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บทที่ 5 

สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน เป็น
การศึกษาเพื่อให้ทราบถึง ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก และ
ปัจจยัที่สัมพนัธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์วธีิการด าเนินการวจิยั และผลการวจิยั ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพือ่ศึกษาระดบัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
ในจงัหวดัล าพนู 

2) เพือ่ศึกษาปัจจยัที่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพนู 

3) เพือ่ศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ
รับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพนู 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการวิจัย 

ประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการ
ผลิต 2555/2556 ในพื้นที่จงัหวดัล าพูน ใน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอ
บา้นธิ อ าเภอแม่ทา อ าเภอเวยีงหนองล่อง และอ าเภอบา้นโฮ่ง จ  านวน 2,296 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยั ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั โดยค านวณหาขนาดของ

ตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane (1967) ได้จ  านวนตัวอย่าง 341 ราย และท าการสุ่มตัวอย่าง
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เกษตรกรในแต่ละอ าเภอโดยใชบ้ญัชีรายช่ือของเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการ
ผลิต 2555/2556 ดว้ยวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic random sampling) (สุชาติ, 2555) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและลักษณะของเคร่ืองมือการวิจัย 

ผูว้ิจัยได้รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ก่อนที่จะน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้ ได้มีการ
ทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา โดยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา
ของงานวจิยั แลว้น าขอ้เสนอแนะที่ไดรั้บมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า จากนั้นไดต้รวจสอบความ
น่าเช่ือถือไดข้องแบบสมัภาษณ์ โดยการน าแบบสมัภาษณ์ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชเ้ก็บขอ้มูล
จากเกษตรกรที่ไม่ใช่ประชากรในการศึกษาแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั จ  านวน 30 ราย แลว้น าค  าตอบ
จากแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออก
ใบรับรอง ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า และ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่า 
Reliability Coefficient ตามวิธีของ Cronbach (กัลยา, 2555) โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการ
วจิยัทางสังคมศาสตร์ พบว่าแบบสัมภาษณ์ในตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(Cronbach’s alpha) ดงัน้ี ตอนที่ 2 ไดค้่า alpha = 0.8230 ตอนที่ 3 ไดค้่า alpha = 0.8378 และตอนที่ 4 
ไดค้่า alpha = 0.8523 (ภาคผนวก ข) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท  าการเก็บขอ้มูลด้วยตนเองในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบุคคล โดย
สมัภาษณ์เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพนู จ  านวน 341 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ เพื่อหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต  ่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
regression analysis) 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลอืกของเกษตรกร ในจังหวัดล าพูน 
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จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 51 เป็นเพศชาย จ านวนร้อยละ 42 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 
41 - 50 ปี โดยมีอายเุฉล่ีย 47.88 ปี ร้อยละ 46.0 จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา และร้อยละ 39.2 มี
ประสบการณ์ในการปลูกขา้วอยูร่ะหวา่ง 21 - 30 ปี โดยมีประสบการณ์ในการปลูกขา้วเฉล่ีย 27.13 ปี 

การศึกษารายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 49.0 มีรายไดร้วมอยูร่ะหว่าง 
100,001 - 200,000 บาทต่อปี โดยมีรายไดร้วมเฉล่ีย 219,179.77 บาทต่อปี จ  าแนกเป็นรายไดจ้ากการ
ประกอบอาชีพเกษตร และรายไดจ้าการประกอบอาชีพอ่ืน ดงัน้ี เกษตรกรจ านวนร้อยละ 58.9 มีรายได้
จากการประกอบอาชีพเกษตรอยูร่ะหว่าง 100,001-200,000 บาทต่อปี โดยมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพเกษตรเฉล่ีย 200,504.40 บาทต่อปี เกษตรกรจ านวนร้อยละ 40.5 มีรายได้จากการจ าน า
ขา้วเปลือกน้อยกว่า 40,000 บาทต่อปี โดยมีรายได้จากการจ าน าขา้วเฉล่ียคือ 58,067.93 บาทต่อปี 
ในขณะที่รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอ่ืนนั้ น เกษตรกรจ านวนร้อยละ 44.3 มีรายได้อยู่
ระหวา่ง 100,001-200,000 บาทต่อปี โดยมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตรอ่ืน เฉล่ีย 142,436 บาท
ต่อปี ส่วนรายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืน เกษตรกรจ านวนร้อยละ 79.7 มีรายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพอ่ืนนอ้ยกวา่ 20,000 บาทต่อปี โดยมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืนเฉล่ีย 18,675.36 บาทต่อปี 

การศึกษาดา้นแรงงานในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 29.9 มีจ  านวนแรงงานใน
ครัวเรือน 3 คน โดยมีจ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 3.43 คน ในด้านการเป็นสมาชิกสถาบัน
การเกษตร พบวา่ เกษตรกรทั้งหมดเป็นสมาชิกของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

การศึกษาขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตรนั้น พบวา่ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 43.7 มีพื้นที่ถือ
ครองทางการเกษตรอยูร่ะหวา่ง 11 - 20 ไร่ โดยมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย 22.85 ไร่ จ  าแนก
เป็นพื้นที่การผลิตขา้ว และพื้นที่ท  าการเกษตรอ่ืน ดงัน้ี เกษตรกรจ านวนร้อยละ 43.7 มีพื้นที่การผลิต
ขา้วน้อยกว่า 10 ไร่ โดยมีพื้นที่การผลิตขา้วเฉล่ีย 15.50ไร่ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 47.8 มีพื้นที่การ
ผลิตขา้วเหนียวน้อยกว่า 10 ไร่ โดยมีพื้นที่การผลิตขา้วเหนียวเฉล่ีย 14.02 ไร่ ในขณะที่พื้นที่การผลิต
ขา้วเจา้นั้น พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 80.8 มีพื้นที่การผลิตขา้วเจา้น้อยกว่า 3 ไร่ โดยมีพื้นที่การ
ผลิตข้าวเจ้าเฉล่ีย 1.47 ไร่ ส่วนพื้นที่ท  าการเกษตรอ่ืน เกษตรกรจ านวนร้อยละ 54.3 มีพื้นที่ท  า
การเกษตรอ่ืนอยูร่ะหว่าง 11 - 20 ไร่ โดยมีพื้นที่ท  าการเกษตรอ่ืนเฉล่ีย 16.24 ไร่  การศึกษาสภาพการ
ถือครองที่ดิน พบว่า ร้อยละ 49.0 มีที่ดินเป็นของตนเองอยูร่ะหว่าง 11 - 20 ไร่ โดยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองเฉล่ีย 21.57 ไร่ ส่วนเกษตรกรที่เช่าที่ดินของผูอ่ื้น พบวา่ ร้อยละ 55 เช่าที่ดินอยูร่ะหว่าง  3 - 5ไร่ 
โดยเช่าที่ดินเฉล่ีย 1.33 ไร่  
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ในด้านปริมาณข้าวเปลือกที่ผลิตได้นั้ น พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 36.4 มีปริมาณ
ขา้วเปลือกที่ผลิตได้รวมอยูร่ะหว่าง 4,001-8,000 กิโลกรัม โดยมีปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได้เฉล่ีย 
8,305.42 กิโลกรัม จ าแนกเป็นปริมาณขา้วเปลือกเจา้และขา้วเปลือกเหนียวที่ผลิตได ้พบวา่ เกษตรกร
จ านวนร้อยละ 40.7  มีปริมาณขา้วเปลือกเหนียวที่ผลิตได้อยู่ระหว่าง 4,001-8,000 กิโลกรัม โดยมี
ปริมาณขา้วเปลือกเหนียวที่ผลิตไดเ้ฉล่ีย 7,393.90 กิโลกรัม ส่วนปริมาณขา้วเปลือกเจา้ที่ผลิตไดน้ั้น 
พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 25.6 มีปริมาณขา้วเปลือกเจา้ที่ผลิตไดอ้ยูร่ะหว่าง 601 - 1,200 กิโลกรัม โดยมี
ปริมาณขา้วเปลือกเจา้ที่ผลิตไดเ้ฉล่ีย 911.52 กิโลกรัม 

การศึกษาการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ56.9 มี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 1 คร้ัง  โดยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกเฉล่ีย 1.43 คร้ัง ส าหรับการเร่ิมเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนั้น 
พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 56.9 เร่ิมเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2555 ในด้านแหล่งข่าวสารที่
เก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่ไดรั้บ พบวา่ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 95.3ไดรั้บการรับข่าวสาร
เก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกจากนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 

การศึกษาปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า พบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 44.6 น าขา้วเปลือก
เขา้ร่วมจ าน านอ้ยกวา่ 3,000 กิโลกรัม โดยมีปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า เฉล่ีย 4,489.73 กิโลกรัม 
จ าแนกเป็นปริมาณขา้วเปลือกเหนียว และข้าวเปลือกเจา้ ดังน้ี เกษตรกรจ านวนร้อยละ 49.3 น า
ขา้วเปลือกเหนียวเขา้ร่วมจ าน านอ้ยกวา่ 3,000 กิโลกรัม โดยมีปริมาณขา้วเปลือกเหนียวที่เขา้ร่วมจ าน า
เฉล่ีย 4,130.20 กิโลกรัม ส่วนปริมาณขา้วเปลือกเจา้ที่เขา้ร่วมจ าน านั้น พบวา่ เกษตรกรจ านวนร้อยละ 
39.2 น าขา้วเปลือกเจา้เขา้ร่วมจ าน าอยูร่ะหว่าง 500 - 1,000 กิโลกรัม โดยมีขา้วเปลือกเจา้เขา้ร่วมจ าน า
เฉล่ีย 359.53 กิโลกรัม 

ในดา้นการไถ่ถอนขา้วเปลือกที่จ  าน าคืน พบวา่ เกษตรกรทั้งหมดไม่มีการไถ่ถอนขา้วที่จ  าน าคืน 

5.1.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 

จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยที่ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อด้านการขึ้ นทะเบียนเกษตรกรและออก
ใบรับรองอยูใ่นระดับปานกลาง แต่มีความพึงพอใจต่อด้านการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับ
จ าน าอยูใ่นระดบัน้อย การศึกษาในแต่ละองคป์ระกอบของความพึงพอใจของเกษตรกรในแต่ละดา้น 
พบวา่ เกษตรกรมีระดบัความพงึพอใจ ดงัต่อไปน้ี 
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การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง พบว่า 
โดยภาพรวมเกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาในแต่ละประเด็นของความ
พึงพอใจ พบว่า ประเด็นที่ เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก  ดา้นผลผลิตขา้วเปลือกที่ผลิตได ้ดา้นการด าเนินการรับ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ดา้นการจดัท าประชาคมเพื่อตรวจสอบขอ้มูล และด้านการออกใบรับรอง มี
เพียงประเด็นเดียวที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัน้อย คือ ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือจาก
องคก์รต่างๆ 

การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า พบว่า 
โดยภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นของความพึง
พอใจ พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัน้อย ได้แก่ ด้านการติดต่อเพื่อส่งมอบ
ขา้วเปลือก ดา้นการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก ดา้นการชัง่น ้ าหนักขา้วเปลือก และดา้นการติดต่อ
รับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา ส่วนประเด็นที่เกษตรกรมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการออกใบรับฝาก และดา้นการออกใบประทวน 

5.1.3 ความคดิเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 

จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก พบว่า เกษตรกรมี
ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก เม่ือพิจารณาความ
คิดเห็นของเกษตรกรในแต่ละประเด็น พบวา่ ประเด็นที่เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 
ไดแ้ก่ ดา้นราคาขา้วเปลือก ดา้นรายไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ ดา้นผลผลิตขา้วเปลือก ดา้นการช่วย
ลดปัญหาระหวา่งเกษตรกรกบัพอ่คา้คนกลาง ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพ ดา้นการยอมรับจากสงัคม 
ดา้นการไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดา้นการมีงานท าในทอ้งถ่ิน ดา้นการส่งเสริมการปลูกขา้ว 
ความคิดเห็นต่อการให้มีโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป และความคิดเห็นในภาพรวมต่อการ
ด าเนินงานของโครงการ มีเพียงประเด็นเดียวที่เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย คือ ดา้น
การขายขา้วเปลือก โดยเกษตรกรเห็นว่า โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกช่วยเพิ่มทางเลือกในการขาย
ขา้วเปลือก 

5.1.4 ปัญหา และอปุสรรคที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

ปัญหาและอุปสรรคส าคญั ที่เกษตรกรไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ไดแ้ก่ 
เกษตรกรมีปัญหาดา้นความเช่ือมั่นในระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้ว เน่ืองจากเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพขา้วไม่ไดม้าตรฐานเท่าที่ควร อีกทั้งยงัมีปัญหาดา้นการรอเขา้คิวเรียงล าดบัเพื่อน า
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ขา้วเขา้จ  าน าเป็นเวลานาน และปัญหาความไม่สะดวกในการขนส่งขา้วเปลือกไปที่หน่วยรับจ าน า 
เน่ืองจากจ านวนโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน ามีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกบัจ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วม
โครงการ และไม่ครอบคลุมพื้นที่ปลูกขา้ว นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีปัญหาดา้นความไม่สะดวกในการ
จดัเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนที่มีจ  านวนมาก และเกษตรกรมีปัญหาความไม่สะดวกใน
การด าเนินการน าใบรับรองไปใหป้ลดัเทศบาลผูมี้อ  านาจลงนามท าการลงนามรับรองขอ้มูล 

5.1.5 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืกต่อไป 

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าข้าวเป ลือกที่ส าคัญ ได้แก่ 
เกษตรกรเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมีหน่วยงานเดียวเพื่อความ
สะดวกในการด าเนินการติดต่อ เน่ืองจากเกษตรกรเห็นว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกมากเกินไป ท าให้เกิดความสับสน และไม่ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ ส่วนอีก
ขอ้เสนอแนะที่ส าคญั คือ เกษตรกรเสนอใหป้รับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก เน่ืองจาก
ไม่เช่ือมั่นในระบบตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก และเห็นว่าเคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพ
ขา้วเปลือกยงัไม่ไดม้าตรฐานเท่าที่ควร 

5.1.6 ปัจจัยที่สัมพนัธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัว
แปรตาม (ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก) กบัตวัแปรอิสระหลายตวัโดย
วธีิปกติ (Enter) พบว่า ปัจจยัที่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
มี 5 ปัจจัย ได้แก่ การเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร ปริมาณข้าวเปลือกที่ผลิตได้ แหล่งข่าวสาร
เก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่ไดรั้บ ปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า และความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก โดยตวัแปรทั้ง 5 ตวั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความ
พงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.7 การพิสูจน์สมมติฐาน  

จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามโดยวิธีการวเิคราะห์ถดถอย
พหุ พบว่า มีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวัแปร ในสมการที่มีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม จึงพิสูจน์
สมมติฐานไดว้า่มีปัจจยัที่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
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5.2 การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน เป็น
การศึกษาเพื่อให้ทราบถึง ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปัจจยัที่
สัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ตลอดจนปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรที่ให้มีการปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกต่อไป ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ามา
อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.2.1 การศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ในจังหวัด
ล าพูน  

การศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออก
ใบรับรอง และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า พบว่า 
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พจิารณาในแต่ละดา้นของความพงึพอใจ พบวา่  

ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง พบว่า เกษตรกรมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยที่องคป์ระกอบที่เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  ด้านผลผลิต
ขา้วเปลือกที่ผลิตได ้ดา้นการด าเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว  ดา้นการจดัท าประชาคม
เพือ่ตรวจสอบขอ้มูล และดา้นการออกใบรับรอง ทั้งน้ีเน่ืองจากในดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือกนั้น เกษตรกรเห็นวา่การด าเนินการประชาสัมพนัธมี์ความเหมาะสมพอสมควร ส่ือที่
ให้ขอ้มูลท าให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกพอสมควร การศึกษาในดา้น
การด าเนินการรับขึ้ นทะเบียนเกษตรกรนั้ น เกษตรกรเห็นว่าได้รับการอ านวยความสะดวกจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบพอสมควร แต่ไม่สะดวกในการเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนที่มี
จ  านวนมาก และให้เวลาในการเตรียมเอกสารน้อย ส่วนในด้านการจดัท าประชาคมเพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลและดา้นการออกใบรับรองนั้น เกษตรกรเห็นวา่ไดรั้บการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
พอสมควร  แต่องคป์ระกอบที่เกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย คือ การไดรั้บความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ซ่ึงในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนั้น เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ
คาดหวงัว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์รต่าง ๆ แต่เกษตรกรเห็นว่ายงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ



 

93 

จากองคก์รต่าง ๆ ตามความตอ้งการของตน ในการจดัหาแหล่งเงินทุน การให้ความช่วยเหลือในการ
หาปัจจยัการผลิตที่มีราคาถูกกว่าทอ้งตลาด และการให้ค  าแนะน าของเจา้หน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ชู
ชีพ(2523) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงภายหลงัจากที่
ไดรั้บประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาแลว้ ในทางบวกคือ ความพอใจ การนิยมชมชอบ การมีเจตคติที่ดีของ
บุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ ในทางตรงกนัขา้มหากไม่ไดรั้บการตอบสนองตาม
ความตอ้งการจะเกิดความไม่พอใจ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความพึงพอใจและไม่พึงพอใจจึงมีความเก่ียว
โยงกนัในลกัษณะตรงกนัขา้ม  

ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับจ าน า พบว่า เกษตรกรมี
ความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  องคป์ระกอบที่เกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อเพือ่ส่งมอบขา้วเปลือก ดา้นการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก ดา้นการชัง่น ้ าหนัก
ขา้วเปลือก และดา้นการติดต่อรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขา 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อเพื่อส่งมอบขา้วเปลือกจากการที่
เจา้หน้าที่ประจ าจุดยืน่เอกสารประกอบการรับจ าน าขา้วเปลือกไม่สามารถช้ีแจงขึ้นตอนการรับจ าน า
ขา้วเปลือกให้เกษตรกรเขา้ใจได ้ประกอบกบัไม่สามารถตอบขอ้สงสยัในการรับจ าน าไดช้ดัเจนและ
ให้บริการโดยเลือกปฏิบติั ดา้นการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก เกษตรกรยงัไม่มีความเช่ือมัน่ใน
ระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก อีกทั้งมีความพึงพอใจกบัราคาขา้วเปลือกที่ไดรั้บน้อย และ
เห็นว่าการตีราคาขา้วเปลือกไม่มีความยติุธรรมเท่าที่ควร ในด้านด้านการชั่งน ้ าหนักขา้วเปลือกนั้น 
เกษตรกรเห็นว่าเจา้หน้าที่ประจ าจุดชั่งน ้ าหนักมีจ านวนไม่เพียงพอท าให้เกิดความล่าชา้ ไม่สามารถ
ตอบขอ้สงสัยในการชัง่น ้ าหนักไดช้ดัเจนและให้บริการโดยเลือกปฏิบติั สอดคลอ้งกบัการศึกษาการ
ประเมินผลโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2542/2543 ในพื้นที่จังหวดัสุโขทัย ที่พบว่า 
เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดบัต ่า สาเหตุมาจาก
เกษตรกรรู้สึกว่าการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก การชั่งน ้ าหนักและการตรวจวดัความช้ืนไม่
โปร่งใส  (ณัฐพงษ,์ 2544) และการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีผลต่อการเขา้ร่วมโครงการ
รับจ าน าขา้วเปลือกนาปรัง ปี 2548 ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูท่ี่ระดับ
นอ้ยในขั้นตอนการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบที่หน่วยรับฝากของ อคส. เน่ืองจากเกษตรกรเห็นวา่ระบบ
การชัง่น ้ าหนักและการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกไม่ไดม้าตรฐานเท่าที่ควร (ประสาน, 2548) ส่วน
ดา้นการติดต่อรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขา เกษตรกรเห็น
ว่าเจา้หน้าที่ ธ.ก.ส.ประจ าจุดจ่ายเงินมีจ านวนไม่เพียงพอกบัเกษตรกรที่ไปติดต่อขอรับเงิน และไม่
สามารถตอบขอ้สงสยัไดช้ดัเจน ประกอบกบัระยะเวลาในการติดต่อขอรับเงิน และระยะเวลาที่ ธ.ก.ส. 
สาขา จ่ายเงินจ าน าขา้วเปลือกนั้นไม่เหมาะสม เน่ืองจากเกษตรกรตอ้งการความรวดเร็วในการติดต่อ
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ขอรับเงินและการจ่ายเงินรับจ าน าขา้วของ ธ.ก.ส. ส่วนองคป์ระกอบที่เกษตรกรมีความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการออกใบรับฝาก และดา้นการออกใบประทวน ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกร
เห็นว่าด้านการออกใบประทวนนั้ น เกษตรกรได้รับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
พอสมควร ส าหรับการด าเนินการออกใบรับฝาก เกษตรกรเห็นว่าได้รับการอ านวยความสะดวก
พอสมควร แต่จ านวนเจา้หนา้ที่ประจุดมีไม่เพยีงพอ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ เจา้หนา้ที่ไม่สามารถตอบขอ้
สงสัยได้ชัดเจน และบริการโดยเลือกปฏิบตัิ ชูวงศ์ (2536) ได้เสนอหลักการในการบริการเพื่อให้
ผูรั้บบริการเกิดความพงึพอใจ มีดงัน้ี 

1) ความถูกตอ้งของเอกสาร ผูใ้หบ้ริการควรช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารที่
ตอ้งใช ้

2) ระยะเวลาการรับบริการ บางกรณีอาจลดขั้นตอนใหง่้ายเขา้ ใชเ้วลานอ้ยลง
โดยการจดัล าดบัก่อนหลงัอยา่งยติุธรรมและใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองรวดเร็ว  

3) ความสะดวกจากระบบงานดว้ยการประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้ารับบริการทราบ
วา่จะตอ้งน าหลกัฐานใดมาบา้ง มีป้ายบอกงานทีช่ดัเจน 

4) ความสะดวกจากสถานที่ จดัที่นัง่รอ ช่องทางเดิน แสงสวา่ง 

5) บุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ การพดูจาไพเราะ อ่อนหวาน ยิม้แยม้ แจ่มใส 

6) วธีิปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการ ตอ้งมีความกระตือรือร้น ใหค้วามส าคญัต่อ
บุคคลที่มาติดต่อ และบริการต่อทกุคนเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 

5.2.2 ความคดิเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืกในจังหวัดล าพูน 

จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจต่อโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของเกษตรกรในแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดับไม่แน่ใจ ได้แก่ ด้านราคาขา้วเปลือก ดา้นรายไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ 
ดา้นผลผลิตขา้วเปลือก ดา้นการช่วยลดปัญหาระหวา่งเกษตรกรกบัพ่อคา้คนกลาง ดา้นความภาคภูมิใจ
ในอาชีพ ดา้นการยอมรับจากสังคม ดา้นการไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดา้นการมีงานท าใน
ทอ้งถ่ิน ด้านการส่งเสริมการปลูกขา้ว ความคิดเห็นต่อการให้มีโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป 
และความคิดเห็นในภาพรวมต่อการด าเนินงานของโครงการ มีเพียงประเด็นเดียวที่เกษตรกรมีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ด้านการขายข้าวเปลือก โดยเกษตรกรเห็นว่า โครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกช่วยเพิม่ทางเลือกในการขายขา้วเปลือก 

5.2.3 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวา่ ดา้นปัญหา และอุปสรรคที่ส าคญัที่เกษตรกรไดรั้บ คือ มีปัญหาดา้นความ
เช่ือมั่นในระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก สาเหตุมาจากเกษตรกรรู้สึกว่าเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร อีกทั้ งเกษตรกรมีปัญหาด้านการเค้าคิว
เรียงล าดบัเพื่อน าขา้วเขา้จ  าน าเป็นเวลานาน และความไม่สะดวกในการขนส่งขา้วเปลือกไปที่หน่วย
รับจ าน าเน่ืองจากจ านวนโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน ามีปริมาณนอ้ยไม่เพยีงพอกบัจ านวนเกษตรกรที่
เขา้ร่วมโครงการ และไม่ครอบคลุมพื้นที่ปลูกขา้ว สอดคลอ้งกบัการศึกษาความพงึพอใจของเกษตรกร
ที่มีต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปรังในพื้นที่จงัหวดัปทุมธานี ปี 2548 ซ่ึงเกษตรกรเห็นว่าหน่วย
รับจ าน าขา้วเปลือกมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกบัจ านวนเกษตรกรที่น าขา้วไปจ าน า และไม่ครอบคลุม
พื้นที่ปลูกขา้ว ส่งผลให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่งขา้วเปลือกไปที่หน่วยรับจ าน าเป็นจ านวนมาก 
(ประสาน,2548) ในดา้นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้น เกษตรกรมีปัญหาดา้นความไม่
สะดวกในการจดัเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนที่มีจ  านวนมาก และเกษตรกรมีปัญหาความ
ไม่สะดวกในการด าเนินการน าใบรับรองไปให้ปลดัเทศบาลผูมี้อ  านาจลงนามท าการลงนามรับรอง
ขอ้มูล ดงันั้นควรมีการประชาสมัพนัธ์ช้ีแจงให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคญัของเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลที่เกษตรกรน ามาแจง้ขึ้นทะเบียน และอ านาจหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของรัฐในการรับรองขอ้มูลการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
เพือ่ลดปัญหาดา้นการทุจริต 

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกที่ส าคัญ ได้แก่ 
เกษตรกรเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมีหน่วยงานเดียวเพื่อความ
สะดวกในการด าเนินการติดต่อ เน่ืองจากเกษตรกรเห็นว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือกมากเกินไป ท าให้เกิดความสับสน และไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ด าเนินการ แต่ในทางปฏิบติันั้นการที่จะให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมี
หน่วยงานเดียวเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากภาระหนา้ที่ในการด าเนินงานโครงการมีหลายขั้นตอน 
หน่วยงานของรัฐเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแบกรับภาระหน้าที่ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ
รับจ าน าข้าวเปลือกให้เป็นไปอย่างราบร่ืนได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูล 
ตลอดจนการด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน จึงตอ้งมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกหลายหน่วยงานตามความถนัด และความเหมาะสมในการ
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ปฏิบติังานของหน่วยงานนั้น ๆ ส่วนอีกขอ้เสนอแนะที่ส าคญั คือ เกษตรกรเสนอให้ปรับปรุงระบบ
การตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก เน่ืองจากไม่เช่ือมัน่ในระบบตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก และเห็น
วา่เคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกยงัไม่ไดม้าตรฐานเท่าที่ควร ดงันั้นในการด าเนินงาน
โครงการคร้ังต่อไปควรมีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้ว ตลอดจนเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกอยูเ่สมอ 

5.2.4 ปัจจัยที่สัมพนัธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตาม (ระดับความพึง
พอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก) พบว่า ตวัแปรที่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติกับระดบัความพึงพอใจของเกษตรกร จ านวน 5 ตวัแปร ได้แก่ 1. จ  านวนการเป็นสมาชิก
สถาบนัการเกษตร 2.ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตได ้3. จ  านวนแหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกที่ไดรั้บ 4. ปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน า 5. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือกโดยตวัแปรทั้ง 5 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในเชิงบวกทั้งหมด ตวัแปรเหล่าน้ี
สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี  

5.2.5 การเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร 

จากการศึกษา พบว่า จ  านวนของการเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตรมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
กบัระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก แสดงว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิก
สถาบนัการเกษตรหลายสถาบนัมีแนวโน้มวา่จะมีความความพงึพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก
มากกวา่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสถาบนัการเกษตรในจ านวนที่นอ้ยกวา่หรือไม่เป็นสมาชิกสถาบนั
การเกษตร ทั้งน้ีเน่ืองจากการเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตรจะมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ระดมความคิด 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ประกอบกับได้รับการ
สนับสนุนและไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากสมาชิกกลุ่ม เวลาที่เกิดปัญหาระหว่างการเขา้
ร่วมโครงการ สุเทพ  (2541) ได้สรุปว่า เคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 
ประการ คือ  

1) ผลประโยชน์ทางสงัคม (Association attractiveness) หมายถึง ความสมัพนัธ์
ฉนัทมิ์ตรกบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะท าใหเ้กิดความผูกพนั ความพงึพอใจและ
สภาพการร่วมกนั อนัเป็นความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความ
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มั่นคงในสังคม ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการ
ประกอบกิจกรรม 

2) ส ภ าพ ท า งก า ยที่ พึ ง ป ร า รถ น า  (Desirable physical condition ) คื อ 
ส่ิงแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอัน
ก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย  

3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆที่สนอง
ความตอ้งการของบุคคล  

4) เคร่ืองมือที่เป็นวตัถุ (Material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะ
ทางกายที่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ 

5.2.6 ปริมาณข้าวเปลือกที่ผลิตได้ 

จากการศึกษา พบวา่ ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตไดข้องเกษตรกรมีความสัมพนัธเ์ชิงบวกกบัระดบั
ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก แสดงวา่ เกษตรกรที่มีปริมาณขา้วเปลือก
ที่ผลิตไดม้าก มีแนวโน้มว่าจะมีความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมากกว่าเกษตรกรที่มี
ปริมาณขา้วเปลือกที่ผลิตไดน้อ้ย  ทั้งน้ีเน่ืองจาก เกษตรกรที่มีขา้วเปลือกที่ผลิตไดใ้นปริมาณมาก เม่ือ
แบ่งขา้วเปลือกไวบ้ริโภคในครัวเรือนแลว้ เกษตรกรมีขา้วเปลือกเพือ่เขา้ร่วมโครงการปริมาณมากและ
ไดรั้บประโยชน์จากราคารับจ าน าที่พอใจ ท าให้มีรายไดจ้ากการจ าน าขา้วเปลือกมาจุนเจือครอบครัว
ตามความตอ้งการมากกว่าเกษตรกรที่มีผลผลิตขา้วเปลือกในปริมาณที่น้อย เกษตรกรจึงเกิดความพึง
พอใจเม่ือความตอ้งการถูกตอบสนอง สุพล(2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกความ
คิดเห็นในลกัษณะเชิงบวกของบุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือไดรั้บส่ิงตอบแทนที่
คาดหวงัไว ้

5.2.7 แหล่งข่าวสารเกีย่วกับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกที่ได้รับ 

จากการศึกษา พบว่า จ  านวนของแหล่งข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกับโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่
ไดรั้บมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
แสดงว่า เกษตรกรที่ได้รับข่าวสารเก่ียวข้องกับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกที่ได้รับจากหลาย ๆ 
แหล่งข่าวมีแนวโน้มว่าจะมีความพงึพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมากกวา่เกษตรกรที่ที่ไม่ได้
รับข่าวสาร หรือได้รับข่าวสารน้อย ซ่ึงเกษตรกรที่ได้รับข่าวสารจากหลาย ๆ แหล่งข่าวจะมีขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ท าใหมี้โอกาสที่จะวเิคราะห์ไตร่ตรองขอ้มูลจนเกิดความ
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เข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดต่าง ๆ เกิดความเช่ือมั่นในประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก และเม่ือเกิดปัญหาขึ้ นระหว่างการเขา้ร่วมโครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า
เกษตรกรที่ไดรั้บข่าวสารน้อย เสรี (2523) ไดอ้ธิบายแนวทฤษฎีการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์และความพึง
พอใจ ดงัต่อไปน้ี  

1) การใชส่ื้อมวลชนของมนุษย ์ยอ่มมีจุดมุ่งหมาย เพือ่การตดัสินใจ ตรึกตรอง
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

2) มนุษยจ์ะสร้างทศันคติจากประสบการณ์ ข่าวสารและขอ้มูลทีไ่ดรั้บมา 

5.2.8 ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าร่วมจ าน า 

จากการศึกษา พบวา่ ปริมาณขา้วเปลือกที่เขา้ร่วมจ าน ามีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัระดบัความ
พงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก แสดงวา่ เกษตรกรที่น าขา้วเปลือกเขา้ร่วมจ าน า
ในปริมาณมากมีแนวโนม้ว่าจะมีความพงึพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมากกวา่เกษตรกรที่น า
ขา้วเปลือกเขา้ร่วมจ าน าในปริมาณน้อย เน่ืองจาก เกษตรกรมีปริมาณขา้วเปลือกเขา้ร่วมจ าน ามาก 
ไดรั้บรับราคาจ าน าที่พอใจ ไดรั้บประโยชน์จากส่วนต่างระหวา่งราคาจ าน ากบัราคาตลาดมาก ท าให้มี
รายไดจ้ากการจ าน าขา้วเปลือกที่ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ได ้เกษตรกรจึงเกิดความพึง
พอใจเม่ือความต้องการถูกตอบสนอง ตามทฤษฎีล าดับขั้ นความต้องการ (Theory of Need 
Gratification) ของมาสโลว ์(Abraham H. Maslow) ซ่ึงกล่าวไวว้า่มนุษยท์ุกคนลว้นแต่มีความตอ้งการ
ที่จะสนองความตอ้งการให้กับตนเองทั้ งส้ิน และความตอ้งการของมนุษยน้ี์มีมากมายหลายอย่าง
ดว้ยกนั โดยความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พกั 
อากาศ ยารักษาโรค เม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนองก็จะเกิดความพงึพอใจ (นวลศิริ, 2533) 

5.2.9 ความคดิเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 

จากการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมีความสัมพนัธ์
ในเชิงบวกกบัระดบัความพงึพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก แสดงวา่ เกษตรกรที่
มีระดบัความคิดเห็นต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกอยูใ่นระดับเห็นดว้ยอยา่งยิง่มีแนวโน้มว่าจะมี
ความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการอยู่ในระดบัไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ทั้งน้ีเน่ืองจาก เกษตรกรที่มีระดบัความคิดเห็นต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่งจะเห็นว่าความต้องการผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกนั้นสามารถตอบสนองอย่างพึงพอใจได้  ดังต่อไปน้ี โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกเพิ่ม
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ทางเลือกในการขายขา้วเปลือก ช่วยให้ขายขา้วไดร้าคาดีขึ้นโดยไม่จ ากดัจ านวนขา้วเปลือกที่ตอ้งการ
ขาย น ามาซ่ึงรายไดท้ี่สามารถจุนเจือครอบครัวไดม้ากขึ้น นอกจากน้ีเกษตรกรเห็นวา่โครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกส่งผลใหเ้กิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 
ช่วยใหมี้งานท าในทอ้งถ่ินโดยไม่ตอ้งอพยพยา้ยถ่ินไปท างานที่อ่ืน และเห็นควรใหมี้โครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกอย่างต่อเน่ืองในปีถัดไป ชูชีพ(2523) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความ
คิดเห็นที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงภายหลงัจากที่ไดรั้บประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาแลว้ ในทางบวกคือ ความ
พอใจ การนิยมชมชอบ การมีเจตคติที่ดีของบุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ ในทาง
ตรงกนัขา้มหากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการจะเกิดความไม่พอใจ ดงันั้นเม่ือเกษตรกรมี
ระดบัความคิดเห็นต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ จะมีความพงึพอใจของ
ต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกถือวา่เป็นมาตรการที่ส าคญัมาตรการหน่ึงที่รัฐบาลน าออกมาใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาแก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อยกระดับราคาขา้วให้สูงขึ้นทั้งระบบ 
สร้างเสถียรภาพของราคาขา้ว เป็นการเพิม่อ านาจในการต่อรองราคาใหก้บัเกษตรกร ท าใหเ้กษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้ น  แต่ในเชิงปฏิบัติ มี ปัญหาและอุปสรรคมากมายในการผลักดันให้โครงการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะมีปัจจยัที่เก่ียวขอ้งหลายประการ ทั้งน้ีการท าให้เกษตรกรเกิด
ความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกและเขา้ร่วมโครงการอยา่งต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงขอเสนอ
ข้อเสนอแนะบางประการ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การคลังสินค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน า ตลอดจนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วที่ประสงค์จะเขา้ร่วม
โครงการ รวมทั้งอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) การด าเนินงานตามโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในแต่ละขั้นตอนเป็นการ
ด าเนินงานที่ต่อเน่ืองกัน ดังนั้นผูบ้ริหารของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ได้แก่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การคลังสินค้า 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับ
จ าน า ควรจดัประชุมพิจารณาทบทวนแนวทางการด าเนินงานโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือก โดยใช้ข้อมูลที่ได้การวิจัย เพื่อก าหนดแนวทางการ
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ด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกนัทุกหน่วยงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมใน
การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน  

2) การรับรู้ขอ้มูลของโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกที่ส าคญัของเกษตรกร คือ 
การส่ือความหมายของเจ้าหน้าที่  เพราะเกษตรกรถือว่า เจ้าหน้าที่ เป็น
แหล่งขอ้มูลที่ส าคัญ หากเจา้หน้าที่ให้ค  าแนะน าช้ีแจงไม่ชัดเจน หรือไม่
ถูกตอ้ง เกษตรกรก็จะเขา้ใจผิด และปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ดังนั้ น เพื่อเป็นการ
เสริมการรับรู้และสร้างความเช่ือมัน่ที่ดีให้กับเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 
ผูบ้ริหารของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร องคก์าร
ตลาดเพื่อเกษตรกร องคก์ารคลงัสินคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน า ควรจดัสัมมนาให้เจา้หน้าที่
ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับจ าน าขา้วเปลือก ได้เรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกนัใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้เจา้หนา้ที่ทุกหน่วยงานสามารถช้ีแจง
ตอบค าถามของเกษตรกรเก่ียวกบัการรับจ าน าขา้วเปลือกไดถู้กตอ้งตรงกนั
ทุกคนในทุกประเด็น 

3) ผูบ้ริหารของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร องคก์าร
ตลาดเพื่อเกษตรกร องคก์ารคลงัสินคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และโรงสีข้าวที่ เป็นหน่วยรับจ าน า ควรก าหนดอัตราก าลัง
เจา้หน้าที่ในการด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ให้สอดคล้องกับ
จ านวนเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้องในการ
ด าเนินงานโครงการ 

4) การด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในจงัหวดัล าพนู พบวา่ มีจ  านวน
เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ปี 
เพิ่มขึ้นจากโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการผลิต 2554/2555 เน่ืองจาก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ได้แก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การคลังสินค้า ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน า ไดมี้
การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ว่าเม่ือเข้าร่วมโครงการแล้วจะมี
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โอกาสขายขา้วเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น น ามาซ่ึงรายได้ที่สามารถจุนเจือ
ครอบครัวได้มากขึ้ น ดังนั้ น จึงมี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกมากขึ้น แต่ยงัมีเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยที่ยงั
ไม่เขา้ใจหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ส่งผลให้การ
ด าเนินงานโครงการเป็นไปอยา่งไม่ราบร่ืน ดงันั้นผูบ้ริหารของกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ รับผิดชอบโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ควรพิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีเวลาใน
การศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ และเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ ของเกษตรกร 

5) ในดา้นของจุดรับจ าน าขา้วเปลือก ผูบ้ริหารขององคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร 
และองคก์ารคลงัสินคา้ที่รับผดิชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ควรเพิม่จุด
รับจ าน าให้ทัว่ถึงพื้นที่ปลูกขา้วของเกษตรกร เพื่อลดปัญหาตน้ทุนการผลิต
จากการขนส่งขา้วเปลือกที่น ามาจ าน าของเกษตรกร และเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรที่อยูห่่างไกลใหส้ามารถเขา้ร่วมโครงการได ้

6) ในดา้นการตรวจสอบคุณภาพและการชัง่น ้ าหนักขา้วเปลือก ผูบ้ริหารของ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การคลังสินคา้ที่รับผิดชอบโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก และเจา้ของโรงสีขา้วที่เป็นหน่วยรับจ าน าควรปรับปรุง
ระบบการตรวจสอบขั้นตอนของการชัง่น ้ าหนักและการตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือกให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควรมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนควรมีการตรวจสอบการด าเนินงานในขั้นตอนน้ีจากหน่วยงาน
ส่วนกลางอย่างสม ่ าเสมอ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความ
เช่ือมัน่ในขั้นตอนการตรวจสอบ  

7) ผูบ้ริหารของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร องคก์าร
ตลาดเพื่อเกษตรกร องคก์ารคลงัสินคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และโรงสีข้าวที่ เป็นหน่วยรับจ าน า ควรหารือร่วมกันเพื่อ
พิจารณาเพิ่มจ านวนของตวัแทนเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในทุกๆ ขั้นตอน 
เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรในการท าความเข้าใจ
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รายละเอียด และขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการ ตลอดจนเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ลดปัญหาการทุจริต 

8) ในดา้นการติดตามประเมินผล ควรท าการติดตามและประเมินผลโครงการ
รับจ าน าขา้วเปลือก โดยหน่วยงานที่เป็นกลาง เช่น สถาบนัการศึกษาขั้น
อุดมศึกษา เพื่อน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขนโยบายและ
มาตรการรับจ าน าขา้วใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ในการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
ควรสอบถามขอ้มูลจากเกษตรกรที่ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าผลผลิต
ในปีที่ศึกษา เพื่อทราบสาเหตุที่ไม่เขา้ร่วมโครงการ ท าให้ได้ขอ้มูลที่จะ
น ามาเปรียบเทียบกบัเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 

2) ในการศึกษาวิจยัเพิ่มเติม ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเขา้ร่วมโครงการ โดยอาจจะเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรือใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมเขา้มาหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาร่วมกันกับเกษตรกร เพื่อให้ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมและช่วยให้
การวจิยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

3) ควรศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกใน
หลาย ๆ พื้นที่ ที่มีสภาพพื้นที่ สังคม วฒันธรรม ตลอดจนบริบทอ่ืน ๆ ที่
คลา้ยกบัจงัหวดัล าพูน ในปีการผลิตขา้วใกลท้ี่เคียงกนั เพื่อน าผลการศึกษา
มาเปรียบเทียบกบัจงัหวดัล าพูนเพือ่น าไปใชเ้ป็นแนวทางในวางแผนพฒันา 
ปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกใหต้รงตามความตอ้งการของที่แทจ้ริง
ของเกษตรกร ตลอดจนเกิดความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
มากยิง่ขึ้น 

4) ควรศึกษาถึงผลกระทบของโครงการที่ มีต่อตลาดข้าว หรือตลาดสินค้า
เกษตรอ่ืน ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนในการพฒันา ปรับปรุง
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ตลอดจนมาตรการแกไ้ขปัญหาราคาขา้ว และ
สินคา้เกษตรอ่ืน ๆ อนัจะก่อใหป้ระโยชน์ที่แทจ้ริงแก่เกษตรกร 


