
 

 
BMP15-1 

ความต้องการการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวดัสกลนคร 
Extension Needs of Large Agricultural Land Plot of Farmers in Sakon Nakhon Province 

 
จิรวฒุ มงคล (Jirawut Mongkhol)* ดร.เบญจมาศ อยูป่ระเสริฐ (Dr.Benchamas Yooprasert)** 

บ าเพญ็ เขียวหวาน (Bumpen Keowan)** 

 
บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความรู้ความเขา้ใจและความตอ้งการการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
เกษตรกร กลุ่มตวัอยา่ง 144 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยการจบัฉลาก เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสมัภาษณ์ ผลการวจิยั
พบวา่  เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเกษตรกรมี
ความตอ้งการในวิธีการส่งเสริม 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบรายบุคคลเน้นการเยี่ยมเยือนเป็นหลกั แบบรายกลุ่มเน้นการจดัท า
แปลงเรียนรู้ แบบมวลชน เนน้ การไดรั้บขอ้มูลจากหอกระจายข่าวชุมชน ซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการใหมี้การส่งเสริมมากท่ีสุด 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต เนน้ การแปรรูปสินคา้ ดา้นการตลาดเนน้ช่องทางในการจ าหน่ายและการจดัการราคา ดา้น
ความรู้ในกระบวนการเขา้สู่การท าแปลงใหญ่ เน้น ผลลพัธ์ท่ีได้รับหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ ส่วนในด้านการการ
สนบัสนุน เนน้ การไดรั้บความช่วยเหลือจากผูจ้ดัการแปลง 

 
ABSTRACT 

The study was conducted to study knowledge, understanding and need for the extension of the process of 
doing large agricultural land plot of farmers. The 144 samples were selected by random sampling methodology. The 
data were collected by interviewing the studied farmers using an interview form. The findings in this study were as 
follows: most of the studied farmers had knowledge and understanding of large agricultural land plot doing at the 
highest level. considering their need for the extension of large agricultural land plot doing, it was found that they 
needed 3 types of extension as follows: visiting at their plots which was a type of individual extension, setting 
learning plots which was a type of group extension, and receiving agricultural information from broadcasting tower in 
their community which was a type of mass extension. They needed the extension of agricultural knowledge at the 
highest level in 3 aspects as follows: In the aspect of production, they needed the extension of producing processed 
products; in the aspect of marketing, they needed the extension of distributing channels and price management, and in 
the aspect of knowledge procedure leading to large agricultural land plot doing, they needed the extension of the 
outcome they got after participating in the project, while in the aspect of supporting, they needed the extension of 
being supported from the ones who managed large agricultural land plots. 
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บทน า 
สถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตสินคา้เกษตร      

มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีการแข่งขนัสูงทั้งใน
ด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิตท่ีสูง ท าให้
เกษตรกรรายยอ่ยประสบปัญหาในการผลิตและจ าหน่าย
สินคา้เกษตร ตลอดจนโอกาสการเขา้ถึงขอ้มูลแหล่งทุน 
ทรัพยากรและการตลาดได้น้อย และจากการท่ีเกษตรกร
รายย่อยต่างคนต่างผลิต ท าให้ยากต่อการจดัการผลผลิต 
เพ่ือให้สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงไดมี้นโยบายในเร่ืองการจดัท าแปลงการเกษตร
ขนาดใหญ่โดยให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มและ
รวมพ้ืนท่ีการผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ ท่ีมีผูจ้ดัการพ้ืนท่ี
เป็นผูบ้ริหารจดัการแปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) 

อภิชาต (2558) ในปัจจุบันเกษตรกรมีความ
ตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าสินคา้ ทั้งในดา้นการ
แปรรูป  การรวมตวักนัต่อรองในการเก็บเก่ียว และมีความ
ตอ้งการหน่วยงานราชการเขา้มาร่วมพฒันา 

จงัหวดัสกลนครได้คดัเลือกศูนยส่์งเสริมและ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนต าบลไฮหย่อง อ าเภอพงัโคน 
เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ มีสมาชิก
สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 224 ราย พ้ืนท่ี 2,000 ไร่ เป็นจุดน า
ร่องการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ดา้นพืช (ชนิดพืช 
ขา้ว)  

ในการด าเนินการส่งเสริมการเกษตรยงัมีปัญหา
ในประเด็นการส่งเสริมท่ีอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
เกษตรกร ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาความ
ตอ้งการการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรใน
จงัหวดัสกลนคร เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูล
เพ่ือก าหนดแนวทางในการพฒันากลุ่ม เกิดการจดัการผลิต
สินคา้เกษตรในชุมชนและสามารถจดัการพ้ืนท่ีการเกษตร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพ่ึงพาตนเองได ้พร้อมทั้ง
ผูท่ี้สนใจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลท่ีได้
ไปใชก้ าหนดแนวทางในการจดัการการส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) 
สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมท าเกษตร
แบบแปลงใหญ่จงัหวดัสกลนคร (2) ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับขั้ นตอนการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จงัหวดั
สกลนคร (3) ความตอ้งการการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมท าเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จงัหวดัสกลนคร (4) ปัญหาและขอ้เสนอแนะใน
การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมท า
เกษตรแบบแปลงใหญ่ จงัหวดัสกลนคร 
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกร
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในจงัหวดัสกลนคร 
จ านวน 224 ราย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะ
ศึกษาจากสูตรทาโร่ยามาเน โดยให้มีความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 144 รายคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structured interview) มีการทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสัมภาษณ์กบัเกษตรกรศูนยข์า้วชุมชนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 20 ราย แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่น ได้ค่าความเช่ือมั่นของประเด็นต้องการการ
ส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร เท่ากบั 0.904  และท า
การปรับปรุงแก้ไขก่อนจัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับ
สมบูรณ์  มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของเกษตรกร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน และการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่  ลกัษณะการถือครองท่ีดิน พ้ืนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลผลิตขา้วเฉล่ียต่อไร่ 
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ตน้ทุนการผลิตขา้วเฉล่ียต่อไร และรายไดท้ั้งหมดจากการ
ขายผลผลิตขา้ว โดยมีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด
และปลายเปิด มีค าตอบให้เลือกเป็นแบบให้เลือกค าตอบ
เดียว แบบให้ เลือกตอบหลายค าตอบ และเติมค าใน
ช่องวา่ง 

ส่วนลกัษณะค าถามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้น
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นแบบให้
เลือกตอบโดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

5  เท่ากบั ระดับการได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
มากท่ีสุด     

4 เท่ากบั ระดับการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
มาก 

3 เท่ากบั ระดับการได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ปานกลาง 

2   เท่ากบั ระดับการได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
นอ้ย 

1 เท่ากบั ระดับการได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
นอ้ยท่ีสุด     

ตอนที่  2   ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท า
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัด
สกลนครเป็นค าถามให้เลือก เป็นแบบให้เลือกตอบเพื่อ
ทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู ้ปลูกมันส าปะหลัง มี
ทั้ งหมด 15 ข้อค าถาม ทั้ งน้ีได้ให้คะแนนถูก เท่ากับ 1 
คะแนน ผิด 0 คะแนน รวมคะแนนเตม็ 15 คะแนน 

ตอนที่  3 ค วามต้องการวิ ธี ก ารส่ ง เส ริ ม
การเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมเกษตรแปลงใหญ่ใน
จังหวดัสกลนครเป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด มี
ค าถามให้เลือกเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 
ก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5   ระดับ   โดยก าหนดคะแนนใน
แต่ละระดบัดงัน้ี 

5 เท่ากบั ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
4 เท่ากบั   ระดบัความตอ้งการมาก             
3 เท่ากบั   ระดบัความตอ้งการปานกลาง 
2 เท่ากบั ระดบัความตอ้งการนอ้ย  
1 เท่ากบั ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด     

ตอนที่ 4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะดา้นขั้นตอน
การเข้าสู่กระบวนการแปลงใหญ่  ด้านการส่งเสริม
การเกษตร และดา้นการสนับสนุน เป็นค าถามแบบปลาย
ปิด มีค าถามใหเ้ลือก 3 ระดบั คือ 

3 เท่ากบั   ระดบัปัญหามาก                         
2 เท่ากบั   ระดบัปัญหาปานกลาง                
1 เท่ากบั ระดบัปัญหานอ้ย  
ส่วนข้อเสนอแนะเป็นลักษณะค าถามแบบ

ปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบสามารถตอบค าถามได้โดยเสรี 
(free response) 
 
ผลการวจิยั 

1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกจิ  
ก.  ข้อมูลพ้ืนฐานสังคมของเกษตรกร 

เกษตรกรมากกวา่คร่ึงเป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 52.31 ปี 
เกษตรกรเกือบคร่ึง มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.64 คน เกษตรกรมี
จ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 3.01 คน ส าหรับ
แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านด้านการส่งเสริมการเกษตร 
จ าแนกได ้4 แหล่ง คือ (1) แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสาร
ท่ี เป็น ส่ือบุคคล ส่วนใหญ่ได้จากเจ้าหน้าท่ี รัฐ (2) 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นส่ือกลุ่ม ส่วนใหญ่ได้
จากการอบรม/สาธิต (3) แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นส่ือมวลชน ส่วนใหญ่ได้จากนิทรรศการ/-การจัด
งาน  (4) แห ล่ง ท่ี ม าของข้อ มูลข่ าวสารท่ี เป็น ส่ื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่ได้จากเฟชบุ๊ก โดย
ภาพรวมเกษตรกรมีระดับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้น
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จากแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารจาก 4 แหล่ง อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ข. สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เกษตรกร       
มีจ านวนลกัษณะถือครองท่ีดินส่วนมากเป็นของตนเอง 
มีพ้ืนท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
เฉล่ีย 9.75 ไร่ ผลผลิตขา้วเฉล่ีย 532.85 กิโลกรัมต่อไร่ 
ต้นทุนการผลิตข้าวเฉล่ีย 4,234.03 บาทต่อไร่ รายได้
ทั้ งหมดจากการขายผลผลิตข้าวนาปี ปี  2557 เฉล่ีย 
42,972.22 บาทต่อครัวเรือน 
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2. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัด
สกลนคร 

เกษตรกรเกือบทั้ งหมดมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
เกษตรกรในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเกษตรกรมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของเกษตรกรในระดับมาก โดยเกษตรกรมีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เฉล่ีย 14.75 คะแนน จาก 15 คะแนน 

3.  ความต้องการวธีิการส่งเสริมของเกษตรกร
ทีเ่ข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ 

(1) ความตอ้งการในวิธีการส่งเสริมของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมเกษตรแปลงใหญ่ 

ก. ความต้องการส่งเสริมการแบบ
รายบุคคล โดยเรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ดงัน้ี 1. การเยี่ยมเยียนในพ้ืนท่ี 2. การไปพบ
เจ้าหน้าท่ีด้วยตนเอง 3. การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีทาง
โทรศัพท์ โดยในภาพรวมเกษตรกรมีความต้องการ
ส่งเสริมแบบรายบุคคลในระดบัมากท่ีสุด  

ข. ความต้องการส่งเสริมแบบราย
กลุ่ม โดยเรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี 1. การจดัท าแปลงเรียนรู้ 2. การศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม 3. การเรียนรู้จากศูนยเ์รียนรู้4.การจดัการ
ประกวดแข่งขัน โดยในภาพรวมเกษตรกรมีความ
ตอ้งการส่งเสริมแบบรายกลุ่ม ในระดบัมากท่ีสุด  

ค. ความต้องการส่งเสริมแบบราย
มวลชน โดยเรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ดังน้ี 1. หอกระจายข่าวชุมชน 2. เอกสารทาง
วิชาการ 3.ต้องการการเผยแพร่ผ่านวิทยุชุมชน 4. การ
รณรงค์ 5.การเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต 6. การเผยแพร่
ผ่านโทรทศัน์โดยในภาพรวมเกษตรกรมีความตอ้งการ
ส่งเสริมแบบรายมวลชน ในระดบัมาก 

(2) ความต้องการความรู้ในการแนะน า
ส่งเสริมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมเกษตรแปลงใหญ่ 

ก. ความตอ้งการความรู้ดา้นการผลิต 
เรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
1. ตอ้งการความรู้ดา้นการแปรูสินคา้ 2. การจดัการโรค
และแมลงศัตรูพืช 3. ปุ๋ย 4. พนัธ์ุ  5. การให้ความรู้การ
เข้าสู่มาตรฐานสินค้า 6. การเตรียมดิน  7. การจัดการ
หลังการเก็บเก่ียว โดยในภาพรวมเกษตรกรมีความ
ตอ้งการความรู้ดา้นการผลิตในระดบัมากท่ีสุด  

ข. ความตอ้งการความรู้ดา้นการตลาด
โดยเรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี 1.ตอ้งการความรู้ดา้นช่องทางในการจ าหน่ายและ
การจดัการราคาสินคา้ 2.การเพ่ิมมูลค่าสินคา้ 3.การจัด
สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ โดยในภาพรวมเกษตรกรมี
ความต้องการความรู้ด้านการตลาด อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 

ค. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น
กระบวนการเข้าสู่การท าการเกษตรแปลงใหญ่ โดย
เรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
1. ตอ้งการความรู้ดา้นผลลพัธ์ท่ีไดรั้บหลงัจากเขา้ร่วม
โครงการ 2. ขั้นตอนสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3. การเลือก
พ้ืนท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยในภาพรวมเกษตรกรมีความ
ตอ้งการความรู้ดา้นกระบวนการเขา้สู่การท าการเกษตร
แปลงใหญ่ ในระดบัมากท่ีสุด 

(3) ความต้องการการสนับสนุนจากการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ก. ความต้องการการสนับสนุนจาก
การส่งเสริม โดยเรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี 1. ตอ้งการการสนบัสนุนในเร่ืองการให้
ความช่วยเหลือจากผู ้จัดการแปลง 2. ด้านการจัดหา
ตลาดให้กบัสินคา้ 3. ปัจจยัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุปุ๋ย ฯลฯ 
4. องค์ความรู้ในการผลิต การเข้าสู่มาตรฐาน 5. การ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 6. จากผู ้น าชุมชน ก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน          
7. จากภาคเอกชน 8. แหล่งเงินทุน ตามล าดับ โดยใน
ภาพรวมเกษตรกรมีความตอ้งการการสนบัสนุนจากการ
ส่งเสริม ในระดบัมากท่ีสุด 
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4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าเกษตร
แบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจงัหวดัสกลนคร 

ปั ญ ห า  (1)  ด้ าน ขั้ น ต อ น ก าร เข้ า สู่
กระบวนการแปลงใหญ่โดยเรียงล าดับประเด็นตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  1. ปัญหาเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้โครงการไม่ชดัเจน 2. เร่ืองมี
ความยุง่ยากในการจดัท าขอ้มูลเกษตรกรและการบนัทึก
พิกดั GPS รายแปลง  3. เร่ืองมีเง่ือนไขในการสมคัรเข้า
ร่วมโครงการยุง่ยาก 4. มีขอ้จ ากดัในเร่ืองพ้ืนท่ีเขา้ร่วม
โครงการตามล าดบั โดยในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหา
ดา้นขั้นตอนการเขา้สู่กระบวนการแปลงใหญ่ในระดบั
นอ้ย 

(2) ดา้นการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ 

ก. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรโดย
เรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี                   
1. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนกลุ่มน้อยเกินไป          
2. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมให้ขอ้มูลไม่ชดัเจน 3. เจา้หน้าท่ีมี
เวลาตรวจเยี่ยมน้อยเกินไป 4. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมไม่มี
ความชดัเจนเร่ืองการส่งเสริม 5. ผูจ้ดัการแปลงใหญ่ให้
การสนับสนุนน้อยเกินไปตามล าดับ โดยในภาพรวม
เกษตรกรมีปัญหาเน้ือหาท่ีส่งเสริมในระดบันอ้ย 

ข.  วิ ธีการส่งเส ริมโดยเรียงล าดับ
ประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 1. มีแปลง
เรียนรู้และแปลงตน้แบบน้อย 2. ขาดเอกสารวิชาการ
เผยแพร่ 3. การออกเผยแพร่ความรู้ด้านแปลงใหญ่
ใหก้บัสาธารณะชนศูนยบ์ริการดา้นความรู้มีนอ้ยเกินไป           
4. มีการจดัอบรมให้ความรู้ไม่เพียงพอ ตามล าดับโดย
ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาวิธีการส่งเสริมในระดับ
ปานกลาง 

ค. เน้ือหาท่ีส่งเสริม โดยเรียงล าดับ
ประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 1. ขอ้มูล
เน้ือหาท่ีส่งเสริมน้อยเกินไป 2. ขอ้มูลเน้ือหาท่ีส่งเสริม
ไม่สอดคลอ้งความตอ้งการของกลุ่ม 3. ขอ้มูลเน้ือหาท่ี
ส่งเสริมมีความยุ่งยากสลบัซับซ้อนตามล าดับโดยใน

ภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาเน้ือหาท่ีส่งเสริมในระดับ
นอ้ย 

ง. สมาชิกท่ี เข้าร่วมโครงการโดย
เรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
1. สมาชิกขาดเงินทุนในการผลิตสินคา้ 2. สมาชิกกลุ่ม
ขาดความเข็มแขง็ 3. สมาชิกมีแรงงานในครัวเรือนนอ้ย                   
4. สมาชิกขาดความรู้ในการท าเกษตรแปลงใหญ่                
5. คณะกรรมการกลุ่มขาดความเขม็แข็ง ตามล าดบั โดย
ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ในระดบันอ้ย 

สรุป โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาด้าน
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ย 
โดยเรียงล าดบัประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดัง น้ี  วิ ธีการส่ง เส ริม  สมาชิก ท่ี เข้าร่วมโครงการ 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร และเน้ือหาท่ีส่งเสริม 
ตามล าดบั 

(3) ดา้นการสนบัสนุน  
ก. การสนับสนุนโดยเรียงล าดับ

ประเด็นตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 1. ปัจจัย
การผลิตไม่มี คุณภาพ 2. ปัจจัยการผลิตท่ีได้รับไม่
เพียงพอ 3.ปัจจยัการผลิตท่ีไดรั้บมีความล่าชา้ไม่ทนัต่อ
ฤดูกาลผลิต 4. ปัจจยัการผลิตไม่ตรงต่อความตอ้งการ
ของกลุ่มตามล าดับ โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาใน
ระดบันอ้ย 

สรุป โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาใน
การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจงัหวดั
สกลนครอยู่ในระดบัน้อย โดยเรียงล าดบัประเด็นตาม
ค่าเฉ ล่ียจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านการส่งเส ริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประเด็นปัญหารองลงมา คือ 
ด้านขั้ นตอนการเข้าสู่กระบวนการแปลงใหญ่ และ
ประเด็นปัญหานอ้ยสุด คือ ดา้นการสนบัสนุน 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการ
เกษตรแบบแปลงใหญ่ 

จากผลการวจิยั พบวา่เกษตรกรมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองขั้นตอนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่และขั้นตอนการด าเนินการ ในระดับมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีเพราะ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จงัหวดัสกลนครเป็น
กลุ่มท่ีถูกคดัสรรจากจงัหวดัสกลนครใหเ้ป็นกลุ่มน าร่อง
ของจังหวดั สมาชิกมีจ านวนน้อย ท าให้ง่ายต่อการ
พฒันากลุ่ม เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรสามารถเขา้ถึง
และให้ความรู้กลุ่มไดง่้าย กลุ่มเกษตรกรมีความเขม้แข็ง 
หน่วยงานราชการในจงัหวดัให้ความส าคญัในการร่วม
บูรณการและร่วมเขา้พฒันากลุ่ม 
ความต้องการวธีิการส่งเสริมการเกษตร 

1. วิ ธี ก าร ส่ ง เส ริม  จ ากก ารวิจัย  พบ ว่ า 
เกษตรกรมีความตอ้งการวิธีการส่งเสริมแบบรายบุคคล
ในประเด็นการเยี่ยมเยียนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด แบบกลุ่ม
อยากให้มีการจดัท าแปลงเรียนรู้ แบบมวลชน โดยผ่าน
หอกระจายข่าวมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะกลุ่มเกษตรกร
เป็นกลุ่มท่ีจังหวดัคัดเลือกเป็นกลุ่มน าร่องท าให้เป็น
เกษตรกรท่ีมีความสนใจในด้านการเกษตรมีความ
ตอ้งการความรู้เพื่อพฒันาอาชีพ โดยสนใจท่ีอยากได้
แปลงเรียนรู้ และรับฟังข่าวสารจากหอกระจายข่าวใน
หมู่บา้นซ่ึงเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ความ ต้องการความ รู้ ในการแนะน า
ส่งเสริม เกษตรกรมีความตอ้งการ ความรู้ดา้นการผลิต
ใน เร่ือง การแปรรูปสินค้ามากท่ี สุด  ในด้านของ
การตลาด พบวา่เกษตรกรมีความสนใจ ช่องทางในการ
จัดจ าหน่ายและการจัดการสินค้า  และความรู้ด้าน
กระบวนการเข้าสู่การท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เกษตรกรอยากทราบผลลัพธ์ท่ีได้รับหลงัจากเขา้ร่วม
โครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผลการท า
เกษตรแปลงใหญ่ อภิชาต (2558) ในปัจจุบนัเกษตรกรมี
ความตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าสินคา้ ทั้งใน
ดา้นการแปรรูป การรวมตวักนัต่อรองในการเก็บเก่ียว 

และมีความตอ้งการหน่วยงานราชการเขา้มาร่วมพฒันา
และอาจเป็นเพราะวา่กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมี
ความเขม้แข็ง มีความตอ้งการพฒันาการผลิตและเพ่ิม
รายได้ให้ได้มากกว่า นอกเน้ือจากการขายขา้วเปลือก
ทัว่ไป 

3. ความต้องการการสนับสนุนจากการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  พบว่า มีความ
ตอ้งการในระดบัมาก ตามล าดบัดงัน้ี เร่ืองการให้ความ
ช่วยเหลือจากผูจ้ ัดการแปลง เร่ืองด้านการจัดหาตลาด
ให้กบัสินคา้ ปัจจยัการผลิต องคค์วามรู้ในการผลิต การ
เขา้สู่มาตรฐานสินคา้ การสนับสนุนจากหน่วยราชการ 
อปท. จากผูน้ าชุมชน ก านันผูใ้หญ่บา้น จากภาคเอกชน 
และแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนตามล าดับ ซ่ึง 
สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้จ้ดัการมีบทบาทส าคญัในการจดัการแปลง
ใหญ่ เกษตรกรมีความรู้และเขา้ใจบทบาทของผูจ้ดัการ
แปลงเป็นอย่างดี และเป็นโครงการใหม่จึงมีความ
ตอ้งการสนบัสนุนจากผูจ้ดัการแปลง 

4. ปัญหา พบว่าปัญหาในขั้นตอนการเขา้สู่
กระบวนการแปลงใหญ่ ปัญหาด้านการส่งเสริม ด้าน
การสนับสนุน อยู่ในระดับท่ีน้อย โดยเกษตรกรมี 
ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมคือมากท่ีสุด อยากให้
ภาครัฐช่วยหาตลาดให้กบัสินคา้ของกลุ่ม และดา้นการ
สนับสนุนมากท่ีสุดคือ อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือปัจจยั
การผลิต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ผูจ้ ัดการแปลงควรมีการสนับสนุน และ
เขา้มามีบทบาทในกลุ่มใหม้าก 

2. ส านักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สกลนครและส านักงานเกษตรจงัหวดัสกลนครควรมี
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับกลุ่มเกษตรกร
อยา่งสม ่าเสมอและทัว่ถึง 

3. ส านักงานเกษตรจังหวดัสกลนครหรือ
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีควรสนบัสนุน ให้ความรู้เก่ียวกบั
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของกลุ่ม
สมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ 

4. ในการออกส่งเสริมการเกษตรให้กลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่นักส่งเสริมควรออกเยี่ยมเยียน
เกษตรกรอย่างสม ่ าเสมอ และควรจัดท าแปลงสาธิต 
แปลงเรียนรู้ ในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นต้นแบบให้เกษตรกร
เรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้  

5. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจงัหวดัสกลนครควรให้การสนบัสนุนปัจจยั
ท่ีมีคุณภาพและมีความจ าเป็นเพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้
ไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาและวิจัยด้านการตลาด ด้าน
การแปรรูปสินคา้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเกษตร
แบบแปลงใหญ่ต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาอาจารย ์มหาวทิยาลยั  
สุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านอย่างสูง ท่ีให้ความรู้ด้าน
วชิาการ เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่จังหวดัสกลนคร ท่ีสละเวลาและให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามพร้อมกนัน้ี
ขอขอบคุณ เพื่ อนมหาบัณฑิต   รุ่น ท่ี  14 ท่ี ให้การ
สนบัสนุน ช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจ 
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