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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
หอมมะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
1) ความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ และ 2) รู ปแบบปัจจัยที่ส่งผลความ
ส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ โดยใช้วธิ ีวจิ ยั แบบผสม (Mixed Method)
ในการวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 200 คน โดยน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็ นขั้นตอน และทดสอบสมมติฐานด้วยการค�ำนวณ
หาค่า P-value ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพนั้น ได้ใช้วธิ ีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
อย่างไม่เป็ นทางการ จ�ำนวน 15 คน ผลการวิจยั พบว่า 1. ความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ มีสถานภาพทางสังคมดีข้ ึน
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ ึน มีโอกาสขยายธุรกิจ และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่ วมค้า อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด 2. รู ปแบบของปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
หอมมะลิอนิ ทรี ย ์ พบว่า ปัจจัยทีพ่ ยากรณ์ความส�ำเร็จของเกษตรกรมากทีส่ ุด คือ การจัดการฟาร์ม
รองลงมาตามล�ำดับ คือการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการจัดการความรู ้ ดังนั้น
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จากผลการศึกษาจึงน�ำไปสู่ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายที่สำ� คัญคือ เกษตรกรควรมีการจัดการ
ฟาร์ มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งส�ำคัญที่สนับสนุ น
การพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตของ
เกษตรกร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส�ำคัญกับการให้ความรู ้ดา้ นการจัดการ
ฟาร์มให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่ถกู ต้องให้กบั เกษตรกร
ค�ำส� ำคัญ: รู ปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จ, เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์

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�ำ

บรรดาพืชผลทางการเกษตร ข้าว ถือว่าเป็ นพืชที่เก่าแก่ที่สุด ที่มนุษย์รู้จกั และ
ปลูกเพื่อเป็ นอาหารส�ำคัญของโลก โดยจะเห็นได้จากพลเมืองมากกว่าครึ่ งหนึ่งของโลก
ที่บริ โภคข้าวเป็ นอาหารประจ�ำวัน โดยเฉพาะประเทศไทย นิ ยมบริ โภคข้าวมากกว่า
ประเทศอื่นๆ ในโลก หรื ออาจกล่าวได้วา่ ประชากรของโลกบริ โภคข้าวเฉลี่ย 118 กก.
ต่อคนต่อปี ส่ วนคนไทยบริ โภคข้าวเฉลี่ย 335 กก. ต่อคนต่อปี ปั ญหาจึงมีอยูว่ า่ เมื่อความ
ต้องการบริ โภคข้าวของประชากรโลกมีสูงขึ้นทุกปี แต่พ้นื ที่การผลิตข้าวกลับมีจำ� นวนจ�ำกัด
ท�ำให้ขา้ วกลายเป็ นพืชที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและของโลกด้วย ส�ำหรับ
ประเทศไทย ข้าวนับเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรที่มีความส�ำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ ถ้าประเทศไทยผลิตข้าวได้จำ� นวนมาก
ก็จะท�ำให้มีขา้ วเหลือเพือ่ การส่ งออกจ�ำหน่ายเพราะข้าวเป็ นสิ นค้าส่ งออกอันดับต้นที่สำ� คัญ
ของประเทศสามารถท�ำรายได้เข้าประเทศได้จำ� นวนมาก การผลิตข้าวในประเทศไทย
เป็ นส่ วนส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยซึ่ งมีแรงงานท�ำงานอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก ประเทศไทย
มีประเพณี การปลูกข้าวมาช้านาน มีที่ดินปลูกข้าวมากที่สุดเป็ นอันดับที่หา้ ของโลกและเป็ น
ผูส้ ่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ข้าวสายพันธุท์ ปี่ ลูกมากทีส่ ุดในประเทศ คือ ข้าวหอมมะลิ 105
และ กข.15 ซึ่งเป็ นข้าวประเภทที่มีคุณภาพสูง ถึงแม้วา่ ข้าวหอมมะลิเป็ นข้าวที่ให้ผลผลิต
น้อยกว่าข้าวประเภทอื่นอย่างมาก แต่สามารถขายได้ราคามากกว่าถึงสองเท่าของข้าว
สายพันธุ์อื่นในตลาดโลก (คลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลึก, 2553: ระบบออนไลน์)
ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ (Organic Thai Jasmine Rice) เป็ นข้าวเจ้าและธัญพืชที่มี
ถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย เป็ นข้าวสายพันธุ์แท้และดั้งเดิมพันธุ์เดียวในโลก ไม่มีการตัดต่อ
ยีนส์ใดๆ เป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเป็ นข้าวที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็ นข้าวที่อร่ อย
ที่สุดในโลก แม้วา่ หลายประเทศได้พยายามปลูกข้าวสายพันธุ์น้ ี แต่ไม่มีประเทศใดในโลก
สามารถปลูกได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในประเทศไทย และเป็ นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบ
เกษตรอินทรี ย ์ (Organic Agriculture หรื อ Organic Famming) ซึ่งเป็ นวิธีการผลิตที่หลีกเลีย่ ง
สารเคมี หรื อสารสังเคราะห์ตา่ งๆ เป็ นต้นว่า ปุ๋ ยเคมี สารควบคุมการเจริ ญเติบโต สารควบคุม
ก�ำจัดวัชพืช สารป้ องกันก�ำจัดโรคแมลง และศัตรู ขา้ วในทุกขั้นตอนการผลิต และในระหว่าง
การเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจ�ำเป็ นก็แนะน�ำให้ใช้วสั ดุจากธรรมชาติ และสารสกัด
จากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรื อไม่มีสารเคมีตกค้างปนเปื้ อนในผลิตผลในดิ นและน�้ำ 
ในขณะเดียวกัน ก็เป็ นการรักษาสภาพแวดล้อม ท�ำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
จากอันตรายของผลจากพิษตกค้าง ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
(กรมวิชาการเกษตร, คู่มือการผลิตข้าวอินทรี ย,์ 2552 : 5)
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เกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศไทย ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางขึ้น
ในหลายพื้นที่ โดยมีการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย ์ 2 ลักษณะ คือ แบบพึ่งตนเองหรื อการเกษตร
แบบพืน้ บ้าน และแบบมีการรับรองมาตรฐานจากส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (มกท.)
และจากกรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงพาณิชย์. ม.ป.ป.: ระบบออนไลน์) ส�ำหรับ
พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยข์ องไทย ร้อยละ 80 จะอยูใ่ นแถบภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ได้แก่ จังหวัดบุรีรมั ย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ จังหวัดศรี สะเกษ
จังหวัดยโสธร จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดมหาสารคาม และภาคเหนือ
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2554: 2)
ในพื้นที่ ภาคเหนื อ มี การส่ งเสริ มการปลูกข้าวอิ นทรี ย ์ ที่ จงั หวัดเชี ยงราย
และเชียงใหม่ ด�ำเนินการผลิตข้าวอินทรี ย ์ โดยการให้คำ� ปรึ กษาแนะน�ำ และประสานงาน
กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรมีความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรี ย ์
ที่ ถูกต้อง มีการจัดท�ำข้อตกลง และการยอมรับน�ำไปปฏิบตั ิ ตามหลักการการผลิต
ข้าวอินทรี ย ์ รวมทั้งนักวิชาการออกติดตาม ให้คำ� แนะน�ำในทุกขั้นตอนของการผลิต
(ด�ำริ ถาวรมาศ, ม.ป.ป., 2552: ระบบออนไลน์) และได้รับการส่ งเสริ มจากองค์กรเอกชน
เช่น สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้ นฟู ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรี ยเ์ รนโบว์ฟาร์ม และ
สหกรณ์ที่ทำ� งานและสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรี ย ์ (บุศรา ลิ้มนิ รันดร์ กุล, 2554: 15)
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯได้มีนโยบายส่ งเสริ มการปลูกข้าวอินทรี ยใ์ ห้เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากประเทศไทยถือเป็ นผูน้ ำ� ในการผลิตและส่ งออกข้าวอินทรี ย ์ ซึ่งการปลูกข้าวอินทรี ย ์
ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ นับว่าประสบผลส�ำเร็ จและเป็ นตัวอย่างที่ดีในการเป็ นต้นแบบ
เพื่อขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียง เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อท�ำการเกษตรกรอินทรี ยแ์ บบ
ยัง่ ยืน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นรู ปธรรม (ศูนย์วจิ ยั พันธ์ุขา้ วเชียงราย, 2550:
ระบบออนไลน์) ในปี 2544 ส�ำนักงานวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
กรมวิชาการเกษตร ได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และให้เป็ นพื้นที่ขยายผลโครงการ
พัฒนาเกษตรยัง่ ยืน ด�ำเนินกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การท�ำปุ๋ ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพ สมุนไพร
ไล่แมลง ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว สี ขา้ วกล้องอินทรี ย ์ จ�ำหน่ายในพื้นที่และต่างจังหวัด ตลอด
จนรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกของสมาชิก เพื่อส่ งไปจ�ำหน่ายให้กบั บริ ษทั คู่คา้ การผลิต
ข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการส่ งออก เกษตรกรจะสามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าข้าวโดยปกติ
แต่ความยากก็คือ ต้องท�ำให้ได้ตามมาตรฐานของต่างประเทศ เพราะตลาดที่สำ� คัญคือ ตลาด
ในต่างประเทศ ฉะนั้น สิ่ งส�ำคัญคือ การให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้า
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ให้เกษตรกร ซึ่งหน่วยงานของราชการจะต้องเข้ามาช่วยถ่ายทอดความรู ้ในเรื่ องของการท�ำ
เกษตรอินทรี ยอ์ ย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายผลการด�ำเนินงานในลักษณะนี้ให้
มากขึ้น เพราะการท�ำการเกษตรอินทรี ย ์ เกษตรกรจะไม่มีความเสี่ ยงในเรื่ องของสารเคมี
ผูบ้ ริ โภคปลอดภัย และเกษตรกรยังได้รับรายได้ที่ดีดว้ ย ซึ่งจากการที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จดั ท�ำโครงการเพือ่ สนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านในด้านการเกษตรในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ไร่ นาของปราชญ์เป็ นแหล่งการฝึ กอบรมการเกษตร ในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่าได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ เกษตรกรที่เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข และท�ำเกษตรผสมผสานอินทรี ย ์ ตามแนว
พระราชด�ำริ ได้อย่างดี (ข่าวเกษตร, 2550: ระบบออนไลน์)
จากสภาพการณ์ท้ งั หมดที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่าให้เห็นว่า พื้นที่ในจังหวัด
เชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการยอมรับว่ามีการผลิตแบบ
เกษตรอินทรี ยท์ ้ งั แบบพึ่งพาตนเอง และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร
โดยมีผลผลิตที่สำ� คัญทางการเกษตรโดยหลักคือ ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ จึงเป็ นประเด็น
ที่น่าสนใจ ที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาว่า เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยม์ ีสภาพเช่นไร
จะประสบความส�ำเร็ จในอาชีพของตนเองอย่างไร อะไรคือตัวแบบปัจจัยที่ทำ� ให้เกษตรกร
ประสบความส�ำเร็ จในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ซึ่ งข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้
จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกษตรกรที่สนใจ
ในการผลิตข้าวหอมมะลิแบบเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต
สูงขึ้นเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านราคาข้าวในตลาดโลก รวมทั้งเกษตรกรและ
ผูบ้ ริ โภคมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงขึ้น เป็ นการส่ งเสริ มการใช้สารอินทรี ย ์ ลดการใช้สารเคมี
ในการปลูก นอกจากจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศที่สูญเสี ยไปกับการน�ำ
สารเคมีทางการเกษตรและเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการผลิตข้าวอินทรี ยใ์ ห้กว้างขวางขึ้น
และมีนโยบายการจัดการข้าวหอมมะลิอินทรี ยไ์ ทยอย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ ในการวิจยั

1. เพื่อศึกษาความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
2. เพื่อศึกษารู ปแบบปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอม
มะลิอินทรี ย ์
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ขอบเขตการวิจยั

1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้ การจัดการความรู ้ การยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การจัดการฟาร์ม และการมีส่วนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย และปัจจัยความส�ำเร็ จ
ประกอบด้วย การมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ ึน การมีสถานภาพทางสังคมดีข้ ึน มีโอกาส
ขยายธุรกิจ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่ วมค้า
2. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ศึกษาพื้นที่ที่มีเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่
3. ขอบเขตด้ านเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจยั เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2558 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 1 ปี

นิยามศัพท์ เฉพาะ

ความส�ำเร็ จของเกษตรกร หมายถึง ระดับความส�ำเร็ จของเกษตรกรที่มีสถานภาพ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมดีข้ ึน มีโอกาสขยายธุรกิจ และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมค้า
สถานภาพด้านเศรษฐกิจดีข้ นึ หมายถึง มีรายได้เพิม่ ขึ้นและมีความมัน่ คง มีเงินออม
เพิ่มขึ้น พึ่งตนเองได้ รู ้จกั พอเพียง ไม่ก่อหนี้ มีความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ มีกำ� ลังใจ
ในการประกอบอาชีพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีเป้ าหมายในการประกอบอาชีพ
น�ำความรู ้มาพัฒนาในอาชีพของตนได้
สถานภาพด้านสังคมดีข้ นึ หมายถึง มีความสุขในการด�ำเนินชีวติ มีสุขภาพอนามัยดี
มีทางเลือกในการด�ำเนินชีวติ มีอาหารปลอดภัย เพียงพอต่อการบริ โภค ปัญหาสุขภาพน้อยลง
มีวถิ ีชีวติ พึ่งตนเอง สังคมมีความเข้มแข็ง เกิดสังคมเกษตรกร เศรษฐกิจชุมชนดีข้ ึน มีความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเกษตรกรด้วยกัน ระบบนิเวศน์ในแปลงนามีความอุดมสมบูรณ์ อนุรักษ์
และรักษาสภาพแวดล้อม ส่ งเสริ มให้ใช้วสั ดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ลด ละ เลิก
การใช้สารเคมี ไม่มีความเสี่ ยงเรื่ องสารตกค้าง
โอกาสขยายธุรกิจ หมายถึง มีการวางแผนการผลิต มีความรู ้ในการเพิ่มผลผลิต
ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง เป็ นผูร้ วบรวมผลผลิต
และเข้าถึงตลาดได้โดยตรง
การมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมค้า หมายถึง เป็ นผูน้ ำ� ในการรวบรวมผลผลิตและ
มีส่วนร่ วมในการก�ำหนดราคาสิ นค้า ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ดา้ นการผลิต
ที่มีคุณภาพ
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การจัดการความรู ้ หมายถึง การรับรู ้เรื่ องข้าวอินทรี ย ์ และการจัดการความรู ้เรื่ อง
การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสิ นใจยอมรับการปลูกข้าว
อินทรี ย ์ ความง่ายต่อการปฏิบตั ิ ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
การจัดการฟาร์ม หมายถึง การวางแผนการบริ หารจัดการฟาร์มอินทรี ย ์ การท�ำบัญชี
ครัวเรื อน
การมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่ วมในการด�ำเนินการ
กิจกรรมการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน
เกษตรกร หมายถึง ผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ นเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่

แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ดังนี้

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถสรุ ปได้

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
The Modern American Dictionary ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของความรู ้ที่แตกต่างกัน
สามารถสรุ ปความหมายได้ ดังนี้ ความรู ้ คือ ความคุน้ เคยกับข้อเท็จจริ ง ความจริ ง หรื อ
หลักการโดยทัว่ ไป หรื อจิตส�ำนึก ความสนใจ สิ่ งที่เกิดจากการเรี ยนรู ้น้ นั คือ ความรู ้ซ่ ึงเป็ น
ความรู ้ที่พรรณนา อธิบาย ท�ำนาย ปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์
ทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้ และสามารถ
น�ำไปอ้างอิงเป็ นหลักหรื อกฎการเรี ยนรู ้ยอ่ ยๆ หรื อน�ำไปใช้เป็ นหลักในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการเรี ยนรู ้ หรื อการแสวงหาความรู ้ใดๆ ของเกษตรกรอาจท�ำให้เกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยป์ ระสบความส�ำเร็ จ เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ก็อาจเป็ นได้ซ่ ึ ง
กระบวนการของประสบการณ์ที่ทำ� ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร
ไม่ได้มาจากภาวะชัว่ คราวของวุฒิภาวะ หรื อสัญชาตญาณ (Klein, 1991: 2) นอกจากนี้
เสรี พงศ์พิศ (2531: 31) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ของคนในชุมชนนั้นย่อมมีอยูใ่ นทุกชุมชนมีมา
ตั้งแต่ในอดีตเพื่อเป็ นการถ่ายทอดความรู ้และประมวลเหตุการณ์ มิฉะนั้นแล้วมนุ ษย์
ก็ไม่สามารถสัง่ สมประสบการณ์ ความรู ้ที่สืบเนื่องกันมานานแสดงให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้
ของมนุษย์มีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ มนุษย์เป็ นอย่างดี และขบวนการที่ทำ� ให้พฤติกรรม
ดังกล่าว จะต้องมีความคงทนถาวรไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากวุฒิภาวะ
หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ
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แนวความคิดด้านทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติ เป็ นแนวความคิดที่มีความส�ำคัญ
มากแนวหนึ่ง มีการใช้คำ� นี้กนั อย่างแพร่ หลาย ส�ำหรับการนิยามความหมายของทัศนคติน้ นั
ได้มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดงั นี้ Rogers (อ้างใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร,
2533: 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติวา่ เป็ นดัชนีช้ ีวา่ บุคคลนั้นคิดและรู ้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง
วัตถุหรื อสิ่ งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคติน้ นั มีรากฐานมาจากความเชื่อ
ที่อาจส่ งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็ น เพียงความพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้า และเป็ นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่า ชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่ ง Good (อ้างใน
จิตฐิพร ศิริตานนท์, 2543: 35) อธิบายทัศนคติวา่ เป็ นความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่จะเป็ นการสนับสนุน หรื อต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง บุคคลบางคน หรื อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นสิ่ งที่เกิ ดจากการสะสมประสบการณ์ในอดี ตที่จดั เรี ยงเป็ นระบบ
โดยจะสะท้อนออกมาเมื่อปั จเจกบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ และธงชัย สันติวงษ์
(2540: 75-76) เห็นสอดคล้องว่า ทัศนคติจะก่อตัวจากการประเมิน ภายหลังจากที่
ได้เกี่ยวข้องกับสิ่ งภายนอกดังกล่าว โดยอาจเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้วยหรื อ
กลุ่มทางสังคมที่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ทศั นคติยงั ขึ้นอยูก่ บั บุคลิกลักษณะท่าทาง
ซึ่งเป็ นผลของการเรี ยนรู ้ทไี่ ด้จากการปฏิบตั ติ อบต่อโลกภายนอกอีกด้วย จากการศึกษาพบว่า
ทัศนคติจะมีลกั ษณะมัน่ คงถาวร ทั้งนี้ เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นนั้นจะมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ประเมิน และสรุ ปจัดระเบียบเป็ นความเชื่อ
การยอมรับการปฏิบตั ิ (Practice) การยอมรับการปฏิบตั ิ นับได้วา่ เป็ นขั้นสุ ดท้าย
ของกระบวนการยอมรับ ซึ่งได้แก่ การรับรู ้ การสนใจ ไตร่ ตรอง ทดลองปฏิบตั ิ และปฏิบตั ิ
อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่เชื่อว่าทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และการรับรู ้ ตลอดจนตัวแปรด้าน
คุณลักษณะประชากรที่เลือกมาจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ (Rogers, 1962) และ
สอดคล้องกับ Bloom (1975) ที่กล่าวว่า การปฏิบตั ิหรื อการน�ำไปใช้ คือ ความสามารถ
ในการน�ำความรู ้ ความเข้าใจ ที่มีอยูไ่ ปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และแก้ปัญหาต่างๆ
ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นว่า ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ
มีความสัมพันธ์มีผลซึ่งกันและกัน

แนวคิดด้ านการบริหารและจัดการฟาร์ ม

การจัดการฟาร์มในรู ปแบบดั้งเดิมนั้น เกษตรกรจะให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ปั จจัยการที่ผลิตเน้นความส�ำเร็ จในเชิงธุรกิจหรื อก�ำไรสูงสุ ด แต่ในการด�ำเนินธุรกิจฟาร์ม
ในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่ผทู ้ ำ� ฟาร์มต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น แนวคิดการจัดการ
ฟาร์ม จึงควรต้องรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทำ� ให้เกิดความส�ำเร็ จทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และ
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เกิ ดผลดี ต่อสังคม และรั กษาสภาพแวดล้อมควบคู่กนั ไปด้วย จึ งมี ความจ�ำเป็ น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่เกษตรกรต้องน�ำเอาหลักและวิธีการของการจัดการฟาร์ มมาใช้
ในฟาร์ม (ส�ำราญ สะรุ โณ: ระบบออนไลน์ )
การจัดการฟาร์มและความจ�ำเป็ นในการจัดการฟาร์ม สมศักดิ์ เพียบพร้อม (2530)
และธนรักษ์ เมฆขยาย (2550) ได้ให้คำ� นิ ยามของการจัดการว่า การจัดการฟาร์ มเป็ น
กระบวนการตัดสิ นใจที่ต่อเนื่อง เพราะสภาวะเศรษฐกิจและภายในธุรกิจแต่ละแห่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และเกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการแข่งขันกันใช้ทรัพยากร
เช่น ที่ดิน แรงงาน และทุนที่มีอย่างจ�ำกัด โดยจะต้องก�ำหนดเป้ าหมายเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการตัดสิ นใจ ซึ่งสอดคล้องกับการบริ หารฟาร์มแบบองค์รวม ซึ่งเป็ นการขับเคลื่อนการ
จัดการทรัพยากรภายในและภายนอกในการท�ำฟาร์มโดยค�ำนึงถึงระบบและความสัมพันธ์
ของปั จจัยต่างๆ ทั้งทางกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ที่วางไว้ต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม
จากแนวคิดนี้ ผวู ้ ิจยั เชื่ อว่าเกษตรกรมีความรู ้ในเรื่ องการบริ หารจัดการฟาร์ ม
โดยรู ้จกั การใช้ทรัพยากรของตนเองที่มีอยูแ่ ละจากการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
หรื อเอกชน มีผลท�ำให้เกษตรกรสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำ� หนดและเสริ มสร้างให้
เกษตรมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดีข้ ึน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อม

แนวคิดการแพร่ กระจายนวัตกรรมและการยอมรับนวัตกรรม

การแพร่ กระจายนวัตกรรมและการยอมรับนวัตกรรม
การแพร่ กระจาย คือ กระบวนการของการแพร่ กระจายข่าวสาร (Information)
และปฏิบตั ิที่ได้รับการปรับปรุ ง จากแหล่งหรื อจุดเริ่ มต้นไปสู่ ผใู ้ ช้ และผูย้ อมรับ จ�ำนวน
มากมายในกรณี ของการเกษตร การแพร่ กระจายหมายถึง กระบวนการของการติดต่อสื่ อสาร
ในเรื่ อ งของแนวความคิ ด และการปฏิ บ ตั ิ ข องการเกษตรใหม่ ๆ จากจุ ด เริ่ ม ต้น
ซึ่งปกติเป็ นนักวิทยาศาสตร์หรื อนักวิชาการไปสู่เกษตรกรการแพร่ กระจายของนวัตกรรม
จึงเป็ นกระบวนการที่ทำ� ให้สิ่งใหม่ดงั กล่าวแพร่ ขยายออกไป เป็ นการเผยแพร่ กระจาย
แนวความคิดใหม่หรื อนวัตกรรม จากแหล่งต้นตอ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าวิจยั
สถานีทดลอง ฯลฯ ไปยังกลุ่มชนเป้ าหมาย จนกระทัง่ กลุ่มชนนั้นๆ ยอมรับและน�ำเอาไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ การที่นวัตกรรมจะไปถึงประชาชนได้น้ นั ต้องอาศัยกระบวนการแพร่
กระจายสิ่ งใหม่ๆ คือ ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิที่สามารถพบเห็นได้ โดยมากมัก
จะใช้ในรู ปของการแพร่ กระจายนวัตกรรม และสิ่ งที่เผยแพร่ ออกไปเป็ นวิทยาการใหม่
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ทั้งสิ้ น การแพร่ กระจายของนวัตกรรม จึงเป็ นกระบวนการที่ทำ� ให้ส่ิ งใหม่ดงั กล่าวแพร่
ขยายออกไปเป็ นการเผยแพร่ กระจายแนวความคิดใหม่ หรื อนวัตกรรม จากแหล่งต้นตอ
เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าวิจยั สถานีทดลอง ฯลฯ ไปยังกลุ่มชนเป้ าหมาย จนกระทัง่
กลุ่มชนนั้นๆ ยอมรับและน�ำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

แนวคิดทฤษฎีการรวมกลุ่มเกษตรกร

การท�ำงานที่จะให้ประสบผลส�ำเร็ จนั้น อาจต้องการองค์ประกอบหลายอย่าง
แต่ส่ิ งหนึ่งคือการรวบรวมสมาชิกเพื่อด�ำเนินการนั้นๆ รวมกัน เช่น อาจเริ่ มที่ตวั เองเมื่อ
มารวมกับสมาชิกในครอบครัวขยายผลไปถึงกลุ่มญาติเพือ่ นบ้าน จนกลายเป็ นการรวมกลุ่ม
ในระดับสังคมสู่ ระดับประเทศและระดับชาติ ซึ่ งการรวมกลุ่มนี้ยงั ต้องอาศัยการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น และการรับรู ้ในสิ่ งใหม่ๆ และก่อให้เกิดความร่ วมมือกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบที่สำ� คัญ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ให้ความส�ำคัญว่าเมื่อเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มแล้ว
อาจก่อให้เกิดแนวคิดในการท�ำงานร่ วมกันมีความรู ้สึกว่าเป็ นตัวเองเป็ นพวกเดียวกัน
และมีวตั ถุประสงค์เดียวกันและอาจเป็ นสาเหตุที่ทำ� ให้เกษตรกรประสบผลส�ำเร็ จในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง Bales (1950: 33) ได้ให้แนวคิดของกลุ่มว่า บุคคลกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งผูกพันกันในกระบวนการปฏิสมั พันธ์ มีการพบปะพูดคุยกันอย่างสม�่ำเสมอก็จะท�ำให้เกิด
การรับรู ้ถึงสถานภาพหรื อเหตุการณ์ใหม่ ที่มาจากสมาชิกของกลุ่ม ซึ่ งสามารถท�ำให้เกิด
การรับรู ้ และมีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม
ซึ่งสอดคล้องกับ Bernald (1960: 39) ได้ให้ทศั นะเชิงจิตวิทยาทางสังคมในเรื่ อง
ของกลุ่มว่า เป็ นที่รวมของบุคคลที่มารวมกัน เพือ่ หวังผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งถ้าไม่มีกลุ่ม
ก็ไม่สามารถไปถึงจุดมุง่ หมายนั้นได้ เพราะการประสบความส�ำเร็จหรื อล้มเหลวของกลุม่ นั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความช่วยเหลือของสมาชิกในกลุ่มเมื่อเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันแล้ว มักจะเกิด
แรงผลักดันกระตุน้ ให้กลุม่ หรื อสมาชิกของกลุม่ มีการปรึ กษาหารื อกัน และมีการตัดสินใจร่ วมกัน
เพื่อต้องการให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ รวมถึงท�ำให้การท�ำงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น และมีการต่อรองราคากับผูซ้ ้ือผูข้ ายได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วิจิตร อาวะกุล (2535)
ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการด�ำเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. การด�ำเนินการหาทุน โดยการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม 2. การซื้ อขาย สิ นค้าของ
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า 3. การรวบรวมผลผลิต
ของสมาชิกเข้าสู่ ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อและมีอำ� นาจในการต่อรอง
ราคากับผูข้ าย 4. ส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความสามารถ
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ให้กบั สมาชิกในกลุ่ม เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน 5. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร จากสมาชิกในกลุ่มเพื่อบริ การแก่สมาชิกที่ขาดแคลนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน และ 6. สวัสดิการ โดยกลุ่มจัดให้มีสวัสดิการเพื่อบริ การสมาชิ ก
ในกลุ่มที่ประสบปั ญหาและมีความเดือดร้อนโดยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานในการวิจยั

การจัดการความรู ้ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการฟาร์ ม
และการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายส่ งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอม
มะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่

ระเบียบวิธีวจิ ยั

การวิจยั รูปแบบปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความส�ำเร็จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรี ย ์
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีวจิ ยั 2 แบบ คือ การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
1. การวิจยั ขั้นตอนที่ 1
1.1 การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มาพิจารณาประกอบการสร้างเครื่ องมือซึ่ งเป็ นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
เชิงปริ มาณ ในครั้งนี้คือ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ในอ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอจุน จังหวัดพะเยา อ�ำเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้ น
354 คน ก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง ตามสูตร Taro Yamane (Yamane, 1973: 725)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้ นเท่ากับ 188 คน แต่ผวู ้ จิ ยั ได้ปรับจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเพิม่ เป็ น 200 คน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่สมบรู ณ์มากขึ้น
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 200 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Mean) ค่าเฉลีย่ (Percentag) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็ จรู ปทางสถิติ และหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรโดยใช้สถิติสมการ
ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise Multiple Regression Analysis) ในการค�ำนวณ
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามว่าส่ งผลต่อความส�ำเร็ จของ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยม์ ากน้อยเพียงใด และทดสอบสมมติฐานโดย
หาค่า P- value
2. การวิจยั ขั้นตอนที่ 2
2.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษาถึงสภาพบริ บทของเกษตรกรเรื่ อง
การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ สภาพปั ญหาและอุปสรรค โดยศึกษาในประเด็น ดังนี้
สภาพบริ บทโดยทัว่ ไปของเกษตรกร ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรี ย ์ การยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการฟาร์ ม การมีส่วนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย สถานภาพ
ด้านเศรษฐกิจ สถานภาพด้านสังคม การมีโอกาสขยายธุรกิจ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูร้ ่ วมค้า และด้านปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ
ในครั้งนี้คือ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และ
จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 15 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการสังเกต
(Observation) และการสัมภาษณ์ (Interview) แบบไม่เป็ นทางการ เป็ นการสัมภาษณ์
โดยไม่มีโครงสร้าง แต่ผวู ้ จิ ยั ได้กำ� หนดตามประเด็นหลักๆ เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์
โดยแบ่งประเด็นที่สนใจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทั้งหมด น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หาความเชื่อมโยงของข้อมูลอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเพือ่ อธิบายประกอบการแสดงผลการวิจยั
เชิงปริ มาณ
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ผลการวิจยั

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่ วนบุคคลทางด้านสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
การมีกรรมสิ ทธิ์ที่ดินเป็ นของตนเอง พื้นที่ในการท�ำนา ค่าใช้จ่าย รายได้ ผลผลิตที่ได้ ผลผลิต
ที่ แบ่งไว้บริ โภค ผลผลิ ตที่ แบ่งไว้ทำ� พันธุ์ ผลผลิ ตที่ จำ� หน่ าย และประสบการณ์
ในการท�ำนาอินทรี ยพ์ บว่า เกษตรกรจ�ำนวนสองในสามเป็ นเพศชาย ร้อยละ 80.50 มีอายุเฉลีย่
55.61 ปี ส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 46-65 ปี และมากกว่าครึ่ งหนึ่ งหรื อร้อยละ 59.00
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรทั้งหมดมีที่ดินเป็ นของตนเอง ร้อยละ 100
ส่ วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ในการท�ำนาอินทรี ยอ์ ยูร่ ะหว่าง 10-40 ไร่ ร้อยละ 74.00 มีค่าใช้จ่าย
ในการท�ำนาต่อปี อยูร่ ะหว่าง 50,000-100,000 บาทต่อปี ร้อยละ 59.00 ส่ วนใหญ่มีผลผลิต
ต่อปี อยูร่ ะหว่าง 5,000-15,000 กก. แบ่งผลผลิตไว้ทำ� พันธ์ุ ร้อยละ 97.50 แบ่งผลผลิต
ไว้บริ โภค ร้อยละ 88.00 ผลผลิตที่จำ� หน่ ายตั้งแต่ 5,000 กก. ขึ้นไป ร้อยละ 81.50
ส่ วนประสบการณ์ในการท�ำนาอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 66.50
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีที่นาเป็ นของตนเองเป็ นการช่วยลดต้นทุนในการเช่าที่นา
และใช้ที่นาส่ วนใหญ่ปลูกข้าวอินทรี ยเ์ พราะสามารถขายได้ราคาดี และเกษตรกรส่ วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการท�ำนามานาน ส่ งผลดีต่อประสิ ทธิ ภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรี ยแ์ ละส่ งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลทางด้านสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
				
n=200
ลักษณะส่ วนบุคคล		
เพศ

อายุ (ปี )
     
     
     
     

ชาย
หญิง
36-45
46-55
56-65
66 ปี ขึ้นไป

จ�ำนวน

ร้ อยละ

161
39

80.50
19.50

30
70
80
20

15.00
35.00
40.00
10.00
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ลักษณะส่ วนบุคคล		
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้รับการศึกษา
    
ประถมศึกษา                        
    
มัธยมศึกษาตอนต้น
    
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
   
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี   

จ�ำนวน

ร้ อยละ

18
118
43
10
8
3

9.00
59.00
21.50
5.00
4.00
1.50

200
0

100
0

พืน้ ทีท่ ำ� นาอินทรีย์ (ไร่ )		
น้อยกว่า 10
10-20
21-30
31-40
41-50        
51-60
61-70
มากกว่า 70

18
52
57
39
20
8
4
2

9.00
26.00
28.50
19.50
10.00
4.00
2.00
1.00

ค่ าใช้ จ่ายในการท�ำนาอินทรีย์ต่อปี (บาท)
น้อยกว่า 50,000
     
50,000–100,000
     
100,001-150,000
     
150,001-200,000
     
มากกว่า 200,000

59
91
36
11
3

29.50
45.50
18.00
5.50
1.50

รายได้ ต่อปี (บาท)		
น้อยกว่า 50,000
   
50,000-100,000
   
100,001-150,000

10
36
45

5.00
18.00
22.50

กรรมสิ ทธิ์ทดี่ นิ ของเกษตรกร		
ใช่
ไม่ใช่   
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n=200

ลักษณะส่ วนบุคคล		
   
150,001-200,000
   
200,001-250,000
   
250,001-300,000
   
มากกว่า 300,000

จ�ำนวน
37
25
28
19

ร้ อยละ
18.50
12.50
14.00
9.50

แบ่ งไว้ ทำ� พันธุ์ (กก.)		
ไม่แบ่ง
    
น้อยกว่า 500
    
500-1,000  
    
มากกว่า 1,000  

5
39
67
89

2.50
19.50
33.50
44.50

แบ่ งไว้ บริโภค (กก.)		
     
ไม่แบ่ง
     
น้อยกว่า 100
     
100-200  
     
201-300  
     
มากกว่า 300

24
42
108
16
10

12.00
21.00
54.00
8.00
5.00

จ�ำหน่ าย (กก.)
น้อยกว่า 5,000
   
5,000-10,000  
   
10,001-15,000
   
15,001-20,000
   
20,001-25,000
   
25,001-30,000
   
มากกว่า 30,000

31
40
52
44
26
3
4

  15.50
  20.00
  26.00
  22.00
  13.00
   1.50
   2.00

12
24
31
133

6.00
12.00
15.50
66.50

ประสบการณ์ ทำ� นาอินทรีย์ (ปี )		
       5-10
       11-15
       16-20
       มากกว่า 20
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2. ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 การศึกษาระดับคิดเห็นของเกษตรกร
ที่มีต่อปั จจัยความส�ำเร็ จในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชี ยงราย พะเยา
และเชียงใหม่ พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่ มีเกษตรกรเห็ นด้วยในระดับมากที่ สุด คื อ
ด้านสถานภาพทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมาได้แก่ ด้านการมีโอกาสขยายธุรกิจ
ด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่ วมค้า มีค่าเฉลี่ย 4.38, 4.30
และ 4.22 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยท์ ่ีมีต่อปั จจัย
ความส�ำเร็ จ

3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่
พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณา
ในแต่ละปั จจัย พบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ด้านการยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย มีค่า
เฉลี่ย 4.31 ด้านการจัดการฟาร์ม มีค่าเฉลี่ย 4.25 และด้านการจัดการความรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.23
ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยต์ ่อปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็ จ

3. ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การศึกษารู ปแบบปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยาและเชียงใหม่
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ โดยการใช้
สถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
(ß) ของปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ด้านการ
จัดการฟาร์ม การจัดการความรู ้ และด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ งผลทาง
บวกต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่า ß เท่ากับ .512, .250 และ .154 ตามล�ำดับ โดยคะแนนด้านการจัดการ
ฟาร์ม (X3) ส่ งผลทางบวกต่อความส�ำเร็ จของความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรี ยส์ ูงสุ ด และด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (X2) ส่ งผลทางบวกต่อความ
ส�ำเร็ จของความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยต์ ่ำ� สุ ด และปั จจัยทั้ง 3 ตัว
ร่ วมกันพยากรณ์ความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ได้ ร้อยละ 64.70
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยโดยใช้ตวั แปรอิสระพยากรณ์ความส�ำเร็ จ
ของเกษตรกรฯ

อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่ องรู ปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
หอมมะลิอินทรี ย ์ ผูว้ จิ ยั พบประเด็นที่น่าสนใจที่สอดคล้องกับการค้นพบทางวิชาการและ
งานวิจยั อื่นๆ ซึ่งพอจะอภิปรายได้ตามประเด็นที่คน้ พบ ดังนี้
1. ความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ นจังหวัดเชียงราย พะเยา
และเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ความส�ำเร็ จทั้ง 4 ด้าน มีความส�ำคัญโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีองค์ประกอบ
ด้านการมีสถานภาพทางสังคมดีข้ ึน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมีโอกาส
ขยายธุรกิจ ด้านการมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ ึน และด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่ วมค้า
ตามล�ำดับ
ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบความส�ำเร็ จทั้ง 4 ด้าน คือด้านการมี
สถานภาพทางสังคมดีข้ ึน ด้านการมีโอกาสขยายธุรกิจ ด้านการมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ดีข้ ึน และด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่ วมค้า ที่เป็ นส่ วนส�ำคัญและแรงจูงใจในการที่ทำ� ให้
เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
2. สภาพของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอม
มะลิอินทรี ย ์ ทั้ง 4 ปั จจัย มีความส�ำคัญโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยปั จจัยด้าน
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้าน
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การมีส่วนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ปั จจัยการจัดการฟาร์ม และปั จจัยด้านการจัดการความรู ้
ตามล�ำดับ
ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าสภาพของปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ปั จจัยด้านการจัดการ
ความรู ้ ปั จจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปั จจัยการจัดการฟาร์มและปั จจัย
ด้านการมีส่วนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ส่ งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่
3. รู ปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ ปั จจัยด้าน
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และปัจจัยการจัดการฟาร์ม ส่ งผลต่อความส�ำเร็ จของ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยการ
จัดการฟาร์ ม มีอำ� นาจพยากรณ์ความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
มากที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และปั จจัยด้าน
การจัดการความรู ้ ตามล�ำดับ
สรุ ปจากผลการวิจยั ที่พบว่า ปั จจัยทั้ง 3 ปั จจัย มีความส�ำคัญและส่ งผลต่อ
ความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ปั จจัยด้านการจัดการฟาร์ม มีความสัมพันธ์ต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งลักษณะของ
การจัดการฟาร์มที่ดีน้ นั ต้องอาศัยการบริ หารจัดการ ทั้งในด้านการปรับปรุ งคุณภาพดิน
ปรับระบบน�้ำในแปลงนา การเลือกใช้พนั ธ์ุขา้ ว การก�ำจัดศัตรู พืชและวัชพืช การก�ำจัดโรค
การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการขนส่ ง และการท�ำบัญชี ครัวเรื อน
ในเรื่ องของการบันทึกรายรับรายจ่าย สมาชิกมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการท�ำบัญชีครัวเรื อน
และการได้รับการสนับสนุนการท�ำบัญชีครัวเรื อน ส่ งผลเชิงบวกให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
หอมมะลิอินทรี ยป์ ระสบความส�ำเร็ จซึ่งมีประเด็นที่สำ� คัญคือ ท�ำให้เกษตรกรสามารถผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรี ยไ์ ด้ตรงตามเป้ าหมายที่กำ� หนด ทั้งด้านคุณภาพและผลผลิต ท�ำให้มี
รายได้จากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยไ์ ด้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีความส�ำเร็ จ
ในการจัดการฟาร์มข้าวหอมมะลิอินทรี ยส์ ำ� คัญก็คือ การบริ หารจัดการฟาร์ม และการท�ำ
บัญชี ครัวเรื อน ตามล�ำดับ สอดคล้องกับแนวคิดของธนรักษ์ เมฆขยาย (2550) ที่ว่า
ความเข้าใจเรื่ องต้นทุนการผลิตมีความส�ำคัญและมีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจการจัดการ
ของเกษตรกร ซึ่ งเรื่ องของต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตที่เกษตรกรสามารถน�ำไปใช้
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ประโยชน์ เกษตรกรจ�ำเป็ นต้องท�ำบัญชีฟาร์มตลอดจนการวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม ที่เรี ยกว่า
ระบบการท�ำบัญชีฟาร์ม นอกจากนี้พนั ธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ และศุภพร ไทยภักดี (2552)
และผลการศึกษาของ นิติพงษ์ ส่ งศรี โรจน์ (2550) ที่ศึกษาเรื่ องความสามารถในการท�ำบัญชี
ครัวเรื อนที่มีผลเชิ งต่อบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิต แต่มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือ
ความสามารถในการท�ำบัญชีครัวเรื อนเป็ นปัจจัยที่มีความส�ำคัญเป็ นอันดับสุ ดท้าย เพราะ
การท�ำบัญชีครัวเรื อนมีความยุง่ ยาก มีรายละเอียดมากและเกษตรกรส่ วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับชั้นประถมศึกษา
2. ปั จจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อ
ความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้ เนื่ องจากเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่ มีประสบการณ์ปลูกข้าว
มานานกว่า 20 ปี ผนวกกับการได้รบั การอบรมให้ความรู ้อย่างสม�่ำเสมอจากเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ ม
ทั้งของภาครัฐและบริ ษทั ผูร้ ับซื้ อ และการได้รับค�ำแนะน�ำจากเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
รวมถึงการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับการปลูกข้าว ตลอดถึงวิธีการปลูกที่ไม่ยงุ่ ยาก
สามารถปรับใช้กบั การท�ำนาแบบดั้งเดิมได้ นอกจากนั้นวัตถุดิบที่ใช้วิธีการปลูกข้าว
แบบอินทรี ยก์ ็สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และยังประโยชน์ที่ได้รับคือ การลดต้นทุน
การผลิต ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ลดความเสี่ ยงจากสารเคมี
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตรกรเองก็ยงั ได้พฒั นา
ความรู ้และเทคโนโลยีอยูเ่ สมอ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุศรา ลิ้มนิรันดร์กลุ
และพฤกษ์ ยิบมันตะสิ ริ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง นวัตกรรมทางเกษตรที่สนับสนุนระบบ
การผลิตข้าวอินทรี ยเ์ กษตรกรรายย่อยภาคเหนือ งานวิจยั สรุ ปว่า ความยัง่ ยืนของข้าวอินทรี ย ์
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่สัมพันธ์กนั เช่น เทคโนโลยี กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
การติดตาม และการสื บสานถึงแหล่งผลิตและความเชื่อถือของผูบ้ ริ โภค และสิ่ งที่ทา้ ทาย
ในอนาคต คือ การผนวกความหลากหลายชีวภาพทางการเกษตรในห่ วงโซ่ มูลค่าของ
ข้าวอินทรี ยแ์ ละการปรับปรุ งกลไกตลาดที่สร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
3. ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ มีความสัมพันธ์ต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งลักษณะของ
การจัดการความรู ้ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ประกอบด้วย การรับรู ้เรื่ อง
การปลูกข้าวอินทรี ย ์ จากประสบการณ์ของตนเอง การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ การแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู ้ ทักษะ ประสบการณ์กบั เพือ่ นเกษตรกรด้วยกัน การอบรม ศึกษาดูงาน และการแนะน�ำ
จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มของภาครัฐและเอกชน การน�ำความรู ้มาปฏิบตั ิ ซึ่ งเกษตรกรได้ให้
ความส�ำคัญกับการจัดการความรู ้กบั การปฏิบตั ิแบบเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็ จ
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ในการปลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรี ย ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราวรรณ โรจนพรทิพย์ (2556)
ที่พบว่า การท�ำอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความส�ำเร็ จได้น้ นั ต้องอาศัย องค์ความรู ้
เทคโนโลยี และการบริ หารจัดการ เพื่อการผลิตสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
มีรายได้ที่มน่ั คงเช่นเดียวกับการศึกษาของเทพ เพียมะลัง (2556) ที่ศึกษาเรื่ องการเข้าสู่
มาตรฐานข้าวคุณภาพสู งของสมาชิกเครื อข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ว่าปั จจัย
ส่งเสริ มการผลิตในประเด็นการพัฒนากลุม่ เกษตรกรให้รบั รองมาตรฐานข้าวสูงต้นแบบนั้น
ควรถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เกษตรกรให้มีความรู ้ในการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน และควรมี
การจัดฝึ กอบรมในมาตรฐานการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยส์ ากล เพือ่ เตรี ยมพร้อม
ในการสู่ การขอรับรองมาตรฐานและเป็ นการเพิ่มศักยภาพให้กบั เกษตรกร

ข้ อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
หอมมะลิอินทรี ย ์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ พบประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผูว้ จิ ยั
จัดท�ำเป็ นข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะส� ำหรับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากผลการวิจยั พบว่าปัจจัยด้านการจัดการฟาร์มส่ งต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ยเ์ ป็ นอันดับแรก การจัดการฟาร์มข้าวอินทรี ยใ์ ห้สำ� เร็ จได้ตอ้ ง
อาศัยปั จจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็ นสิ่ งสนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถมีผลผลิตได้ตามมาตรฐาน รวมถึงความสามารถในการจัดการความรู ้ของเกษตรกร
ในการจัดการฟาร์มและการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น ข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรประสบความส�ำเร็ จเพิ่มขึ้น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนควรให้ความสนใจ ดังนี้
1. ควรหาวิธีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีระบบการจัดการฟาร์มข้าวอินทรี ย ์ รวมถึง
การก�ำหนดแผนการจัดระบบที่เหมาะสมและส่ งเสริ มให้เกษตรมีโอกาสเข้าร่ วมอบรม
สัมมนาอยูเ่ สมอเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทนั สมัย มีความรู ้เกี่ยวกับการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการฟาร์มเพือ่ ให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาด และเพื่อเป็ นทางเลือกของเกษตรกรที่นอกจากจะผลิตเพื่อการส่ งออกแล้ว
ยังสามารถขยายการผลิตเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ เพื่อสุ ขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีท้ งั ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
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2. ควรให้ความส�ำคัญกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่การปลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ ห้มากขึ้น โดยการส่ งเสริ มด้านวิชาการ ด้านปัจจัยการผลิตที่ช่วยลด
ต้นทุนเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต การสนับสนุนการสร้างเครื อข่าย
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยม์ ากขึ้น
3. ควรหาวิธีการทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเกษตรกรในการบริ หาร
จัดการการวางแผนการผลิต ในสถานการณ์ที่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพื่อลดความ
เสี่ ยงในการผลิต เช่น การเตรี ยมพื้นที่ปลูกที่อาจเสี่ ยงต่อภาวะฝนแล้ง หรื อน�้ำท่วม การใช้
เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การก�ำจัดโรค และศัตรู พืช เป็ นต้น เพื่อเกษตรกรและผูท้ ี่สนใจใน
การผลิตข้าวอินทรี ยจ์ ะได้มีการเตรี ยมพร้อมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
4. ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ ห้มากขึ้น
เพราะเกษตรกรรายย่อยส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถจัดการบริ หารอุปทานข้าวตามที่เป็ น
ที่ตอ้ งการของตลาด ซึ่งการรวมกลุ่มอาจจะเป็ นแนวทางในการบริ หารการตลาดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะส� ำหรับท�ำวิจยั ครั้งต่ อไป

1. จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั พบว่าปั จจัยด้านการจัดการฟาร์ม เป็ นปั จจัยที่พยากรณ์
ความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ เป็ นอันดับแรก จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า
การจัดการฟาร์ มที่ดีน้ นั ควรจะมีลกั ษณะที่สำ� คัญเป็ นอย่างไร หรื อจะต้องมีส่ิ งใดเป็ น
องค์ประกอบ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั เกษตรกรและผูท้ ี่สนใจต่อไป
2. จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ให้ความส�ำคัญกับปั จจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จึงเป็ นที่น่าสนใจในการศึกษา แนวทางการปฏิบตั ิแบบเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกร โดย
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศด้านต่างๆ
ที่สามารถให้คำ� แนะน�ำและหาค�ำตอบได้อย่างรวดเร็ วและแม่นย�ำให้กบั เกษตรกร เพื่อทัน
ต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของประเทศและโลก เพื่อเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำไปสู่ ขอ้ ค้นพบเพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรประสบความส�ำเร็ จ
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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