชี วิตต่อปั จจัยด้านสุ ขภาพ
และหน้าที่, ด้านสังคมและเศรษฐกิจ, ด้านจิตวิญญาณและด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านอายุ
ด้านสุ ขภาพและหน้าที่ พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีอายุ ต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวติ ในปั จจัยย่อยด้านการมีเวลาพักผ่อนเพียงพอใน 1 วัน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีอายุ ต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในปั จจัยย่อยด้านการขายผลผลิตเกษตรอินทรี ยไ์ ด้ในราคาที่เกษตรกรต้องการขาย
อยูเ่ สมอ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ด้านจิตวิญญาณและด้านครอบครัว พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีอายุต่างกัน
มีคุณภาพชีวติ ต่อปั จจัยย่อยด้านจิตวิญญาณ และปั จจัยย่อยด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยด้านระดับการศึกษา
เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชี วิตต่อปั จจัย
ด้านสุ ขภาพและหน้าที่, ด้านสังคมและเศรษฐกิจ, ด้านจิตวิญญาณและด้านครอบครัว
ไม่แตกต่างกัน
4. ปั จจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้านสุ ขภาพและหน้าที่ พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในปัจจัยย่อยด้านการมีสุขภาพดีข้ ึนเมื่อท�ำการเกษตรอินทรี ยแ์ ตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีคุณภาพชี วิตในปั จจัยย่อยด้านรายได้ที่ได้จากการท�ำเกษตรอินทรี ยเ์ พียงพอ
ต่อการด�ำรงชีวติ และปัจจัยย่อยด้านพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของเกษตรกรมีความกว้างขวาง
เพียงพอเหมาะสมกับจ�ำนวนสมาชิก แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ด้านจิตวิญญาณและด้านครอบครัว เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ต่อปัจจัยย่อยด้านจิตวิญญาณ และปั จจัยย่อยด้านครอบครัว
ไม่แตกต่างกัน
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกร
เกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
ด้านสุ ขภาพและหน้าที่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีปัญหาในด้านสุ ขภาพ เกษตรกร
ต่างยอมรับว่าการหันมาท�ำเกษตรอินทรี ยช์ ว่ ยให้สุขภาพและชีวติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี ้ นึ อย่างมาก
ในส�ำหรับเรื่ องความรู ้กระบวนการเพาะปลูกเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั เกษตรกรยังขาดเทคนิคอื่นๆ
ในการเพาะปลูก ขาดความรู ้ในเรื่ องเมล็ดพันธุ์พืชอินทรี ย ์ การแปรรู ปผลผลิต การสร้าง
มูลค่าเพิม่ รวมถึงความรู ้ในการท�ำการตลาด เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยไ์ ด้มากขึ้น และก้าวไปสู่ การจ�ำหน่ายผลผลิตบนห้างสรรพสิ นค้าต่อไป ส� ำหรับ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการ
ฝึ กอบรมเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ องเมล็ดพันธุพ์ ชื อินทรี ย ์ การแปรรู ป การสร้างมูลค่าเพิม่
และการท�ำการตลาด และควรมีนโยบายในการกีดกันการน�ำเข้าและการใช้สารเคมีทางการ
เกษตรต่างๆ  เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรเคมีหนั มาท�ำเกษตรอินทรี ยท์ ี่ดีต่อสุ ขภาพ ไม่ทำ� ลาย
ระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อมและมีตน้ ทุนการเพาะปลูกที่ต่ำ� กว่าการเพาะปลูกแบบเคมี
ผูบ้ ริ โภคปลอดภัย
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ แม้วา่ เกษตรกรเกษตรอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่พึงพอใจกับ
การก�ำหนดราคาผลผลิตอินทรี ย ์ แต่รายได้ของเกษตรกรที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายผลผลิต
เกษตรอินทรี ยก์ ย็ งั คงไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันของตัวเกษตรเอง รายได้ทเี่ กิดขึ้น
ไม่มีความแน่นอนโดยเกษตรกรมักมีปัญหาผลผลิตที่เหลือจากการจ�ำหน่ายเป็ นจ�ำนวนมาก
ซึ่งไม่รู้จะน�ำผลผลิตที่เหลือไปท�ำอย่างไรต่อและจะแปรรู ปหรื อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิต
เกษตรอินทรี ยไ์ ด้อย่างไร ส� ำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรขยายเครื อข่ายเกษตรอินทรี ยใ์ ห้เพิม่ มากขึ้น จัดโครงการการศึกษาดูงาน เพือ่ ให้แม่กาด
เกิดการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับชุมชนอื่น มีการท�ำงานประสานกัน
จนเป็ นเครื อข่ายเกษตรอินทรี ยท์ ี่เข้มแข็ง ส่ งเสริ มให้มีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่หลากหลาย
มีการจ�ำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดผูท้ ี่สนใจมาเข้ามาศึกษาดูงานการจ�ำหน่าย
ผลผลิตเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างต่อเนื่ อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้กบั
ผูบ้ ริ โภคหันมาห่วงใยสุ ขภาพโดยการบริ โภคผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ และการจัดฝึ กอบรม
ให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพเกษตรกรให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้สามารถน�ำผลผลิต
ไปจ�ำหน่ายบนห้างสรรพสิ นค้าได้ ซึ่งจะส่ งผลให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
อินทรี ยด์ ีข้ ึน
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ด้านจิตวิญญาณ เกษตรกรเกษตรอินทรี ยไ์ ม่มีปัญหาทางด้านจิตวิญญาณ โดย
เกษตรกรน�ำหลักธรรม มาเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจและประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เคารพ
กฎกติกาของตลาดนัดเกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้ตกลงร่ วมกัน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการท�ำ
เกษตรอินทรี ยต์ ้ งั แต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดจ�ำหน่ายผลผลิตให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมทั้ง
ยังมีการตรวจสอบการท�ำเกษตรอินทรี ยด์ ว้ ยกันเองกันหรื อที่เรี ยกว่า ระบบชุมชนรับรอง
PGS (Participatory Guarantee Systems) หรื อการรับรองแบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมัน่ ต่อทั้งผูบ้ ริ โภค เกษตรกร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ
ด้านครอบครัว ปั ญหาส�ำคัญคือการที่ลูกหลานหรื อเยาวชนรุ่ นใหม่ต่างหันไป
ท�ำงานในเมืองไม่ให้ความส�ำคัญกับอาชีพเกษตรกร ไม่สืบทอดการท�ำเกษตรกรรมต่อจาก
พ่อแม่ ซึ่งจะส่ งผลให้จำ� นวนเกษตรกรเกษตรอินทรี ยแ์ ละผลผลิตอินทรี ยม์ ีแนวโน้มลดลง
ในขณะที่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านการเป็ นครัวของโลกต่อไป โดยหลายครอบครัวมีบางมื้อ
ที่ไม่ค่อยได้อยูร่ ่ วมรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันเป็ นประจ�ำทุกวัน เนื่องจากลูกหลาน
ต่างไปท�ำงานทั้งในเมือง กลับดึก ท�ำให้มีโอกาสในการรับประทานอาหารกับครอบครัว
น้อย ส� ำหรั บแนวทางการพัฒนาคุณภาพชี วิตนั้น หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องควรร่ วมกัน
สร้างแรงจูงใจให้กบั คนรุ่ นใหม่ได้หนั มาช่วยและสื บทอดการท�ำเกษตรอินทรี ยต์ ่อจากพ่อ
แม่ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรน�ำทั้งนักเรี ยนและนักศึกษามาเรี ยนรู ้ทกั ษะหรื อ
ช่วยกันพัฒนาต่อยอดการท�ำเกษตรอินทรี ยร์ ่ วมกับคนในชุมชนทั้งทีบ่ า้ นของเกษตรกรอินทรี ย ์
ตัวอย่างและศูนย์การเรี ยนรู ้การท�ำเกษตรอินทรี ยต์ ่างๆ

อภิปรายผล

คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
ด้านสุ ขภาพและหน้าที่ เกษตรกรเกษตรอินทรี ยม์ ีคุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่สุด โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกภูมิใจในอาชีพการท�ำเกษตรอินทรี ย ์ เนื่องจาก
การหันมาท�ำเกษตรอินทรี ยม์ ีความปลอดภัยท�ำให้สุขภาพของเกษตรกรดีข้ ึน สามารถ
แบ่งเวลาลงท�ำงานในสวน/แปลงเกษตรได้มากกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน มีเวลาพักผ่อน
ที่เพียงพอและในบางครั้งยังมีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัว โดยเกษตรกรมีความรู ้ในการท�ำ
เกษตรอินทรี ยอ์ ย่างถูกต้องจากการเข้าร่ วมฝึ กอบรมจากหน่วยงานต่างๆ และผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรี ยภ์ าคเหนือ (มอน.) อย่างไรก็ตามเกษตรกร
ก็ยงั ขาดความรู ้และเทคนิคอื่นๆ ในการเพาะปลูก เมล็ดพันธุ์พชื อินทรี ย ์ การแปรรู ปผลผลิต
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การสร้างมูลค่าเพิ่ม การท�ำการตลาดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
จนสามารถน�ำไปวางจ�ำหน่ายบนห้างสรรพสิ นค้าต่อไปได้
จากการศึกษายังพบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีอายุ ต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
ในปัจจัยย่อยด้านการมีเวลาพักผ่อนเพียงพอใน 1 วัน แตกต่างกัน เนื่องจากเกษตรกรที่มีอายุ
ระหว่าง 20-40 ปี ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ โดยยังเป็ นกลุ่มที่มี
ความขยัน มีแรงในการท�ำงานสามารถลงพื้นที่ทำ� งานได้มากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่เริ่ มอายุ
มากและอยูใ่ นวัยชรา (41 ปี ขึ้นไป) ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จะมีเวลา
พักผ่อนที่นอ้ ยกว่าเกษตรกรที่มีอายุต้ งั 41 ปี ขึ้นไป และยังพบว่า เกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในปัจจัยย่อยด้านการมีสุขภาพดีข้ ึนเมื่อท�ำการเกษตรอินทรี ย ์
แตกต่างกัน แม้วา่ เกษตรกรจะยอมรับว่าการท�ำเกษตรอินทรี ยจ์ ะส่ งผลให้ตนเองมีความ
ปลอดภัยและช่วยให้สุขภาพที่ดีข้ ึน แต่สำ� หรับเกษตรกรหลายๆ ท่านมีโรคประจ�ำตัวก็ยงั
คงต้องเข้าตรวจรับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบนั ควบคู่ไปกับการดูแลสุ ขภาพ จึงท�ำให้
เกษตรกรที่มีรายได้นอ้ ย (ต�่ำกว่า 10,000 บาท) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ น้อยกว่า
กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท สอดคล้องกับสุ ภา แก้วบริ สุทธิ์ (2547)
ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา
พบว่า อายุที่ต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัด
สงขลา ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า รายได้ท่ีต่างกัน มีปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับพัชนี ยมาภัย (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
เกษตรกรที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ โดยรวมแตกต่างกัน และรายได้ของครอบครัว
ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชี วิตโดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า เกษตรกรที่มี
อายุมากขึ้นมีแรงก�ำลังน้อยลง และต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
คุณภาพชี วิตย่อมเพิ่มขึ้นตามมา ไม่สอดคล้องกับอัมพร ไทยขา (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง
คุณภาพชีวติ ของเกษตรกร: กรณีศกึ ษาเกษตรกร ปลูกไม้ยคู าลิปตัสในเขตพื้นทีภ่ าคตะวันออก
พบว่า อายุของเกษตรที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าการปลูก
ยูคาลิปตัสเป็ นพืชที่ไม่ตอ้ งดูแลตลอดเวลาเหมือนการท�ำเกษตรอินทรี ย ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการฝึ กอบรมเทคนิ คต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
เมล็ดพันธุ์พืชอินทรี ย ์ การแปรรู ป การสร้างมูลค่าเพิ่มและการท�ำการตลาด ให้เกษตรกร
เกษตรอินทรี ยเ์ กิดองค์ความรู ้และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำเกษตรอินทรี ยใ์ ห้เกิดความ
เชี่ยวชาญและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และภาครัฐควรมีนโยบายในการกีดกันการน�ำเข้า
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และการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่างๆ เพือ่ ส่ งเสริ มให้เกษตรกรเคมีหนั มาท�ำเกษตรอินทรี ย ์
ที่ดีต่อสุ ขภาพและมีตน้ ทุนการเพาะปลูกที่ต่ำ� กว่าการเพาะปลูกแบบเคมี รวมทั้งยังได้บริ โภค
ผลผลิตที่ไม่ปนเปื้ อนสารเคมี ไม่ทำ� ลายระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม
ด้านสังคมเศรษฐกิจ เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มีคุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่สุด เกษตรกรเกษตรอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่พึงพอใจกับการก�ำหนดราคาผลผลิตอินทรี ย ์
และรายได้ที่ได้รับถึงแม้ว่ารายได้จะมีความไม่แน่ นอนแต่ยงั คงเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว เนื่องจากเป็ นราคาที่มีการประชุมตกลงกันภายในกลุ่มเกษตรกรเกษตร
อินทรี ยด์ ว้ ยกันเอง ซึ่งจะมีการประชุมกันทุกๆ 3 เดือน แต่อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรส่วนใหญ่
ก็ยงั คงต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองยกระดับคุณภาพ
ชี วิตและฐานะให้ดีข้ ึน อีกทั้งเกษตรกรมักมีปัญหาผลผลิตที่เหลือจากการจ�ำหน่ าย
เป็ นจ�ำนวนมาก ซึ่งไม่รูจ้ ะน�ำผลผลิตทีเ่ หลือไปท�ำอย่างไรต่อและจะแปรรูปหรื อสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั ผลผลิตเกษตรอินทรี ยไ์ ด้อย่างไร จากการศึกษายังพบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์
ที่มีอายุ ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในปั จจัยย่อยด้านการขายผลผลิตเกษตรอินทรี ยไ์ ด้ในราคา
ที่เกษตรกรต้องการขายอยูเ่ สมอ แตกต่างกันโดย เกษตรกรที่มีอายุ 31 - 40 ปี มีค่าเฉลี่ยต�่ำ
กว่ากลุ่มอายุอื่นๆ และเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในปั จจัย
ย่อยด้านรายได้ที่ได้จากการท�ำเกษตรอินทรี ยเ์ พียงพอต่อการด�ำรงชีวติ และปัจจัยย่อยด้าน
พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของเกษตรกรมีความกว้างขวางเพียงพอเหมาะสมกับจ�ำนวนสมาชิก
แตกต่างกัน กล่าวได้วา่ ในยุคปัจจุบนั รายได้ถือเป็ นปัจจัยที่สำ� คัญอย่างหนึ่งในการด�ำรงชีวติ
ซึ่ งปกติที่คนเราทุกคนหรื อแม้กระทัง่ เกษตรกรเองก็ยงั ต้องการมีรายได้ที่มากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ดังนั้นเกษตรกรที่มีรายได้นอ้ ย
(ต�่ำกว่า 10,000 บาท) จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้มากกว่า
10,000 บาท เฉกเช่นเดียวกันกับขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน เกษตรกรที่มีรายได้นอ้ ย
(ต�่ำกว่า 10,000 บาท) ซึ่งยังมีเกษตรกรบางรายที่ตอ้ งอาศัยเช่าบ้านและที่ดินเพื่อท�ำเกษตร
อินทรี ยอ์ ยู่ ก็ย่อมต้องการพื้นที่ ขยายพื้นที่และปรับปรุ งบ้านเรื อนให้ดีข้ ึน มากกว่า
กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป สอดคล้องกับสุ ภา แก้วบริ สุทธิ์ (2547)
ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา
พบว่า อายุที่ต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัด
สงขลา ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า รายได้ท่ีต่างกัน มีปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับพัชนี ยมาภัย (2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
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เกษตรกรที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ โดยรวมแตกต่างกัน และรายได้ของครอบครัว
ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวติ โดยรวมแตกต่างกันคุณภาพชีวติ จึงแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่า เกษตรกรที่มีอายุนอ้ ยสามารถหารายได้ได้มากกว่าเกษตรกรที่มีอายุมาก และ
มีรายได้ที่มากกว่าเนื่ องจากมีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ และ
การเข้าถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้มากกว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรขยายเครื อข่ายเกษตรอินทรี ยใ์ ห้เพิม่ มากขึ้น จัดโครงการ
การศึกษาดูงาน เพือ่ ให้แม่กาดเกิดการเรี ยนรู ้และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ร่วมกับชุมชนอืน่
มีการท�ำงานประสานกันจนเป็ นเครื อข่ายเกษตรอินทรี ยท์ ี่เข้มแข็ง ส่ งเสริ มให้มีช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายที่หลากหลาย มีการจ�ำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดผูท้ ี่สนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานการจ�ำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างต่อเนื่ อง การประชาสัมพันธ์
เพือ่ สร้างความตระหนักให้กบั ผูบ้ ริ โภคหันมาห่วงใยสุ ขภาพโดยการบริ โภคผลผลิตเกษตร
อินทรี ย ์ และการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพเกษตรกรให้ได้มาตรฐานระดับสากล
เพือ่ ให้สามารถน�ำผลผลิตไปจ�ำหน่ายบนห้างสรรพสิ นค้าได้ ซึ่งจะส่ งผลให้สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกรอินทรี ยด์ ีข้ ึน
ด้านจิตวิญญาณ เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่สุด เกษตรกรพึงพอใจกับชี วิตความเป็ นอยูใ่ นการท�ำเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างมาก
มีการน�ำหลักธรรมมาเป็ นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจและประยุกต์ใช้ในชี วิตประจ�ำวัน เคารพ
กฎกติกาของตลาดนัดเกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้ตกลงร่ วมกัน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการท�ำ
เกษตรอินทรี ยต์ ลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผูบ้ ริ โภค โดยมีการแนะน�ำวิธีการบริ โภค
ผลผลิตให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย อีกทั้งยังมีการตรวจสอบการท�ำเกษตรอินทรี ยด์ ว้ ยกันเอง
หรื อที่เรี ยกว่า ระบบชุมชนรับรอง PGS ท�ำให้เกษตรกร ผูบ้ ริ โภคและที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เกิดความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจได้ว่าผลผลิตที่ได้เป็ นอินทรี ยแ์ น่นอน ทั้งนี้ ยงั พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคลของเกษตรกรที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตต่อด้านจิตวิญญาณไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับสุ ภา แก้วบริ สุทธิ์ (2547) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา พบว่า เกษตรกรที่มีปัจจัยด้านอายุและด้าน
การศึกษาที่ต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา
จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยด้านเพศ
และรายได้ที่ต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา
จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน สอดคล้องกับอัมพร ไทยขา (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ
ของเกษตรกร: กรณี ศึกษาเกษตรกร ปลูกไม้ยคู าลิปตัสในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่า
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ปั จจัยด้านเพศและอายุของเกษตรที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาด้านการศึกษาและรายได้ของเกษตรที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
สอดคล้องกับจารุ วรรณ บัวทุม (2556) เรื่ อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณี ศึกษาส�ำนักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดพิจติ ร พบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาและด้านรายได้ของเกษตรกรทีต่ า่ งกัน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน
แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยด้านเพศและอายุของเกษตรกรที่ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกัน สอดคล้องกับศุภรทิพย์ นิ ลารักษ์ (2557) เรื่ อง คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชาวสวนยางภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตราด พบว่า เกษตรกรที่มีปัจจัยด้านอายุ, การศึกษา
และรายได้ ที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ทีพ่ บว่า อายุของเกษตรทีต่ า่ งกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับพัชนี ยมาภัย (2550)
ที่ศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรที่มีปัจจัยด้านอายุ
และรายได้แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับปิ่ นสอาด
สหนาวิน (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร พบว่า เพศและ
ระดับการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
ด้านครอบครัว เกษตรกรเกษตรอินทรี ย ์ มีคุณภาพชี วิตโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่สุด แม้วา่ สมาชิกในครอบครัวจะมีความเข้าใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็ นอย่างดี
แต่การที่ลกู หลานหรื อเยาวชนรุ่ นใหม่ต่างหันไปท�ำงานในเมืองไม่สืบทอดการท�ำเกษตรกรรม
ต่อจากพ่อแม่ ส่งผลให้จำ� นวนเกษตรกรเกษตรอินทรี ยแ์ ละผลผลิตอินทรี ยม์ ีแนวโน้มลดลง
ในขณะที่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านการเป็ นครัวของโลกต่อไป ซึ่ งมีหลายครอบครัวที่บางมื้อ
ที่ไม่ได้อยูร่ ่ วมรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน เนื่องจากลูกหลานต่างไปท�ำงานทั้งในเมือง
กลับดึก ท�ำให้มีโอกาสในการรับประทานอาหารกับครอบครัวน้อย ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรร่ วมกันสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่ นใหม่หนั มาช่วยและสื บทอดการท�ำเกษตร
อินทรี ยต์ ่อจากพ่อแม่ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรน�ำทั้งนักเรี ยนและนักศึกษามาเรี ยน
รู ้ทกั ษะหรื อช่วยกันพัฒนาต่อยอดการท�ำเกษตรอินทรี ยร์ ่ วมกับคนในชุมชนทั้งที่บา้ น
ของเกษตรกรอินทรี ยต์ วั อย่างและศูนย์การเรี ยนรู ้การท�ำเกษตรอินทรี ยต์ ่างๆ ทั้งนี้ยงั พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรที่แตกต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ ต่อด้านครอบครัวไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับสุ ภา แก้วบริ สุทธิ์ (2547) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ
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เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา พบว่า เกษตรกรที่มีปัจจัยด้านอายุและด้าน
การศึกษาที่ต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา
จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยด้านเพศ
และรายได้ที่ต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัด
สงขลา แตกต่างกัน สอดคล้องกับอัมพร ไทยขา (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร: กรณี ศึกษาเกษตรกร ปลูกไม้ยคู าลิปตัสในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัย
ด้านเพศและอายุของเกษตรที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาด้านการศึกษาและรายได้ของเกษตรที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
สอดคล้องกับจารุ วรรณ บัวทุม (2556) เรื่ อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณี ศึกษาส�ำนักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาและด้านรายได้ของเกษตรกรทีต่ า่ งกัน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน
แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยด้านเพศและอายุของเกษตรกรที่ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกัน สอดคล้องกับศุภรทิพย์ นิ ลารักษ์ (2557) เรื่ อง คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชาวสวนยางภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตราด พบว่า เกษตรกรที่มีปัจจัยด้านอายุ, การศึกษา
และรายได้ ที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่พบว่า อายุของเกษตรที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับพัชนี ยมาภัย
(2550) ที่ศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรที่มีปัจจัย
ด้านอายุและรายได้แตกต่างกัน มีคุณภาพชี วิตโดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
ปิ่ นสอาด สหนาวิน (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร พบว่า
เพศ และระดับการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ตา่ งกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ แตกต่างกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่ วมกันสร้างแรงจูงใจให้กบั คนรุ่ นใหม่ได้หนั มาช่วย
และสื บทอดการท�ำเกษตรอินทรี ยต์ ่อจากพ่อแม่ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรน�ำ
ทั้งนักเรี ยนและนักศึกษามาเรี ยนรู ้ทกั ษะหรื อช่วยกันพัฒนาต่อยอดการท�ำเกษตรอินทรี ย ์
ร่ วมกับคนในชุมชนทั้งที่บา้ นของเกษตรกรอินทรี ยต์ วั อย่างและศูนย์การเรี ยนรู ้การท�ำ
เกษตรอินทรี ยต์ ่างๆ
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ข้ อเสนอแนะ

1. ด้านสุ ขภาพและหน้าที่ เกษตรกรที่อายุมากควรมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ
และเมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่มีแรงก�ำลังในการท�ำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดผูช้ ่วย
ดังนั้นจึงควรส่ งเสริ มให้ลูกหลานเกษตรกรได้มาสื บทอดอาชีพ หรื อพัฒนาเกษตรกร
เกษตรอินทรี ยร์ ุ่ นใหม่ข้ ึนมา
2. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มอี ายุ ต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ในด้านการขายผลผลิตเกษตรอินทรี ยไ์ ด้ในราคาที่เกษตรกรต้องการขายอยูเ่ สมอ แตกต่างกัน
เนื่องจากเกษตรที่อายุนอ้ ยมีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ การแปรรู ป
และการท�ำการตลาด ดังนั้นจึงควรอบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกรเกษตรอินทรี ยก์ ลุ่มผูส้ ูงอายุ
ในด้านเหล่านี้
3. เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีคุณภาพชี วิต
ในปัจจัยย่อยด้านการมีสุขภาพดีข้ ึนเมือ่ ท�ำการเกษตรอินทรี ยแ์ ตกต่างกันดังนั้นความส่งเสริ ม
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ ายสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
ให้แก่เกษตร
4. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในปัจจัยย่อยด้านรายได้ที่ได้จากการท�ำเกษตรอินทรี ยเ์ พียง
พอต่อการด�ำรงชีวติ และปัจจัยย่อยด้านพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของเกษตรกรมีความกว้าง
ขวางเพียงพอเหมาะสมกับจ�ำนวนสมาชิ ก การที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นท�ำให้ชีวิต
ความเป็ นอยู่ดีข้ ึน จึงควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรที่ทำ� การเกษตรแบบใช้สารเคมีมาท�ำ
การเกษตรอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น
5. เกษตรกรต้องพัฒนาคุณภาพการผลิต ตลอดจนการปรับปรุ งกระบวนการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน และควรลดการพึ่งพาปั จจัยการผลิตจากภายนอก ซึ่ งอาจจะท�ำให้ตน้ ทุน
ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
6. ภาครัฐหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการฝึ กอบรมเทคนิ คต่างๆ
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ต่อยอดจากการท�ำการเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องเมล็ดพันธุ์
พืชอินทรี ย ์ การแปรรู ปผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการท�ำการตลาด เพื่อให้เกษตรกร
สามารถจ�ำหน่ายสิ นค้าเกษตรอินทรี ยไ์ ด้มากขึ้น และก้าวไปสู่ การจ�ำหน่ายผลผลิตบน
ห้างสรรพสิ นค้าต่อไป
7. ควรมีนโยบายในการกีดกันการน�ำเข้าและการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่างๆ
เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรเคมีหนั มาท�ำเกษตรอินทรี ยท์ ี่ดีต่อสุ ขภาพ ไม่ทำ� ลายระบบนิเวศ
และสิ่ งแวดล้อมและมีตน้ ทุนการเพาะปลูกที่ต่ำ� กว่าการเพาะปลูกแบบเคมี ผูบ้ ริ โภคปลอดภัย
8. ควรจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพเกษตรกรให้ได้มาตรฐานระดับสากล
เพือ่ ให้สามารถน�ำผลผลิตไปจ�ำหน่ายบนห้างสรรพสิ นค้าได้ ซึ่งจะส่ งผลให้สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกรอินทรี ยด์ ีข้ ึน
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9. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น เพื่อให้ขยายลูกค้าให้มากขึ้นและให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย หรื อผักอินทรี ย ์
รวมถึงประโยชน์ของการรับประทานผักอินทรี ย ์
10. ควรมีการขยายเครื อข่ายไปยังชุมชนต่างๆ ทีท่ ำ� เกษตรอินทรี ยใ์ ห้กว้างมากยิง่ ขึ้น
11. ควรมีการจัดโครงการศึกษาดูงาน เพือ่ ให้แม่กาดเกิดการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับชุมชนอื่น
12. ส่ งเสริ มให้มีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่หลากหลาย มีการจ�ำหน่ายผลผลิต
ผ่านช่องทางออนไลน์
13. รัฐบาลควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างต่อเนื่ อง ส่ งเสริ ม
ให้กลุ่มเกษตรอินทรี ยเ์ กิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีขนาดใหญ่ยงิ่ ขึ้น
14. หน่วยงานควรจัดให้มีการฝึ กอบรมและปลูกฝังแนวความคิดการเกษตรอินทรี ย ์
ให้กบั เด็ก โดยจะเป็ นการปลูกฝังให้เด็กคิดจะสื บทอดและต่อยอดการท�ำเกษตรอินทรี ย ์
ต่อจากพ่อแม่ ซึ่งถือเป็ นการพัฒนารากฐานของประเทศ
15. สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยควรผลิตบัณฑิตและผูป้ ระกอบการ
ด้วยการน�ำความรู ้พ้ืนฐานและศักยภาพที่มีโดยเฉพาะงานด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้
ในการท�ำเกษตรอินทรี ยใ์ นครอบครัวและชุมชน

ข้ อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครั้งต่ อไป

1. ควรขยายผลการท�ำวิจยั ไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
เกษตรอินทรี ย ์ ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
2. ควรท�ำการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรที่ทำ� เกษตรอินทรี ย ์
กับเกษตรกรที่ทำ� เกษตรเคมี
3. ควรศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในการท�ำเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล
4. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจประกอบธุรกิจเกษตร
อินทรี ย ์
5. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลผลิตอินทรี ยใ์ นเชิงลึก
6. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวติ จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการ
ท�ำอาชีพเกษตรอินทรี ย ์
7. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสื บทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
เกษตรอินทรี ย ์
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