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บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษา ความรู ้ความเข้าใจและความต้องการการส่ งเสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของ
เกษตรกร กลุ่มตัวอย่าง 144 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับฉลาก เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยั
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่อยูใ่ นระดับมากที่สุดเกษตรกรมี
ความต้องการในวิธีการส่ งเสริ ม 3 แบบ ได้แก่ แบบรายบุคคลเน้นการเยี่ยมเยือนเป็ นหลัก แบบรายกลุ่มเน้นการจัดทา
แปลงเรี ยนรู ้ แบบมวลชน เน้น การได้รับข้อมูลจากหอกระจายข่าวชุมชน ซึ่งความรู ้ที่ตอ้ งการให้มีการส่งเสริ มมากที่สุด
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต เน้น การแปรรู ปสิ นค้า ด้านการตลาดเน้นช่องทางในการจาหน่ายและการจัดการราคา ด้าน
ความรู ้ในกระบวนการเข้าสู่ การทาแปลงใหญ่ เน้น ผลลัพ ธ์ที่ได้รับหลังจากเข้าร่ วมโครงการ ส่ วนในด้านการการ
สนับสนุน เน้น การได้รับความช่วยเหลือจากผูจ้ ดั การแปลง
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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บทนา
สถานการณ์ ในปั จจุ บันการผลิ ตสิ นค้าเกษตร
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีการแข่งขันสู งทั้งใน
ด้านปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และต้น ทุ น การผลิ ตที่ สู ง ท าให้
เกษตรกรรายย่อยประสบปั ญหาในการผลิตและจาหน่ าย
สิ นค้าเกษตร ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุ น
ทรัพยากรและการตลาดได้น้อย และจากการที่ เกษตรกร
รายย่อยต่างคนต่างผลิ ต ทาให้ยากต่อการจัดการผลผลิ ต
เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้มีนโยบายในเรื่ องการจัดทาแปลงการเกษตร
ขนาดใหญ่ โดยให้เกษตรกรรายย่อยมี การรวมกลุ่มและ
รวมพื้นที่การผลิตเป็ นแปลงขนาดใหญ่ ที่มีผจู ้ ดั การพื้นที่
เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการแปลง (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2558)
อภิ ชาต (2558) ในปั จ จุ บั น เกษตรกรมี ค วาม
ต้องการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสิ นค้า ทั้งในด้านการ
แปรรู ป การรวมตัวกันต่อรองในการเก็บเกี่ยว และมีความ
ต้องการหน่วยงานราชการเข้ามาร่ วมพัฒนา
จังหวัดสกลนครได้คดั เลื อกศู นย์ส่งเสริ มและ
ผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วชุ มชนตาบลไฮหย่อง อาเภอพังโคน
เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการเกษตรแปลงใหญ่ มีสมาชิ ก
สมัครเข้าร่ วมโครงการ 224 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่ เป็ นจุดนา
ร่ องการส่ งเสริ มการเกษตรแปลงใหญ่ ดา้ นพืช (ชนิ ดพื ช
ข้าว)
ในการดาเนิ นการส่ งเสริ มการเกษตรยังมีปัญหา
ในประเด็นการส่งเสริ มที่อาจไม่ตรงกับความต้องการของ
เกษตรกร ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจัยจึ งต้องการที่ จะศึ กษาความ
ต้องการการส่งเสริ มการเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรใน
จังหวัดสกลนคร เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูล
เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนากลุ่ม เกิดการจัดการผลิต
สิ นค้าเกษตรในชุมชนและสามารถจัดการพื้นที่การเกษตร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้ง
ผูท้ ี่ สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้
ไปใช้กาหนดแนวทางในการจัดการการส่งเสริ มการเกษตร
แปลงใหญ่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิจัยเรื่ อ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา (1)
สภาพพื้น ฐานทั่วไปของเกษตรกรที่ เข้าร่ วมทาเกษตร
แบบแปลงใหญ่จงั หวัดสกลนคร (2) ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ ขั้น ตอนการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข อง
เกษตรกรที่เข้าร่ วมทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัด
สกลนคร (3) ความต้องการการส่ งเสริ มการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ของเกษตรกรที่เข้าร่ วมทาเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จังหวัดสกลนคร (4) ปั ญหาและข้อเสนอแนะใน
การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรที่เข้าร่ วมทา
เกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสกลนคร
วิธีการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เกษตรกร
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดสกลนคร
จานวน 224 ราย โดยก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่างที่ จ ะ
ศึกษาจากสู ตรทาโร่ ยามาเน โดยให้มีความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 144 รายคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายเครื่ องมื อที่ ใช้ใน
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
(structured interview) มี การทดสอบความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสัมภาษณ์กบั เกษตรกรศูนย์ขา้ วชุมชนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 20 ราย แล้วนามาวิเคราะห์ หาค่าความ
เชื่ อ มั่น ได้ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของประเด็ น ต้อ งการการ
ส่ งเสริ มการเกษตรของเกษตรกร เท่ากับ 0.904 และทา
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขก่ อ นจัด ท าแบบสั ม ภาษณ์ ฉ บั บ
สมบู ร ณ์ มาวิ เ คราะห์ โ ดยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าต่ าสุ ด ค่ าสู งสุ ด ค่ าเฉลี่ ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จ
ของเกษตรกร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน แรงงานในครัวเรื อน และการ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ลักษณะการถือครองที่ ดิน พื้นที่ เข้าร่ วมโครงการ
ส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
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ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร และรายได้ท้ งั หมดจากการ
ขายผลผลิ ตข้าว โดยมี ลกั ษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด
และปลายเปิ ด มีคาตอบให้เลือกเป็ นแบบให้เลือกคาตอบ
เดี ย ว แบบให้ เลื อ กตอบหลายค าตอบ และเติ ม ค าใน
ช่องว่าง
ส่ วนลักษณะคาถามการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
การส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็ นแบบให้
เลือกตอบโดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
5 เท่ากับ ระดับ การได้รับ รู ้ ขอ้ มู ล ข่ าวสาร
มากที่สุด
4 เท่ากับ ระดับ การได้รั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ าวสาร
มาก
3 เท่ากับ ระดับ การได้รับ รู ้ ขอ้ มู ล ข่ าวสาร
ปานกลาง
2 เท่ากับ ระดับ การได้รับ รู ้ ขอ้ มู ล ข่ าวสาร
น้อย
1 เท่ากับ ระดับ การได้รับ รู ้ ขอ้ มู ล ข่ าวสาร
น้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ การท า
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข องเกษตรกรในจั ง หวัด
สกลนครเป็ นคาถามให้เลือก เป็ นแบบให้เลือกตอบเพื่อ
ทดสอบความรู ้ ข องเกษตรกรผู ้ป ลู กมัน ส าปะหลัง มี
ทั้งหมด 15 ข้อค าถาม ทั้งนี้ ได้ให้ คะแนนถู ก เท่ ากับ 1
คะแนน ผิด 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 15 คะแนน
ตอน ที่ 3 ค วาม ต้ อ งการวิ ธี การส่ งเส ริ ม
การเกษตรของเกษตรกรที่ เข้าร่ วมเกษตรแปลงใหญ่ ใน
จังหวัด สกลนครเป็ นลักษณะค าถามแบบปลายปิ ด มี
คาถามให้เลื อกเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า (rating scale)
กาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ระดับ โดยกาหนดคะแนนใน
แต่ละระดับดังนี้
5 เท่ากับ ระดับความต้องการมากที่สุด
4 เท่ากับ ระดับความต้องการมาก
3 เท่ากับ ระดับความต้องการปานกลาง
2 เท่ากับ ระดับความต้องการน้อย
1 เท่ากับ ระดับความต้องการน้อยที่สุด
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ตอนที่ 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะด้านขั้นตอน
การเข้ าสู่ กระบวนการแปลงใหญ่ ด้ านการส่ งเสริ ม
การเกษตร และด้านการสนับสนุ น เป็ นคาถามแบบปลาย
ปิ ด มีคาถามให้เลือก 3 ระดับ คือ
3 เท่ากับ ระดับปั ญหามาก
2 เท่ากับ ระดับปั ญหาปานกลาง
1 เท่ากับ ระดับปั ญหาน้อย
ส่ วนข้อ เสนอแนะเป็ นลัก ษณะค าถามแบบ
ปลายเปิ ดเพื่ อให้ ผูต้ อบสามารถตอบค าถามได้โดยเสรี
(free response)
ผลการวิจยั
1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ
ก. ข้อ มู ล พื้ น ฐานสั ง คมของเกษตรกร
เกษตรกรมากกว่าครึ่ งเป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52.31 ปี
เกษตรกรเกื อบครึ่ ง มี การศึ กษาระดับ ประถมศึ กษา มี
จานวนสมาชิ กในครั วเรื อนเฉลี่ย 4.64 คน เกษตรกรมี
จ านวนแรงงานในครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 3.01 คน ส าหรั บ
แหล่ งข้อ มู ล ข่ าวสารด้านด้านการส่ งเสริ ม การเกษตร
จาแนกได้ 4 แหล่ง คือ (1) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
ที่ เป็ นสื่ อบุ ค คล ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ (2)
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสื่ อกลุ่ม ส่วนใหญ่ได้
จากการอบรม/สาธิ ต (3) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นสื่ อ มวลชน ส่ วนใหญ่ ได้จากนิ ท รรศการ/-การจัด
งาน (4) แห ล่ ง ที่ มาของข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เป็ น สื่ อ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ส่ วนใหญ่ ไ ด้จ ากเฟชบุ๊ ก โดย
ภาพรวมเกษตรกรมี ระดับ การรั บรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
การส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่จากแหล่งข้อมูล
ข่าวสารจาก 4 แหล่ง อยูใ่ นระดับปานกลาง
ข. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เกษตรกร
มีจานวนลักษณะถือครองที่ดินส่ วนมากเป็ นของตนเอง
มีพ้ืนที่ เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการเกษตรแปลงใหญ่
เฉลี่ย 9.75 ไร่ ผลผลิ ตข้าวเฉลี่ ย 532.85 กิ โลกรั มต่อไร่
ต้น ทุ น การผลิ ต ข้าวเฉลี่ ย 4,234.03 บาทต่ อ ไร่ รายได้
ทั้ งหมดจากการขายผลผลิ ต ข้า วนาปี ปี 2557 เฉลี่ ย
42,972.22 บาทต่อครัวเรื อน
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2. ระดับ ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ย วกับ การท า
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของเกษตรกรในจั ง หวั ด
สกลนคร
เกษตรกรเกื อ บทั้ งหมดมี ค วามรู ้ ค วาม
เข้าใจเกี่ ยวกับ การท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข อง
เกษตรกรในระดับมากที่สุด รองลงมาเกษตรกรมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของเกษตรกรในระดับ มาก โดยเกษตรกรมี ค ะแนน
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เฉลี่ย 14.75 คะแนน จาก 15 คะแนน
3. ความต้ องการวิธีการส่ งเสริมของเกษตรกร
ทีเ่ ข้ าร่ วมเกษตรแปลงใหญ่
(1) ความต้อ งการในวิธี การส่ งเสริ ม ของ
เกษตรกรที่เข้าร่ วมเกษตรแปลงใหญ่
ก. ความต้อ งการส่ ง เสริ มการแบบ
รายบุคคล โดยเรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ 1. การเยี่ยมเยียนในพื้นที่ 2. การไปพบ
เจ้าหน้ าที่ ด้วยตนเอง 3. การติ ด ต่ อ กับ เจ้า หน้ าที่ ท าง
โทรศัพ ท์ โดยในภาพรวมเกษตรกรมี ค วามต้อ งการ
ส่งเสริ มแบบรายบุคคลในระดับมากที่สุด
ข. ความต้อ งการส่ ง เสริ มแบบราย
กลุ่ม โดยเรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 1. การจัดทาแปลงเรี ยนรู ้ 2. การศึ กษาดู งาน
การฝึ กอบรม 3. การเรี ยนรู ้จากศูนย์เรี ยนรู ้ 4.การจัดการ
ประกวดแข่ ง ขัน โดยในภาพรวมเกษตรกรมี ค วาม
ต้องการส่งเสริ มแบบรายกลุ่ม ในระดับมากที่สุด
ค. ความต้อ งการส่ ง เสริ มแบบราย
มวลชน โดยเรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ 1. หอกระจายข่ าวชุ ม ชน 2. เอกสารทาง
วิชาการ 3.ต้องการการเผยแพร่ ผ่านวิทยุชุมชน 4. การ
รณรงค์ 5.การเผยแพร่ ทางอินเตอร์ เนต 6. การเผยแพร่
ผ่านโทรทัศน์โดยในภาพรวมเกษตรกรมีความต้องการ
ส่งเสริ มแบบรายมวลชน ในระดับมาก
(2) ความต้อ งการความรู ้ ใ นการแนะน า
ส่งเสริ มของเกษตรกรที่เข้าร่ วมเกษตรแปลงใหญ่
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ก. ความต้องการความรู ้ดา้ นการผลิ ต
เรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. ต้องการความรู ้ดา้ นการแปรู สินค้า 2. การจัดการโรค
และแมลงศัตรู พืช 3. ปุ๋ ย 4. พันธุ์ 5. การให้ความรู ้การ
เข้าสู่ ม าตรฐานสิ น ค้า 6. การเตรี ย มดิ น 7. การจัด การ
หลัง การเก็ บ เกี่ ย ว โดยในภาพรวมเกษตรกรมี ค วาม
ต้องการความรู ้ดา้ นการผลิตในระดับมากที่สุด
ข. ความต้องการความรู ้ดา้ นการตลาด
โดยเรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ 1.ต้องการความรู ้ดา้ นช่องทางในการจาหน่ ายและ
การจัดการราคาสิ นค้า 2.การเพิ่มมูลค่าสิ นค้า 3.การจัด
สถานที่ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ โดยในภาพรวมเกษตรกรมี
ความต้อ งการความรู ้ ด้านการตลาด อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด
ค. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม รู ้ ด้ า น
กระบวนการเข้า สู่ ก ารท าการเกษตรแปลงใหญ่ โดย
เรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. ต้องการความรู ้ดา้ นผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจากเข้าร่ วม
โครงการ 2. ขั้นตอนสมัครเข้าร่ วมโครงการ 3. การเลือก
พื้นที่เข้าร่ วมโครงการโดยในภาพรวมเกษตรกรมีความ
ต้องการความรู ้ดา้ นกระบวนการเข้าสู่ การทาการเกษตร
แปลงใหญ่ ในระดับมากที่สุด
(3) ความต้องการการสนับ สนุ น จากการ
ส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ก. ความต้อ งการการสนับ สนุ น จาก
การส่งเสริ ม โดยเรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ 1. ต้องการการสนับสนุนในเรื่ องการให้
ความช่ ว ยเหลื อ จากผู ้จัด การแปลง 2. ด้านการจัด หา
ตลาดให้กบั สิ นค้า 3. ปั จจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๋ย ฯลฯ
4. องค์ค วามรู ้ ในการผลิ ต การเข้าสู่ ม าตรฐาน 5. การ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานราชการและองค์การปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น 6. จากผู ้น าชุ ม ชน ก านั น ผู ้ใ หญ่ บ้ า น
7. จากภาคเอกชน 8. แหล่งเงิ น ทุ น ตามลาดับ โดยใน
ภาพรวมเกษตรกรมีความต้องการการสนับสนุนจากการ
ส่งเสริ ม ในระดับมากที่สุด
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4. ปั ญ หาและข้ อเสนอแนะในการทาเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร
ปั ญ ห า (1) ด้ าน ขั้ น ต อ น ก าร เข้ าสู่
กระบวนการแปลงใหญ่ โ ดยเรี ย งล าดับ ประเด็ น ตาม
ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ดัง นี้ 1. ปั ญ หาเรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้โครงการไม่ชดั เจน 2. เรื่ องมี
ความยุง่ ยากในการจัดทาข้อมูลเกษตรกรและการบันทึก
พิกดั GPS รายแปลง 3. เรื่ องมีเงื่อนไขในการสมัครเข้า
ร่ วมโครงการยุง่ ยาก 4. มีขอ้ จากัดในเรื่ องพื้นที่ เข้าร่ วม
โครงการตามลาดับ โดยในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหา
ด้านขั้นตอนการเข้าสู่ กระบวนการแปลงใหญ่ในระดับ
น้อย
(2) ด้านการส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่
ก. เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตรโดย
เรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ให้การสนับ สนุ น กลุ่ม น้อ ยเกิ น ไป
2. เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มให้ขอ้ มูลไม่ชดั เจน 3. เจ้าหน้าที่ มี
เวลาตรวจเยี่ย มน้อ ยเกิ น ไป 4. เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม ไม่ มี
ความชัดเจนเรื่ องการส่ งเสริ ม 5. ผูจ้ ดั การแปลงใหญ่ให้
การสนับสนุ น น้อยเกิ น ไปตามลาดับ โดยในภาพรวม
เกษตรกรมีปัญหาเนื้อหาที่ส่งเสริ มในระดับน้อย
ข. วิ ธี การส่ งเสริ มโดยเรี ยงล าดั บ
ประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. มีแปลง
เรี ยนรู ้แ ละแปลงต้น แบบน้อ ย 2. ขาดเอกสารวิชาการ
เผยแพร่ 3. การออกเผยแพร่ ค วามรู ้ ด้า นแปลงใหญ่
ให้กบั สาธารณะชนศูนย์บริ การด้านความรู ้มีนอ้ ยเกินไป
4. มีการจัดอบรมให้ความรู ้ไม่เพียงพอ ตามลาดับโดย
ในภาพรวมเกษตรกรมี ปัญหาวิธีการส่ งเสริ มในระดับ
ปานกลาง
ค. เนื้ อ หาที่ ส่ ง เสริ ม โดยเรี ย งล าดับ
ประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. ข้อมูล
เนื้ อหาที่ ส่งเสริ มน้อยเกิ นไป 2. ข้อมูลเนื้ อหาที่ส่งเสริ ม
ไม่สอดคล้องความต้องการของกลุ่ม 3. ข้อมูลเนื้ อหาที่
ส่ งเสริ มมี ความยุ่งยากสลับ ซับ ซ้อนตามลาดับ โดยใน
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ภาพรวมเกษตรกรมี ปั ญ หาเนื้ อหาที่ ส่งเสริ ม ในระดับ
น้อย
ง. สมาชิ ก ที่ เข้ า ร่ วมโครงการโดย
เรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. สมาชิกขาดเงิ นทุนในการผลิตสิ นค้า 2. สมาชิ กกลุ่ม
ขาดความเข็มแข็ง 3. สมาชิกมีแรงงานในครัวเรื อนน้อย
4. สมาชิ ก ขาดความรู ้ ใ นการท าเกษตรแปลงใหญ่
5. คณะกรรมการกลุ่มขาดความเข็มแข็ง ตามลาดับ โดย
ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ
ในระดับน้อย
สรุ ป โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาด้าน
การส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่อยูใ่ นระดับน้อย
โดยเรี ยงลาดับประเด็นตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดั ง นี้ วิ ธี การส่ งเสริ ม สมาชิ ก ที่ เข้ า ร่ วมโครงการ
เจ้า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร และเนื้ อหาที่ ส่ ง เสริ ม
ตามลาดับ
(3) ด้านการสนับสนุน
ก. การสนั บ สนุ น โดยเรี ยงล าดั บ
ประเด็นตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. ปั จจัย
การผลิ ต ไม่ มี คุ ณ ภาพ 2. ปั จจัย การผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ไม่
เพียงพอ 3.ปั จจัยการผลิตที่ได้รับมี ความล่าช้าไม่ทนั ต่อ
ฤดู กาลผลิ ต 4. ปั จจัยการผลิ ตไม่ตรงต่อความต้องการ
ของกลุ่มตามลาดับ โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาใน
ระดับน้อย
สรุ ป โดยภาพรวมเกษตรกรมี ปั ญ หาใน
การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัด
สกลนครอยู่ในระดับน้อย โดยเรี ยงลาดับประเด็นตาม
ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นการส่ งเสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประเด็นปั ญหารองลงมา คือ
ด้า นขั้น ตอนการเข้าสู่ ก ระบวนการแปลงใหญ่ และ
ประเด็นปั ญหาน้อยสุด คือ ด้านการสนับสนุน
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
เกษตรแบบแปลงใหญ่
จากผลการวิจยั พบว่าเกษตรกรมีความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องขั้นตอนการส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ แ ละขั้น ตอนการด าเนิ น การ ในระดับ มากที่ สุ ด
ทั้งนี้ เพราะ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จงั หวัดสกลนครเป็ น
กลุ่มที่ถูกคัดสรรจากจังหวัดสกลนครให้เป็ นกลุ่มนาร่ อง
ของจัง หวัด สมาชิ ก มี จ านวนน้ อ ย ท าให้ ง่ า ยต่ อ การ
พัฒนากลุ่ม เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรสามารถเข้าถึง
และให้ความรู ้กลุ่มได้ง่าย กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
หน่ วยงานราชการในจังหวัดให้ความสาคัญในการร่ วม
บูรณการและร่ วมเข้าพัฒนากลุ่ม
ความต้ องการวิธีการส่ งเสริมการเกษตร
1. วิ ธี การส่ งเสริ ม จากการวิ จั ย พ บ ว่ า
เกษตรกรมีความต้องการวิธีการส่ งเสริ มแบบรายบุคคล
ในประเด็น การเยี่ยมเยียนในพื้นที่ มากที่ สุด แบบกลุ่ม
อยากให้มีการจัดทาแปลงเรี ยนรู ้ แบบมวลชน โดยผ่าน
หอกระจายข่าวมากที่ สุด อาจเป็ นเพราะกลุ่มเกษตรกร
เป็ นกลุ่ ม ที่ จังหวัดคัด เลื อกเป็ นกลุ่ม น าร่ อ งท าให้เป็ น
เกษตรกรที่ มี ค วามสนใจในด้านการเกษตรมี ค วาม
ต้องการความรู ้ เพื่ อพัฒ นาอาชี พ โดยสนใจที่ อยากได้
แปลงเรี ยนรู ้ และรับฟั งข่าวสารจากหอกระจายข่าวใน
หมู่บา้ นซึ่งเป็ นสื่ อที่เข้าถึงกลุ่มได้เป็ นอย่างดี
2. ความต้ องการความ รู้ ใน การแน ะน า
ส่ งเสริม เกษตรกรมีความต้องการ ความรู ้ดา้ นการผลิต
ในเรื่ อง การแปรรู ปสิ นค้ า มากที่ สุ ด ในด้ า นของ
การตลาด พบว่าเกษตรกรมีความสนใจ ช่องทางในการ
จัด จ าหน่ า ยและการจัด การสิ น ค้า และความรู ้ ด้า น
กระบวนการเข้าสู่ ก ารท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เกษตรกรอยากทราบผลลัพธ์ ที่ได้รับ หลังจากเข้าร่ วม
โครงการ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลการทา
เกษตรแปลงใหญ่ อภิชาต (2558) ในปั จจุบนั เกษตรกรมี
ความต้องการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสิ นค้า ทั้งใน
ด้านการแปรรู ป การรวมตัวกันต่อรองในการเก็บเกี่ ยว
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และมีความต้องการหน่วยงานราชการเข้ามาร่ วมพัฒนา
และอาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมี
ความเข้มแข็ง มีความต้องการพัฒนาการผลิตและเพิ่ม
รายได้ให้ได้มากกว่า นอกเนื้ อจากการขายข้าวเปลื อก
ทัว่ ไป
3. ความต้ องการการสนั บ สนุ น จากการ
ส่ งเสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พบว่ า มี ค วาม
ต้องการในระดับมาก ตามลาดับดังนี้ เรื่ องการให้ความ
ช่วยเหลือจากผูจ้ ัดการแปลง เรื่ องด้านการจัดหาตลาด
ให้กบั สิ นค้า ปั จจัยการผลิต องค์ความรู ้ในการผลิต การ
เข้าสู่ มาตรฐานสิ นค้า การสนับสนุ นจากหน่ วยราชการ
อปท. จากผูน้ าชุมชน กานันผูใ้ หญ่บา้ น จากภาคเอกชน
และแหล่ ง เงิ น ทุ น และการสนั บ สนุ น ตามล าดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มุ่งเน้นให้ผจู ้ ดั การมีบทบาทสาคัญในการจัดการแปลง
ใหญ่ เกษตรกรมีความรู ้และเข้าใจบทบาทของผูจ้ ดั การ
แปลงเป็ นอย่ า งดี และเป็ นโครงการใหม่ จึ ง มี ค วาม
ต้องการสนับสนุนจากผูจ้ ดั การแปลง
4. ปั ญ หา พบว่าปั ญ หาในขั้นตอนการเข้าสู่
กระบวนการแปลงใหญ่ ปั ญ หาด้านการส่ งเสริ ม ด้าน
การสนั บ สนุ น อยู่ ใ นระดั บ ที่ น้ อ ย โดยเกษตรกรมี
ข้อ เสนอแนะด้านการส่ ง เสริ ม คื อ มากที่ สุ ด อยากให้
ภาครัฐช่วยหาตลาดให้กบั สิ นค้าของกลุ่ม และด้านการ
สนับสนุนมากที่ สุดคือ อยากให้ภาครัฐ ช่วยเหลือปั จจัย
การผลิต
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูจ้ ัดการแปลงควรมี การสนับ สนุ น และ
เข้ามามีบทบาทในกลุ่มให้มาก
2. ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวัด
สกลนครและสานักงานเกษตรจังหวัดสกลนครควรมี
การประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการฯ ให้ กับ กลุ่ ม เกษตรกร
อย่างสม่าเสมอและทัว่ ถึง
3. ส านั ก งานเกษตรจัง หวัด สกลนครหรื อ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ควรสนับสนุน ให้ความรู ้เกี่ยวกับ
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การแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ ตามความต้อ งการของกลุ่ ม
สมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
4. ในการออกส่ ง เสริ ม การเกษตรให้ ก ลุ่ ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ นั ก ส่ ง เสริ ม ควรออกเยี่ ย มเยีย น
เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ และควรจัด ท าแปลงสาธิ ต
แปลงเรี ย นรู ้ ในพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ นต้น แบบให้ เกษตรกร
เรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้า
5. หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัดสกลนครควรให้การสนับสนุนปั จจัย
ที่มีคุณภาพและมีความจาเป็ นเพื่อให้เกษตรกรนาไปใช้
ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมี การศึ กษาและวิจัยด้านการตลาด ด้าน
การแปรรู ปสิ นค้า เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเกษตร
แบบแปลงใหญ่ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราชทุ ก ท่ านอย่างสู ง ที่ ให้ค วามรู ้ ด้าน
วิชาการ เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการเกษตร
แปลงใหญ่ จังหวัดสกลนคร ที่ สละเวลาและให้ค วาม
ร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามพร้อมกันนี้
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นมหาบั ณ ฑิ ต รุ่ นที่ 14 ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กาลังใจ
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