
บทท่ี 5 

 
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการวิจัยและผลการวิจัยดังนี้  

1.เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม 

2.เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยทางการเกษตร สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมกับความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหม 

3.เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
วิธีดําเนินการวิจัย  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชียงใหม 

จํานวนทั้งหมด 11,349 คน ในพื้นที่ 14 อําเภอ จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 74,122 ไร 
โดยการสุมตัวอยางรอยละ 50 ของพื้นที่ที่ศึกษาทั้งหมด ได 7 อําเภอ แลวจึงทําการเลือกพื้นที่ที่
ศึกษาอําเภอละ 1 ตําบล ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 386 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณโดยแบงแบบสัมภาษณเปน 3 ตอน คือ ขอมูล
เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรพื้นฐานดานการเกษตร เศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกร เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/อุปสรรค ในการทําการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและขอเสนอแนะตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ(ส.ป.ก. อบต. หนวยงานอื่นๆ ฯลฯ) แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ซ่ึงประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอมูล รายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไป และสถิติที่วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร อิสระและ
ตัวแปรตามใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนสามารถสรุปไดดังนี้ 
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1. ขอมูลเก่ียวกับดานลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรใน 
เขตปฏิรูปท่ีดิน 
 จากการศึกษา พบวา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสวนใหญ รอยละ 66.80 เปนเพศชาย โดย
มีอายุเฉลี่ย 49.39 ป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98.40 สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 
87.60 มีระดับการศึกษาจบชั้น ป.4 รอยละ 49.5 มีสมาชิกครัวเรือนโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.09 คน 
โดยมีแรงงานที่ใชในการเกษตรเฉลี่ย 2.08 คน จํานวนพื้นที่เฉลี่ย มีจํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ทั้งหมดของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลี่ย 8.23 ไร และสวนใหญเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมี
รายไดครัวเรือน นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท รอยละ 45.1 สวนการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเกษตรกรปลูกพืชไร รอยละ 37.00 ปลูกพืชสวน รอยละ 78.00 มี
เกษตรกรเลี้ยงสัตว รอยละ 15.00 เกษตรกรประกอบอาชีพอ่ืนๆ รอยละ 2.10 โดยเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินมีลักษณะการทําการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว รอยละ 45.9 

2. ขอมูลเก่ียวกับดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการผลติ และดานการตลาดกับแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
 ความตองการ และสภาพปญหาในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดาน
โครงสรางพื้นฐาน คือ ความตองการสาธารณูปโภค อุปโภค ในพื้นที่ทําการเกษตร (ไฟฟา) คิดเปน
รอยละ 3.69 รองลงมา คือ ความตองการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
(ถนนเขาแปลงเกษตร) คิดเปนรอยละ 3.47 และความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร(ปรับปรุง
ระบบการสงน้ํา) คิดเปนรอยละ 3.20  
 ความตองการ และสภาพปญหาในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดาน
ผลิต คือ ความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงานตางๆ (ปุย) คิดเปนรอยละ 3.88 
รองลงมาคือ ความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงานตางๆ (สารกําจัดวัชพืช/ศัตรูพืช) 
คิดเปนรอยละ 3.79 และความตองการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต คิดเปนรอยละ 3.63 
 ความตองการ และสภาพปญหาในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดาน
ตลาดและการจัดการ คือ ความตองการใหหนวยงานตางๆ หาตลาดเพื่อจําหนายผลผลิต คิดเปนรอย
ละ 3.99 รองลงมาคือ ความตองการจัดตั้งกลุม/รวมกลุมเพื่อจําหนายผลผลิต คิดเปนรอยละ 3.60 
และ ความตองการความรูในเรื่องบริหารจัดการกลุม คิดเปนรอยละ 3.56  

3. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  (แนวทางในการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน) 

ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับแนวทางในการพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสรางพื้นฐาน 
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จากผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ สามารถสรุปไดวามีตัวแปร 5 ตัว คือ 
อาชีพปลูกพืชไร อาชีพปลูกพืชสวน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว รายไดจากการเลี้ยงสัตว ภาวะหนี้สินจาก
ธนาคารพานิชย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสําคัญทางสถิติกับแนวทางในการพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ประเด็นท่ี 2 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับแนวทางในการพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการผลิตพืชและสัตว 

จากผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ สามารถสรุปไดวามีตัวแปร 4 ตัว คือ 
อาชีพปลูกพืชไร อาชีพปลูกพืชสวน รายไดจากการเลี้ยงสัตว ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. มีความ
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสําคัญทางสถิติกับแนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

ประเด็นท่ี 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับแนวทางในการพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการตลาดและการจัดการ 

จากผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ สามารถสรุปไดวามีตัวแปร 5 ตัว คือ 
ระดับการศึกษา พื้นที่อยูอาศัยในเขต ส.ป.ก. อาชีพปลูกพืชสวน รายไดในครัวเรือน รายไดจากการ
ปลูกพืช มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสําคัญทางสถิติกับแนวทางในการพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 การพิสูจนสมมติฐาน จากผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม (แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน) โดยวิธีการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน พบวา มีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธกับแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน แยกเปนประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล คือ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับ แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานการตลาด
และการจัดการ 

ประเด็นท่ี 2 ปจจัยทางการเกษตร คือ พื้นที่อยูอาศัยในเขต ส.ป.ก. อาชีพปลูกพืชไร อาชีพ
ปลูกพืชสวน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ แนวทางในการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการผลิตพืชและสัตว  และ
ดานการตลาดและการจัดการ 

ประเด็นท่ี 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม คือ รายไดในครัวเรือน รายไดจากการปลูกพืช
รายไดจากการเลี้ยงสัตว ภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชย ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. มีความสัมพันธ
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานการผลิตพืชและสัตว และดานการตลาดและการจัดการ 
 จึงพิสูจนสมมติฐานไดวาพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยทางการเกษตร สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลตอแนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

4. ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการทําการเกษตรในเขตพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรพบปญหา ดินในบางพื้นที่ ดินมีคุณสมบัติในการอุมน้ํามาก
เกินไปทําใหสามารถกักเก็บน้ําไดดีมากจึงทําใหในฤดูฝนจึงเกดน้ําทวมในบริเวณที่ทําการเกษตร
ดังกลาว แตในบางพื้นที่ที่ดินมีคุณสมบัติในการอุมน้ําไดนอยทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําไดในฤดู
แลงจึงทําใหเกิดความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ ซ่ึงเกิดจากมีการใช
ปุยเคมีและมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มากเกินความจําเปนในพื้นที่เดิมติดตอกันเปนเวลานาน จึง
สงผลกระทบตอการใหผลผลิตของพืชที่ปลูกในเขตปฏิรูปที่ดิน ถนนเขาแปลงเกษตรชํารุดเสียหาน
และบางพื้นที่ยังไมมีถนนเขาแปลงเกษตร เนื่องจากถนนเดิมเปนถนนดินซึ่งงายตอการชะลางจาก
น้ําฝนและทําใหหนาถนนเปนหลุมเปนบอยากตอการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และในบางพื้นที่
ที่ยังไมมีถนนเขาแปลงเกษตรนั้นมีสาเหตุจากเสนทางเดิมนั้นเปนทางสําหรับการเดินเทา ทําใหมี
ลักษณะแคบและเขาออกลําบาก ไมมีไฟฟาเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ทําการเกษตรและใกลเคียง 
เนื่องจาก เขตพื้นที่เพาะปลูกสวนใหญอยูหางไกลจากตัวชุมชน การขยายเขตไฟฟายังไมครอบคลุม 
ซ่ึงเกษตรกรจําเปนตองใชไฟฟาเพื่อการสูบน้ํา (เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา) แตปจจุบันเกษตรกรได
แกปญหาโดยการใชเครื่องสูบน้ําแบบใชเชื้อเพลิงจึงทําใหส้ินเปลืองตนทุนในการทําการเกษตรเปน
อยางมาก ปญหาโรคแมลงระบาด ในแปลงเกษตร เกษตรกรไดมีการใชสารเคมีฉีดพนเพื่อควบคุม
และปองกันเพียงอยางเดียวทําใหเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต ปญหาพื้นที่ที่ไดรับสิทธิในการเขา
ทําประโยชนไมเพียงพอตอการเพาะปลูก ทําใหการทําการเกษตรในพื้นที่มีรายไดจากการขาย
ผลผลิตนอยกวาตนทุนการผลิต ราคาผลผลิตตกต่ําเนื่องจากเมื่อผลผลิตออกมาแลวไมมีตลาด
รองรับอยางเพียงพอ จึงทําใหผลผลิตลนตลาด และถูกพอคาคนกลางกดราคาเนื่องจากสวนใหญการ
ขายผลผลิตจะเปนในลักษณะใหพอคาคนกลางเขามารับซื้อเอง จึงไมสามารถกําหนดราคาได และ
ขาดแคลนแรงงานในการทําการเกษตร เนื่องจากสวนใหญเกษตรกรที่ทําการเกษตรเปนผูหญิง และ
วัยใกลสูงอายุ ซ่ึงแรงงานรุนใหมโดยมากจะเขามาทํางานในเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมมากกวา 
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5. แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
เกษตรกรตองการใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาชวยเหลือในการตรวจสภาพดิน เพื่อให

ทราบถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในการปลูกพืช ในดินแตละพื้นที่ 2.เกษตรกรตองการให 
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม และ องคการบริหารสวนตําบลในตําบลที่มีพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดินมีการทํางานแบบบูรณาการ ทํางานแบบมีสวนรวม ใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
และ องคการบริหารสวนตําบลในตําบลที่มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินชวยจัดหาตลาดหรือแหลงรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อชวยเหลือปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ตองการใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมพื้นที่เกษตร เพื่อเปนการชวยลดตนทุนการผลิต พรอม
ทั้งการสงเสริมเกษตรกรใหเขาสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรตองการให สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพิ่มการกูยืมใหแก
เกษตรกรใหพอเพียง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางเรงดวน เชน 
อางเก็บน้ํา สระน้ําประจําไรนา ระบบชลประทาน ระบบการจัดการน้ํา ฯลฯ และตองการให
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม พิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเขาทําประโยชนใน
เขตปฏิรูปที่ดินใหเปนโฉนด หรือเอกสารสิทธิ์อ่ืนๆ 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม หาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
ปจจัยทางการเกษตร สภาพเศรษฐกิจและสังคมกับความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม รวมทั้งปญหา อุปสรรคในการทําการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดินและเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏดังน ี้ 

1.ความตองการการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ความตองการการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อยูในระดับปานกลาง โดยเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีความตองการสาธารณูปโภค อุปโภค ในพื้นที่ทําการเกษตร (ไฟฟา) เนื่องจาก
สภาพการทําการเกษตรในปจจุบันมีความตองการใชไฟฟาเพื่อการเกษตรเปนอยางมากเพราะ
สามารถชวยลดตนทุนการผลิต เชน การสูบน้ําเขาสูแปลงเกษตรดวยเครื่องสูบน้ําระบบไฟฟา เพราะ
สวนใหญการทําการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจะอยูหางไกลและอยูนอกเขตของชุมชน และยัง
ตองการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร (ถนนเขาแปลงเกษตร) เพื่อความ
สะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนซึ่งมีความยากลําบากในการขน
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ยายและเกิดความเสียหายแกผลผลิตจึงทําใหคุณภาพของผลผลิตลดลงและสงผลทําใหราคาลดลง
สวนความตองการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร (ปรับปรุงระบบการสงน้ํา) สวนใหญเกษตรกรตองการ
ใหมีการจัดระบบการสงน้ําใหมเนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรอยูหางไกลจึงเกิดปญหาการสงน้ําไม
ทั่วถึง เกิดปญหาการแยงน้ํากันระหวางตนน้ําและทายน้ํา ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ 

2. ความตองการการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ดานการผลิตพืชและ
สัตว ความตองการการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อยูในระดับปานกลาง โดย
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีความตองการ การสนับสนุนปจจัยการผลิตจากหนวยงานตางๆ คือ 
ปุย และสารกําจัดวัชพืช/ศัตรูพืช และความตองการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ซ่ึงสอดคลองกับ 
นที (2544) กลาววา เกษตรกรที่ไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินสวนใหญมีฐานะยากจน ไมสามารถ
พัฒนาชีวิตและความเปนอยูของตนใหดีขึ้นได ประกอบกับที่ดินของรัฐที่นํามาปฏิรูปสวนใหญเปน
ที่ดินแปลงใหญ แตสวนใหญจะเปนดินเลว ทําการเกษตรไมไดดี เกษตรกรสวนใหญจะประสบ
ความลําบาก เกษตรกรจึงมีความตองการสนับสนุนสิ่งตางๆที่กลาวมาแลวในระดับมากเพื่อนําไป
ปรับปรุงพื้นที่ทําการเกษตรของตนใหดีขึ้น ผลผลิตจะไดเปนที่ตองการของตลาด 

3.ความตองการการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ดานการบริหารและการ
จัดการ ความตองการการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อยูในระดับปานกลาง โดย
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีความตองการ ใหหนวยงานตางๆ หาตลาดเพื่อจําหนายผลผลิต ซ่ึง
สอดคลองกับ ยุพา (2541) กลาววา ประชากรเกือบทั้งหมดไมทราบวาจะมีการจัดตั้งตลาดซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย แตประชากรสวนใหญ (รอยละ 92.51) คือเกษตรกร รอยละ 
85.37 ภาคเอกชนรอยละ 98.21 และภาครัฐ รอยละ 96.00 มีความเห็นวา ตลาดซื้อขายสินคาเกษตร
ลวงหนาแหงประเทศไทยนาจะมีประโยชนตอผูที่เกี่ยวของในดานตางๆ เชน ทําใหราคาสินคา
เกษตรมีเสถียรภาพ ลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม ประหยัดงบประมาณ
ของภาครัฐในการเขาแทรกแซงราคาสินคาเกษตร ซ่ึงนําไปสูความมั่นคงในรายไดของประชาชน 
และรัฐบาลควรมีนโยบายและบทบาทในการจัดตั้งตลาดซื้อขายสินคาเกษตรดังนี้ 

1.นโยบายและมาตรการแทรกแซงราคาและปริมาณสินคา รัฐบาลตองลดมาตรการอุดหนุน
หรือควบคุมปริมาณสินคา และลดการแทรกแซงตางๆลงได ถาเกิดปญหาราคาสินคาสูงหรือต่ํา
เกินไป รัฐอาจจะทําการแทรกแซงไดโดยผานกลไกตลาด 

2.การพัฒนาปจจัยพื้นฐานการตลาด ไดแก ระบบการติดตอส่ือสาร การคมนาคมการเก็บ
รักษาเปนตน ซ่ึงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เชน การพัฒนาระบบโทรศัพท การสื่อสารรูปแบบ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา นอกจากนี้ การพัฒนา
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เสนทางคมนาคมก็เปนการสนับสนุนใหเกิดความสะดวกในการขนถายสินคาและการสงมอบสินคา 
ดังนั้น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีผลตอการดําเนินงานของตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

3.บทบาทในการพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ เนื่องจากสินคาที่จะทําการซื้อขายในตลาด
ลวงหนานั้น จะตองระบุถึงคุณภาพของสินคา ถาหากสินคาไมไดคุณภาพมาตรฐานจะทําใหเกิด
ปญหาในการดําเนินงานของตลาด 

4.บทบาทในการควบคุมดูแลตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ก็คือ กฎหมายควบคุม
ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ดังนั้นรัฐบาลตองออกกฎหมายเพื่อใหมีการควบคุมอยาง
เครงครัด 

5.บทบาทในดานการเผยแพรความรู เกี่ยวกับตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาให
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบและเขาใจถึงประโยชนของตลาดฯเพื่อจูงใจใหผูที่เกี่ยวของและสนใจ
มาทําการซื้อขายในตลาดฯเพื่อกระจายความเสี่ยงดานราคาสินคาออกไป รองลงมาคือ ความ
ตองการจัดตั้งกลุม/รวมกลุมเพื่อจําหนายผลผลิต และความตองการความรูในเร่ืองบริหารจัดการ
กลุม ซ่ึงสอดคลองกับ สุริยา (2536) กลาววา การมีสวนรวมในงานกลุม ก็เปนปจจัยหนึ่ง ที่ทําให
กลุมเกษตรกรประสบความสําเร็จ กรณีสวนรวมในงานกลุมนี้ หมายถึง การรวมตัวเปนกลุมผูผลิต 
การรวมกันซื้อขายผลผลิต การรวมกันวางแผนและดําเนินกิจกรรมการผลิตการแสดงขอคิดเห็นและ
นําขอคิดเห็นมาอภิปรายรวมกัน การเขาประชุมสามัญประจําป การรวมกันพัฒนาหมูบาน ฯลฯ เมื่อ
เกษตรกรมีสวนรวม เกษตรกรก็จะมีกําลังใจในการผลิต ในการทํางานอันยังผลใหเกิดความสําเร็จ
ของกลุมไดในที่สุด นิธิ (2532) กลาววา การพัฒนาที่จะเปนผลดีและเปนธรรมนั้น ประชาชนจะมี
สวนรวม เพราะประชาชนตองตัดสินใจและโอนออนตอความแตกตางของทองถ่ิน แตในปจจุบัน
ทางราษฎรรูนอย ฉลาดนอย มานะนอย ระเบียบนอย ฯลฯ ขืนปลอยใหมีสวนรวมในการพัฒนา ถึง
ขั้นวางเปาหมายและแนวทางเอง ก็จะโกงกิน หรือถูกเขาหลอก หรือแยงชิงกันเอง จนกระทั่งการ
พัฒนาลมเหลว ผูวิจัยคิดวาความคิดดังกลาวเปนความคิดที่ดูถูกภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรม
ชุมชนเปนอยางยิ่ง เพราะเกษตรกรเขามีความรู ความสามารถ ถาเขาไมมีความสามารถเขาจะ
สามารถดํารงชีวิต เขาจะสามารถเลี้ยงครอบครัว เขาสามารถดูแลรักษาตัวเองและครอบครัวได
อยางไร เจาหนาที่สงเสริมจะตองยกยองความสามารถของเกษตรกร ถาเจาหนาที่สงเสริมดูถูก
เกษตรกรเสียแลว เขาก็จะทํางานกับเกษตรกรไมได 
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ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด

เชียงใหม ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา ปจจัยสวนบุคคลคือ ระดับการศึกษา มีผลตอการพัฒนาใน

ดานการตลาดและการจัดการ คือความรูสงผลใหมีความตองการการจัดการ เชน การรวมกลุมหรือ
การบริหารจัดการกลุม ดังนั้นตัวเกษตรกรเองควรไดรับคําแนะนําและสงเสริมจากหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือเพื่อใหเกิดกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาในอาชีพการเกษตร และใหเกษตรกรสามารถ
ชวยตัวเองและประกอบอาชีพการเกษตรอยางยั่งยืนได 

2. จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา ปจจัยทางการเกษตร คือ พื้นที่อยูอาศัยในเขต ส.ป.ก. อาชีพ
ปลูกพืชไร อาชีพปลูกพืชสวน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ควรไดรับการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
จากหนวยงานผูรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกรในพื้นที่อยางแทจริง เชน การ
สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพื้นที่ครอบครอง การปรับปรุงดานโครงขายคมนาคมและ
ปรับปรุงเรื่องแหลงน้ํา และยังสามารถสงผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานการจัดการและการตลาด 
 3. จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา สภาพเศรษฐกิจและสังคม คือ รายไดในครัวเรือน รายได
จากการปลูกพืชรายไดจากการเลี้ยงสัตว ภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชย ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. มี
ผลตอการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ดังนั้นภาครัฐ ตองมีนโยบายหรือโครงการที่สามารถจะชวยลด
ภาระทางการเงินโดยเฉพาะ หนี้สินจาก ธ.ก.ส.และธนาคารพานิชย หรือการผักชําระหนี้ของ
เกษตรกรที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดิน อีกทั้งการสนับสนุนการใหเงินทุนกูยืมเพิ่มเติมซึ่งอาจเปนไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันอยางเรงดวน 
  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

เพื่อใหการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหม ใหมีความครอบคลุมและตรงประเด็นที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม มากขึ้น จึงมีขอเสนอแนะ
ในการทําวิจัยในครั้งตอไปดังนี้ 

1.ควรศึกษาถึงบทบาทของเจาหนาที่ปฏิรูปที่ดินที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรวา ควรมีบทบาทอยางไร และมีแนวทางปฏิบัติอยางไร ใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาไดอยางมั่นคงและตอเนื่อง 

2.ควรมีการศึกษาและประเมินโครงการตางๆที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดนําไปปฏิบัติ
วามีความสําเร็จผลมากนอยเพียงใด และตรงกับความตองการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
หรือไม 
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3.ควรมีการจัดทําเวทีชุมชนกอนลงมือทําวิจัยจริงเพื่อถามปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความ
ตองการและสภาพปญหาในการทําการเกษตรที่พบของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหไดตัว
แปรอื่นๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการวิจัยไดดียิ่งขึ้น 

4.ควรศึกษาถึงการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินวามีการใชประโยชน
อยางถูกตองหรือไม ตลอดจนการครอบครองสิทธิ์ และการมอบโอนกรรมสิทธิ์ วามีความถูกตอง
ตามขอกําหนดมากนอยเพียงใด 
 


