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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วประมาณ 56 – 58 ลา้นไร่ ไดผ้ลผลิตปีละประมาณ 28.0 – 30.0 
ลา้นตนัขา้วเปลือก มูลค่าปีละประมาณ 180,000 - 200,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของเกษตรกร 
อีกทั้ งยงัเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญสามารถสร้างรายได้และน าเงินตราเข้าประเทศปีละประมาณ 
80,000 - 100,000 ลา้นบาท (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553) 

แมว้า่ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีส่งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่ก็ไม่สามารถก าหนด
ราคาขา้วในตลาดโลกได ้เกษตรกรยงัคงประสบปัญหาราคาขา้วท่ีผนัผวนมาโดยตลอด เน่ืองจากขา้ว
เป็นสินค้าเกษตรท่ีไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้นาน และมีความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท่ีมกัเกิดข้ึน
บ่อยคร้ังในแต่ละฤดูการผลิต นอกจากนั้นผลผลิตขา้วมกัจะลน้ตลาดในช่วงฤดูการเก็บเก่ียว และขาด
ตลาดในช่วงนอกฤดูการเก็บเก่ียว ประกอบกบัลกัษณะพื้นท่ีเพาะปลูก ส่วนใหญ่ของเกษตรกรจะเป็น
พื้นท่ีนาขนาดเล็ก กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป ส่งผลใหอ้ านาจในการต่อรองราคาข้ึนอยูก่บัผูป้ระกอบการ
รับซ้ือขา้วเปลือกเป็นส่วนใหญ่ (ด ารงศกัด์ิ และก่อเกียรติ, 2542) 

โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกถือวา่เป็นมาตรการท่ีส าคญัมาตรการหน่ึงท่ีรัฐบาลน าออกมาใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาแก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อยกระดบัราคาขา้วให้สูงข้ึนทั้งระบบ 
สร้างเสถียรภาพของราคาขา้ว เป็นการเพิ่มอ านาจในการต่อรองราคาให้กบัเกษตรกร ท าใหเ้กษตรกรมี
รายไดเ้พิม่ข้ึน 

เกษตรกรมีโอกาสขายขา้วเปลือกไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึนดว้ยการน ามาจ าน ากบัหน่วยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบ โดยใช้ขา้วเปลือกท่ีเก็บเก่ียวไดเ้ป็นหลกัประกนัเงินกู ้แลว้ไถ่ถอนออกมาขายภายหลงัท่ี
ราคาขา้วไดป้รับเพิ่มข้ึน ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บของโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก คือ การยกระดบัรายได ้
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และชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของเกษตรกร และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดว้ยการขยายตวั
ของการบริโภคภายใน(กรมการคา้ภายใน, 2556) 

เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวในจังหวดัล าพูนเร่ิมเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2554/2555 โดยในการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2554/2555 ของจงัหวดั
ล าพูน มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี จ  านวน 13,598 คน เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ
รับจ าน าขา้วเปลือกนาปี จ านวน 1,234 คน เกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปรัง ปีการผลิต 
2554/55 จ านวน 3,933 คน เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปรัง จ านวน 792 คน ซ่ึงมี
โรงสีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 2 โรง ในพื้นท่ี 2 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองล าพูน และอ าเภอแม่ทา (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2554 : ออนไลน์) 

โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ไดมี้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
นาปี จ านวน 13,373 ครัวเรือน เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปี จ านวน 5,287  คน 
เกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปรัง ปีการผลิต 2555/56 จ  านวน 3,893 คน เกษตรกรเขา้
ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปรัง จ านวน 2,296  คน มีโรงสีเข้าร่วมโครงการจ านวน 3 
โรง ในพื้นท่ี 3 อ  าเภอ คือ อ าเภอป่าซาง อ าเภอบา้นธิ และอ าเภอแม่ทา (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556 : 
ออนไลน์)  

จะเห็นได้ว่าเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปีการผลิต 2554/2555 และปีการผลิต 2555/2556 การเขา้
ร่วมโครงการจ าน าขา้วเปลือกของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัล าพูน มีอตัราการขยายตวัในฤดูนาปี
เป็น 466.37% และฤดูนาปรังเป็น 298.90%  

แต่บนพื้นฐานของความส าเร็จดงักล่าว ยงัมีขอ้จ ากดัอีกมากมายท่ีท าให้โครงการไม่ประสบ
ผลส าเร็จทั้งหมด 100% ไดแ้ก่ เกษตรกรยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและวตัถุประสงค ์
คุณลกัษณะและเง่ือนไขของโครงการเน่ืองจากปัญหาของการประชาสัมพนัธ์ ปัญหาในการให้บริการ
แก่เกษตรกรของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ  ปัญหาการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงการฯ นอกจากน้ีโรงสีข้าวท่ีเข้าร่วมโครงการในจงัหวดัล าพูนยงัมีปริมาณน้อยไม่สมดุลกับ
จ านวนครัวเรือนของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ และยงัไม่ครอบคลุมในทุกอ าเภอของจงัหวดัล าพูน
ส่งผลให้เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในบางอ าเภอซ่ึงห่างไกลจากท่ีตั้งของโรงสีท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไม่ไดรั้บ
ความสะดวกในการร่วมโครงการ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการหลายอยา่งท่ีไม่ตรง
ตามความตอ้งการของเกษตรกร  
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จากปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ขั้นตอนการปฏิบัติของการด าเนินการ
โครงการรับจ าน าขา้วจนก่อให้เกิดค าถามวา่โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกสามารถช่วยเหลือเกษตรกร
ได้จริงหรือไม่อย่างไร ประกอบกับโครงการรับจ าน าข้าวเป็นหัวข้อท่ีเป็นท่ีถกเถียงกันในกลุ่ม
นกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนในขณะน้ียงัขาดขอ้มูลท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมและผูท่ี้รวบรวมศึกษาวจิยั
เก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในภาพรวมของจงัหวดัล าพนู  

ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเขา้ร่วมโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก การ
ด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก รวมถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน ซ่ึงขอ้คน้พบจะท าให้ทราบว่า เกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก หรือไม่ อย่างไร มีปัจจยัใดบา้งท่ีสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของ
เกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก โดยหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
สามารถน าขอ้คน้พบจากการวจิยัซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัไปประกอบการวางแผนในการพฒันา ปรับปรุง
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของรัฐบาล ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาราคาขา้ว และสินคา้เกษตร
อ่ืนๆ อนัจะก่อใหป้ระโยชน์ท่ีแทจ้ริงแก่เกษตรกร 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดั
ล าพนู 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
ในจงัหวดัล าพนู 

3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรจากการเขา้ร่วมโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพนู 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึง ความพึงพอใจของเกษตรกร ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของเกษตรกร ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก ซ่ึงหน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้คน้พบจากการวิจยัซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
ส าคญัไปประกอบการวางแผนในการพฒันา ปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของรัฐบาล หรือ
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มาตรการแกไ้ขปัญหาราคาขา้ว นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นแนวทางส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรผูป้ลูกขา้วให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรต่อไป 

1.4 สมมติฐำนในกำรวจัิย 

มีปัจจัยบางประการด้านลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเข้าร่วม
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจของเกษตรกร
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี ท าการศึกษาเฉพาะเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการผลิต 
2555/2556 ในจงัหวดัล าพนู 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน มีการ
ก าหนดตวัแปรอิสระคือ ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเขา้ร่วมโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือก และปัจจยัอ่ืน ๆ ปัจจยัเหล่าน้ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์กบัระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม โดยสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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                         ตัวแปรอสิระ       
             (Independent Variables)     
 
 
  
 
                                                                                                                        ตัวแปรตำม 
                                                                                                              (Dependent Variable)                                
                                                                                                                        
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 นิยำมศัพท์ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีจ าน าผลผลิตขา้วเปลือกกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

1. ลกัษณะพืน้ฐำนส่วนบุคคล สภำพเศรษฐกจิ
และสังคม 
1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ                                                                                                                                      
1.3 ระดบัการศึกษา 
1.4 ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว 
1.5 รายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร  
1.6 จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
1.7 การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร 
1.8 ขนาดพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 
1.9 พื้นท่ีการผลิตขา้ว 
1.10 ปริมาณขา้วเปลือกท่ีผลิตได ้
2. กำรเข้ำร่วมโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลอืก    
2.1 ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมโครงการ 
2.2 แหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกท่ีไดรั้บ 
2.3 ปริมาณขา้วเปลือกท่ีเขา้ร่วมจ าน า  
2.4 การไถ่ถอนขา้วเปลือกท่ีจ าน าคืน 
3. ปัจจัยอืน่ๆ      
3.1 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการ 
รับจ าน าขา้วเปลือก 
           
         

ควำมพงึพอใจของเกษตรกรต่อ
โครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลอืก 
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โครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลอืก หมายถึง โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ซ่ึงรับจ าน าทั้งขา้วเปลือกใน
ยุง้ฉางของเกษตรกร และรับจ าน าใบประทวน รับฝากขา้วเปลือกท่ีเกษตรกรน าไปฝากเก็บไวท่ี้หน่วย
รับฝากขา้วเปลือกท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำว หมายถึง จ านวนปีท่ีเกษตรกรเร่ิมตน้ปลูกขา้วจนถึงปัจจุบนั 

กำรเป็นสมำชิกสถำบันกำรเกษตร หมายถึง กลุ่มสมาคมหรือองคก์รท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกร หมายถึง เพื่อด าเนินธุรกิจ ให้บริการหรืออ านวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพ โดยมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเกษตรกรเป็นสมาชิก 

ประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลอืก หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรเคย 

เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 

กำรไถ่ถอนข้ำวเปลือก หมายถึง การน าเงินไปช าระหน้ีค่าจ าน าขา้วเปลือกเพื่อขอรับขา้วคืนกบั
หน่วยรับจ าน า 

ควำมพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจน ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีดีหรือ
ประทบัใจท่ีเกิดข้ึนของเกษตรกรท่ีมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ดงัน้ี 

1) การข้ึนทะเบียนเกษตรกรและการออกใบรับรอง 
2) การน าขา้วเปลือกไปส่งมอบท่ีหน่วยรับจ าน าขา้วเปลือก 

ควำมคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อ
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในจงัหวดัล าพนู 


