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บทคดัย่อ

 การวิจยัเร่ือง	 รูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 

หอมมะลิอินทรีย	์ ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	 และเชียงใหม่	 มีวตัถุประสงค	์ เพ่ือศึกษา	 

1)	ความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์และ	2)	รูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลความ

ส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์โดยใชว้ธีิวจิยัแบบผสม	(Mixed	Method)	

ในการวิจยัเชิงปริมาณ	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ	แบบสอบถามความ 

คิดเห็นเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งจ�านวน	200	คน	โดยน�าขอ้มูลมาวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา	

วเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน	และทดสอบสมมติฐานดว้ยการค�านวณ

หาค่า	P-value	ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพนั้น	ไดใ้ชว้ธีิเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เกษตรกร

อยา่งไม่เป็นทางการ	จ�านวน	15	คน	ผลการวจิยัพบวา่	1.	ความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกู

ขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่	มีสถานภาพทางสงัคมดีข้ึน	

มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน	 มีโอกาสขยายธุรกิจ	และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมคา้	อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด	 2.	 รูปแบบของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 

หอมมะลิอินทรีย	์พบวา่	ปัจจยัท่ีพยากรณ์ความส�าเร็จของเกษตรกรมากท่ีสุด	คือ	การจดัการฟาร์ม 

รองลงมาตามล�าดบั	คือการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย	ีและการจดัการความรู้	ดงันั้น
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จากผลการศึกษาจึงน�าไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีส�าคญัคือ	เกษตรกรควรมีการจดัการ

ฟาร์มท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ	 และเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีสนบัสนุน 

การพฒันาคุณภาพขา้วหอมมะลิอินทรีย	์สามารถลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตของ

เกษตรกร	ดงันั้น	หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการใหค้วามรู้ดา้นการจดัการ

ฟาร์มใหเ้กษตรกรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างองคค์วามรู้ท่ีถกูตอ้งใหก้บัเกษตรกร

ค�าส�าคญั:  รูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ,	เกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย์

Abstract

	 The	 research	entitled	The	Pattern	of	Factors	Contributing	 to	 the	Success	of	 
Organic	Thai	Jasmine	Rice	Growers	in	Chiang	Rai,	Phayao,	and	Chiang	Mai	Provinces	had	
three	objectives	1)	 to	 study	 the	 success	of	Organic	Thai	 Jasmine	Rice	Growers	and,	 
2)	to	study	the	pattern	of	factors	contributing	to	the	success	of	Organic	Thai	Jasmine	Rice	
Growers.	The	research	employed	Mixed-Method	of	quantitative	and	qualitative	methods.	
For	quantitative	research,	the	questionnaire	was	used	for	data	collection	from	200	famers’	
samplings.	Data	were	analyzed	using	Descriptive	 statistics,	Multiple	Regression,	 and	 
hypothesis	 testing	with	significant	P-value.	For	qualitative	 research,	data	were	collected	
using	 informal	 interview	with	15	 farmers.	The	 research	 findings	were	 as	 follows:	 
1.	The	success	of	Organic	Thai	Jasmine	Rice	Growers	in	Chiang	Rai,	Phayao,	and	Chiang	
Mai	had	improved	social	and	economic	status,	had	opportunities	to	expand	businesses,	and	
had	interaction	with	joint	ventures	at	the	highest	level.		2.	The	Pattern	of	Factors	Contributing	
to	the	Success	of	Organic	Thai	Jasmine	Rice	Growers	were	found	that	the	farm	management	
factor	had	 the	highest	predicting	power	 followed	by	 the	acceptance	of	 innovation	and	 
technology,	and	knowledge	management	factor	respectively.	The	conducted	study	provided	
an	 important	 policy	 recommendation	 that	 the	 farmers	 should	have	 correct	 farming	 
management	process	based	on	academic	principles	appropriate	to	the	area	which	will	be	 
the	 important	mechanism	 in	 supporting	 the	development	of	Organic	Thai	 Jasmine	Rice	
quality	at	 an	upstream	 level	 as	 it	 can	 reduce	 the	production	cost.	As	a	 result,	 related	 
organizations	must	emphasize	on	providing	knowledge	on	 farm	management	 to	 famers	
continuously	in	order	to	enable	them	to	build	correct	knowledge.

Keywords: The	Pattern	of	Factors	Contributing	to	the	Success,	Organic	Thai	Jasmine	
Rice	Growers
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บทน�า

	 บรรดาพืชผลทางการเกษตร	ขา้ว	 ถือวา่เป็นพืชท่ีเก่าแก่ท่ีสุด	 ท่ีมนุษยรู้์จกัและ 

ปลูกเพ่ือเป็นอาหารส�าคญัของโลก	โดยจะเห็นไดจ้ากพลเมืองมากกวา่คร่ึงหน่ึงของโลก	 

ท่ีบริโภคขา้วเป็นอาหารประจ�าวนั	 โดยเฉพาะประเทศไทย	 นิยมบริโภคขา้วมากกว่า 

ประเทศอ่ืนๆ	ในโลก	หรืออาจกล่าวไดว้า่	ประชากรของโลกบริโภคขา้วเฉล่ีย	 118	กก.	 

ต่อคนต่อปี	ส่วนคนไทยบริโภคขา้วเฉล่ีย	335	กก.	 ต่อคนต่อปี	ปัญหาจึงมีอยูว่า่เม่ือความ

ตอ้งการบริโภคขา้วของประชากรโลกมีสูงข้ึนทุกปี	แต่พ้ืนท่ีการผลิตขา้วกลบัมีจ�านวนจ�ากดั	

ท�าใหข้า้วกลายเป็นพืชท่ีมีความส�าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศและของโลกดว้ย	ส�าหรับ

ประเทศไทย	ขา้วนบัเป็นสินคา้ทางการเกษตรท่ีมีความส�าคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย	

ทั้งในมิติเศรษฐกิจ	สงัคมและวฒันธรรม	กล่าวคือ	ถา้ประเทศไทยผลิตขา้วไดจ้ �านวนมาก	

กจ็ะท�าใหมี้ขา้วเหลือเพ่ือการส่งออกจ�าหน่ายเพราะขา้วเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบัตน้ท่ีส�าคญั

ของประเทศสามารถท�ารายไดเ้ขา้ประเทศไดจ้�านวนมาก	การผลิตขา้วในประเทศไทย 

เป็นส่วนส�าคญัของเศรษฐกิจไทยซ่ึงมีแรงงานท�างานอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	ประเทศไทย 

มีประเพณีการปลกูขา้วมาชา้นาน	มีท่ีดินปลกูขา้วมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีหา้ของโลกและเป็น

ผูส่้งออกขา้วอนัดบัหน่ึงของโลก	ขา้วสายพนัธ์ุท่ีปลกูมากท่ีสุดในประเทศ	คือ	ขา้วหอมมะลิ	105 

และ	กข.15	ซ่ึงเป็นขา้วประเภทท่ีมีคุณภาพสูง	ถึงแมว้า่ขา้วหอมมะลิเป็นขา้วท่ีใหผ้ลผลิต

นอ้ยกว่าขา้วประเภทอ่ืนอยา่งมาก	แต่สามารถขายไดร้าคามากกว่าถึงสองเท่าของขา้ว 

สายพนัธ์ุอ่ืนในตลาดโลก	(คลงัขอ้มูลสารสนเทศขา้วเชิงลึก,	2553:	ระบบออนไลน)์

	 ขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ (Organic	Thai	 Jasmine	Rice)	 เป็นขา้วเจา้และธญัพืชท่ีมี 

ถ่ินก�าเนิดในประเทศไทย	เป็นขา้วสายพนัธ์ุแทแ้ละดั้งเดิมพนัธ์ุเดียวในโลก	ไม่มีการตดัต่อ

ยนีส์ใดๆ	เป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติและเป็นขา้วท่ีไดรั้บการกล่าวขวญัวา่เป็นขา้วท่ีอร่อย

ท่ีสุดในโลก	แมว้า่หลายประเทศไดพ้ยายามปลกูขา้วสายพนัธ์ุน้ี	แต่ไม่มีประเทศใดในโลก

สามารถปลูกไดคุ้ณภาพดีเท่ากบัปลูกในประเทศไทย	และเป็นขา้วท่ีไดจ้ากการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย	์(Organic	Agriculture	หรือ	Organic	Famming)	ซ่ึงเป็นวธีิการผลิตท่ีหลีกเล่ียง

สารเคมี	หรือสารสงัเคราะห์ต่างๆ	เป็นตน้วา่	ปุ๋ยเคมี	สารควบคุมการเจริญเติบโต	สารควบคุม

ก�าจดัวชัพืช	สารป้องกนัก�าจดัโรคแมลง	และศตัรูขา้วในทุกขั้นตอนการผลิต	และในระหวา่ง

การเกบ็รักษาผลผลิต	หากมีความจ�าเป็นกแ็นะน�าใหใ้ชว้สัดุจากธรรมชาติ	และสารสกดั

จากพืชท่ีไม่มีพิษต่อคน	หรือไม่มีสารเคมีตกคา้งปนเป้ือนในผลิตผลในดินและน�้ า	 
ในขณะเดียวกนั	กเ็ป็นการรักษาสภาพแวดลอ้ม	ท�าใหไ้ดผ้ลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพ	ปลอดภยั

จากอนัตรายของผลจากพิษตกคา้ง	 ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีสุขอนามยัและคุณภาพชีวิตท่ีดี	 

(กรมวชิาการเกษตร,	คู่มือการผลิตขา้วอินทรีย,์	2552	:	5)
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  เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย	ยงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและกวา้งขวางข้ึน

ในหลายพ้ืนท่ี	โดยมีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย	์2	ลกัษณะ	คือ	แบบพ่ึงตนเองหรือการเกษตร

แบบพ้ืนบา้น	และแบบมีการรับรองมาตรฐานจากส�านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์ (มกท.)	

และจากกรมวชิาการเกษตรและสหกรณ์	(กระทรวงพาณิชย.์	ม.ป.ป.:	ระบบออนไลน)์	ส�าหรับ

พื้นท่ีปลกูขา้วหอมมะลิอินทรียข์องไทย	ร้อยละ	80	จะอยูใ่นแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	 

ไดแ้ก่	จงัหวดับุรีรัมย	์จงัหวดัอุบลราชธานี	จงัหวดัร้อยเอด็	จงัหวดัอ�านาจเจริญ	จงัหวดัศรีสะเกษ	 

จงัหวดัยโสธร	จงัหวดัสุรินทร์	จงัหวดัเพชรบูรณ์	และจงัหวดัมหาสารคาม	และภาคเหนือ	

ไดแ้ก่	จงัหวดัเชียงราย	จงัหวดัพะเยา	และจงัหวดัเชียงใหม่	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ	(2554:	2)	

	 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ	 มีการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย	์ ท่ีจงัหวดัเชียงราย 

และเชียงใหม่	ด�าเนินการผลิตขา้วอินทรีย	์โดยการใหค้ �าปรึกษาแนะน�า	และประสานงาน

กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง	เกษตรกรมีความเขา้ใจในหลกัการและขั้นตอนการผลิตขา้วอินทรีย์

ท่ีถูกตอ้ง	 มีการจดัท�าขอ้ตกลง	 และการยอมรับน�าไปปฏิบติัตามหลกัการการผลิต 

ขา้วอินทรีย	์ รวมทั้งนกัวิชาการออกติดตาม	 ให้ค �าแนะน�าในทุกขั้นตอนของการผลิต	 

(ด�าริ	ถาวรมาศ,	ม.ป.ป.,	2552:	ระบบออนไลน)์	และไดรั้บการส่งเสริมจากองคก์รเอกชน	

เช่น	สถาบนัแมคเคนเพื่อการฟ้ืนฟ	ูศนูยศึ์กษาและพฒันาเกษตรอินทรียเ์รนโบวฟ์าร์ม	และ

สหกรณ์ท่ีท�างานและสนบัสนุนการปลูกขา้วอินทรีย	์ (บุศรา	 ล้ิมนิรันดร์กุล,	 2554:	 15)	

นอกจากน้ีกระทรวงเกษตรฯไดมี้นโยบายส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรียใ์ห้เพิ่มมากข้ึน	

เน่ืองจากประเทศไทยถือเป็นผูน้�าในการผลิตและส่งออกขา้วอินทรีย	์ซ่ึงการปลกูขา้วอินทรีย์

ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี	นบัวา่ประสบผลส�าเร็จและเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการเป็นตน้แบบ	

เพ่ือขยายผลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง	 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือท�าการเกษตรกรอินทรียแ์บบ

ยัง่ยนื	โดยใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรม	(ศนูยว์จิยัพนัธุ์ขา้วเชียงราย,	2550:	

ระบบออนไลน)์	ในปี	2544	ส�านกังานวจิยัและพฒันาการเกษตร	เขตท่ี	1	จงัหวดัเชียงใหม่	

กรมวชิาการเกษตร	ไดเ้ขา้มาใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ	และใหเ้ป็นพ้ืนท่ีขยายผลโครงการ

พฒันาเกษตรยัง่ยนื	ด�าเนินกิจกรรมหลากหลาย	อาทิ	การท�าปุ๋ยหมกั	น�้าหมกัชีวภาพ	สมุนไพร

ไล่แมลง	ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว	 สีขา้วกลอ้งอินทรีย	์จ�าหน่ายในพื้นท่ีและต่างจงัหวดั	ตลอด

จนรวบรวมผลผลิตขา้วเปลือกของสมาชิก	 เพ่ือส่งไปจ�าหน่ายใหก้บับริษทัคู่คา้	การผลิต

ขา้วอินทรียเ์พื่อการส่งออก	เกษตรกรจะสามารถจ�าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่ขา้วโดยปกติ	

แต่ความยากกคื็อ	ตอ้งท�าใหไ้ดต้ามมาตรฐานของต่างประเทศ	เพราะตลาดท่ีส�าคญัคือ	ตลาด

ในต่างประเทศ	ฉะนั้น	ส่ิงส�าคญัคือ	การใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานสินคา้
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ใหเ้กษตรกร	ซ่ึงหน่วยงานของราชการจะตอ้งเขา้มาช่วยถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองของการท�า

เกษตรอินทรียอ์ยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง	พร้อมทั้งขยายผลการด�าเนินงานในลกัษณะน้ีให้

มากข้ึน	 เพราะการท�าการเกษตรอินทรีย	์ เกษตรกรจะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองของสารเคมี	 

ผูบ้ริโภคปลอดภยั	และเกษตรกรยงัไดรั้บรายไดท่ี้ดีดว้ย	ซ่ึงจากการท่ีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	ไดจ้ดัท�าโครงการเพ่ือสนบัสนุนใหป้ราชญช์าวบา้นในดา้นการเกษตรในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	โดยใชไ้ร่นาของปราชญเ์ป็นแหล่งการฝึกอบรมการเกษตร	ในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	พบวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ	เกษตรกรท่ีเขา้รับการฝึกอบรมสามารถปรับ

เปล่ียนพฤติกรรม	ลด	ละ	 เลิก	อบายมุข	 และท�าเกษตรผสมผสานอินทรีย	์ ตามแนว 

พระราชด�าริไดอ้ยา่งดี	(ข่าวเกษตร,	2550:	ระบบออนไลน)์

	 จากสภาพการณ์ทั้งหมดท่ีกล่าวมา	สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ใหเ้ห็นวา่	 พ้ืนท่ีในจงัหวดั

เชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่	เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีการผลิตแบบ

เกษตรอินทรียท์ั้งแบบพ่ึงพาตนเอง	และไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกรมวชิาการเกษตร	

โดยมีผลผลิตท่ีส�าคญัทางการเกษตรโดยหลกัคือ	ขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ จึงเป็นประเด็น 

ท่ีน่าสนใจ	 ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาวา่	 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียมี์สภาพเช่นไร	 

จะประสบความส�าเร็จในอาชีพของตนเองอยา่งไร	อะไรคือตวัแบบปัจจยัท่ีท�าใหเ้กษตรกร

ประสบความส�าเร็จในการปลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ ซ่ึงขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี 

จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีสนใจ 

ในการผลิตขา้วหอมมะลิแบบเกษตรอินทรีย	์ ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนการผลิต	และเพ่ิมผลผลิต 

สูงข้ึนเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นราคาขา้วในตลาดโลก	รวมทั้งเกษตรกรและ

ผูบ้ริโภคมีสุขภาพอนามยัแขง็แรงข้ึน	เป็นการส่งเสริมการใชส้ารอินทรีย	์ลดการใชส้ารเคมี

ในการปลูก	นอกจากจะสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายของประเทศท่ีสูญเสียไปกบัการน�า 

สารเคมีทางการเกษตรและเพ่ือเป็นการส่งเสริมใหมี้การผลิตขา้วอินทรียใ์หก้วา้งขวางข้ึน	

และมีนโยบายการจดัการขา้วหอมมะลิอินทรียไ์ทยอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืต่อไป

วตัถุประสงค์ในการวจิยั

	 1.	เพื่อศึกษาความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย์

	 2.	 เพ่ือศึกษารูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอม

มะลิอินทรีย์
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ขอบเขตการวจิยั

 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา	 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูก

ขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ประกอบดว้ยปัจจยั	4	ดา้น	ดงัน้ี	การจดัการความรู้	การยอมรับนวตักรรม

และเทคโนโลย	ีการจดัการฟาร์ม	และการมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่าย	และปัจจยัความส�าเร็จ

ประกอบดว้ย	การมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน	การมีสถานภาพทางสงัคมดีข้ึน	มีโอกาส

ขยายธุรกิจ	และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมคา้

 2. ขอบเขตด้านพืน้ที่	 ศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีเกษตรกรปลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ 

ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่

 3. ขอบเขตด้านเวลา	 ระยะเวลาการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2558	 -	

กรกฎาคม	2559	รวมระยะเวลา	1	ปี	

นิยามศัพท์เฉพาะ

	 ความส�าเร็จของเกษตรกร	หมายถึง	ระดบัความส�าเร็จของเกษตรกรท่ีมีสถานภาพ

ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมดีข้ึน	มีโอกาสขยายธุรกิจ	และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมคา้

	 สถานภาพดา้นเศรษฐกิจดีข้ึน	หมายถึง	มีรายไดเ้พิม่ข้ึนและมีความมัน่คง	มีเงินออม

เพิ่มข้ึน	พึ่งตนเองได	้รู้จกัพอเพียง	ไม่ก่อหน้ี	มีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ	มีก�าลงัใจ

ในการประกอบอาชีพ	มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ	มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ	

น�าความรู้มาพฒันาในอาชีพของตนได้

	 สถานภาพดา้นสงัคมดีข้ึน	หมายถึง	มีความสุขในการด�าเนินชีวติ	มีสุขภาพอนามยัดี	

มีทางเลือกในการด�าเนินชีวติ	มีอาหารปลอดภยั	เพียงพอต่อการบริโภค	ปัญหาสุขภาพนอ้ยลง	

มีวถีิชีวติพึ่งตนเอง	สงัคมมีความเขม้แขง็	เกิดสงัคมเกษตรกร	เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน	มีความ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเกษตรกรดว้ยกนั	ระบบนิเวศนใ์นแปลงนามีความอุดมสมบูรณ์	อนุรักษ์

และรักษาสภาพแวดลอ้ม	 ส่งเสริมให้ใชว้สัดุในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์	 ลด	ละ	 เลิก	 

การใชส้ารเคมี	ไม่มีความเส่ียงเร่ืองสารตกคา้ง

	 โอกาสขยายธุรกิจ	หมายถึง	 มีการวางแผนการผลิต	 มีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต	

ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์มีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง	เป็นผูร้วบรวมผลผลิต

และเขา้ถึงตลาดไดโ้ดยตรง

	 การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมคา้	หมายถึง	 เป็นผูน้�าในการรวบรวมผลผลิตและ 

มีส่วนร่วมในการก�าหนดราคาสินคา้	ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นการผลิต 

ท่ีมีคุณภาพ
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 การจดัการความรู้	หมายถึง	การรับรู้เร่ืองขา้วอินทรีย	์และการจดัการความรู้เร่ือง

การปลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย์

	 การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย	ีหมายถึง	การตดัสินใจยอมรับการปลกูขา้ว

อินทรีย	์ความง่ายต่อการปฏิบติั	ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการปลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย์

	 การจดัการฟาร์ม	หมายถึง	การวางแผนการบริหารจดัการฟาร์มอินทรีย	์การท�าบญัชี

ครัวเรือน	

	 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	หมายถึง	กระบวนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

กิจกรรมการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน

	 เกษตรกร	หมายถึง	ผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นเขตพ้ืนท่ี	 3	 จงัหวดั	 ไดแ้ก่	 

จงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

	 การทบทวนแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาสามารถสรุปได	้

ดงัน้ี

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ ทศันคต ิและการปฏิบัติ

 The	Modern	American	Dictionary	ไดใ้หค้ �าจ�ากดัความของความรู้ท่ีแตกต่างกนั

สามารถสรุปความหมายได	้ดงัน้ี	ความรู้	 คือ	ความคุน้เคยกบัขอ้เทจ็จริง	ความจริง	หรือ 

หลกัการโดยทัว่ไป	หรือจิตส�านึก	ความสนใจ	ส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้นั้นคือ	ความรู้ซ่ึงเป็น

ความรู้ท่ีพรรณนา	อธิบาย	ท�านาย	ปรากฏการณ์ต่างๆ	เก่ียวกบัการเรียนรู้	ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์

ทดสอบตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และไดรั้บการยอมรับว่าเช่ือถือได	้และสามารถ

น�าไปอา้งอิงเป็นหลกัหรือกฎการเรียนรู้ยอ่ยๆ	หรือน�าไปใชเ้ป็นหลกัในการจดักระบวนการ

เรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้	หรือการแสวงหาความรู้ใดๆ	ของเกษตรกรอาจท�าใหเ้กษตรกร 

ผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียป์ระสบความส�าเร็จ	 เน่ืองจากการเรียนรู้ก็อาจเป็นไดซ่ึ้ง

กระบวนการของประสบการณ์ท่ีท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งค่อนขา้งถาวร	

ไม่ไดม้าจากภาวะชัว่คราวของวฒิุภาวะ	หรือสญัชาตญาณ	 (Klein,	 1991:	2)	นอกจากน้ี	 

เสรี	พงศพ์ิศ	(2531:	31)	กล่าววา่	การเรียนรู้ของคนในชุมชนนั้นยอ่มมีอยูใ่นทุกชุมชนมีมา

ตั้งแต่ในอดีตเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และประมวลเหตุการณ์	 มิฉะนั้นแลว้มนุษย ์
กไ็ม่สามารถสัง่สมประสบการณ์	ความรู้ท่ีสืบเน่ืองกนัมานานแสดงใหเ้ห็นวา่การเรียนรู้

ของมนุษยมี์ความสมัพนัธ์กบัวถีิชีวติมนุษยเ์ป็นอยา่งดี	และขบวนการท่ีท�าใหพ้ฤติกรรม

ดงักล่าว	 จะตอ้งมีความคงทนถาวรไม่ใช่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากวุฒิภาวะ 

หรืออุบติัเหตุต่างๆ	
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	 แนวความคิดดา้นทศันคติ	 (Attitude)	ทศันคติ	 เป็นแนวความคิดท่ีมีความส�าคญั

มากแนวหน่ึง	มีการใชค้ �าน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย	ส�าหรับการนิยามความหมายของทศันคตินั้น	

ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี	Rogers	 (อา้งใน	 สุรพงษ	์โสธนะเสถียร,	

2533:	122)	ไดก้ล่าวถึง	ทศันคติวา่เป็นดชันีช้ีวา่บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้ง	

วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ	โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือ

ท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได	้ทศันคติจึงเป็น	 เพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 

ต่อส่ิงเร้า	และเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวา่	ชอบหรือไม่ชอบ	 ซ่ึง	Good	 (อา้งใน	 

จิตฐิพร	ศิริตานนท,์	2543:	35)	อธิบายทศันคติวา่เป็นความพร้อมท่ีจะแสดงออกในลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึงท่ีจะเป็นการสนบัสนุน	หรือต่อตา้นสถานการณ์บางอยา่ง	บุคคลบางคน	หรือ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง	 เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ์ในอดีตท่ีจดัเรียงเป็นระบบ 
โดยจะสะทอ้นออกมาเม่ือปัจเจกบุคคลเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ	และธงชยั	สนัติวงษ	์

(2540:	 75-76)	 เห็นสอดคลอ้งว่า	ทศันคติจะก่อตวัจากการประเมิน	ภายหลงัจากท่ี 

ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงภายนอกดงักล่าว	โดยอาจเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยหรือ

กลุ่มทางสงัคมท่ีไดไ้ปเก่ียวขอ้งดว้ย	นอกจากน้ีทศันคติยงัข้ึนอยูก่บับุคลิกลกัษณะท่าทาง

ซ่ึงเป็นผลของการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตอบตอ่โลกภายนอกอีกดว้ย	จากการศึกษาพบวา่	

ทศันคติจะมีลกัษณะมัน่คงถาวร	ทั้งน้ีเพราะทศันคติท่ีก่อตวัข้ึนนั้นจะมีกระบวนการคิด	

วเิคราะห์	ประเมิน	และสรุปจดัระเบียบเป็นความเช่ือ

	 การยอมรับการปฏิบติั	(Practice)	การยอมรับการปฏิบติั	นบัไดว้า่เป็นขั้นสุดทา้ย

ของกระบวนการยอมรับ	ซ่ึงไดแ้ก่	การรับรู้	การสนใจ	ไตร่ตรอง	ทดลองปฏิบติั	และปฏิบติั

อยา่งสมบูรณ์	ในขณะท่ีเช่ือวา่ทศันคติ	ความเช่ือ	ค่านิยม	และการรับรู้	ตลอดจนตวัแปรดา้น

คุณลกัษณะประชากรท่ีเลือกมาจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั	(Rogers,	1962)	และ

สอดคลอ้งกบั	Bloom	 (1975)	 ท่ีกล่าววา่	การปฏิบติัหรือการน�าไปใช	้ คือ	ความสามารถ 

ในการน�าความรู้	ความเขา้ใจ	ท่ีมีอยูไ่ปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม	และแกปั้ญหาต่างๆ	

ในสถานการณ์ใหม่ๆ	ได	้จากแนวคิดดงักล่าว	จะเห็นวา่	ความรู้	ทศันคติ	และการปฏิบติั	 

มีความสมัพนัธ์มีผลซ่ึงกนัและกนั	

แนวคดิด้านการบริหารและจดัการฟาร์ม

	 การจดัการฟาร์มในรูปแบบดั้งเดิมนั้น	เกษตรกรจะใหค้วามส�าคญักบัการจดัการ

ปัจจยัการท่ีผลิตเนน้ความส�าเร็จในเชิงธุรกิจหรือก�าไรสูงสุด	แต่ในการด�าเนินธุรกิจฟาร์ม

ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีผูท้ �าฟาร์มตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสงัคมมากข้ึน	แนวคิดการจดัการ

ฟาร์ม	 จึงควรตอ้งรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีท�าใหเ้กิดความส�าเร็จทั้งในเชิงเศรษฐกิจ	และ
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เกิดผลดีต่อสังคม	 และรักษาสภาพแวดลอ้มควบคู่กนัไปด้วย	 จึงมีความจ�าเป็น 

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได	้ ท่ีเกษตรกรตอ้งน�าเอาหลกัและวิธีการของการจดัการฟาร์มมาใช ้

ในฟาร์ม	(ส�าราญ	สะรุโณ:	ระบบออนไลน	์)

	 การจดัการฟาร์มและความจ�าเป็นในการจดัการฟาร์ม	สมศกัด์ิ	เพียบพร้อม	(2530)

และธนรักษ	์ เมฆขยาย	 (2550)	 ไดใ้ห้ค �านิยามของการจดัการว่า	 การจดัการฟาร์มเป็น 

กระบวนการตดัสินใจท่ีต่อเน่ือง	 เพราะสภาวะเศรษฐกิจและภายในธุรกิจแต่ละแห่งมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา	และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร	และการแข่งขนักนัใชท้รัพยากร

เช่น	ท่ีดิน	แรงงาน	และทุนท่ีมีอยา่งจ�ากดั	โดยจะตอ้งก�าหนดเป้าหมายเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการตดัสินใจ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหารฟาร์มแบบองคร์วม	ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนการ

จดัการทรัพยากรภายในและภายนอกในการท�าฟาร์มโดยค�านึงถึงระบบและความสมัพนัธ์

ของปัจจยัต่างๆ	ทั้งทางกายภาพ	 ชีวภาพ	 เศรษฐกิจและสังคม	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ท่ีวางไวต่้อตนเอง	สงัคม	และส่ิงแวดลอ้ม

	 จากแนวคิดน้ีผูว้ิจยัเช่ือว่าเกษตรกรมีความรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการฟาร์ม	 

โดยรู้จกัการใชท้รัพยากรของตนเองท่ีมีอยูแ่ละจากการสนบัสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ

หรือเอกชน	มีผลท�าใหเ้กษตรกรสามารถผลิตไดต้ามมาตรฐานท่ีก�าหนดและเสริมสร้างให้

เกษตรมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ	สงัคมและวฒันธรรมดีข้ึน	รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม

แนวคดิการแพร่กระจายนวตักรรมและการยอมรับนวตักรรม

 การแพร่กระจายนวตักรรมและการยอมรับนวตักรรม

	 การแพร่กระจาย	 คือ	กระบวนการของการแพร่กระจายข่าวสาร	 (Information)	

และปฏิบติัท่ีไดรั้บการปรับปรุง	จากแหล่งหรือจุดเร่ิมตน้ไปสู่ผูใ้ช	้และผูย้อมรับ	จ�านวน

มากมายในกรณีของการเกษตร	การแพร่กระจายหมายถึง	กระบวนการของการติดต่อส่ือสาร

ในเร่ืองของแนวความคิด	 และการปฏิบติัของการเกษตรใหม่ๆ	 จากจุดเร่ิมตน้	 

ซ่ึงปกติเป็นนกัวทิยาศาสตร์หรือนกัวชิาการไปสู่เกษตรกรการแพร่กระจายของนวตักรรม	

จึงเป็นกระบวนการท่ีท�าใหส่ิ้งใหม่ดงักล่าวแพร่ขยายออกไป	 เป็นการเผยแพร่กระจาย 

แนวความคิดใหม่หรือนวตักรรม	จากแหล่งตน้ตอ	 เช่น	มหาวทิยาลยั	สถาบนัคน้ควา้วจิยั	

สถานีทดลอง	ฯลฯ	ไปยงักลุ่มชนเป้าหมาย	จนกระทัง่กลุ่มชนนั้นๆ	ยอมรับและน�าเอาไป

ใชใ้หเ้กิดประโยชน	์การท่ีนวตักรรมจะไปถึงประชาชนไดน้ั้น	ตอ้งอาศยักระบวนการแพร่

กระจายส่ิงใหม่ๆ	คือ	ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการปฏิบติัท่ีสามารถพบเห็นได	้โดยมากมกั

จะใชใ้นรูปของการแพร่กระจายนวตักรรม	และส่ิงท่ีเผยแพร่ออกไปเป็นวิทยาการใหม่	 
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ทั้งส้ิน	การแพร่กระจายของนวตักรรม	 จึงเป็นกระบวนการท่ีท�าใหส่ิ้งใหม่ดงักล่าวแพร่

ขยายออกไปเป็นการเผยแพร่กระจายแนวความคิดใหม่	หรือนวตักรรม	จากแหล่งตน้ตอ	

เช่น	มหาวทิยาลยั	สถาบนัคน้ควา้วจิยั	สถานีทดลอง	ฯลฯ	ไปยงักลุ่มชนเป้าหมาย	จนกระทัง่

กลุ่มชนนั้นๆ	ยอมรับและน�าเอาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

แนวคดิทฤษฎกีารรวมกลุ่มเกษตรกร

	 การท�างานท่ีจะใหป้ระสบผลส�าเร็จนั้น	อาจตอ้งการองคป์ระกอบหลายอยา่ง	 

แต่ส่ิงหน่ึงคือการรวบรวมสมาชิกเพ่ือด�าเนินการนั้นๆ	รวมกนั	 เช่น	อาจเร่ิมท่ีตวัเองเม่ือ 

มารวมกบัสมาชิกในครอบครัวขยายผลไปถึงกลุ่มญาติเพ่ือนบา้น	จนกลายเป็นการรวมกลุ่ม

ในระดบัสังคมสู่ระดบัประเทศและระดบัชาติ	 ซ่ึงการรวมกลุ่มน้ียงัตอ้งอาศยัการพบปะ 

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งสม�่าเสมอเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแสดง 

ความคิดเห็น	และการรับรู้ในส่ิงใหม่ๆ	และก่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัระหวา่งกลุ่ม	ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบท่ีส�าคญั	 ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้หค้วามส�าคญัวา่เม่ือเกษตรกรไดมี้การรวมกลุ่มแลว้ 

อาจก่อให้เกิดแนวคิดในการท�างานร่วมกนัมีความรู้สึกว่าเป็นตวัเองเป็นพวกเดียวกนั 

และมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัและอาจเป็นสาเหตุท่ีท�าใหเ้กษตรกรประสบผลส�าเร็จในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึง	Bales	(1950:	33)	ไดใ้หแ้นวคิดของกลุ่มวา่	บุคคลกลุ่มหน่ึง

ซ่ึงผกูพนักนัในกระบวนการปฏิสมัพนัธ์	มีการพบปะพดูคุยกนัอยา่งสม�่าเสมอกจ็ะท�าใหเ้กิด

การรับรู้ถึงสถานภาพหรือเหตุการณ์ใหม่	 ท่ีมาจากสมาชิกของกลุ่ม	 ซ่ึงสามารถท�าใหเ้กิด

การรับรู้	และมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม

	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	Bernald	(1960:	39)	ไดใ้หท้ศันะเชิงจิตวทิยาทางสงัคมในเร่ือง

ของกลุ่มวา่	เป็นท่ีรวมของบุคคลท่ีมารวมกนั	เพ่ือหวงัผลประโยชนร่์วมกนั	ซ่ึงถา้ไม่มีกลุ่ม

กไ็ม่สามารถไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได	้เพราะการประสบความส�าเร็จหรือลม้เหลวของกลุ่มนั้น	

ข้ึนอยูก่บัความช่วยเหลือของสมาชิกในกลุ่มเม่ือเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกนัแลว้	มกัจะเกิด

แรงผลกัดนักระตุน้ใหก้ลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มมีการปรึกษาหารือกนั	และมีการตดัสินใจร่วมกนั 

เพ่ือตอ้งการใหเ้กิดผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว	้ รวมถึงท�าใหก้ารท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยิง่ข้ึน	และมีการต่อรองราคากบัผูซ้ื้อผูข้ายไดม้ากข้ึน	ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	วจิิตร	อาวะกลุ	(2535)	

ท่ีไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรโดยมีวตัถุประสงค	์ดงัน้ี	 

1.	การด�าเนินการหาทุน	โดยการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม	2.	การซ้ือขาย	 สินคา้ของ

สมาชิกในกลุ่ม	 เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการแลกเปล่ียนสินคา้	 3.	การรวบรวมผลผลิต

ของสมาชิกเขา้สู่ตลาด	 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อและมีอ�านาจในการต่อรอง

ราคากบัผูข้าย	 4.	 ส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการ	โดยการแลกเปล่ียนความรู้	ความสามารถ 
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ใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม	เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน	5.	การจดัหาวสัดุ	อุปกรณ์	เคร่ืองมือ	

เคร่ืองจกัร	จากสมาชิกในกลุ่มเพื่อบริการแก่สมาชิกท่ีขาดแคลนเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั

ในการปฏิบติังาน	และ	 6.	สวสัดิการ	 โดยกลุ่มจดัให้มีสวสัดิการเพ่ือบริการสมาชิก 

ในกลุ่มท่ีประสบปัญหาและมีความเดือดร้อนโดยใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

กรอบแนวคดิในการวจิยั

สมมตฐิานในการวจิยั

	 การจดัการความรู้	 การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี	 การจดัการฟาร์ม	 

และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอม 

มะลิอินทรีย	์ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่

ระเบียบวธีิวจิยั

	 การวจิยัรูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์

ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิวจิยั	2	แบบ	คือ	การวจิยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และการวจิยัเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น	2	ขั้นตอน	คือ

 1. การวจิยัขั้นตอนที ่1

	 1.1	การวจิยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)

	 		 ในขั้นตอนน้ี	ผูว้จิยัไดน้�าขอ้มูลท่ีศึกษาจากเอกสาร	และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

มาพิจารณาประกอบการสร้างเคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบสอบถาม	ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา

เชิงปริมาณ	ในคร้ังน้ีคือ	เกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ในอ�าเภอเทิง	จงัหวดัเชียงราย	



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

อ�าเภอเมือง	และอ�าเภอจุน	จงัหวดัพะเยา	อ�าเภอสนัป่าตอง	จงัหวดัเชียงใหม่	รวมทั้งส้ิน	 

354	คน	ก�าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง	ตามสูตร	Taro	Yamane	(Yamane,	1973:	725) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี	95%	โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได	้ท่ี	0.05	ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งส้ินเท่ากบั	188	คน	แต่ผูว้จิยัไดป้รับจ�านวนกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมเป็น	200	คน	เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู

ท่ีสมบรูณ์มากข้ึน	

	 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามประมาณค่า	 5	 ระดบั	ของ	Likert	 ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งจ�านวน	200	คน	

	 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ไดแ้ก่	 

การแจกแจงความถ่ี	(frequency)	ค่าร้อยละ	(Mean)	ค่าเฉล่ีย	(Percentag)	และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน	โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	และหาค่าความสมัพนัธ์ของแต่ละตวัแปรโดยใชส้ถิติสมการ

ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	(	Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	ในการค�านวณ

หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ	และตวัแปรตามว่าส่งผลต่อความส�าเร็จของ

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียม์ากน้อยเพียงใด	 และทดสอบสมมติฐานโดย 

หาค่า	P-	value

 2. การวจิยัขั้นตอนที ่2

	 2.1	การวจิยัเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

	 	 ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษาถึงสภาพบริบทของเกษตรกรเร่ือง 

การปลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์สภาพปัญหาและอุปสรรค	 โดยศึกษาในประเด็น	ดงัน้ี	 

สภาพบริบทโดยทัว่ไปของเกษตรกร	ความรู้เก่ียวกบัการปลูกขา้วอินทรีย	์การยอมรับ

นวตักรรมและเทคโนโลย	ีการจดัการฟาร์ม	การมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่าย	สถานภาพ 

ดา้นเศรษฐกิจ	สถานภาพดา้นสังคม	การมีโอกาสขยายธุรกิจ	ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบั 

ผูร่้วมคา้	และดา้นปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร	ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเชิงคุณภาพ	

ในคร้ังน้ีคือ	 เกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ในจงัหวดัเชียงราย	จงัหวดัพะเยา	และ

จงัหวดัเชียงใหม่	จ�านวน	15	คน	โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 เกบ็ขอ้มูลโดยการสงัเกต	

(Observation)	และการสัมภาษณ์	 (Interview)	แบบไม่เป็นทางการ	 เป็นการสัมภาษณ์ 

โดยไม่มีโครงสร้าง	แต่ผูว้จิยัไดก้�าหนดตามประเดน็หลกัๆ	เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์	

โดยแบ่งประเด็นท่ีสนใจศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทั้งหมด	น�าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

หาความเช่ือมโยงของขอ้มูลอยา่งเป็นเหตุเป็นผลเพ่ืออธิบายประกอบการแสดงผลการวจิยั

เชิงปริมาณ
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ผลการวจิยั

 1.	ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพทางสงัคมและ

เศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุ ระดบัการศึกษา	

การมีกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของตนเอง	พ้ืนท่ีในการท�านา	ค่าใชจ่้าย	รายได	้ผลผลิตท่ีได	้ผลผลิต

ท่ีแบ่งไวบ้ริโภค	ผลผลิตท่ีแบ่งไวท้ �าพนัธ์ุ	 ผลผลิตท่ีจ�าหน่าย	 และประสบการณ์ 

ในการท�านาอินทรียพ์บวา่	เกษตรกรจ�านวนสองในสามเป็นเพศชาย	ร้อยละ	80.50	มีอายเุฉล่ีย	

55.61	 ปี	 ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง	 46-65	 ปี	 และมากกว่าคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ	59.00	 

จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา	 เกษตรกรทั้งหมดมีท่ีดินเป็นของตนเอง	 ร้อยละ	 100	 

ส่วนใหญ่ใชพ้ื้นท่ีในการท�านาอินทรียอ์ยูร่ะหวา่ง	 10-40	 ไร่	 ร้อยละ	74.00	 มีค่าใชจ่้าย 

ในการท�านาต่อปี	อยูร่ะหวา่ง	50,000-100,000	บาทต่อปี	ร้อยละ	59.00	ส่วนใหญ่มีผลผลิต

ต่อปีอยูร่ะหวา่ง	 5,000-15,000	กก.	แบ่งผลผลิตไวท้ �าพนัธุ์	 ร้อยละ	97.50	แบ่งผลผลิต 

ไวบ้ริโภค	 ร้อยละ	 88.00	ผลผลิตท่ีจ�าหน่ายตั้งแต่	 5,000	กก.	 ข้ึนไป	 ร้อยละ	 81.50	 
ส่วนประสบการณ์ในการท�านาอินทรียส่์วนใหญ่มีประสบการณ์มากกวา่	20	ปี	ร้อยละ	66.50	

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่	 เกษตรกรมีท่ีนาเป็นของตนเองเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการเช่าท่ีนา	

และใชท่ี้นาส่วนใหญ่ปลกูขา้วอินทรียเ์พราะสามารถขายไดร้าคาดี	และเกษตรกรส่วนใหญ่

มีประสบการณ์ในการท�านามานาน	 ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการผลิตขา้วหอมมะลิ

อินทรียแ์ละส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรดงัตารางท่ี	1

ตารางที่ 1	 ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร

ผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย์

                                           n=200

ลกัษณะส่วนบุคคล  จ�านวน ร้อยละ

เพศ

	 ชาย	 	 	 161	 80.50

	 หญิง	 	 	 39	 19.50

อายุ (ปี)  

						 36-45		 	 	 30	 15.00

						 46-55		 	 	 70	 35.00

						 56-65		 	 	 80	 40.00
						 66	ปีข้ึนไป	 	 20	 10.00
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                                           n=200

ลกัษณะส่วนบุคคล  จ�านวน ร้อยละ

ระดบัการศึกษา  
		 ไม่ไดรั้บการศึกษา	 	18	 	9.00
					 ประถมศึกษา	 																								 118	 59.00
					 มธัยมศึกษาตอนตน้	 	43	 21.50
					 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	 10	 5.00
				 อนุปริญญา/ปวส.	 8	 4.00	
	 ปริญญาตรี	 			 3	 1.50

กรรมสิทธ์ิทีด่นิของเกษตรกร  

	 ใช่	 	 	 	 200		 100

	 ไม่ใช่	 			 	 0	 0

พืน้ทีท่�านาอนิทรีย์ (ไร่)  
	 นอ้ยกวา่	10		 	 18	 9.00
	 10-20		 	 	 52	 26.00
	 21-30		 	 	 57	 28.50
	 31-40		 	 	 39	 19.50
	 41-50									 	 20	 10.00
	 51-60	 	 	 8	 4.00
	 61-70	 	 	 4	 2.00
	 มากกวา่	70		 	 2	 1.00

ค่าใช้จ่ายในการท�านาอนิทรีย์ต่อปี (บาท) 
	 นอ้ยกวา่	50,000	 59	 29.50
						 50,000–100,000	 91	 45.50
						 100,001-150,000	 36	 18.00
						 150,001-200,000	 11	 5.50
						 มากกวา่	200,000	 3	 1.50

รายได้ต่อปี (บาท)  
	 นอ้ยกวา่	50,000	 10	 5.00
				 50,000-100,000	 36	 18.00
				 100,001-150,000	 45	 22.50
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                                           n=200

ลกัษณะส่วนบุคคล  จ�านวน ร้อยละ

				 150,001-200,000	 37	 18.50
				 200,001-250,000	 25	 12.50
				 250,001-300,000	 28	 14.00
				 มากกวา่	300,000	 19	 9.50

แบ่งไว้ท�าพนัธ์ุ (กก.)  
	 ไม่แบ่ง	 	 	 5	 2.50
					 นอ้ยกวา่	500		 	 39	 19.50
					 500-1,000			 	 67	 33.50
					 มากกวา่	1,000			 89	 44.50

แบ่งไว้บริโภค (กก.)  

						 ไม่แบ่ง	 	 	 24	 12.00

						 นอ้ยกวา่	100		 	 42	 21.00

						 100-200			 	 108	 54.00

						 201-300			 	 16	 8.00

						 มากกวา่	300		 	 10	 5.00

จ�าหน่าย (กก.)

   	 นอ้ยกวา่	5,000		 31	 		15.50
				 5,000-10,000			 40	 		20.00
				 10,001-15,000		 52	 		26.00
				 15,001-20,000		 44	 		22.00
				 20,001-25,000		 26	 		13.00
				 25,001-30,000		 3	 			1.50
				 มากกวา่	30,000	 4	 			2.00

ประสบการณ์ท�านาอนิทรีย์ (ปี)  
							 5-10		 	 	 12	 6.00
							 11-15		 	 	 24	 12.00
							 16-20		 	 	 31	 15.50
							 มากกวา่	20	 	 133	 66.50
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	 2.	 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี	 1	การศึกษาระดบัคิดเห็นของเกษตรกร 

ท่ีมีต่อปัจจยัความส�าเร็จในการปลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	 

และเชียงใหม่	พบวา่	ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ีย	4.35	

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า	 ดา้นท่ีมีเกษตรกรเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด	 คือ	 

ดา้นสถานภาพทางสงัคม	โดยมีค่าเฉล่ีย	4.53	รองลงมาไดแ้ก่	ดา้นการมีโอกาสขยายธุรกิจ	

ดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจ	และดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมคา้	 มีค่าเฉล่ีย	4.38,	4.30	

และ	4.22	ตามล�าดบั	ดงัตารางท่ี	2	

ตารางที ่2 ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียท่ี์มีต่อปัจจยั 

ความส�าเร็จ	

 

	 3.	 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

ส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่	

พบวา่	ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ีย	4.30	 เม่ือพิจารณา

ในแต่ละปัจจยั	พบวา่	 ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด	 คือ	ดา้นการยอมรับนวตักรรม

และเทคโนโลย	ีมีค่าเฉล่ีย	4.41	รองลงมาไดแ้ก่	ดา้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	มีค่า

เฉล่ีย	4.31	ดา้นการจดัการฟาร์ม	มีค่าเฉล่ีย	4.25	และดา้นการจดัการความรู้	มีค่าเฉล่ีย	4.23	

ตามล�าดบั	ดงัตารางท่ี	3
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ตารางที ่3  ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียต่์อปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความส�าเร็จ	

  

	 3.	 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี	2	การศึกษารูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

ส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยาและเชียงใหม่

	 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของ

เกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่	โดยการใช้

สถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	พบวา่	ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน	

(ß)	ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ดา้นการ

จดัการฟาร์ม	การจดัการความรู้	และดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย	ีส่งผลทาง

บวกต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั	0.05	โดยมีค่า	ß	เท่ากบั	.512,	.250	และ	.154	ตามล�าดบั	โดยคะแนนดา้นการจดัการ

ฟาร์ม	(X3)	ส่งผลทางบวกต่อความส�าเร็จของความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิ

อินทรียสู์งสุด	และดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย	ี(X2)	ส่งผลทางบวกต่อความ

ส�าเร็จของความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียต์ �่าสุด	และปัจจยัทั้ง	3	ตวั

ร่วมกนัพยากรณ์ความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ ได	้ ร้อยละ	64.70	

ดงัตารางท่ี	4
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ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยโดยใชต้วัแปรอิสระพยากรณ์ความส�าเร็จ

ของเกษตรกรฯ

อภปิรายผล

	 จากผลการวจิยัเร่ืองรูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว

หอมมะลิอินทรีย	์ผูว้จิยัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีสอดคลอ้งกบัการคน้พบทางวชิาการและ

งานวจิยัอ่ืนๆ	ซ่ึงพอจะอภิปรายไดต้ามประเดน็ท่ีคน้พบ	ดงัน้ี

	 1.	ความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	

และเชียงใหม่	ผลการวจิยัพบวา่	เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ความส�าเร็จทั้ง	4	ดา้น	มีความส�าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	โดยมีองคป์ระกอบ

ดา้นการมีสถานภาพทางสังคมดีข้ึน	 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด	รองลงมาคือ	ดา้นการมีโอกาส 

ขยายธุรกิจ	ดา้นการมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน	และดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมคา้	

ตามล�าดบั

	 	 ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าองคป์ระกอบความส�าเร็จทั้ง	 4	ดา้น	 คือดา้นการมี

สถานภาพทางสงัคมดีข้ึน	ดา้นการมีโอกาสขยายธุรกิจ	ดา้นการมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ

ดีข้ึน	และดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมคา้	ท่ีเป็นส่วนส�าคญัและแรงจูงใจในการท่ีท�าให้

เกษตรกรปลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย์

	 2.	สภาพของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย์

ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่	ผลการวิจยัพบว่า	 เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งได ้

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอม

มะลิอินทรีย	์ทั้ง	 4	 ปัจจยั	 มีความส�าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	โดยปัจจยัดา้น

การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี	 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด	 รองลงมาคือ	 ปัจจยัดา้น 
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การมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่าย	 ปัจจยัการจดัการฟาร์ม	และปัจจยัดา้นการจดัการความรู้	

ตามล�าดบั	

	 	 ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่สภาพของปัจจยัทั้ง	 4	ดา้น	 คือ	 ปัจจยัดา้นการจดัการ

ความรู้	 ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย	ี ปัจจยัการจดัการฟาร์มและปัจจยั

ดา้นการมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่าย	ส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิ

อินทรีย	์ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่	

	 3.	รูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย์

ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่	เม่ือวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน	

(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	พบวา่	ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้	ปัจจยัดา้น

การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย	ีและปัจจยัการจดัการฟาร์ม	ส่งผลต่อความส�าเร็จของ

เกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	โดยปัจจยัการ

จดัการฟาร์ม	 มีอ�านาจพยากรณ์ความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย ์

มากท่ีสุด	รองลงมาคือ	 ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย	ีและปัจจยัดา้น 

การจดัการความรู้	ตามล�าดบั

	 สรุปจากผลการวิจยัท่ีพบว่า	 ปัจจยัทั้ง	 3	 ปัจจยั	 มีความส�าคญัและส่งผลต่อ 

ความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์สามารถอภิปรายผลได	้ดงัน้ี

	 	 1.	 ปัจจยัดา้นการจดัการฟาร์ม	 มีความสมัพนัธ์ต่อความส�าเร็จของเกษตรกร 

ผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 0.05	 ซ่ึงลกัษณะของ 

การจดัการฟาร์มท่ีดีนั้น	ตอ้งอาศยัการบริหารจดัการ	ทั้งในดา้นการปรับปรุงคุณภาพดิน	

ปรับระบบน�้าในแปลงนา	การเลือกใชพ้นัธุ์ขา้ว	การก�าจดัศตัรูพืชและวชัพืช	การก�าจดัโรค	

การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว	การเก็บรักษาและการขนส่ง	และการท�าบญัชีครัวเรือน	 

ในเร่ืองของการบนัทึกรายรับรายจ่าย	สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการท�าบญัชีครัวเรือน 

และการไดรั้บการสนบัสนุนการท�าบญัชีครัวเรือน	 ส่งผลเชิงบวกใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว

หอมมะลิอินทรียป์ระสบความส�าเร็จซ่ึงมีประเดน็ท่ีส�าคญัคือ	ท�าใหเ้กษตรกรสามารถผลิต

ขา้วหอมมะลิอินทรียไ์ดต้รงตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	ทั้งดา้นคุณภาพและผลผลิต	ท�าใหมี้

รายไดจ้ากการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียไ์ดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	อยา่งไรกดี็ความส�าเร็จ 

ในการจดัการฟาร์มขา้วหอมมะลิอินทรียส์�าคญักคื็อ	การบริหารจดัการฟาร์ม	และการท�า

บญัชีครัวเรือน	ตามล�าดบั	สอดคลอ้งกบัแนวคิดของธนรักษ	์ เมฆขยาย	 (2550)	 ท่ีว่า 

ความเขา้ใจเร่ืองตน้ทุนการผลิตมีความส�าคญัและมีประโยชนต่์อการตดัสินใจการจดัการ

ของเกษตรกร	 ซ่ึงเร่ืองของตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตท่ีเกษตรกรสามารถน�าไปใช้
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ประโยชน	์เกษตรกรจ�าเป็นตอ้งท�าบญัชีฟาร์มตลอดจนการวเิคราะห์ธุรกิจฟาร์ม	ท่ีเรียกวา่	

ระบบการท�าบญัชีฟาร์ม	นอกจากน้ีพนัธ์จิตต	์พรประทานสมบติั	และศุภพร	ไทยภกัดี	(2552)	

และผลการศึกษาของ	นิติพงษ	์ส่งศรีโรจน	์(2550)	ท่ีศึกษาเร่ืองความสามารถในการท�าบญัชี

ครัวเรือนท่ีมีผลเชิงต่อบวกต่อประสิทธิภาพการผลิต	 แต่มีประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ	 

ความสามารถในการท�าบญัชีครัวเรือนเป็นปัจจยัท่ีมีความส�าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย	 เพราะ

การท�าบญัชีครัวเรือนมีความยุง่ยาก	 มีรายละเอียดมากและเกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษา

ในระดบัชั้นประถมศึกษา	

	 	 2.	 ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี	 มีความสัมพนัธ์ต่อ 

ความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	

ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียส่์วนใหญ่	 มีประสบการณ์ปลูกขา้ว 

มานานกวา่	20	ปี	ผนวกกบัการไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้อยา่งสม�่าเสมอจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

ทั้งของภาครัฐและบริษทัผูรั้บซ้ือ	และการไดรั้บค�าแนะน�าจากเพ่ือนเกษตรกรดว้ยกนั	 

รวมถึงการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเก่ียวกบัการปลูกขา้ว	ตลอดถึงวธีิการปลูกท่ีไม่ยุง่ยาก	

สามารถปรับใชก้บัการท�านาแบบดั้งเดิมได	้นอกจากนั้นวตัถุดิบท่ีใชว้ิธีการปลูกขา้ว 

แบบอินทรียก์็สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน	และยงัประโยชน์ท่ีไดรั้บคือ	การลดตน้ทุน 

การผลิต	ท�าใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน	ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพ	ลดความเส่ียงจากสารเคมี	 
ช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม	เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ	และเกษตรกรเองกย็งัไดพ้ฒันา

ความรู้และเทคโนโลยอียูเ่สมอ	 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุศรา	 ล้ิมนิรันดร์กลุ	

และพฤกษ	์ยบิมนัตะสิริ	 (2554)	 ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง	นวตักรรมทางเกษตรท่ีสนบัสนุนระบบ

การผลิตขา้วอินทรียเ์กษตรกรรายยอ่ยภาคเหนือ	งานวจิยัสรุปวา่	ความยัง่ยนืของขา้วอินทรีย์

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กนั	 เช่น	 เทคโนโลยี	 กระบวนการผลิต	การควบคุมคุณภาพ	 

การติดตาม	และการสืบสานถึงแหล่งผลิตและความเช่ือถือของผูบ้ริโภค	และส่ิงท่ีทา้ทาย

ในอนาคต	 คือ	การผนวกความหลากหลายชีวภาพทางการเกษตรในห่วงโซ่มูลค่าของ 

ขา้วอินทรียแ์ละการปรับปรุงกลไกตลาดท่ีสร้างประโยชนใ์หแ้ก่เกษตรกรรายยอ่ย	

	 	 3.	ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้	มีความสมัพนัธ์ต่อความส�าเร็จของเกษตรกร

ผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 0.05	 ซ่ึงลกัษณะของ 

การจดัการความรู้ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ประกอบดว้ย	การรับรู้เร่ือง 

การปลกูขา้วอินทรีย	์จากประสบการณ์ของตนเอง	การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ	การแลกเปล่ียน

เรียนรู้	ทกัษะ	ประสบการณ์กบัเพ่ือนเกษตรกรดว้ยกนั	การอบรม	ศึกษาดูงาน	และการแนะน�า

จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของภาครัฐและเอกชน	การน�าความรู้มาปฏิบติั	 ซ่ึงเกษตรกรไดใ้ห้

ความส�าคญักบัการจดัการความรู้กบัการปฏิบติัแบบเกษตรอินทรียเ์พื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ
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ในการปลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	จิราวรรณ	โรจนพรทิพย	์(2556)	

ท่ีพบว่า	 การท�าอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความส�าเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยั	 องคค์วามรู้	

เทคโนโลย	ีและการบริหารจดัการ	เพื่อการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน	เพื่อเพิ่มผลผลิตและ 

มีรายไดท่ี้มัน่คงเช่นเดียวกบัการศึกษาของเทพ	 เพียมะลงั	 (2556)	 ท่ีศึกษาเร่ืองการเขา้สู่

มาตรฐานขา้วคุณภาพสูงของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกร	 จงัหวดัเพชรบูรณ์	 ท่ีว่าปัจจยั 

ส่งเสริมการผลิตในประเดน็การพฒันากลุ่มเกษตรกรใหรั้บรองมาตรฐานขา้วสูงตน้แบบนั้น

ควรถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรใหมี้ความรู้ในการผลิตขา้วใหไ้ดม้าตรฐาน	และควรมี

การจดัฝึกอบรมในมาตรฐานการผลิตขา้วตามมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล	เพ่ือเตรียมพร้อม

ในการสู่การขอรับรองมาตรฐานและเป็นการเพิ่มศกัยภาพใหก้บัเกษตรกร

ข้อเสนอแนะ 

	 จากผลการวจิยัเร่ือง	รูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว

หอมมะลิอินทรีย	์ในจงัหวดัเชียงราย	พะเยา	และเชียงใหม่	พบประเดน็ท่ีน่าสนใจ	ซ่ึงผูว้จิยั

จดัท�าเป็นขอ้เสนอแนะ	ดงัน้ี

 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

	 จากผลการวจิยั	พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัการฟาร์มส่งต่อความส�าเร็จของเกษตรกร

ผูป้ลูกขา้วหอมมะลิอินทรียเ์ป็นอนัดบัแรก	การจดัการฟาร์มขา้วอินทรียใ์หส้�าเร็จไดต้อ้ง

อาศยัปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี	 ท่ีเป็นส่ิงสนบัสนุนใหเ้กษตรกร

สามารถมีผลผลิตไดต้ามมาตรฐาน	รวมถึงความสามารถในการจดัการความรู้ของเกษตรกร 

ในการจดัการฟาร์มและการใชเ้ทคโนโลย	ีดงันั้น	ขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาศกัยภาพเกษตรกร

และเพิ่มผลผลิตใหเ้กษตรกรประสบความส�าเร็จเพิ่มข้ึน	ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ 
และเอกชนควรใหค้วามสนใจ	ดงัน้ี

	 1.	ควรหาวธีิการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีระบบการจดัการฟาร์มขา้วอินทรีย	์รวมถึง

การก�าหนดแผนการจดัระบบท่ีเหมาะสมและส่งเสริมใหเ้กษตรมีโอกาสเขา้ร่วมอบรม	

สัมมนาอยูเ่สมอเพ่ือใหท้ราบถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ	 ท่ีทนัสมยั	 มีความรู้เก่ียวกบัการน�า

เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการจดัการฟาร์มเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีตอ้งการ

ของตลาด	และเพ่ือเป็นทางเลือกของเกษตรกรท่ีนอกจากจะผลิตเพ่ือการส่งออกแลว้	 

ยงัสามารถขยายการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ	 เพ่ือสุขภาพอนามยัและคุณภาพ

ชีวติท่ีดีทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค	
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	 2.	ควรใหค้วามส�าคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การขยายพื้นท่ีการปลกู

ขา้วหอมมะลิอินทรียใ์หม้ากข้ึน	โดยการส่งเสริมดา้นวชิาการ	ดา้นปัจจยัการผลิตท่ีช่วยลด

ตน้ทุนเกษตรกร	การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิต	การสนบัสนุนการสร้างเครือข่าย

การผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียม์ากข้ึน

	 3.	ควรหาวิธีการทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ	 เขา้มาช่วยเกษตรกรในการบริหาร

จดัการการวางแผนการผลิต	ในสถานการณ์ท่ีสภาพภมิูอากาศท่ีเปล่ียนแปลง	เพื่อลดความ

เส่ียงในการผลิต	เช่น	การเตรียมพื้นท่ีปลกูท่ีอาจเส่ียงต่อภาวะฝนแลง้	หรือน�้าท่วม	การใช้

เมลด็พนัธ์ุท่ีเหมาะสม	การก�าจดัโรค	และศตัรูพืช	 เป็นตน้	 เพื่อเกษตรกรและผูท่ี้สนใจใน

การผลิตขา้วอินทรียจ์ะไดมี้การเตรียมพร้อมกบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม

	 4.	ควรสนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์หม้ากข้ึน	

เพราะเกษตรกรรายยอ่ยส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถจดัการบริหารอุปทานขา้วตามท่ีเป็น 

ท่ีตอ้งการของตลาด	ซ่ึงการรวมกลุ่มอาจจะเป็นแนวทางในการบริหารการตลาดไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะส�าหรับท�าวจิยัคร้ังต่อไป

	 1.	 จากผลการวจิยัผูว้จิยั	พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัการฟาร์ม	 เป็นปัจจยัท่ีพยากรณ์

ความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลิอินทรีย	์เป็นอนัดบัแรก	จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่	

การจดัการฟาร์มท่ีดีนั้น	ควรจะมีลกัษณะท่ีส�าคญัเป็นอยา่งไร	หรือจะตอ้งมีส่ิงใดเป็น 

องคป์ระกอบ	ซ่ึงจะเป็นประโยชนก์บัเกษตรกรและผูท่ี้สนใจต่อไป

	 2.	จากผลการวจิยัผูว้จิยั	พบวา่	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผูป้ลกู

ขา้วหอมมะลิอินทรีย	์ ใหค้วามส�าคญักบัปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี	

จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษา	แนวทางการปฏิบติัแบบเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร	โดย

การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชเ้ทคโนโลยทีางสารสนเทศดา้นต่างๆ	

ท่ีสามารถใหค้ �าแนะน�าและหาค�าตอบไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย �าใหก้บัเกษตรกร	เพื่อทนั

ต่อเหตุการณ์	และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มของประเทศและโลก	 เพ่ือเกิดการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง	อนัจะน�าไปสู่ขอ้คน้พบเพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรประสบความส�าเร็จ

อยา่งย ัง่ยนืต่อไป
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