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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่อง คุณภาพชีวติ เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวในยุคการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ระลอกที่ 1 กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวในยุคการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 1 ปี 2563 เพื่อนาเสนอข้อมูล
ดัง กล่ า วสู่ภาครัฐและนาไปสู่แ นวทางการแก้ปั ญหาให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตข้า ว กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานีและศรีษะเกษ
จานวน 277 คน สถิตทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุ มาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั และแบ่งการศึกษาคุณภาพชีวติ ออกเป็ น
4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและหน้าที่ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ และด้านครอบครัว ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรมีความรู้สกึ ว่าครอบครัวได้รบั ผลกระทบในช่วงสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด -19
เดือดร้อนปานกลาง (ร้อยละ 56.32) เดือดร้อนมาก (ร้อยละ 28.88) เดือดร้อนน้ อย (ร้อยละ 8.30) และไม่
เดือดร้อน (ร้อยละ 6.50) ซึง่ เกิดจากรายได้ของครอบครัวลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก (5.14) ด้านครอบครัวอยู่ในระดับคุณภาพชีวติ ดีมากทีส่ ุด (5.53) ด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่
ในระดับคุณภาพชีวติ ดีมาก (5.14) ด้านจิตใจอยู่ในระดับคุณภาพชีวติ ดีมาก (4.85) และด้านสุขภาพและหน้าที่
อยู่ในระดับคุณภาพชีวติ ดี (5.02)
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Abstract
The objective is to study the quality of life of rice farmers in the era of the Coronavirus disease
2019 (COVID-19) outbreak, the first wave of 2020. Two hundred seventy-seven organic rice farmers
were used in this study in Ubon Ratchathani and Sisaket provinces. The statistics used in the data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statics using the
Pearson correlation coefficient. The concept of quality of life is composed of 4 domains, including
health and duty, social and economic, psychological, and family domains. The results of the study
found that farmers felt that their families were affected during the COVID- 19 outbreak including,
moderately troubled (56.32%), very distressed (28.88%), slightly distressed (8.30%), and not suffered
(6.50%), respectively. It was caused by a decrease in family income. Farmers' overall quality of life
was moderately satisfied ( 5. 14) . For each domain, the family was very satisfied ( 5. 53) , social and
economics was moderately satisfied (5.14), psychological was moderately satisfied (4.85), and health
and duty was slightly satisfied (5.02).
Keywords: Quality of life; organic agriculture; coronavirus 2019; income; sufficiency economy

1. บทนา

เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย หลังจากนัน้ ก็มี
จานวนผูป้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสนี้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จน
ภาครัฐต้องประกาศพระราชกาหนดฉุ กเฉิน ทาให้
ต้องปิ ดพรมแดนระหว่างประเทศ ระหว่างจังหวัด
หรือห้ามเดินทางสัญจรข้ามจังหวัดในเวลากลางคืน
(Ministry of Tourism and Sports, 2 0 2 0 ) ท า ให้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ หลาย ๆ ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า น
เศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และ 4) ด้านการเกษตร ดังนี้
1.1 ด้านเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมาณการว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทย ปี 2563 มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะหดตัวร้อยละ 6.6 มูลค่าการส่งออกสินค้าคาดว่า
จะหดตัวร้อยละ 7.4 เนื่องจากการท่องเทีย่ วและการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ได้ ร ับ ผลกระทบโดยตรงจากการ
ระบาดและเกิด จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน

วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด -19 (COVID-19) เป็ นโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ ทาให้เกิดอาการไข้ ไอ และอาจมี
ปอดอักเสบ เป็ นต้น โดยเริม่ พบผูป้ ่ วยโรคนี้ครัง้ แรก
เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่เมื องอู่ฮนั ่ เมือง
หลวงของมณฑลหูเป่ ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จน
ต้องมีมาตรการ ปิ ดเมือง ปิ ดประเทศ เพื่อยับยัง้ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไร
ก็ตามเชื้อไวรัสนี้ได้แพร่ระบาดไปในหลายประเทศ
ทัวโลก
่
และมีจานวนผูป้ ่ วยยืนยันการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว เช่น ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลี
ใต้ สิงคโปร์ และญี่ป่ ุน เป็ นต้น โดยในประเทศไทย
พบผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 รายแรกในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีร่ บั
เชื้อจากการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีไ่ ด้
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ประเทศคู่ ค้ า โดยเฉพาะประเทศจี น และการ
หยุ ด ชะงักของห่วงโซ่ การผลิต ของหลายประเทศ
ส่ ง ผลให้ ร ายได้ ข องธุ ร กิ จ และครั ว เรื อ นได้ ร ั บ
ผลกระทบในวงกว้าง (Bank of Thailand, 2021)
1.2 ด้ า นสั ง คม ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมาก
โดยเฉพาะต่อการจ้างแรงงาน มีแรงงานจานวนมาก
ถูกเลิกจ้างงานทัง้ แบบชัวคราวและถาวร
่
มีผเู้ สมือน
ว่างงาน หรือผูท้ ท่ี างานไม่ถงึ 4 ชัวโมงต่
่
อวัน ในไตร
มาสสองของปี 2563 มีจานวนสูงถึง 5.4 ล้านคน ซึง่
เพิม่ ขึ้นถึง 3.4 ล้านคน จากระยะเดียวกันในปี ก่อน
เนื่ องจากบริ ษั ท ได้ ปิ ดตั ว ลงหรื อ ธุ ร กิ จ ได้ ร ั บ
ผลกระทบจากการปิ ดประเทศ รวมทัง้ การปิ ดพืน้ ที่
เสี่ย งต่ อ การระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโควิด -19
(Kapilakanchana et al., 2020)
1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบทัง้ เชิงบวก
และเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวกคือ ทรัพยากรทาง
ทะเลและแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทางทะเล ได้มีก ารฟื้ น
ตัวเองให้มคี วามอุดมสมบูรณ์มากขึน้ โดยสังเกตได้
จากการที่มสี ตั ว์ทะเลหายากออกมาปรากฏให้เห็น
บ่อยครัง้ และเป็ นจานวนมาก เช่น พยูน โลมา ปลา
ฉลาม เป็ น ต้ น ขณะเดีย วกัน การหยุ ด ตัว ลงของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อลดการระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ค่ า ฝุ่ น PM 2.5 มี
แนวโน้มดีขน้ึ ในหลายพืน้ ที่ ในขณะทีผ่ ลกระทบเชิง
ลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น การ
ปิ ดพื้นที่เสี่ยงทาให้ผทู้ ากิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การปลูก ป่ าและป่ า
ชายเลน ทาได้ไม่สะดวก นอกจากนัน้ การลดลงของ
นักท่องเทีย่ วอาจทาให้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกับสัตว์ป่า
ที่เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วขาดรายได้ ไม่ มีเ งิน เพีย ง
พอทีจ่ ะดูแลสัตว์ดงั กล่าว เช่น กรณีปางช้าง ลิง และ
สวนสัตว์ต่าง ๆ เป็ นต้น (Bank of Thailand, 2021)
1.4 ด้านการเกษตร ซึ่งเป็ นภาคเศรษฐกิจที่
สาคัญของประเทศไทย ได้รบั ผลกระทบทัง้ เชิงบวก

และเชิงลบ โดยจากการทีภ่ าคการเกษตรไทยมีการ
พึ่ง พาการค้า ระหว่ า งประเทศถึง ร้อ ยละ 80 ของ
GDP เมื่อเศรษฐกิจถดถอยจึงมีความเสีย่ งสูงทีภ่ าค
การเกษตรจะสูญ เสีย โอกาสทางด้านรายได้ จาก
ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรลดลง ประกอบ
กับการปรับตัวลดลงของราคาผลผลิตตามตลาดโลก
ส่ ง ผลให้ร าคาผลผลิต ทางการเกษตรลดลง เช่ น
ยางพารา ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อ้อยและน้ าตาล
เ ป็ น ต้ น ( Committee on Agriculture and
Cooperatives, 2020) ขณะเดี ย วกั น มี ภ าวะการ
กักตุนอาหารจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทาให้ขา้ วสารถุงขาดตลาด ส่งผลให้
ราคาข้า วพุ่ ง สูง ขึ้น ในทางกลับ กัน ชาวสวนผลไม้
ต้องประสบปั ญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากการ
ประกาศปิ ดเมืองและปิ ดประเทศ ทาให้ไม่สามารถ
ส่งออกผลผลิตได้ตามปกติ ราคาของผลไม้ส่งออก
จึงมีแนวโน้มตกต่าลงมาก (Chantarat et al., 2020)
โดยภาคการเกษตรของไทยถื อ เป็ นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทีส่ าคัญของประเทศ
เป็ นรากฐานของการสร้างความมั ่นคงทางอาหาร
ของประเทศและของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศอยู่ ใ นภาคการผลิ ต ทางการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทยถือเป็ นแหล่งผลิต
ข้าวทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีแหล่ง
เ พ า ะ ป ลู ก ที่ ส า คั ญ ข อ ง ไ ท ย อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแหล่งผลิตที่สาคัญ คือ
จัง หวัด สุ ริน ทร์ ศรีส ะเกษ อุ บ ลราชธานี ยโสธร
ร้ อ ยเอ็ ด เป็ นต้ น โดยที่ ร าคาข้ า วที่ เ กษตรกร
จาหน่ ายได้ ในปี 2563 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ
ลดลงจากตันละ 15,119 บาท ในปี 2562 เป็ นตันละ
14,737 บาท ในปี 2563 ราคาข้ า วเปลื อ กเจ้ า
ความชื้น 15 เปอร์เ ซ็น ต์ สูง ขึ้น จากตัน ละ 7,836
บาท ในปี 2562 เป็ นตันละ 9,239 บาท ในปี 2563
และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว สูงขึ้นจากตัน ละ
14,164 บาท ในปี 2562 เป็ นตันละ 15,670 บาท ใน
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ปี 2 5 6 3 ( Bureau of Agricultural Economic
Research, 2020) เนื่องจากเกษตรกรประสบปั ญหา
ภัย แล้ง ฝนทิ้ง ช่ว ง และอุ ท กภัย ส่ ง ผลให้ปริมาณ
ผลผลิต ที่เ ก็ บ เกี่ ย วได้ ล ดลง ขณะที่ต ลาดทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าว
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกิดวิกฤตการระบาดของ
โรคติด เชื้อไวรัสโควิด -19 จึง เกิด ภาวะการกักตุน
อาหารจาก ส่ ง ผลให้ร าคาข้า วพุ่ง สูง ขึ้น (Bank of
Thailand, 2020) แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรผูผ้ ลิต
ข้าวยังมีฐานะยากจนและบางคนยังไม่สามารถลืม
ตาอ้ า ปากได้ การศึก ษาคุ ณ ภาพชีวิต เกษตรกร
ผูผ้ ลิตข้าวไทยในยุคการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 จะเป็ นข้อมูลที่สะท้อนถึงปั ญหาคุณภาพ
ชีวติ เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด -19 เพื่อ การแก้ ปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว นและ
น าไปสู่แ นวทางการแก้ปั ญ หาให้กับ เกษตรกรใน
ประเทศไทยต่อไป การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ ผ ลิต
ข้าวในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19
ระลอกที่ 1 และ 2) ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด19 กับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวในด้าน
สุขภาพและหน้าที่ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านจิต
วิญญาณ และด้านครอบครัว

ชีวิต ของเกษตรกรผู้ ผ ลิต ข้า ว ในด้ า นสัง คมและ
เศรษฐกิจ
2.1.3 ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวติ ของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวในด้านจิตวิญญาณ
2.1.4 ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวติ ของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวในด้านครอบครัว
2.2 กรอบแนวคิ ดการศึกษา
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโควิ ด-19 (The impact of the COVID-19
pandemic)

คุณภาพชีวิตชาวนา 4 ด้าน (Farmers’ quality
of life in 4 aspects) ได้แก่
1. ด้านสุขภาพและหน้าที่ (Health and duty
aspects)
2. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic
aspects)
3. ด้านจิตวิญญาณ (Spiritual aspects)
4. ด้านครอบครัว (Family aspects)
2.3 วิ ธีการศึกษาวิ จยั
การศึก ษาวิจ ัยครัง้ นี้ เป็ น การศึก ษาวิจยั เชิง
ปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ เพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ทราบถึง
ข้อมูลพืน้ ฐาน และผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติด เชื้อ ไวรัสโควิด-19 ที่มีผ ลต่ อคุ ณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว
2.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื เกษตรกร
ผู้ป ลู ก ข้า วจัง หวัด อุ บ ลราชธานี จ านวน 258,006

2. วิ ธีการ
2.1 สมมติ ฐานของการวิ จยั
2.1.1 ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ในด้านสุขภาพและ
หน้าที่
2.1.2 ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
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ครัว เรือ นและจัง หวัด ศรีส ะเกษ จ านวน 210,126
ค รั ว เ รื อ น ( Information Technology &
Communication Center, 2017)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั ง้ นี้ คื อ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ งั หวัด
อุบลราชธานีและศรีสะเกษจานวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ
30 ค น ร ว ม 300 ค น จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี
ประกอบด้วย 1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลหนองกุง
อ.ตาลสุม 2) กลุ่มเกษตรอินทรียต์ าบลคาไฮใหญ่ อ.
ดอนมดแดง 3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลโพนเมือง
อ.เหล่าเสือโก้ก 4) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลไหล่ทุ่ง
อ.ตระการพืชผล 5) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลตาล
สุม อ.ตาลสุม และจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 6)
กลุ่ ม เกษตรอิน ทรีย์ตาบลหนองหัวช้าง อ.กัน ทรา
รมย์ 7) กลุ่มเกษตรอินทรียต์ าบลยาง อ.กันทรารมย์
8) กลุ่ ม ข้ า วอิ น ทรี ย์ PGSผั ก ไหมรุ่ น ที่ 1 ม.7 ต.
ผัก ไหม อ.ห้ ว ยทับ ทัน 9) กลุ่ ม ข้า วอิ น ทรีย์ PGS
ผักไหมรุ่นที2่ ม.7 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน และ 10)
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ชุ ม ชนต าบลผัก ไหม อ. ห้ว ยทับ ทัน โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Hendel (1977)
ที่ค่ า ความเชื่อ มั ่น 99 เปอร์เ ซ็น ต์ ซึ่ง ใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) เท่ากับ 206
คน

of Life Index (QLI) โดย Ferrans and Powers (1984)
ซึ่งรายละเอียดของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ค าถามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ได้แก่ จังหวัด เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ
การสมรส ลัก ษณะครอบครัว จ านวนสมาชิก ใน
ครอบครัว ลักษณะทีอ่ ยู่อาศัย
ตอนที่ 2 ปั จ จัย ด้ า นการประกอบ
อาชีพ ได้แ ก่ ลัก ษณะการเป็ น เจ้า ของที่ จ านวน
แรงงาน จานวนพืน้ ที่ ลักษณะการผลิต ลักษณะการ
จาหน่ ายผลผลิต ช่องทางการตลาด ในช่วง 1 ปี ท่ี
ผ่ า นมาโดยเฉลี่ย แล้ ว ท่ า นจ าหน่ า ยผลผลิต ได้ใ น
ราคาเท่าไร สภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึง
พอใจในราคาผลผลิต อาชีพเสริม รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับเพื่อน
บ้ า น ช่ อ งทางการรับ ข้อ มูล ข่ า วสาร การติด ตาม
ข้อมูลข่าวสาร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
คุณภาพชีวติ ของเกษตรกร ได้แก่ ด้านสุขภาพและ
หน้ า ที่ ด้า นสัง คมและเศรษฐกิจ ด้า นจิต ใจ ด้า น
ครอบครัว
ตอนที่ 4 ผลกระทบเกี่ ย วกั บ การ
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 1 ต่อ
เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว

2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

2.5.3. การทดสอบแบบสอบถาม

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaires) รายละเอียดดังนี้

เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วก่อนที่
จะนาไปใช้สอบถามเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
และศรีสะเกษ ซึ่งทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)
โดยการนาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดสอบความ
เที่ย งตรงของเนื้ อ หาของแบบสอบถาม (Content
validity) ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาพร้ อ มทั ง้
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ขแ บบสอบถามให้ ช ั ด เจนและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั และทดสอบ

2.5.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกษตรในด้านต่าง ๆ
วิธีก ารปฏิ บ ัติ ง านจริง โดยก าหนดรายละเอี ย ด
คาถามแบบสอบถาม
2.5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ
ได้ปรับปรุงจาก the Generic version III of Quality
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ความเชื่อมั ่น (Reliability) โดยการนาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try out) กับเกษตรกร จานวน 40 คน
และคานวณหาความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม ตาม
วิ ธี ก า ร ข อ ง Cronbach’ s alpha coefficient ใ ช้
เกณฑ์การยอมรับทีค่ ่ามากกว่า 0.70 โดย reliability
coefficient ทีค่ านวนได้ เท่ากับ 0.7951

3.501-4.33

Moderate

2.671-3.50

Poor

1.831-2.67

Very poor

1.00-1.83

Worst

2.5.4. เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามเป็ น แบบคะแนนรวม 6
ระดับ แบบ Ratting scale (Ferrens and Powers,
1984) ให้เกษตรกรตอบแบบสอบถาม แสดงความ
คิดเห็นโดยใช้เกณฑ์แปลผล ดังนี้

2.6 การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้

Table 1 Satisfaction levels
Positive
message

การวิจยั ครังนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
2.6.1 การน าข้อ มู ล แบบสอบถามของ
เกษตรกร มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ในการตอบ
คาถาม แล้วนามาลงรหัสข้อมูล และประมวลผลโดย
โปรแกรมสาเร็จรูป (STATA) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และนาเสนอในรูปแบบตาราง
2.6.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุ ค คล และปั จ จัย ด้า นการประกอบอาชีพ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

Negative
message

Best

6

1

Good

5

2

Moderate

4

3

Poor

3

4

Very poor

2

5

Worst

1

6

2.6.3 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ด้วยสถิติเชิง
อนุ มานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์
สัน เพื่อ ทดสอบสมมติฐาน และหาความสัม พันธ์
ระหว่ า งผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 และคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรผูผ้ ลิต
ข้าว

เกณฑ์ ก ารแปลผล ในการแปลค่ า เฉลี่ ย
ความเห็นของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อระดับคุณภาพ
ชีวติ ได้แบ่งระดับคุณภาพชีวติ เป็ น 6 ระดับ ดังนี้
Table 2 Quality of life score

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ผล

Quality of life
score

Interpretation

5.161-6.00

Best

4.331-5.16

Good

จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ข อ ง Hendel ( 1977) ที่ ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั น่ 99
เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 206 คน จาก 300 คน การวิจยั
ครัง้ นี้ ส ามารถเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากเกษตรกร
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ผูผ้ ลิตข้าวได้จานวน 277 คน ซึง่ เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 69.31 มีอายุ 51-60 ปี ร้อยละ
36.10 จบการศึกษาในระดับต่ากว่าประถมศึกษา ปี
ที่ 6 ร้อยละ 36.10 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 82.67
เป็ นครอบครัวเดีย่ ว คืออาศัยเฉพาะพ่อ แม่ ลูก ร้อย
ละ 72.92 มีจ านวนสมาชิก ในครอบครัว 1-5 คน
ร้อ ยละ 67.87 และมีลัก ษณะที่อ ยู่ อ าศัย เป็ น ของ
ตัวเอง ร้อยละ 83.75 นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็ น เจ้า ของที่ดิน (ร้อ ยละ 76.90) ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ มี
พืน้ ทีก่ ารเกษตร 1-20 ไร่ (ร้อยละ 74.01) ส่วนใหญ่
มีแรงงานในบ้านทีช่ ่วยทาอาชีพเกษตร จานวน 1-2
คน (ร้อยละ 64.26) ทัง้ นี้มลี กั ษณะการผลิตทีส่ าคัญ
คือ ปลูกข้าวและพืชหลังนามากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
32.49 โดยส่ ว นใหญ่ จ าหน่ า ยข้า วเปลือ กให้โ รงสี
(ร้อยละ 50.56) ซึ่งราคาเฉลี่ยในช่วง 1 ปี ท่ผี ่านมา
คือ 10-15 บาทต่ อ กิโ ลกรัม หรือ 10,000-15,000
บาทต่อตัน อย่างไรก็ดเี กษตรกรยังสามารถจาหน่าย

ข้าวสารได้ในราคา 35 บาท ต่อกิโลกรัม ปลายข้าว
ราคา 10 บาท ต่อกิโลกรัม รา 6 บาท ต่อกิโลกรัม
เกษตรกรมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า ครอบครั ว ได้ ร ั บ
ผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 เกษตรกรส่วนใหญ่เดือดร้อนปาน
กลาง (ร้ อ ยละ 56.32) เดื อ ดร้ อ นมาก (ร้ อ ยละ
28.88) เดื อ ดร้ อ นน้ อ ย (ร้ อ ยละ 8.30) และไม่
เดือ ดร้ อ น (ร้ อ ยละ 6.50) (Table 1) และในช่ ว ง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีสงิ่ เหล่านี้เกิดขึน้ ในครอบครัวของเกษตร ได้แก่
รายได้ของครอบครัวลดลง (ร้อยละ 42.78) สมาชิก
ในครอบครัวมีความเครียดมากขึน้ (ร้อยละ 11.82)
ถูกยกเลิกการสั ่งซื้อผลผลิต (ร้อยละ 3.94) และเกิด
การทะเลาะเบาะแว้ ง ภายในครอบครัว (ร้อ ยละ
1.69) ตามลาดับ (Table 3)

Table 3 Impact of the COVID-19 pandemic to farmers who produce rice
Impact of the COVID-19 pandemic
Amount Percentages
Impact levels of COVID-19 on the family
Most trouble
Moderate trouble
Little trouble
No trouble
Total
Family income has decreased.
Family members are more stressed.
Production orders are canceled
There was a quarrel within the family

80
156
23
18
277
228
63
21
9

Table 4 Overall quality of life of rice-producing farmers
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28.88
56.32
8.30
6.50
100.00
42.78
11.82
3.94
1.69

S.D.

0.80
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̅
𝑿

S.D.

Quality of life levels

Health and duty aspects

5.02

1.67

Very good

Social and economic aspects

5.14

1.58

Very good

Spiritual aspects

4.85

1.85

Very good

Family aspects

5.53

1.52

Best

5.14

1.58

Very good

Average

Table 5 Quality of life level of rice-producing farmers in health and duty aspects
Means

S.D.

Quality of
life levels

Quality of life in health and duty aspects

5.02

1.67

Best

1. Having a good health

4.93

1.19

Very good

2. Doing activities in daily life by yourself

5.19

0.95

Best

3. Eating nutritious, hygienic, and safe food

5.38

0.82

Best

4. Getting 6-8 hours of sleep each day

5.24

0.93

Best

5. Getting regular exercise for 30-50 minutes, 3-5 times/week

4.52

1.14

Very good

6. Having time to do hobbies such as caring for animals, playing
sports, reading, etc.

5.17

1.01

Best

7. Wearing protective clothing and equipment when spraying
pesticides

5.61

1.33

Best

8. Cleaning the body and changing clothes immediately after
using pesticides.

5.49

1.29

Best

9. Wearing a mask to cover your nose while using pesticides

5.49

1.27

Best

10. Having a break between work every 2 hours

5.02

1.37

Very good

11. Having lumbar pain, back pain, muscle, and bone aches
while working

4.57

1.29

Very good

12. Having an accident at work

3.26

1.62

Moderate

13. Getting services at a public health facility when being sick

5.40

1.07

Best

Quality of life criteria

คุณภาพชีวิตเกษตรกร
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ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวมีระดับ
คุณภาพชีวติ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพชีวติ ดีมาก
(5.14) พบว่ า ด้า นครอบครัว อยู่ในระดับคุ ณภาพ
ชีวติ ดีมากทีส่ ุด (5.53) เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ด้าน
สังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับคุณภาพชีวติ ดีมาก
(5.14) ด้า นจิต ใจอยู่ ใ นระดับ คุ ณ ภาพชีวิต ดีม าก
(4.85) และด้ า นสุ ข ภาพและหน้ า ที่ อ ยู่ ใ นระดับ
คุณภาพชีวติ ดี (5.02) (Table 4)
เกษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพและ
หน้ า ที่โ ดยรวมอยู่ ใ นระดับ คุ ณ ภาพชีวิ ต ดีม าก มี
คะแนนเฉลีย่ 5.14 (Table 4 and 5) โดยพบว่า ด้าน
สุขภาพและหน้าที่ เกษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ ดี
มากทีส่ ุด 8 ประเด็นย่อย ได้แก่ การสวมเครื่องแต่ง
กายและอุ ป กรณ์ ป้ องกั น เมื่ อ พ่ น สารเคมี ก าจั ด
ศัต รู พืช (5.61) การท าความสะอาดร่ า งกายและ
เปลี่ยนเสือ้ ผ้าชุดใหม่ทนั ทีหลังจากใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื (5.49) การสวมผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกในขณะ
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื (5.49) การไปรับบริการที่
สถานีบริการสาธารณสุขเมื่อเจ็บป่ วย (5.40) การได้
รับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย (5.38) การได้นอนหลับพักผ่อนวันละ 6-8
ชั ว่ โ ม ง ( 5. 24) ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ใ น
ชีวติ ประจาวันด้วยตนเอง (5.19) และการที่มเี วลา
ทางานอดิเรกต่าง ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ เล่นกีฬา อ่าน
หนังสือ เป็ นต้น (5.17) ตามลาดับ เกษตรกรมีระดับ
คุ ณภาพชีวิตดีมากจานวน 4 ประเด็น ย่อ ย ได้แก่
การมีการหยุดพักระหว่างการทางานทุก 2 ชัวโมง
่
(5.02) การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี (4.93) การมี
อาการปวดเอว ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและ
กระดูก ในขณะทางาน (4.57) และการได้ออกกาลัง
กายสม่าเสมอ 30-50 นาที 3-5 ครัง้ /สัปดาห์ (4.52)
ตามลาดับ ในขณะทีเ่ กษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ
ปานกลาง 1 ประเด็นย่อย คือ การได้รบั อุบ ัติเหตุ
จากการทางาน (3.26) (Table 5) ผลการวิจยั ครัง้ นี้
สอดค ล้ อ ง กั บ ง า นวิ จ ั ย ของ Klomthongjaroen

(2017) พบว่าเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุ ข ภาพ
และมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ี ทัง้ นี้เนื่องจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็ นการแพร่ระบาด
จากคนสู่ ค น ฉะนั ้น อาจไม่ ส่ ง ผลกระทบในด้ า น
สุ ข ภาพและหน้ า ที่ข องเกษตรกร เนื่ อ งจากการ
ทางาน การทากิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกรเป็ น
การท างานในพื้น ที่ข องตัว เอง แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม
เกษตรกรก็ยงั คงต้องปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
และควบคุ ม โรคของ กรมควมคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข และสอดคล้องกับงานวิจ้ยของ Kosol
(2012) พบว่าเกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ การ
ท างานในระดับ มาก และด้า นสุ ข ภาพอนามัย ใน
ระดับปานกลาง
เกษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจในภาพรวมรวมอยู่ในระดับคุณภาพชีวติ ดี
มาก (Table 4 and 6) โดยพบว่าเกษตรกรมีระดับ
คุณภาพชีวติ ดีมากทีส่ ุด 6 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความ
พึงพอใจในความสัมพันธ์กบั เพือ่ น ๆ หรือเพื่อนบ้าน
ในชุ ม ชนที่อ าศัย อยู่ (5.62) การมีส่ว นร่ ว มในการ
บริจาคเงินสาหรับกิจกรรมของชุมชนอยู่บ่อยครัง้
(5.60) ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน (5.60) ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ จากปั ญหาโจรผูร้ า้ ย (5.52) การมีส่วนร่วม
ในการประชุ ม ตามที่ท างราชการเรีย กประชุ ม อยู่
บ่อยครัง้ (5.50) และคนในชุมชนมีความตระหนัก
เรื่อ งการอนุ ร ัก ษ์ ธ รรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม เป็ น
อย่ า งดี (5.22) ตามลาดับ นอกจากนี้ เ กษตรกรมี
ระดับคุณภาพชีวติ ดี 2 ประเด็นย่อยคือ รายได้จาก
การท าเกษตรเพี ย งพอต่ อ การใช้ จ่ า ยในการ
ดารงชีวติ ของเกษตรกรและครอบครัว (4.31) และ
ความพึง พอใจกับ ราคาผลผลิต (3.75) (Table 6)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kittiprapas et al. (2020)
พบว่า ตัง้ แต่มกี ารล็อคดาวน์มา มีการเพิม่ ขึ้นของ
คนจนใหม่ จ านวนมาก ซึ่ง สะท้อ นการลดลงของ
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รายได้อ ย่ า งมาก เนื่ อ งจากการล็อ คดาวน์ ส่ ง ผล
ก ร ะ ท บ อ ย่ า ง ม า ก ต่ อ ร า ย ไ ด้ ข อ ง ป ร ะ ช า กร
โดยเฉพาะต่อการจ้างแรงงาน มีแรงงานจานวนมาก
ถูกเลิกจ้างงานทัง้ แบบชัวคราวและถาวร
่
เนื่องจาก

บริษทั ได้ปิดตัวลงหรือธุรกิจได้รบั ผลกระทบจากการ
ปิ ดประเทศ รวมการปิ ดพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการระบาดของ
โรคติ ด เชื้อ ไวรัส โควิด -19 (BioThai Foundation,
2020)

Table 6 Quality of life level of rice-producing farmers in social and economic aspects
Quality of life criteria

Means S.D.

Quality of
life levels

Quality of life in social and economic aspects

5.14

1.58 Very good

1. Satisfaction in the relationship between you and your friends or
neighbors in the community where you live

5.62

0.68

Best

2. Feeling safe in life and property from thieves

5.52

3.51

Best

3. Participating in frequent government-sponsored meetings

5.50

0.83

Best

4. Satisfaction in participating in community activities

5.60

0.67

Best

5. Participating often in donations for community activities

5.60

0.64

Best

6. People in the community are aware of the conservation of nature
and the environment.

5.22

0.87

Best

7. Income from farming is enough to cover your family's living
expenses.

4.31

1.25

Good

8. Satisfaction with the production price

3.75

1.50

Good

เกษตรกรมีร ะดับ คุ ณ ภาพชีวิต ด้า นจิต ใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตดีม าก (Table 4
and 7) โดยพบว่าเกษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ ดี
มากที่สุด 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความพึงพอใจใน
ชีวติ ของตนเอง (5.63) ความพึงพอใจในอาชีพทีท่ า
อยู่ในปั จจุบนั (5.54) และความมั ่นใจที่จะเผชิญต่อ
ปั ญหาร้ายแรงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในชีวติ (5.18) ตามลาดับ
เกษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ ดีมาก 2 ประเด็นย่อย
คือ เมื่อไม่สบายหรือมีความเครียด จะผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยการนังสมาธิ
่
สวดมนต์ หรือปรึกษา

คนใกล้ชิด (4.98) และความรู้สึกว่ามีความเครียด
จากการท างาน (4.38) และเกษตรกรมี ร ะดั บ
คุณภาพชีวติ ปานกลาง 1 ประเด็นย่อยคือ ความรูส้ กึ
เบื่ อ หน่ า ย ท้ อ แท้ กั บ การด าเนิ น ชีวิต ประจ าวัน
(3.45) (Table 7) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
(Klomthongjaroen, 2018) เนื่องจากเกษตรกรพอใจ
กับชีวติ ความเป็ นอยู่ในการทาเกษตรอินทรีย์ มีการ
นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันเสมอ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามโดยภาพรวมแล้ ว หลายคน
พยายามปรับ เปลี่ย นวิธีคิด และพฤติ ก รรม เช่ น
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พยายามทาใจยอมรับสิง่ ที่เกิดขึ้น และพยายามไม่
เครียด อดทนกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ มีการปรึกษา
คนใกล้ชดิ และเพื่อนบ้าน ฟั งข่าวสารการแนะนาจาก
รัฐบาล และระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ สุขอนามัย

ดีข้นึ รู้วิธีป้องกันตนเองจากโรคระบาด เช่น การ
สวมหน้ า กาก การเว้น ระยะห่ า ง ล้า งมือ เป็ น ต้ น
(Kittiprapas et al., 2020)

Table 7 Quality of life level of rice-producing farmers in spiritual aspects
Quality of life criteria

Means S.D.

Quality of
life levels

Quality of life in spiritual aspects

4.85

1.85

Very good

1. Satisfaction with your current occupation

5.54

0.84

Best

2. Satisfaction in one's own life

5.63

0.66

Best

3. Confidence to face serious problems that will arise

5.18

0.37

Best

4. Feeling of boredom and disappointed with daily life

3.45

1.70

Best

5. Feeling of stress at work

4.38

1.34

Very good

6. Stress relief by meditating, praying, or consulting close person

4.98

1.11

Very good

Table 8 Quality of life level of rice-producing farmers in family aspects
Quality of life criteria

Means S.D. Quality of life levels

Quality of life in family aspects

5.53

1.52

Best

1. Satisfaction with family life

5.67

0.63

Best

2. Family members help each other

5.83

3.71

Best

3. Satisfaction in sex life

5.34

1.08

Best

4. Having a permanent home condition

5.39

0.83

Best

5. Can ask for help from relatives

5.21

0.85

Best

6. Family members understand each other well

5.53

0.67

Best

7. Having time for family is important

5.65

0.66

Best

8. Problems are discussed together when problems arise

5.59

0.79

Best
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เกษตรกรมีระดับคุณภาพชีวติ ด้านครอบครัว
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ คุ ณ ภาพชีวิต ดีม ากที่สุ ด
(Table 4 and 8) โดยพบว่ า เกษตรกรมี ร ะดั บ
คุณภาพชีวิตดีมากที่สุด ทัง้ 8 ประเด็นย่อย ได้แก่
สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(5.83) ความพึ ง พอใจในชีวิต ครอบครัว (5.67)
ครอบครัวถือว่าการมีเวลาให้ครอบครัวเป็ นสิง่ สาคัญ

(5.65) เมื่ อ เกิ ด ปั ญหาต่ า ง ๆ ครอบครั ว มี ก าร
ปรึ ก ษาหารื อ ปั ญ หาร่ ว มกั น (5.59) สมาชิ ก ใน
ครอบครัว มีค วามเข้า ใจกัน ดี (5.53) สภาพบ้ า น
คงทนถาวร (5.39) ความพึงพอใจในชีวติ ทางเพศ
(5.34) และสามารถขอความช่วยเหลือจากญาติได้
(5.21) (Table 8)

Table 9 Relationship between the impact of COVID-19 infectious disease and quality of life of farmers
in various aspects
Health
and duty
aspects

Social and
economic
aspects

Spiritual
aspects

Family
aspects

Overall
quality of
life

The impact of COVID-19
on the family

-0.0201

0.0406

-0.0807

-0.0484

-0.0376

1. Family income has
decreased

0.0808

0.1144

0.0876

0.2487*

0.1816*

2. Quarrels within the family

-0.0364

-0.037

-0.0662

-0.0777

-0.0748

3. Family members are
more stressed

0.0029

-0.085

-0.048

0.0593

-0.0266

4. Production orders are
canceled

0.0228

0.0214

-0.0294

0.0029

0.0052

Quality of life of farmers

จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผลกระทบจากโควิด-19 และคุณภาพชีวติ เกษตรกร
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพและหน้าที่ ด้านสังคม
และเศรษฐกิจ ด้านจิตใจและด้านครอบครัว พบว่า
ผลกระทบจากโควิ ด -19 เกี่ ย วกั บ รายได้ ข อง
ครอบครัวลดลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรด้านครอบครัว โดยที่ the Pearson
correlation coefficient, r=0.2487 หมายความว่ า
หากรายได้ ข องครอบครั ว ลดลง จะส่ ง ผลให้

เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ด้านครอบครัวลดลง ในทาง
กลับกันหากรายได้ของครอบครัวเพิม่ ขึ้น จะส่งผล
ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ด้านครอบครัวดีเพิม่ ขึน้
ไปด้ว ย ที่ร ะดับ ความสัม พัน ธ์ร้อ ยละ 24.87 และ
รายได้ของครอบครัวลดลงมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวม โดยที่ the Pearson
correlation coefficient, r=0.1816 หมายความว่ า
หากรายได้ของครอบครัวลดลงจะส่งผลให้เกษตรกร
มีคุณภาพโดยรวมลดลง ในทางกลับกันหากรายได้
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ของครอบครั ว เพิ่ ม ขึ้ น จะส่ ง ผลให้ เ กษตรกรมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมดี เ พิ่ม ขึ้น ไปด้ ว ย ที่ ร ะดับ
ความสัมพันธ์รอ้ ยละ 18.16 ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่น 95
เปอร์ เ ซ็น ต์ อย่ า งไรก็ดี พบว่ า คุ ณ ภาพชีวิต ของ
เกษตรกรในด้ า นต่ า งๆ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ
ผลกระทบจากจากโควิด-19 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
เกิดการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวมีความเครีย ดและถูกยกเลิกการสั ่งซื้อ
ผลผลิ ต ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั น่ 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(Table 9)

เกษตรกร เนื่องจากไม่มเี งินชาระค่าศึกษาเล่าเรียน
เป็ นต้น

4. สรุป
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ต่ อ รายได้ข องครอบครัว เกษตรกรผู้ผ ลิต ข้า ว ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรด้านครอบครัว และ
คุ ณภาพชีวิต โดยรวมอย่า งมีนั ยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยการพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์
สิ น ค้ า เกษตร รวมทั ง้ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ป ลอดภั ย
ป ร า ศ จ า ก เชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด - 19 เ ป็ น เ รื่ อง ที่ มี
ความสาคัญ ควรดาเนินการเสริมสร้างทัศนคติและ
ทักษะของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ไ ด้
คุณภาพมาตรฐาน ทัง้ กลุ่มทีส่ ามารถเข้าสู่ระบบการ
ตรวจรับ รองและกลุ่ ม ที่อ ยู่ใ นขัน้ ตอน การเตรีย ม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง เพื่อให้
การผลิตสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย น่ าเชื่อถือ
โดยให้ค วามสาคัญกับ โครงการยกระดับ คุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและควรให้ความสาคัญกับ
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องให้กบั ผูบ้ ริโภค
ในการเลื อ กบริ โ ภคอาหารปลอดภั ย จากทัง้ สิ่ ง
ปนเปื้ อนทางกายภาพและชี ว ภาพ ตลอดจน
ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพควบคู่ พ ร้อ มกัน ไป รวมทัง้
ภาครัฐหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการ
ฝึกอบรมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีความรูต้ ่อ
ยอดจากการทาเกษตรอินทรีย์และระบบรับรองให้
มากขึ้น เช่ น เรื่อ งเมล็ด พัน ธุ์อิน ทรีย์ การแปรรูป
ผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิม่ จากผลผลิต และการทา
การตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายสินค้าได้
ด้วยตัวเองมากขึ้น และควรขยายพื้นที่การทาวิจยั
เรื่อ ง คุ ณ ภาพชีวิต ของเกษตรกร ในพื้น ที่อ่ืน ๆ
เพื่ อ ที่ ส ามารถน าผลการศึ ก ษามาก าหนดเป็ น
นโยบายสาธารณะทีม่ ปี ระโยชน์ต่อไปในอนาคต

ผลกระทบจากโรคติด เชื้อ ไวรัส โควิด -19 ที่
ส่งผลต่อรายได้ของครอบครัว เกษตรกรลดลง และ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ เกษตรกรด้านครอบครัว และ
คุณภาพชีวติ เกษตรกรโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจคือ Committee
on Agriculture and Cooperatives (2020) รายงาน
ผลกระทบจากเชื้อ ไวรัสโควิด -19 ต่ อ ภาคเกษตร
ประเทศไทยมีมูลค่ า มากถึง 40,000-70,000 ล้า น
บาท เนื่ อ งจากราคาสิน ค้า เกษตรภายในประเทศ
ปรับตัวลดลงจากปริมาณความต้องการและราคา
สินค้ามีแนวโน้มลดน้ อยถอยลง รวมทัง้ ปั จจัยด้าน
ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ด้วย นอกจากนี้ ร้อยละ
50 ของครัว เรื อ นเกษตรกรได้ ร ับ ผลกระทบต่ อ
รายได้ ทาให้ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 20 สมัคร
เข้าโครงการพักชาระหนี้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สิ น เชื่ อ เพื่ อ
การเกษตร และสินเชื่อส่วนบุคคล เป็ นภาวะการเงิน
ตึงตัวของครัวเรือนเกษตรจานวนมาก (Chantarat
et al., 2020) และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของ
เกษตรกร เช่น การโจรกรรมเพื่อหวังในทรัพย์สนิ
การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวอันเนื่องจากการ
ขาดรายได้ การฆ่า ตัว ตายอัน เนื่ อ งมาจากปั ญหา
ชีวิต และการลาออกจากโรงเรีย นของบุ ตรหลาน
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