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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการผลิตและความตอ้งการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผูป้ลูก

หอมแดง ใน อ. หนองหงส์ จ.บุรีรัมย ์ ประชากรคือเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดง จ านวน 563 ราย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
234 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูล โดยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดเพาะพนัธ์ุหอมแดงเอง  ปลูกหอมแดงดว้ยหัวพนัธ์ุ  โดยอาศยัน ้ าฝน ส่วนใหญ่จะขายเม่ือหอมแดงแห้งมดัได ้ 
มากกวา่คร่ึงขายหอมแดงแบบคละขนาด ขายให้กบัพอ่คา้เร่  ความตอ้งการการส่งเสริมดา้นความรู้ในการปลูกมากท่ีสุด
คือการผลิตให้ไดคุ้ณภาพ ความตอ้งการการส่งเสริมดา้นเทคนิควิธีการส่งเสริมมากท่ีสุดคือการฝึกอบรม และความ
ตอ้งการการส่งเสริมดา้นการสนบัสนุนการผลิตและการตลาดมากท่ีสุดคือการประสานงานกบัผูซ้ื้อ เกษตรกรมีปัญหา
ในประเด็นราคาจ าหน่ายผลผลิตตกต ่า โดยมีขอ้เสนอแนะคือ ควรมีตลาดกลางในการจ าหน่าย 

 

ABSTRACT 
The study was conducted to study the state of shallot production and need for shallot production extension 

of shallot farmers in Nong Hong District of Buri Ram Province. The population in this study was 563 shallot farmers, 
the 234 samples were selected by drawing lots which was simple random sampling methodology. The data were 
collected by interviewing the studied shallot farmers using an interview form. The findings of this study were as 
follows: almost all of the studied farmers bred shallot tribes themselves. All of them grew shallots by using shallot 
tribe tubers. Their water supply was from the rain. They mostly sold their produce when their shallots were dry 
enough to be bound in small groups. More than a half of them sold their shallots in mixed size, and they sold their 
produce to traveling merchants. The studied shallot farmers needed the extension of shallot production in 3 aspects as 
follows: In the aspect of knowledge of shallot raising, they needed to know how to produce good quality shallots; in 
the aspect of shallot production techniques, they needed to be trained; and in the aspect of shallot production support 
and marketing, they needed to coordinate with their customers. Shallot farmers had problems on the falling of shallot 
selling price, and they suggested that there should have been central markets for shallot distributing. 
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บทน า 
ในประเทศไทยหอมแดงเป็นพืชท่ีไดรั้บความนิยม

ในการบริโภค ปัจจุบันมีพ้ืน ท่ี เพาะปลูกหอมแดง
ประมาณ 60,000 ไร่  จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
การผลิตหอมแดง โดยมี พ้ืนท่ี เพาะปลูกในปี 2557 
จ านวน 1,756 ไร่ ผลผลิตรวม 3,458 ตัน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ซ่ึงจะปลูกมากในอ าเภอ
หนองหงส์ จ านวนกว่า 900 ไร่ (ส านักงานเกษตร
จังหวดับุรีรัมย,์ 2558) หอมแดงในอ าเภอหนองหงส์
ประสบปัญหาหลายประการ ราคาผลผลิตตกต ่าในช่วง
ผลผลิตออกสู่ตลาด ราคาหอมแดงท่ีเกษตรกรขายไดไ้ม่
แน่นอน ปัญหาน ้ าไม่เพียงพอ ปัญหาโรคหอมเล้ือย เกิด
ผลเสียต่อการพัฒนาการผลิตและการตลาดหอมแดง 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ซ่ึงการส่งเสริม
การปลูกหอมแดงของอ าเภอหนองหงส์ส่วนใหญ่จะ
มุ่งเนน้ท่ีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในดา้นการผลิต 

ดังนั้ น ด้วยเหตุน้ีจึงต้องการท่ีจะศึกษาการผลิต
หอมแดงและความตอ้งการการส่งเสริมของเกษตรกรวา่
ตอ้งการการส่งเสริมในลกัษณะใด เร่ืองใด แลว้น าผล
การศึกษาไปพัฒนาระบบการส่งเสริมการเกษตรแก่
เกษตรกร ใหต้รงกบัสภาพความตอ้งการของเกษตรกร  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการผลิตหอมแดงของเกษตรกรผูป้ลูก
หอมแดง (3) การผลิตหอมแดงของเกษตรกรผูป้ลูก
หอมแดง (4) ความตอ้งการการส่งเสริมการเกษตรของ
เกษตรกรผูป้ลูกหอมแดง  
 
วธีิการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูป้ลูก
หอมแดงในอ าเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 563 
ราย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา จากสูตร
ของ Taro Yamane ก าหนดให้มีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 
5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 234 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 ของ

ประชากรทั้งหมด คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบ
ง่าย (simple random sampling)  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structured interview)  ประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด
และแบบปลายเปิด ประกอบดว้ย สภาพพ้ืนฐานทางสงัคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกร ความรู้ความเข้าใจของ
เกษตรกรในการผลิตหอมแดง สภาพการผลิตหอมแดง
ของเกษตรกร และความตอ้งการการส่งเสริมการเกษตร
เก่ียวกบัการผลิตหอมแดงของเกษตรกร ซ่ึงเป็นค าถามท่ีมี
ลกัษณะก าหนดค าตอบให้เลือกตามระดบัความตอ้งการ
การส่งเสริมการเกษตร  มีการทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสัมภาษณ์กับเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 20 ราย ตามวธีิการหาค่า Cronbach’s alpha 
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการค านวณ มี
ค่าสัมประสิทธ์ิความน่าเช่ือถือ ในประเด็นการรับรู้
ข่าวสารดา้นการผลิตหอมแดง เท่ากบั 0.954 และประเด็น
ความตอ้งการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผูป้ลูก
หอมแดง เท่ากับ 0.924 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความ
น่าเช่ือถือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวจิยั 

1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง 

1) ข้อมูลทางสังคมของเกษตรกร เกษตรกร
มากกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 52.76 ปี เกษตรกร
สองในสาม มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ท่ี  4  มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.73 คน เกษตรกรส่วน
ใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน 
เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีอาชีพท านา  และมีประสบการณ์
ในการผลิตหอมแดงเฉล่ียแลว้ 14.01 ปี เกษตรกรมีส่ือใน
หมู่บา้นส่วนใหญ่จากหอกระจายข่าว และเกือบทั้งหมดมี
ส่ือในครอบครัว คือโทรทศัน ์ส าหรับแหล่งขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นการผลิตหอมแดงเกษตรกร จ าแนกได ้4 แหล่ง คือ (1) 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นส่ือบุคคล ซ่ึงเกษตรกร
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มีระดับการรับรู้ในระดับปานกลาง โดยส่ือบุคคลท่ี
เกษตรกรรับรู้มากท่ีสุดจากเพื่อนบา้น (2) แหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นส่ือกลุ่ม ซ่ึงเกษตรกรมีระดบัการรับรู้
ในระดบัน้อย โดยส่ือกลุ่มท่ีเกษตรกรรับรู้มากท่ีสุดจาก
การประชุม/การประชุมกลุ่มยอ่ย  (3) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นส่ือมวลชน ซ่ึงเกษตรกรมีระดบัการรับรู้ใน
ระดบัน้อย โดยส่ือมวลชนท่ีเกษตรกรรับรู้มากท่ีสุดจาก
หอกระจายข่าว (4) แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเกษตรกรมีระดับการรับรู้ใน
ระดบันอ้ย โดยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกษตรกรรับรู้
มากท่ีสุดจากเวบ็ไซด์  โดยภาพรวมเกษตรกรมีระดบัการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการผลิตหอมแดงจากแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารจาก 4 แหล่ง อยูใ่นระดบันอ้ย  

2) สภาพทางเศรษฐกิจ  เกษตรกรมีจ านวน
แรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 2.83 คน ลกัษณะถือครองท่ีดิน
ส่วนใหญ่เป็นของตนเอง มีพ้ืนท่ีผลิตหอมแดงเฉล่ีย 1.21 
ไร่ แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการปลูกหอมแดง เกือบทั้งหมด
ใช้เงินทุนของตนเอง ผลผลิตหอมแดงเฉล่ีย 1,976.92
กิโลกรัมต่อไร่ รายไดท้ั้งหมดจากการขายผลผลิตหอมแดง
เฉล่ีย 25,282.05 บาทต่อปี 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจในการผลิตหอมแดง
ของเกษตรกร 

เกษตรกรส่วนให ญ่ มีความ รู้ในการผ ลิต
หอมแดง ในระดบัปานกลาง และเกษตรกรหน่ึงในสาม 
มีความ รู้ในการผลิตหอมแดงในระดับมาก โดย
เกษตรกรมีคะแนนความรู้ความเข้าใจในการผลิต
หอมแดง เฉ ล่ีย 9.68  คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน 

3. สภาพการผลติหอมแดงของเกษตรกร  
เกษตรกรเกือบทั้ งหมดจะเพาะพนัธ์ุเอง ซ่ึงจะ

ปลูกโดยใชห้ัวพนัธ์ุ และอาศยัน ้ าฝน มีการปรับปรุงดิน
ก่อนปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่จะตากดิน จ านวน 1-10 
วนั ซ่ึงทั้งหมดจะท าการปรับปรุงดินก่อนปลูกโดยการ
ใส่ปุ๋ยคอก  เกษตรกรจ านวนสองในสามจะปลูกหอม
โดยมีระยะระหว่างตน้ 15 เซนติเมตร ระหว่างแถว 20 
เซนติเมตร เกษตรกรเกือบทั้งหมด ใส่ปุ๋ยเคมี 2 คร้ัง โดย

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 มากท่ีสุด ส าหรับการใส่ปุ๋ย
คอก เกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยคอกจ านวน 2 คร้ัง 
โดยมากกว่าคร่ึงจะใส่ปุ๋ยคอกในอตัรา 1,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ เกษตรกรน้อยกว่าคร่ึงใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
ศตัรูพืช จ านวน 1 คร้ัง ส าหรับการเก็บเก่ียว เกษตรกร
มากกวา่คร่ึงเก็บเก่ียวเม่ือหอมมีอาย ุ45-50 วนั เกษตรกร
มากกวา่คร่ึงมีการจา้งแรงงานในการเก็บเก่ียว ซ่ึงจ านวน
สองในสาม มีการจา้งแรงงานเก็บเก่ียว จ านวน 1-5 คน
ต่อวนั  เกษตรกรส่วนใหญ่จะขายผลผลิตทันทีเม่ือ
หอมแดงแห้งและมดัได ้ เกษตรกรทั้งหมดใชเ้คร่ืองพ่น
สารเคมี เกษตรกรมากกว่าคร่ึงขายหอมแดงแบบคละ
ขนาด ส่วนใหญ่จะขายใหก้บัพอ่คา้เร่ 

4. ความต้องการการส่งเสริมการผลิตหอมแดง
ของเกษตรกร 

1) ความต้องการส่งเสริมด้านความรู้ในการ
ปลูกหอมแดง พบวา่ความตอ้งการในภาพรวมในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นมีดงัน้ี 

(1)  การปลูก เกษตรกรมีความตอ้งการการ
ส่งเสริมระดับมากในเร่ืองการเตรียมดิน และการ
คดัเลือกพนัธ์ุ 

(2) การ ป้ องกัน ก าจัด โรคแมลงและ
ศตัรูพืช เกษตรกรมีความตอ้งการการส่งเสริมระดบัมาก 
ในเร่ือง การป้องกนัก าจดัหนอนกระทูห้อม การป้องกนั
ก าจดัโรคหอมเล้ือย การป้องกนัก าจดัโรคราน ้ าคา้ง การ
ป้องกนัก าจดัโรคใบไหม ้การป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟ การ
ป้องกนัก าจดัโรคใบจุดสีม่วง การป้องกันก าจดัวชัพืช 
ตามล าดบั 

(3) การใช้ปุ๋ย เกษตรกรมีความต้องการ
การส่งเสริมระดบัปานกลาง ในเร่ืองการใชปุ๋้ยเคมี และ
การใชปุ๋้ยคอก 

(4) การ ดูแล รักษ า เกษตรกรมีความ
ตอ้งการการส่งเสริมระดับมาก ในเร่ืองการผลิตให้ได้
คุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต เทคโนโลยสีมยัใหม่ การใหน้ ้ า 
และการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช ตามล าดบั 

(5) การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาผลผลิต 
เกษตรกรมีความตอ้งการการส่งเสริมระดบัมาก ในเร่ือง 
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การเก็บรักษาพนัธ์ุ การเก็บเก่ียวผลผลิต และการเก็บ
รักษาผลผลิตรอการจ าหน่าย 

(6) การตลาด/สินเช่ือ เกษตรกรมีความ
ต้องการการส่งเส ริมระดับมาก ใน เร่ือง ข่ าวสาร
การตลาด การรวมกลุ่มผลิตและการจ าหน่าย และแหล่ง
สินเช่ือ ตามล าดบั 

2) ความต้องการด้านเทคนิควิธีการส่งเสริม
การเกษตร พบวา่ความตอ้งการในภาพรวมในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นมีดงัน้ี 

(1) การส่งเสริมแบบรายบุคคล เกษตรกร
มีความตอ้งการการส่งเสริมระดบัมาก ในเร่ืองการเยี่ยม
เกษตรกรในไร่นา การสอนเกษตรกรดว้ยเกษตรกร การ
เยีย่มบา้นเกษตรกร และผา่นผูน้ าชุมชน ตามล าดบั 

(2) การส่งเสริมแบบรายกลุ่ม เกษตรกรมี
ความตอ้งการการส่งเสริมระดับมากท่ีสุดในเร่ือง การ
ฝึกอบรม มีความตอ้งการส่งเสริมระดบัมากในเร่ือง การ
ดูงานเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ความคิดเห็นเป็นกลุ่ม หน่วยเผยแพร่ความรู้
เคล่ือนท่ี และแปลงสาธิต ตามล าดบั 

(3) การส่งเสริมแบบมวลชน เกษตรกรมี
ความตอ้งการการส่งเสริมระดบัมากในเร่ือง หอกระจาย
ข่าว การจดันิทรรศการ โทรทัศน์ เอกสาร/แผ่นพบั มี
ความต้องการการส่งเสริมระดับปานกลางในเร่ือง
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง มีความต้องการการ
ส่งเสริมในระดบันอ้ย ในเร่ืองเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชัน่
ในมือถือสมาร์ทโฟน  

3) ความตอ้งการการสนับสนุนการผลิตและ
การตลาด เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมใน
ระดบัมาก ในเร่ืองการประสานงานกบัผูซ้ื้อ การประกนั
ราคาผลผ ลิต  การจัดให้ มีตลาดกลาง การติดต่ อ
ประสานงานแหล่งความรู้ จดัให้มีการรวมกลุ่มผูป้ลูก
หอมแดง การประสานงานกบัสหกรณ์การเกษตร การ
ประสาน งานในการป้ องกัน ก าจัดศัต รูพื ช  ก าร
ประสานงานในการจดัหาสารเคมี การประสานงานกบั
แหล่งสินเช่ือ/การกู้เงิน การท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

การประสานงานในการจัดหาปุ๋ยเคมี และการติดต่อ
แหล่งพนัธ์ุ ตามล าดบั  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
1. การมีส่ือในหมู่บ้านและการมีส่ือในครอบครัว 

จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรเกือบทั้ งหมดมีส่ือใน
หมู่บ้าน คือ หอกระจายข่าว และส่ือในครอบครัวคือ
โทรทศัน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัฐถากร (2555) ท่ี
ศึกษาเร่ือง การผลิตขา้วและความตอ้งการการส่งเสริม
การเกษตรของเกษตรกรท านาในต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่
มีส่ือในหมู่บ้านคือหอกระจายข่าว และเกษตรกร
ทั้งหมดมีส่ือในครอบครัวคือโทรทศัน์  

2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตหอมแดง
จากส่ือบุคคล จากการวิจยัพบว่า ส่ือบุคคลท่ีเกษตรกร
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุดคือเพ่ือนบา้น สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของประคอง (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง การผลิต
ห น่อไม้ฝ ร่ังและความต้องการการส่ ง เส ริมของ
เกษตรกรผูป้ลูกหน่อไม้ฝร่ังในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
จังหวดักาญจนบุรี พบว่า การรับรู้ข่าวสารการผลิต
หน่อไมฝ้ร่ังประเภทส่ือบุคคล เกษตรกรทั้งหมดไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากเพ่ือนบา้น 

3. สภาพการปลูกหอมแดงของเกษตรกรผู้ปลูก
หอมแดง จากการวิจยัพบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดจะ
เพาะพนัธ์ุหอมแดงเอง เน่ืองจากการปลูกดว้ยหวัพนัธ์ุจะ
ให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกดว้ยเมล็ด การเพาะพนัธ์ุเอง
ท าได้ง่าย ต่างกับการปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพัน ธ์ุ
จะตอ้งมีการเพาะกลา้หอมแดงก่อน แลว้จึงน าไปปลูก 
ดงันั้นเกษตรกรจึงนิยมปลูกดว้ยหัวพนัธ์ุ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุทธิดา (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง ความตอ้งการ
บริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดง
เชิงพาณิชยใ์นจงัหวดัศรีสะเกษ 

4. ความต้องการการส่งเสริมด้านความรู้ในการ
ปลูกหอมแดง  จากการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีความ
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ตอ้งการการส่งเสริมดา้นความรู้ในการปลูกหอมแดง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบ
เก่ียวกบัความรู้ดา้นการปลูกหอมแดง ท่ีมีบางประเด็นท่ี
เกษตรกรส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่  การเตรียมดิน
โดยการไถพรวนดิน และประเด็นขอ้ค าถาม การปลูก
หอมแดงด้วยหัวพันธ์ุ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประคอง (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง การผลิตหน่อไมฝ้ร่ังและ
ความต้อ งการการส่ ง เส ริมของเกษตรกรผู ้ป ลูก
หน่อไมฝ้ร่ังในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จงัหวดักาญจนบุรี 
ท่ีพบว่า ความตอ้งการของเกษตรกรดา้นความรู้ในการ
ผลิตหน่อไมฝ้ร่ังมีประเด็นท่ีเกษตรกรให้ความส าคญั
มาก ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิตและการผลิตให้ได้
คุณภาพ  

5. ความต้องการการส่งเสริมด้านเทคนิควิธีการ
ส่งเสริมการเกษตร จากการวจิยั พบวา่ เกษตรกรมีความ
ต้องการการส่ งเส ริมด้าน เทคนิควิ ธีการส่ง เส ริม
การเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
วิธีการฝึกอบรม การเยี่ยมเกษตรกรในไร่นา การดูงาน
เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความคิดเห็นเป็นกลุ่ม และส่ือโทรทัศน์ ใกล้เคียงกับ
ผลการวิจัยของวิภาวรรณ (2556) ศึกษาเร่ือง ความ
ต้องการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู ้ปลูก
มะยงชิดในจงัหวดันครนายก ท่ีพบวา่ เกษตรกรมีความ
ตอ้งการในระดบัมาก 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การทศันศึกษาดู
งาน การฝึกอบรม และจัดหน่วยเค ล่ือนท่ีออกให้
ค  าแนะน าในพ้ืนท่ี และสอดคล้องกับวัลลภ (2541) 
อธิบายวา่ โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีสามารถใชใ้นการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ไดร้วดเร็วกวา้งขวางและเป็นระบบทั้ง
ภาพและเสียง ท าให้บุคคลเป้าหมายสามารถเขา้ใจไดดี้
ข้ึน 

6. ความต้องการการส่งเสริมด้านการสนับสนุน
การผลิตและการตลาด  จากการวิจยัพบว่า เกษตรกรมี
ความตอ้งการการส่งเสริมด้านการสนับสนุนการผลิต
และการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงประเด็น
ความต้องการส่งเสริมมากท่ีสุด มีดังน้ีคือ ให้มีการ

ประสานงานกบัผูรั้บซ้ือ การประกนัราคาผลผลิต และ
ความต้องการจัดให้มีตลาดกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาท่ีพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ มีการจ าหน่ายผา่น
พอ่คา้คนกลาง (พอ่คา้เร่)    
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1) ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

(1) ควรมีการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรใน
เน้ือหาวิชาการด้านการผลิตหอมแดงให้มากขึ้น  ไดแ้ก่ 
การผลิตให้ได้คุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต การป้องกัน
ก าจดัหนอนกระทูห้อม การป้องกนัก าจดัโรคหอมเล้ือย 
เทคโนโลยสีมยัใหม่ การป้องกนัก าจดัโรคราน ้ าคา้ง การ
ป้องกนัก าจดัโรคใบไหม ้การป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟ การ
เก็บรักษาพนัธ์ุ การเตรียมดิน การให้น ้ า การคัดเลือก
พนัธ์ุ การเก็บเก่ียวผลผลิต  การป้องกนัก าจดัโรคใบจุดสี
ม่วง การเก็บรักษาผลผลิตรอการจ าหน่าย  การป้องกนั
ก าจดัวชัพืช การใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช ตามล าดบัของ
ความตอ้งการเน้ือหาวิชาการของเกษตรกร ซ่ึงจะท าให้
เกษตรกรผูผ้ลิตหอมแดงมีความรู้เร่ืองการผลิตหอมแดง
มากข้ึน เพ่ือให้การผลิตหอมแดงของเกษตรกรได้ทั้ ง
คุณภาพและปริมาณ และสามารถลดตน้ทุนในการผลิต 

(2) ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ทางส่ือโทรทัศน์ให้มากขึ้น  จะท าให้เกษตรกร
ไดรั้บความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

(3) ควรมี โครงการประกัน ราคาผลผลิต  
รวมถึงการประสานงานกับผู้รับซ้ือ และจัดให้มีตลาด
กลาง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด 
อุตสาหกรรมจงัหวดั  ควรมีการส่งเสริมและให้ความรู้
เกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงในเร่ืองของราคาหอมแดงท่ีไม่
แน่นอน โครงการประกันราคาผลผลิต  รวมถึงการ
ประสานงานกับผูรั้บซ้ือ และจัดให้มีตลาดกลาง เพ่ือ
เป็นแหล่งรวมผลผลิต ให้ผูผ้ลิตไดพ้บกบัผูซ้ื้อโดยตรง 
โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง ไม่ถูกกดราคา 
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2) เกษตรกร 
(1) ควรมกีารจดัตั้งกลุ่มผู้ผลิตหอมแดง เพื่อให้

สามารถต่อรองราคากบัผูซ้ื้อ และสมาชิกสามารถแกไ้ข 
ปัญหาร่วมกนั 

(2) เกษตรกรควรเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลข่าวสาร
น้ีจะสามารถท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการผลิตได ้ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research)โดยศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรแบบ
เจาะลึกในดา้นการผลิตหอมแดง เพื่อใหท้ราบปัญหาใน
การปฏิบติังาน และหาแนวทางในการแกไ้ข      

2) ควรมีการศึกษา การตลาด และการแปรรูป
หอมแดง เพ่ือ เป็นแนวทางการเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกรมากยิง่ข้ึน 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณคณาอาจารย ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านอย่างสูง ท่ีให้ความรู้ด้าน
วิชาการ เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหงส์ 
เกษตรกรผู ้ปลูกหอมแดงอ าเภอหนองหงส์ จังหวดั
บุรีรัมย์ ท่ีสละเวลาและให้ความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม พร้อมกนัน้ีขอขอบคุณเพ่ือน
มหาบณัฑิตรุ่นท่ี 14 ท่ีให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือ และ
ใหก้ าลงัใจ 
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