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The objectives of this study were to study: 1) socio-economic attributes of farmers in Wiang Pa
Pao district, Chiang Rai province, 2) knowledge about a large agricultural farming extension system
project, 3) reason of decision making to participate in the project of the farmers, 4) factors related to
the reason of decision making to participate in the project of the farmers and 5) problems encountered
and suggestions of the farmers about the project. In-depth interview was conducted with 10 large
scale rice farmer heads in Wiang Pa Pao and they were obtained by purposive sampling. Besides, an
interview schedule was conducted with another sample group of 175 small scale rice farmers and
they were obtained by Taro Yamane’s formula. Obtained data were analyzed by using descriptive and
inferential statistics (multiple regression analysis).
Regarding the qualitative study, it was found that the reasons of decision making to participate
in the project comprised 4 steps: 1) problem analysis, 2) alternative finding, 3) alternative assessment
and 4) decision making to choose an alternative. In this respect, there were 3 important aspects: 1)
group farming, 2) production and 3) marketing. For the quantitative study, it was found that most of
the small scale farmers were male, 56 years old on average, elementary school graduates and below,
and married. They had 4 family members, 2 household workforce, and 5.85 rai of rice growing area on
average. They earned an income from rice growing for 74,474.29 Baht per year and most of them had
their own capital. The small scale rice farmers had 30 years of experience in rice growing and they
had been members of two groups on average. They perceived news or information about the project
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about 3 per months on average. They contacted with agricultural staff an average of 3 times per year.
They attended training or joined educational trip twice a year on average. It was found that the small
scale rice farmers had knowledge about the project at a high level (a score of 9.22 on average). Also,
they had a high level of the reason of decision making to participation in the project ( 𝒙̅ =4.38). The
following were positive factors related to the reason of decision making: educational attainment,
perception of news or information about the project, agricultural personal contact, training and
educational trip, and knowledge about the project. However, age was found to be a negative factor.
The problems of the large Agricultural Extension System Project were: 1) steps in joining the
project having complex conditions, 2) the training was more on academic knowledge rather than
practice and 3) inadequate support on rice seed. The following were suggested about the project: 1)
the project should reduce steps of the participation in the project, 2) the training should focus on
both academic knowledge and practice and 3) the project should support on rice seed more than
before and it should be more rapid.
Keywords: decision making, large agricultural farming extension project
large rice growing plot, farmers

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา 1)
ลั ก ษณะพื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
เกษตรกร 2) ความรู้ เกี่ ย วกั บ โครงการระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3) เหตุผลในการตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของ
เกษตรกร 4) ปั จจั ยที่ มี ความสั ม พั น ธ์กับ เหตุผ ลในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ของเกษตรกร 5) ปั ญ หาและข้ อเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในพื้นที่อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย โดยการวิจัยนี้ใช้วิธีแบบผสม คือ วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก จากกลุ่มประธานนา
แปลงใหญ่ในพื้นที่อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 10 ราย
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจาแนกเป็นประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ
วิธีการวิจัย เชิ งปริมาณใช้แบบสัม ภาษณ์ โดยได้ สุ่ม กลุ่ ม
ตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1967) ได้กลุ่มตั วอย่าง
จ านวน 175 ราย สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้ แก่
สถิ ติ พรรณนา และสถิ ติ อ นุ ม าน ได้ แ ก่ การถดถอยพหุ
(Multiple regression analysis)
ผลการศึกษาเชิ งคุณ ภาพพบว่า เหตุ ผลในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จากกลุ่มประธานตามกระบวนการตั ดสิน ใจ
ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนที่ 2
การพิจารณาค้นหาทางเลือก ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล
ทางเลื อก และขั้น ตอนที่ 4 การตัดสิน ใจเลือกทางเลือก
โดยมีประเด็นที่สาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรวมกลุ่ม
2) ด้านการผลิต และ 3) ด้านการตลาด
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ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ า กว่ า มี ส ถานภาพสมรส สมาชิ ก
ในครัวเรือนเฉลี่ ย 4 คน มี แรงงานในครัวเรือนที่ ใช้ ในการ
ทานาเฉลี่ย 2 คน พื้นที่ในการทานาเฉลี่ย 5.85 ไร่ มีรายได้
ในการท านาเฉลี่ย 74,474.29 บาทต่อปี แหล่งเงินทุนที่ใช้
ในการทานาส่วนใหญ่ใช้ทุนของตนเอง มีประสบการณ์ในการ
ท านาเฉลี่ ย 30 ปี เป็ นสมาชิ กกลุ่ มเฉลี่ ย 2 กลุ่ ม การรับ รู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่เฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน การติดต่อ
เจ้าหน้ าที่ ทางด้ านการเกษตรเฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี การเข้า
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานด้านการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี
เกษตรกรมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โครงการระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ อยู่ ในระดั บ มาก เฉลี่ ย 9.22
คะแนน และเกษตรกรมี การให้ ความส าคัญ ของเหตุ ผ ล
ในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.38 ส าหรั บ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ได้แก่ ระดับการศึกษา การรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ การติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร
การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานด้านการเกษตร และความรู้
เกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ ได้แก่ อายุ
ปัญหาเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ 1) ขั้นตอนในการเข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีเงื่อนไข
ในการสมัครเข้าร่วมโครงการยุ่งยาก 2) การฝึกอบรมเน้น
วิชาการมากกว่าการปฏิบัติ 3) ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ ส นั บ สนุ น ไม่ เพี ย งพอ ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกับ โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ 1)
โครงการฯ ควรลดขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2) การฝึกอบรมควร

เน้ น วิ ชาการให้ ส มดุ ลกับ การปฏิบั ติ 3) โครงการฯ ควร
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้นและเร็วขึ้น
คาสาคัญ: การตัดสินใจ โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ นาแปลงใหญ่
เกษตรกร

คานา
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่สาคัญของโลก ครึ่งหนึ่ง
ของประชากรทั่วโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เพื่อเป็น
แหล่งพลังงานในการดารงชี วิต ในทวีปเอเชียประชากร
มากกว่าร้อยละ 80 บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ( Tassanchan,
1983) โดยเฉพาะข้ า วกั บ ประเทศประชาคมอาเซี ย นมี
ความผูกพันกันสูงมาก สาหรับ ประเทศไทยข้าวเป็นพืชที่
สาคัญอย่างยิ่งของชีวิตคนไทย โดยคนไทยบริโภคข้าวเป็น
อาหารหลักและการปลูกข้าวยังเป็นวิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น ประเพณีทาขวัญข้าว ประเพณีการแห่นางแมว
และพิธีแรกนาขวัญ เป็นต้น (Phodee, 2013) โดยโครงสร้าง
ภาคการเกษตรของไทย ส่วนใหญ่เป็ นครัวเรือนเกษตรกร
รายย่อยที่มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป็น
การผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างทาการดาเนินการลักษณะ
ดั ง กล่ า ว ท าให้ ภ าคเกษตรต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและ
ข้อจากัดต่างๆ ซึ่ ง ส่ งผลต่อรายได้และความเป็น อยู่ของ
เกษตรกร ปัญ หาด้านต้นทุ นการผลิ ต ได้ แก่ ค่าพั นธุ์พื ช
ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกล
การเกษตร และค่าจ้ างแรงงานด้ านการเกษตร รวมทั้ ง
ปัญหาการขาดอานาจการต่อรองในกระบวนการผลิตและ
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply chain) และปั ญ หาด้ าน
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
สมัยใหม่ที่ ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ควร เพื่อเป็น
การลดข้อจากัดดังกล่าว ควรต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมี
การรวมกลุ่ ม การผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การร่ ว มกั น
(Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2016)
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ภาครัฐจึงมีความพยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญ หา
ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในภาคเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้ น และสามารถท าการผลิ ต ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยในปี
พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ด าเนิ น การ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การตลาด และการบริห าร
จั ด การโดยสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรรวมกลุ่ ม กั น ผลิ ต
จาหน่ายและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
เพิ่ ม ผลผลิ ต พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาด และเชื่อมโยงการตลาด
ทาให้ เกิดอานาจการต่อรองในการจัด หาปัจจัยการผลิ ต
และการจาหน่าย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและ
โอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร โดยบูรณาการการ
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร (Rice Department, 2015)
อย่ า งไรก็ ต ามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีโอกาสเข้ามาสู่การส่งเสริมในระบบ
เกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มากขึ้น โดยมีข้าวเป็นสินค้าหลัก
ที่มีการส่งเสริมในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ่มากกว่า
พื ช ชนิ ด อื่ น เนื่ องด้ วยประเทศไทยมี เกษตรกรปลู กข้า ว
จานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วม
โครงการ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสให้ เกษตรกรสามารถเข้ า ร่ว ม
โครงการได้ เพิ่ ม ขึ้น โดยปรับ แก้ห ลั กเกณฑ์ การเข้า ร่ว ม
จากการรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 50 ราย และพื้นที่
ไม่ น้ อยกว่า 1,000 ไร่ เป็ น การรวมกลุ่ ม เกษตรกรอย่า ง
น้อย 30 ราย และพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป โดยมี
กรมการข้ า วเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ท าโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่
หลัก เกณฑ์ใหม่ ) มีร ะยะเวลาดาเนิน การ 5 ปี ตั้ง แต่ปี
พ.ศ.2560–2564 มีเป้ า หมายโครงการระบบส่ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยในปี พ.ศ. 2564 ต้องมีนา
แปลงใหญ่ทั้งสิ้น 18,800 แปลงใหญ่ และเกษตรกรที่เข้า
ร่ว มโครงการระบบส่ ง เสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่
1,504,000 ราย พื้นที่ 19.375 ล้านไร่ (Rice Department,
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2017) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ปี พ.ศ. 2561 มี เกษตรกรเข้ า ร่ ว ม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จานวน
175,647 ราย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 2,433,172 ไร่ (Ministry
of Agriculture and Cooperatives, 2018)
ในพื้ น ที่ อ าเภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย
เป็ น พื้ น ที่ มี ค วาม อุ ด ม ส ม บู รณ์ เห ม าะแ ก่ ก ารท า
เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร ซึ่ง
ข้ า วถื อ เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ และสร้ า งรายได้ ให้
เกษตรกรในพื้ น ที่ อ าเภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย
เป็นอย่างมาก โดยมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวทั้งหมด 6,006
ราย โดยส่ ว นใหญ่ เป็ น ครัว เรือ นเกษตรกรรายย่ อ ยที่ มี
ลั ก ษณะต่ า งคนต่ า งท า (Wiang Pa Pao Agricultural
Office, 2015) โครงการระบบส่ ง เสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จึ ง เป็ น หนึ่ ง ในวิ ถีท างแก้ปั ญ หาให้ เกษตรกร
ผู้ป ลู กข้าว ในพื้ น ที่ อาเภอเวีย งป่ า เป้ า จั งหวั ดเชี ย งราย
แต่ปัจจุบั นมีเกษตรกรเพียง 312 ราย เข้าร่วมโครงการ
ระบ บ ส่ ง เสริ ม การเกษ ตรแบ บ แป ลงใหญ่ (Large
Agricultural Project, 2017)
การที่ จ ะส่งเสริม ให้ เกษตรกรเข้าร่ว มโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพิ่มมากขึ้น ส่วน
ส าคั ญ คื อ การตั ด สิ น ใจของเกษตรกร ดั ง นั้ น การที่
เกษตรกรจะตั ด สิ น ใจปรับ เปลี่ ย นการผลิ ต ที่ เคยปฏิ บั ติ
แบบเดิม ไปสู่กิจกรรมแบบใหม่ จาเป็ น ต้องอาศัยข้อมู ล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างมีหลักการ
และขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยเฉพาะ
การตัดสินใจของเกษตรกรโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ของเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ข้า วในพื้ น ที่ อาเภอเวีย ง
ป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย ในการด าเนิ น การวิ จั ย นี้ ใช้ วิ ธี
แบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงคุณ ภาพและการวิจั ยเชิ ง
ปริมาณ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ท าการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต
ข้าวที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ในพื้น ที่อาเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมี
จานวนทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียว
ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย จานวน
273 ราย และ 2) กลุ่มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้าน
โป่งเทวี ตาบลโป่งเทวี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จานวน 39 ราย รวมทั้งสิ้น 312 ราย (Large Agricultural
Project, 2017) กลุ่ม ตั ว อย่า งวิจัย เชิง คุณ ภาพ ใช้ก าร
เลือกตัวอย่างจากกลุ่มประธานนาแปลงใหญ่ โดยวิธีแบบ
เฉพาะเจาะจง จานวน 10 ราย และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสู ต รของ
Yamane (1973) ที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้อยละ 95 และ
กาหนดความคลาดเคลื่อน 0.05 ขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random
sampling) จากรายชื่ อ เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ข้ า วที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่
อาเภอเวีย งป่ าเป้ า จังหวัดเชียงรายได้ ได้ กลุ่มตั วอย่าง
จานวน 175 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่ งข้อมู ลที่ รวบรวมเพื่ อใช้ ในการวิจั ยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ ทาการเก็บข้อมูล จากกลุ่มประธานนาแปลง
ใหญ่ อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จานวน 10 ราย
โดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ส่วนที่ 2 การเก็บ ข้อมู ล
เชิ งปริม าณ ท าการเก็บ ข้อมู ลเกษตรกรผู้ ผลิ ตข้าวที่ เข้า
ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวม
ทั้งสิ้นจานวน 175 ราย 2) การเก็บรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดย
การค้นคว้าจากตารา วารสาร เอกสารวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่ออินเตอร์เน็ต

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบ่ งได้ เป็ น 2 ส่ ว น คื อ
ส่ ว นที่ 1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ข้อมูล เหตุผ ลในการตั ด สิน ใจเข้าร่ว มโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกระบวนการ
ตัดสินใจ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) การวิเคราะห์ปัญหา
2) การพิ จ ารณาค้ น หาทางเลื อ ก 3) การประเมิ น ผล
ทางเลื อ ก และ 4) การตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ ก โดย
จาแนกเป็นประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบ
ส่ ง เสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ และส่ ว นที่ 2 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์
SPSS/FW (Statistical Package for the Social Sciences
for Windows) โดยผู้ วิจั ย ใช้ ส ถิติ ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล
ดังนี้ 1) สถิติ เชิ งพรรณนา ใช้วิ เคราะห์ ลั กษณะพื้ น ฐาน
ส่ ว นบุ ค คล เศรษฐกิ จ และสั ง คมของเกษตรกร ความรู้
เกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
และเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ว มโครงการระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการใช้ สถิ ติ อนุ มาน คื อ
การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis)

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า การตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จากกลุ่ม
ประธานตามกระบวนการตั ด สิ น ใจทั้ ง 4 ขั้ น ตอน คื อ
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ขั้ น ตอนที่ 2 การ
พิ จ ารณาค้น หาทางเลื อ ก ขั้น ตอนที่ 3 การประเมิ น ผล
ทางเลื อก และขั้น ตอนที่ 4 การตัดสิน ใจเลือกทางเลือก
โดยจาแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรวมกลุ่ม 2) ด้าน
การผลิต และ 3) ด้ านการตลาด มีป ระเด็นที่ สาคั ญ คื อ
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ขั้น ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปั ญ หา ขาดอานาจการต่อรองใน
การชื้อปัจจัยการผลิตและจาหน่ายผลผลิต การแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาการท านากั บ เพื่ อ น
เกษตรกรรายอื่ น มี จ ากั ด ขั้ น ตอนที่ 2 พิ จ ารณาค้ น หา
ทางเลือก การรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนรู้และช่วยเหลือกัน
กับเพื่อนเกษตรกรรายอื่น ขั้นตอนที่ 3 ประเมินทางเลือก
การรวมกลุ่ ม ท าให้ ได้รับ การช่ วยเหลือ ท าให้ ลดการจ้า ง
แรงงานและได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ กั บ เพื่ อ นเกษตรกร
เพิ่ ม ขึ้ น และขั้ น ตอนที่ 4 การตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ ก
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากต้องการรวมกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนรู้และช่วยเหลือกันกับเพื่อนเกษตรกรรายอื่น
ซึ่งสอดคล้ องกับ Dangprok (2008) กระบวนการตัด สิ น ใจ
เข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เมืองฝาง
จ ากั ด อ าเภอฝาง จั งหวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ขั้น ตอนที่ 1
วิเคราะห์ปั ญ หา ขาดอานาจการต่อรองในการชื้อปัจจัย
การผลิ ต และขายผลผลิ ต การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาอาชี พ กั บ เกษตรรายอื่ น ๆ
ขั้ น ตอนที่ 2 พิ จ ารณาค้ น หาทางเลื อ ก การช่ ว ยเหลื อ
เกื้ อ กู ล และพึ่ ง พาอาศั ย กั น ในหมู่ ส มาชิ ก ขั้ น ตอนที่ 3
ประเมิน ทางเลือก ทาให้เกิด การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก และขั้นตอนที่ 4 การ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่จะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่สมาชิก ซึ่งสร้างความเข้มแข็งมั่นคง
ได้และยั่งยืนต่อการประกอบอาชีพ
ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า เกษตรกรสองใน
สาม (ร้อ ยละ 66.3) เป็ น เพศชาย มี อายุ เฉลี่ ย 56 ปี มี
สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีแรงงานในครัวเรือนที่ใช้
ในการทานาเฉลี่ย 2 คน พื้นที่ในการทานาเฉลี่ย 5.85 ไร่
มีรายได้ ในการท านาเฉลี่ ย 74,474.29 บาทต่ อปี แหล่ ง
เงิ น ทุ น ที่ ใช้ ในการท านาส่ ว นใหญ่ ใช้ ทุ น ของตนเอง มี
ประสบการณ์ ในการท านาเฉลี่ย 30 ปี เป็น สมาชิกกลุ่ ม
เฉลี่ ย 2 กลุ่ ม การรับ รู้ข้ อมู ล ข่า วสารเกี่ย วกับ โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เฉลี่ยประมาณ 3
ครั้งต่อเดือน การติดต่อเจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตรเฉลี่ย
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3 ครั้ง ต่ อ ปี และการเข้ าฝึ กอบรมหรือศึ กษาดู ง านด้ า น
การเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี
เกษตรกรมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อยู่ในระดับมาก ความรู้
เฉลี่ย 9.22 คะแนน โดยมีคะแนนต่าสุดอยู่ที่ 2 คะแนน
และสูงสุด 12 คะแนน โดยเกษตรกรมีความรู้ในระดับมาก
ร้ อ ยละ 64.0 มี เกษตรกรมี ค วามรู้ ในระดั บ ปานกลาง
ร้อยละ 26.9 และมีความรู้ในระดับน้อย ร้อยละ 9.1
เกษตรกรให้ ค วามส าคั ญ ของเหตุ ผ ลในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่ งเสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.38 โดยเมื่อ
พิจารณาในแต่ละขั้นตอนพบว่า เกษตรกรมีการพิจารณา
ความสาคัญในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา มีค่าเฉลี่ย
4.34 ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาค้นหาทางเลือก มีค่าเฉลี่ย
4.35 ขั้น ตอนที่ 3 การประเมิ น ผลทางเลื อ ก มี ค่ าเฉลี่ ย
4.42 และขั้ น ตอนที่ 4 การตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ ก มี
ค่าเฉลี่ย 4.41
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับเหตุผล
ในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ของเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ข้า วในพื้ น ที่ อาเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยการใช้สถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ ซึ่งมีตั วแปรอิ สระทั้ งหมด 16 ตั วแปร ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน จานวนแรงงานในครัวเรือน พื้นที่ในการทานา
ลักษณะการถือครองที่ ดิ น ในการท านา รายได้ จ ากการ
ทานา แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทานา ประสบการณ์ในการ
ท านา การเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร การฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อหาว่าตัวแปรอิสระ
ใดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และตัว
แปรอิ ส ระทั้ ง หมด 16 ตั ว แปร ไม่ มี ตั วแปรอิ สระใดที่ มี
ความสัม พัน ธ์กัน มากกว่า 0.80 อัน จะทาให้เกิดปัญ หา
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Multicollinearity และเป็ นการละเมิ ดข้ อก าหนดของการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis)
ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ว มโครงการระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พบว่าตัวแปรอิสระทั้งหมด 16
ตั ว แปรมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตั ว แปรตาม คื อ เหตุ ผ ลในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ อยู่ร้อยละ 47.90 (R2 = 0.479) และเมื่อพิจารณา
ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ กับเหตุผลในการตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่ามีทั้งหมด 6 ตัวแปร โดยมี
1 ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในเชิ ง ลบ ได้ แ ก่ อายุ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
มี 5 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ได้แก่ การติดต่อ
กับ เจ้าหน้ าที่ ด้ านการเกษตร ซึ่ งมี ความสั ม พั น ธ์อย่า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 และระดับ การศึก ษา
การรับ รู้ข้อ มู ล ข่าวสารเกี่ย วกั บ โครงการระบบส่ งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน
ด้ า นการเกษตร และความรู้ เกี่ ย วกั บ โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อายุ จากผลการศึกษา พบว่าอายุมีความสัมพันธ์
กับเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเชิ ง ลบ แสดงให้ เห็ น ว่ า
เกษตรกรที่ มี อายุ ม ากจะมี เหตุ ผ ลการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ว ม
โครงการระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ลดลง
เนื่องมาจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เป็ น การรวมกลุ่ม บริหารจัด การเพื่ อลดต้น ทุ น การ
ผลิต เพิ่ม ผลผลิต พั ฒ นาคุณ ภาพในการผลิต รวมไปถึง
บริห ารจั ด การทางด้ า นการตลาด ซึ่ งอาจจะมี ผ ลท าให้
เกษตรกรที่ มี อ ายุ ม ากหรือ เกษตรกรรุ่น เก่ า ไม่ ส ามารถ
เข้าถึงทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เมื่อเทียบกับ
เกษตรกรอายุน้อยหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ

Lertkhunalak (2012) ที่รายงานว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตั ด สิ น ใจเข้าร่ว มโครงการผลิ ต มะม่ ว งตามแนวทาง
การเกษตรดี ที่ เหมาะสมของเกษตรกรในพื้ น ที่ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า อายุมีอิทธิพลต่อการ
ตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มโครงการผลิ ต มะม่ ว งตามแนวทาง
การเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษามีความสั มพั น ธ์กับ เหตุ ผ ลในการตั ด สิน ใจเข้า
ร่ว มโครงการระบบส่ ง เสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่
ซึ่งสอดคล้องกับ Promthong (2008) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยมี
ผลต่อการตัดสินใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าระดับการศึกษามีผล
ต่อการตัดสินใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร
การรับ รู้ข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการระบบ
ส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากผลการศึ ก ษา
พบว่ า การรับ รู้ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ โครงการระบบ
ส่ ง เสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ว มโครงการระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ Pansa (2015)
ได้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร
ในอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารมีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร
อย่างมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้ านการเกษตร จากผล
การศึกษาพบว่า การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร
มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ
Kabbua (2009) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตาบลแม่ทา กิ่ง
อ าเภอแม่ อ อน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า การติ ด ต่ อ กั บ
เจ้ าหน้ า ที่ ด้ า นการเกษตรมี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจเข้า ร่ว ม
โครงการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
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การฝึ กอบรมหรือ ศึ ก ษาดู งานด้ า นการเกษตร
จากผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสิน ใจเข้า
ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Kabbua (2009) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
ตาบลแม่ ท า กิ่งอาเภอแม่ ออน จั งหวัด เชี ย งใหม่ พบว่ า
การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานด้านการเกษตรมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร

ค วาม รู้ เ กี่ ย ว กั บ โค รงก ารระ บ บ ส่ งเส ริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้
เกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ
Laklang (2012) ได้ศึกษาการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์
ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ พบว่าความรู้มีผลต่อการ
ตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์

Table 1 An analysis of factors related to the reason of decision making to participation
in a large agricultural extension system project of farmers
Independent variable

Sex
Age
Status
Education level
Family member
Household workforce
Farming area
Land holdings at farming
Income earned from farming
Founding source for farming
Farming experience
Agricultural group member
Perceived information about large agricultural
farming extension project
Contact agricultural staff
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Dependent variable
Reason of Decision Making to
Participation in a Large Agricultural
Extension System Project
B
t
Sig.
0.019
0.414
0.679
-0.008
-2.431
0.033*
-0.007
-0.122
0.903
0.156
2.852
0.005**
0.036
1.755
0.081
-0.016
-0.561
0.575
0.000
-0.016
0.987
0.027
0.531
0.596
1.764E-007
0.241
0.810
-0.025
-0.538
0.591
0.004
1.286
0.200
0.017
0.898
0.371
0.046
2.820
0.005**
0.032

2.175

0.031*
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Table 1 (Continued)
Independent variable

Agricultural training/educational trip
Knowledge and understanding about large
agricultural farming extension project
Constant
R2 = 0.479 (47.90%)
*statistically

significant level at 0.05,

** statistically

Dependent variable
Reason of Decision Making to
Participation in a Large Agricultural
Extension System Project
B
t
Sig.
0.060
2.656
0.009**
0.035
3.677
0.000**
3.767
F = 9.080

18.575

0.000**
Sig.F = 0.000

significant level at 0.01

ปั ญ หาและอุป สรรคที่ ส าคัญ เกี่ย วกับ โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือ ขั้นตอนใน
การเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ มีเงื่อนไขในการสมัค รเข้าร่วมโครงการยุ่งยาก การ
ฝึกอบรมเน้นวิชาการมากกว่าการปฏิบัติ ปัญหาเรื่องเมล็ด
พั น ธุ์ ข้ า วที่ ส นั บ สนุ น ไม่ เพี ย งพอ ข้ อเสนอแนะที่ ส าคั ญ
เกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการฯ ควรลดขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การฝึกอมรมควรเน้น
วิชาการให้สมดุลกับการปฏิบัติ โครงการฯ ควรสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้นและเร็วขึ้น

สรุปผลการวิจัย
เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากกลุ่ม ประธานนา
แปลงใหญ่ ต ามกระบวนการตั ด สิน ใจทั้ ง 4 ขั้น ตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณา
ค้น หาทางเลื อก ขั้น ตอนที่ 3 การประเมิ น ผลทางเลื อก
และขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยจาแนก
ได้ 3 ด้าน ได้ แก่ 1) ด้านการรวมกลุ่ ม 2) ด้านการผลิ ต

และ 3) ด้านการตลาด โดยเกษตรกรให้ความสาคัญของ
เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ว มโครงการระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม 4.38 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เหตุ ผ ลในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ได้แก่
ระดับการศึกษา การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ การติด ต่อกับ
เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน
ด้ า นการเกษตร และความรู้ เกี่ ย วกั บ โครงการระบบ
ส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ และปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ในเชิ งลบ คื อ อายุ ในส่ ว นของปั ญ หาที่
เกษตรกรพบเกี่ยวกับ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนในการเข้ า ร่ว ม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีเงื่อนไข
ในการสมั ครเข้าร่ว มโครงการยุ่ งยาก การฝึ กอมรมเน้ น
วิชาการมากกว่าการปฏิบัติ และปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ ส นั บ สนุ น ไม่ เพี ย งพอ ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกับ โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่สาคัญ ได้แก่
โครงการฯ ควรลดขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การฝึกอมรมควรเน้น
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วิ ช าการให้ ส มดุ ล กั บ การปฏิ บั ติ และโครงการฯ ควร
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้นและเร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรควร
เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารแก่เกษตรกรที่มีอายุมาก
เพิ่ มมากขึ้น โดยการใช้สื่อที่ เข้าถึงเกษตรกรอายุ มากได้
ง่ายที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์ และวิทยุ และช่วงเวลาที่น่าจะ
เหมาะสม คือ ช่วงเช้าตรู่ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ
ในการเข้าร่วมโครงการที่จะทาให้เกิดอานาจการต่อรอง
ในการซื้ อปั จจั ยการผลิ ตและจ าหน่ ายผลผลิ ต ลดต้ นทุ น
เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาด
ในการซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากเกษตรกรมีการพิจารณา
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ประเด็ น เหล่ า นี้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับเกษตรกรที่มี
อายุมากให้เกิดการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งยังเน้นการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ
Young smart farmer อายุ ระหว่ าง 17 ถึง 45 ปี เพื่ อที่ จะให้
เกษตรกรรุ่นใหม่ได้นาความรู้ไปใช้พัฒนากลุ่มต่อไป
2. กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรควร
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรมีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการ และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒ นากลุ่มตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
3. กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรควรมี
การกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ กับ เกษตรกรผู้ ผลิต ข้าวให้
ทั่ ว ถึ ง มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นสื่ อ บุ ค คล สื่ อ กลุ่ ม โดยให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
และในด้ า นของสื่ อ มวลชน โดยใช้ ก ารสื่ อ ผ่ า นมวลชน
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ขนาดใหญ่ ได้ แ ก่ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางการ
สื่อสารที่เข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายที่สุด
4. กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรควร
มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมและฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้ผลิ ตข้าวในพื้ นที่ ให้ ทั่วถึงและต่อเนื่ อง ทั้ งใน
ด้านการเกษตรและประชาสัมพั น ธ์ถึงวัตถุป ระสงค์และ
เป้ า หมายของโครงการแก่ เกษตรกรที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามให้คาแนะนา
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทั้งด้าน
การผลิตและด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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