
บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาการยอมรับการปลูกขาวอินทรียโดยใชขาวกลองพันธุ

หอมแดงของเกษตรกร ในอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ 
1). เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอเง่ือนไขวิธีปฏิบัติของการปลูกขาว

หอมแดงตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย 
2). เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปน 

 เมล็ดพันธุ 
3). เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย

โดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ 
4). เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและปญหาในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกร 

 
กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมรับการสงเสริมการปลูกพันธุขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลอง

ในการเพาะปลูก พื้นท่ีอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  จํานวนท้ังหมด 100  ราย ซ่ึงเปน
เกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการและรับการสงเสริมในคร้ังนี้ 2 ตําบล คือ   ตําบลบานเพชรและ
ตําบลบานตาล 

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณ โดยวิธีการสัมภาษณ และการวิเคราะห
ขอมูล  โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ในสวนของการวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับในการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย
โดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ ของปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทางกายภาพ  ปจจัย
ทางชีวภาพ และปจจัยทางการผลิต โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of  

Varience : ANOVA) F-test  และกรเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของวิธี  Scheffes’ test ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05  ผลวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 
  1.   เปนขอมูลพื้นฐานสวนบคุคล  ดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

 1.1  เพศ  พบวา  เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากเปนเพศชายมากกวาเพศ 
หญิง โดยมีเพศชาย คิดเปนรอยละ 70.00  และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 30.00 
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1.2  อายุ   พบวา  เกษตรกรมีอายุระหวาง 42 – 51 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
42.00 รองลงมาคือ  อายุมากกวา 52  ป ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 33.00 และอายุระหวาง  22 – 31 ป
นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 7.00 โดยเกษตรกรมีอายุตํ่าสุด     22  ป  สูงสุด  60  ป และเฉล่ีย  46.01  ป 

1.3  ระดับการศึกษา  พบวา  เกษตรกรมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับช้ันประ 
ถมศึกษาปท่ี 4 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.00  รองลงมาคือ ระดับการศึกษาช้ันประถมมศึกษาปท่ี 6  
คิดเปนรอยละ 30.00  และมีเกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) นอยท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ  3.00  

1.4  สมาชิกในครัวเรือน  พบวา  เกษตรกรท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากท่ีสุด 
คือ จํานวนระหวาง  3-4  คน  คิดเปนรอยละ 57.00  รองลงมาคือ ผูท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ระหวาง 5-6  คน  คิดเปนรอยละ  34.00  และมีเกษตรกรที่จํานวนสมาชิกในครัวเรือน นอยท่ีสุดคือ  
6  คน ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 3.00  โดยเกษตรกรมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย   4.09  คน 

1.5  การไดรับความรูทางดานการเกษตรอินทรีย  พบวา  มีเกษตรกรทีไ่ดรับความรู 
ทางดานการเกษตรอินทรียจากการฝกอบรมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  82.00  รองลงมาคือ จากเพื่อน
บาน คิดเปนรอยละ 8.00  และไดรับความรูจากโทรทัศน นอยสุด คิดเปนรอยละ 2.00 

1.6  ความเปนผูนําในชุม  พบวา  มีเกษตรกรที่ไมเปนผูนําในชุมชน  คิดเปนรอยละ  
78.00 และเปนผูนําในชุมชน ซ่ึงไดแก  อบต. ผูใหญบาน ผูนํากลุมเกษตรกร ผูนํากลุมสหกรณ
เกษตรกร  คิดเปนรอยละ 22.00 

1.7  พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร   พบวา  เกษตรกรที่มีจํานวนพื้นท่ีถือครองทาง
การเกษตรมากท่ีสุดคือ  มีพื้นท่ีระหวาง  4 – 28 ไร  คิดเปนรอยละ 47.00 รองลงมาคือ  ระหวาง     
29 – 53ไร  คิดเปนรอยละ  35.00   และมีเกษตรกร ท่ีมีจํานวนพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร นอยสุด 
คือ   มากกวา 80ไร  ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 2.00 โดยมีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย  26.05  ไร 

 1.8  การกูเงินทําการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย พบวา  สวนใหญมีเกษตรกรที่ทํา
การกูเงินเพื่อทําการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย คิดเปนรอยละ  86.00  และ เกษตรกรที่ไมไดกู คิดเปน
รอยละ  14.00 

1.9  ท่ีมาของแหลงเงินกูผลิตขาวหอมแดงอินทรีย  พบวา   สวนใหญเกษตรกรทํา 
การกูเงินจากแหลงเงินกูของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธกส.) มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 85.71  รองลงมาคือ  จากแหลงเงินกูของสหกรณสาธารณสุข คิดเปนรอยละ  14.29 

1.10  จํานวนหนี้สินของเกษตรกร  พบวา  สวนใหญเกษตรกรไมยอมเปดเผย
จํานวนหนี้สินของตนเอง  ซ่ึงเกษตรกรท่ีมีหนี้สินมากสุด คือ จํานวนระหวาง 150,000 – 237,499 
บาท  คิดเปนรอยละ  71.42  รองลงมาคือ มีหนี้สินระหวาง 237,500 – 324,999 บาท คิดเปนรอยละ 
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17.85 และมีเกษตรกรท่ีมีหนี้สิน ระหวาง 325,000 – 412,499 บาท นอย คิดเปนรอยละ 3.58 โดย
เกษตรกรมีจํานวนหนี้  เฉล่ีย  136,250  บาท    

1.11  รายไดท่ีเปนเงินสดของผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 1 ป ท่ีผานมา 
                 พบวา  เกษตรกรมีรายไดท่ีเปนเงินสดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 

1 ป ท่ีผานมา  มากท่ีสุด คือ จํานวนระหวาง 10,000 – 132,499  บาท คิดเปนรอยละ 75.32  รองลงมา
คือ  มีรายได ระหวาง  132,500 – 254,999 บาท  คิดเปนรอยละ  10.38 และมีเกษตรกรมีรายไดท่ีเปน
เงินสดของผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 1 ป ท่ีผานมา  นอยสุดคือ  มากกวา 377,500 บาทข้ึนไป  
คิดเปนรอยละ  6.50 โดยเกษตรกรมีรายได เฉล่ีย  99,415.58   บาท 

             1.12  รายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือการทําการเกษตร 
             พบวา    ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญไมแสดงความคิดเห็น   ซ่ึงมีเกษตรกรรอย

ละ  57.15  มีรายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือจากการทําการเกษตร มากสุด คือ  มีรายไดระหวาง   
5,000 – 93,749    บาท  คิดเปนรอยละ  57.15  รองลงมาคือ มีรายไดระหวาง 93,750 – 182,499   
บาท   คิดเปนรอยละ  33.33  และรายไดระหวาง 182,500   – 271,249 บาทนอยสุด  คิดเปนรอยละ 
2.38โดยเกษตรกรมีรายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือจากการทําเกษตร เฉล่ีย   69,690.48    บาท   

 
2.  ระดับของความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอเงื่อนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย : กรณีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  
2.1  ขอมูลเก่ียวกับ การปฏิบัติในแปลง   

                เกษตรกรมีความคิดเห็น จากท้ังหมด  9  ประเด็น  ของเง่ือนไข วิธีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียกรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย พบวา เกษตรกร มีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวย ซ่ึงมีคาเฉล่ียรวม เทากับ 4.17   ในสวนประเด็นยอย เกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่งมีอยู  5  
ประเด็น  และเห็นดวย มี  4 ประเด็น  

2.2  ดานการปองกันการปนเปอน  
                  เกษตรกรมีความคิดเห็น จากท้ังหมด  8  ประเด็น  ของเง่ือนไข วิธีการปฏิบัติเร่ือง
การปองกันการปนเปอน  พบวา เกษตรกร มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ซ่ึงมีคาเฉล่ียรวม 
เทากับ  4.20   ในสวนประเด็นยอย เกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่ง  มี  5  ประเด็น  และ เห็นดวย มี  3 
ประเด็น  
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2.3 การใชปจจัยการผลิต  
                เกษตรกรมีความคิดเห็น จากท้ังหมด  11  ประเด็น ของเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติ 

เร่ืองการใชปจจัยการผลิต  พบวา เกษตรกร มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวอยางยิ่ง ซ่ึงมีคาเฉล่ีย
รวม เทากับ  4.29   ในสวนประเด็นยอย เกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่ง  มี  7  ประเด็น  และ เห็นดวย มี  
4 ประเด็น   

2.4  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว   
  เกษตรกรมีความคิดเห็น จากท้ังหมด  5  ประเด็น ของเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติเร่ือง  

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ทุกประเด็น 
โดยมี คาเฉล่ียรวม เทากับ  4.42 

สรุป  ระดับของความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอเงื่อนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย : กรณีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  

 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย  กรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรียในแตละเง่ือนไข พบวา เกษตรกรเห็นดวย  มีท้ังหมด     
2  เง่ือนไข    ซ่ึงเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1)  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และ  2)  การใชปจจัยการผลิต  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42  และ 4.29 ในสวนท่ีเกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่ง  
มีท้ังหมด  2  เง่ือนไข ซ่ึงเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1) การปองกันการ
ปนเปอน  และ  2)  การปฏิบัติในแปลงกรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย  มีคาเฉล่ีย  เทากับ  4.20  และ 
4.17  ตามลําดับ 

  3.  ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาวกลอง
เปนเมล็ดพันธุ  

 3.1  ปจจัยทางสังคม 
 จากท้ังหมด  5  ประเด็น  พบวา เกษตรกรยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย

ของเกษตรกรโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ระดับ ยอมรับมาก ในปจจัยทางสังคม  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 3.82   มีระดับการยอมรับมากท่ีสุด จํานวน  2  ประเด็น ระดับการยอมรับมาก 2 ประเด็น 
และระดับการยอมรับปานกลาง 1 ประเด็น 

3.2  ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 จากท้ังหมด  4  ประเด็น  พบวา เกษตรกรยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย

ของเกษตรกรโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ระดับ ยอมรับมากท่ีสุด ในปจจัยทางเศรษฐกิจ
ท้ังหมดทุกประเด็น  มีคาเฉล่ียรวมเทากับ  4.45 
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3.3 ปจจัยทางกายภาพ 
 เกษตรกรยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ใน

ปจจัยทางกายภาพซ่ึงมีประเด็นยอย 1 ประเด็น คือ  สภาพพื้นท่ีนามีความเหมาะสม  พบวา  
เกษตรกร มีการยอมรับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ  3.35   

 3.4  ปจจัยทางชีวภาพ 
 จากท้ังหมด  3  ประเด็นพบวา  เกษตรกรยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของ

เกษตรกรโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ในปจจัยทางชีวภาพ ท่ีระดับการ ยอมรับมาก โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.00 

 3.5  ปจจัยทางการผลิต 
 จากท้ังหมด  4 ประเด็น พบวา  พบวา  เกษตรกรยอมรับการปลูกขาวหอมแดง

อินทรียของเกษตรกรโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ในปจจัยทางการผลิต ท่ีระดับ ยอมรับมาก
โดย มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.92  ซ่ึงมีประด็นยอยท่ีเกษตรกรยอมรับมากท่ีสุด  จํานวน  2  ประเด็น  
ยอมรับมาก  จํานวน 1 ประเด็นและยอมรับปานกลาง  จํานวน  1  ประเด็น 

สรุป ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาว
กลองเปนเมล็ดพันธุ   

   จากท้ังหมด 5   ปจจัย  เกษตรกรมีการยอมรับในระดับ ยอมรับมาก  โดยมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 3.91   พบวา มี 1 ปจจัย ท่ีเกษตรกรยอมรับมากท่ีสุด คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ  และ มี  4  
ปจจัย มีการยอมรับมาก   ซ่ึงเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1) ปจจัยทาง
ชีวภาพ  2) ปจจัยทางการผลิต  3)  ปจจัยทางสังคม  และ  4)  ปจจัยทางกายภาพ   
 

4.  สภาพการผลิตการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  สรุปผลการวิเคราะหดังนี้ 
จํานวนพื้นท่ีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

สวนใหญเกษตรกรมีจํานวนพื้นท่ีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  พื้นท่ีระหวาง   
1.5 – 23 ไร   คิดเปนรอยละ  85.00  รองลงมาคือ มีพื้นท่ีระหวาง 24 – 45 ไร  คิดเปนรอยละ  8.00   
และเกษตรกรมีพื้นท่ี มากกวา 69 ไร นอยสุด  คิดเปนรอยละ  2.00 โดยมีจํานวนพื้นท่ีเฉล่ีย 10.34 ไร 
 ลักษณะดินท่ีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

ลักษณะดินท่ีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  สวนใหญเปนดินรวนปนเหนียว  คิดเปน
รอยละ  58.00 รองลงมาคือ  ลักษณะดินรวนปนทรายและดินเหนียว  คิดเปนรอยละ  21.00   
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แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย  สวนใหญไดมาจากชลประทาน  

คิดเปนรอยละ  40.00  รองลงมาคือ  ไดจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ และนํ้าฝน คิดเปนรอยละ  33.00 
และ 27.00  ตามลําดับ 

การเก็บเก่ียวผลผลิตขาวหอมแดงอินทรีย   
สวนใหญใชแรงงานคนเกี่ยวท้ังหมด   คิดเปนรอยละ  84.00  รองลงมาคือ ใช

เคร่ืองเกี่ยวนวดท้ังหมด กับใชแรงงานคนและเคร่ืองเกี่ยวนวด มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ  8.00 
ผลผลิตท้ังหมดจากการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

 เกษตรกรสวนใหญมี ผลผลิตระหวาง  600 – 9,199  กิโลกรัม  คิดเปนรอยละ  
96.00  และ  รองลงมาคือ มากกวา 26,400  กิโลกรัม  คิดเปนรอยละ 6.00  โดยมีผลผลิตเฉล่ีย  
374.62  กิโลกรัม/ไร 

รายไดจากการขายขาวหอมแดงอินทรีย  
 เกษตรกรสวนใหญตอบวา มากกวาท่ีเคยไดรับ  คิดเปนรอยละ  98.00  และ ตอบ

วาไดรายไดเทาเดิม  คิดเปนรอยละ  2.00 
วิธีการขายขาวหอมแดงอินทรีย   

เกษตรกรมีวิ ธีการขายโดยการขายทันที  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ   83.00  
รองลงมาคือ เก็บไวกินคร่ึงหนึ่งขายคร่ึงหนึ่ง  คิดเปนรอยละ  12.00  และ เก็บไวรอราคาท้ังหมด 
นอยสุด คิดเปนรอยละ 2.00 

การขายผลผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
 เกษตรกรสวนใหญขายขาวโดยการนําไปขายเองท่ีกลุมเกษตรกรฯ คิดเปนรอยละ  

74.00  รองลงมาคือ  พอคามารับซ้ือเอง  คิดเปนรอยละ  20.00  และ เจาหนาท่ีของโครงการมารับ
ซ้ือเอง นอยสุด  คิดเปนรอยละ  6.00 

ความตองการเพิ่มพื้นท่ีการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย  
สวนใหญเกษตรกรมีความตองการที่จะเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก  คิดเปนรอยละ  92.00  

และไมตองการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก  คิดเปนรอยละ  8.00 
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ตนทุนการผลิตขาวหอมแดงอินทรียโดยแบงเปน คือ  คาเตรียมดิน คาปุยคอก ปุยหมัก  
คาแรงงานปกดํา  คาแรงงานเก็บเก่ียว  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ดังนี้ 

เกษตรกรมีคาใชจาย เฉล่ีย/ไร/ป   ดังนี้คือ  1) คาเตรียมดิน  เทากับ  384.96  บาท   
2) คาเมล็ดพันธุ  เทากับ 34.11   3)  คาปุยคอก  ปุยหมัก  เทากับ 141.51   4) คาแรงงานปกดํา  เทากับ   
418.17   5)  คาแรงงานเก็บเกี่ยว  เทากับ 461.76   และ  6)  คาใชจายอ่ืนๆ  (คาอาหาร  คาสมุนไพร 
คาเคร่ืองดื่ม และคาน้ํามัน)     เทากับ 36.73 
 

5.  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย ไสรุปไดดังนี้ 
เกษตรกรสวนใหญ ไมมีปญหาในเร่ืองความรูดานการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 

คิดเปนรอยละ  87.00  และ เกษตรกรที่มีปญหา เนื่องจากเปนเพราะวา สมัครเขารวมโครงการเปน
คร้ังแรก  คิดเปนรอยละ  13.00 

ปญหาในเร่ืองราคาจําหนายผลผลิต 
เกษตรกรจํานวน รอยละ 100.00 ไมมีปญหาในเร่ืองราคาจําหนายผลผลิต  

ปญหาดานการจัดการน้ําในแปลงนาขาวอินทรียกับแปลงนาเพ่ือนบาน  
เกษตรกรสวนใหญไมมีปญหาเร่ือง การจัดการน้ําในแปลงนาขาวอินทรียกับแปลง

นาเพ่ือนบาน  คิดเปนรอยละ  98.00  และท่ีมีปญหา  เพราะวา  พื้นท่ีขางเคียงปลูกขาวแบบใช
สารเคมี  คิดเปนรอย       ละ 2.00  

ปญหาในเร่ืองโรค แมลง ศัตรูขาวระบาดในแปลงนา   
เกษตรกรสวนใหญไมมีปญหาในเร่ืองโรค แมลง ศัตรูขาวระบาดในแปลงนา  คิด

เปนรอยละ 90.00  และ ท่ีมีปญหา   เพราะวา  มีหอยเชอร่ีระบาด  และปูนาทําลายตนขาว คิดเปน
รอยละ  10.00 

ปญหาในเร่ืองการเก็บรักษาขาวหอมแดงอินทรีย   
เกษตรกร จํานวน รอยละ 100.00  ไมมีปญหาในเร่ืองการเก็บรักษาขาวหอมแดง

อินทรีย  
ปญหาเก่ียวกับตลาดท่ีรองรับ   

เกษตรกร จํานวน รอยละ 100.00  ไมมีปญหาเกี่ยวกับตลาดท่ีรองรับ  
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6. ขอเสนอแนะ 
เกษตรกรมีขอเสนอแนะจํา  มีดังนี้  คือ   1)  ควรปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ  

คิดปนรอยละ 64.70  รองลงมาคือ   2)  ควรมีการทดสอบเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพันธุใหมี
ประสิทธิภาพมากกวานี้ และ 3) ยังไมกลาตัดสินใจทําการปลูกในพื้นท่ีจํานวนมาก เพราะกลัวโรค
และแมลงศัตรูพืชระบาด  โดยคิดเปนรอยละ 29.41  และ 5.89  ตามลําดับ 
 

7.  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยการยอมรับการปลูกขาวอินทรียโดยใชขาว

กลองพันธุหอมแดงเปนเมล็ดพันธุของเกษตรกร พบวา เกษตรกร มีการยอมรับปจจัยทางดานตางๆ  
5  ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีวา   ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ  ปจจัยทางกายภาพ  ปจจัยทางชีวภาพ  และปจจัยทางการผลิต  ไมมีความแตกตางกันตอ
การยอมรับการปลูกพันธุขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุของเกษตรกรอําเภอ
บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
อภิปรายผล 
  

จากการศึกษา การยอมรับการปลูกขาวอินทรียโดยใชขาวกลองพันธุหอมแดงของเกษตรกร
ในอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  เปาหมาย  เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกขาวอินทรียโดยใช
ขาวกลองพันธุหอมแดงเปนเมล็ดพันธุ  ซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดโลกและไดผลตอบแทนท่ี
คอนขางสูง  อีกประการหนึ่งก็เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเคยปลูกขาวแบบ
ใชสารเคมีใหหันมาปลูกแบบเกษตรอินทรีย  ซ่ึงจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางเพื่อใชเปนแนวทางใน
การสงเสริมใหเกษตรกรเกิดการยอมรับมากยิ่งข้ึน  เชน  ปจจัยทางดานสังคม  ปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ  ปจจัยทางดานกายภาพ  ปจจัยทางดานชีวภาพ และ ปจจัยดานการผลิต  อยางไรก็ตาม  
การใชสารเคมียังสงผลกระทบในดานตางๆ   ไมวาทางตรงหรือทางออม  และปฏิเสธไมไดวา
ผลผลิตทางการเกษตรในทุกวันนี้มีความปลอดภัยจากสารเคมี   ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ  การหา
วิธีการผลิตพืชผักและผลไม  ในวิธีการตางๆ  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความปลอดภัย  สามารถ
ตรวจสอบยอนกลับถึงท่ีมาของผลิตภัณฑนั้นๆ ได  และการทําเกษตรอินทรียถือไดวาเปนทางเลือก
อีกทางท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน 
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 นอกจากนั้น  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดอาศัยแนวทางการยอมรับของ (Farmers’ Adoption) 
Mosher  (1986) อางโดยแสงอรุณ(2537) ไดใหความหมายของการยอมรับวา “เปนกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนโดยท่ีเกษตรกรไดรับรูแลวพิจารณาและในท่ีสุดจะปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมนั้น” และ
พงษศักดิ์ (2536) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีตอการยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ  ในการดําเนินการเกษตรท่ีสูง
ของชาวเขาเผามงในจังหวัดเชียงใหม  พบวา  มีปจจัยบางประการท่ีเกี่ยวของคือ  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ คือ  ทุนในการดําเนินงานของเกษตรกร  สินเช่ือในการกูเงินทางการเกษตรและภาระ
หนี้สินของเกษตรกรชาวเขาท่ีมีความสัมพันธตอการยอมรับส่ิงใหมๆ  ในการดําเนินการเกษตรที่สูง  
สําหรับปจจัยดานการถือครองที่ดินและฐานะทางเศรษฐกิจไมมีผลยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ  ในการ
ดําเนินการทางการเกษตร   ปจจัยทางสังคม  คือ  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะเปนตัวกําหนดให
เกษตรกรยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรแตกตางกันออกไป  ปจจัยดานอายุ  ระดับ
การศึกษา  แรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรชาวเขาเผามงไมมีความแตกตางในการยอมรับส่ิง
ปฏิบัติใหมๆ  ในการดําเนินการเกษตร   ผลการศึกษาการยอมรับสอดคลองกับ   สิทธิกร(2541) ได
ทําการศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการสงเสริมการปลุกกระถินเทพา  ในพื้นท่ีจังหวัด
นครพนม  พบวาความรูดานตลาดรับซ้ือ และราคามีความสัมพันธกับการยอมรับกาสงเสิมการปลูก
กระถินเทพาในพื้นทีจังหวัดนครพนม และสอดคลองกับจันทราพร(2548)ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีพบวาปจจัยท่ีมีผลในระดับมาก
ตอการตัดสินใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรดังนี้    1) ปจจัยดานสังคม ไดแก เจาหนาท่ีแนะนําให
ปลูก สมาชิกในครัวเรือนสนับสนุน 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแกราคาจําหนายขาวอินทรียสูง 
ตนทุนการผลิตตํ่า 3) ปจจัยดานกายภาพ ไดแก การคมนาคมสะดวกสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม 4) ปจจัย
ดานชีวภาพ ไดแก คุณภาพของเมล็ดขาวดี การปฏิบัติดูแลรักษาไมยุงยาก 5) ปจจัยดานการผลิต 
ไดแก ความสะดวกในการจัดหาเมล็ดพันธุ ราคาไมสูง    6) ปจจัยดานการสงเสริมและบริการ ไดแก 
การฝกอบรม ไดรับการตรวจรับรองแปลง 
 

 ขอเสนอแนะการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1)  ปจจัยทางสังคม  จากการศึกษา พบวา ปจจัยทางทางสังคมมีการยอมรับมาก   มีคาเฉล่ีย

รวมเทากับ 3.82   ซ่ึงมีระดับการยอมรับมากท่ีสุด    จํานวน  2  ประเด็น ไดแก เจาหนาท่ีแนะนําให
ปลูก และ เห็นวาปนผลผลิตท่ีสงออกตางประเทศได  มี  2 ประเด็น ท่ีเกษตรกร มีการยอมรับมาก
ไดแก  สมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนใหปลูก และ เห็นผูอ่ืนปลูกแลวไดผลผลิตดี   ในสวนท่ี
เกษตรกรยอมรับในระดับการยอมรับปานกลาง มี  1 ประเด็น คือ การแนะนําของเพ่ืนบาน ซ่ึงแสดง
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ใหเห็นวา  การสงเสริมการเกษตรตองอาศัย  การสาธิตหรือตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จแลวมาเปน
สวนยืนยัน และไดแรงสนับสนุนจากครอบครัว  แตท้ังนี้ควรสํารวจพฤติกรรมของเกษตรกรและให
ความรูแกผูท่ีสนใจในการเขารวมโครงการ และเจาหนาท่ีควรอธิบายใหเกิดความเขาใจในวิธีการ
ปฏิบัติดวยดังนั้น   เจาหนาสงเสริมตองเปนผูสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรไดอยางเขาใจจน
นําไปสูการปฏิบัติได 

2)  ปจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจากการศึกษา พบวา  ในภาพรวมปจจัยยอย ทุกประเด็น 
เกษตรกรมีการยอมรับมากท่ีสุดท้ังหมด  โดยคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.45     ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การ
สํารวจตลาดท่ีสามารถรองรับผลผลิตท่ีจะออกมาในแตละคร้ังการผลิตท่ีแนนอน  การคํานวณ
ตนทุนการผลิตท่ีชัดเจน  โดยเกษตรกรสามารถซ้ือขายไดโดยตรงกับพอคาซ่ึงไมผานพอคาคนกลาง 
ทําใหเกษตรกรเกิดความเช่ือม่ันดังนั้น  ในการสงเสริมควรเนนปจจัยดานเศรษฐกิจเปนหลัก 

3)   ปจจัยทางกายภาพ จากการศึกษา พบวา ปจจัยยอยในประเด็น สภาพพื้นท่ีนามีความ
เหมาะสม  มีผลตอการยอมรับของเกษตรกรในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.35       
ดังนั้น เจาหนาท่ีหรือผูท่ีเกี่ยวของควรทําการสํารวจ  สภาพพื้นท่ีในแตละพื้นท่ีวามีความเหมาะสม  
ความเปนไปได มากนอยเพียงใดกอนการเพาะปลูก 

4)  ปจจัยทางชีวภาพ   จากการศึกษา พบวา  ในภาพรวมปจจัยยอย ทุกประเด็น มีผลตอการ
ยอมรับของเกษตรกรในระดับ การยอมรับมาก ท้ังหมด  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.00  ซ่ึงแสดงให
เห็นวา กอนทําการเพาะปลูกควรมีการทดสอบคุณภาพของพันธุขาวท่ีจะนําไปทําการสงเสริมวามี
ผลผลิตตอไรจํานวนเทาไหร  เปอรเซ็นตการงอกเปนอยางไรบาง  คุมคากับการเพาะปลูกหรือไม 
โรคและแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญและวิธีการดูแลรักษาท่ีดีไดอยางไร 

5)  ปจจัยทางการผลิต จากการศึกษา พบวา ปจจัยยอย มีผลตอการยอมรับของเกษตรกรใน
ระดับการยอมรับมาก  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.92  ซ่ึงมีประเด็นท่ีเกษตรกร ยอมรับมากท่ีสุด  
จํานวน  2  ประเด็น ไดแก  ความสะดวกในการจัดหาเมล็ดพันธ และ ราคาเมล็ดพันธุไมแพง  ใน
ประเด็นท่ีเกษตรกรมีการยอมรับมาก  มี  1 ประเด็น คือ ผลผลิขาวตอไรสูง และระดับการยอมรับ
ปานกลาง มี   1  ประเด็น คือ   การมีแหลงเงินทุนใหกูยืม  ดังนั้น เจาหนาท่ีหรือผูท่ีเกี่ยวของ  ตอง
ศึกษาปจจัยการผลิตท่ีสําคัญก็คือ แหลงเงินทุนซ่ึงจะตองมีแหลงเงินใหกูยืมไดงาย การหาเมล็ดพันธุ
ไมยุงยากและราคาไมแพง   
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ขอเสนอแนะการทําวิจัยตอไป 
1. ควรทําการศึกษาวิจัยในพื้นท่ีท่ีแตกตางกันวาโครงการดังกลาวเหมาะสมในภูมิภาคใด

ในประเทศไทย โดยการเปรียบเทียบระหวางพื้นท่ีของแตละภูมิภาค  เนื่องจากมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร  ความพรอมของเกษตรกร และรวมถึงการยอมรับท่ีแตกตางกัน 

2. ทางสถาบันบริการตวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ ควรทํา
การประเมินโครงการ  การตรวจติดตามตั้งแตเร่ิมโครงการวาเกษรกรมีการยอมรับ ในการปลูกขาว
อินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุในระดับใดมากนอยเพียงใด  เพื่อใชเปน
แนวทางในการสงเสริมของเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของตอไป 

 
 
 


