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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการผลิ ตและความต้องการการส่ งเสริ มการเกษตรของเกษตรกรผูป้ ลูก
หอมแดง ใน อ. หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ประชากรคือเกษตรกรผูป้ ลูกหอมแดง จานวน 563 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
234 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดเพาะพันธุ์หอมแดงเอง ปลูกหอมแดงด้วยหัวพันธุ์ โดยอาศัย น้ าฝน ส่ วนใหญ่จะขายเมื่อหอมแดงแห้งมัดได้
มากกว่าครึ่ งขายหอมแดงแบบคละขนาด ขายให้กบั พ่อค้าเร่ ความต้องการการส่งเสริ มด้านความรู ้ในการปลูกมากที่สุด
คือการผลิ ตให้ได้คุณภาพ ความต้องการการส่ งเสริ มด้านเทคนิ ควิธีการส่ งเสริ มมากที่ สุดคือการฝึ กอบรม และความ
ต้องการการส่ งเสริ มด้านการสนับสนุนการผลิตและการตลาดมากที่สุดคือการประสานงานกับผูซ้ ้ื อ เกษตรกรมีปัญหา
ในประเด็นราคาจาหน่ายผลผลิตตกต่า โดยมีขอ้ เสนอแนะคือ ควรมีตลาดกลางในการจาหน่าย
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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BMP8-2
บทนา
ในประเทศไทยหอมแดงเป็ นพืชที่ได้รับความนิ ยม
ในการบริ โภค ปั จจุ บั น มี พ้ื น ที่ เพาะปลู ก หอมแดง
ประมาณ 60,000 ไร่ จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มี
การผลิ ต หอมแดง โดยมี พ้ื น ที่ เพาะปลู ก ในปี 2557
จ านวน 1,756 ไร่ ผลผลิ ต รวม 3,458 ตัน (ส านั ก งาน
เศรษฐกิ จ การเกษตร, 2558) ซึ่ งจะปลู กมากในอ าเภอ
หนองหงส์ จ านวนกว่ า 900 ไร่ (ส านั ก งานเกษตร
จัง หวัด บุ รี รัม ย์, 2558) หอมแดงในอ าเภอหนองหงส์
ประสบปั ญหาหลายประการ ราคาผลผลิตตกต่าในช่วง
ผลผลิตออกสู่ ตลาด ราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ไม่
แน่นอน ปั ญหาน้ าไม่เพียงพอ ปั ญหาโรคหอมเลื้อย เกิด
ผลเสี ยต่ อ การพัฒ นาการผลิ ต และการตลาดหอมแดง
(สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2553) ซึ่ งการส่ งเสริ ม
การปลู กหอมแดงของอ าเภอหนองหงส์ ส่ วนใหญ่ จ ะ
มุ่งเน้นที่การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในด้านการผลิต
ดัง นั้น ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ งต้อ งการที่ จ ะศึ ก ษาการผลิ ต
หอมแดงและความต้องการการส่ งเสริ มของเกษตรกรว่า
ต้องการการส่ งเสริ มในลักษณะใด เรื่ องใด แล้วนาผล
การศึ ก ษาไปพัฒ นาระบบการส่ ง เสริ ม การเกษตรแก่
เกษตรกร ให้ตรงกับสภาพความต้องการของเกษตรกร

ประชากรทั้งหมด คัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบ
ง่าย (simple random sampling) สาหรั บเครื่ องมื อที่ ใช้ใน
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง
(structured interview) ประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิ ด
และแบบปลายเปิ ด ประกอบด้วย สภาพพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิ จ ของเกษตรกร ความรู ้ ค วามเข้ าใจของ
เกษตรกรในการผลิ ตหอมแดง สภาพการผลิ ตหอมแดง
ของเกษตรกร และความต้องการการส่ งเสริ มการเกษตร
เกี่ยวกับการผลิตหอมแดงของเกษตรกร ซึ่ งเป็ นคาถามที่มี
ลักษณะกาหนดคาตอบให้เลือกตามระดับความต้องการ
การส่ งเสริ มการเกษตร มี การทดสอบความเชื่ อมั่นของ
แบบสัมภาษณ์ กับเกษตรกรผูป้ ลูกหอมแดงที่ ไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 20 ราย ตามวิธีการหาค่า Cronbach’s alpha
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปในการคานวณ มี
ค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ในประเด็ น การรั บ รู ้
ข่าวสารด้านการผลิตหอมแดง เท่ากับ 0.954 และประเด็น
ความต้องการการส่ งเสริ มการเกษตรของเกษตรกรผูป้ ลูก
หอมแดง เท่ ากับ 0.924 แสดงว่าแบบสั มภาษณ์ มี ความ
น่ าเชื่ อถือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) สภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ ย วกับ การผลิ ต หอมแดงของเกษตรกรผูป้ ลู ก
หอมแดง (3) การผลิ ต หอมแดงของเกษตรกรผูป้ ลู ก
หอมแดง (4) ความต้องการการส่ งเสริ มการเกษตรของ
เกษตรกรผูป้ ลูกหอมแดง

ผลการวิจยั
1. สภาพพื้ น ฐานทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง
1) ข้ อมู ลทางสั งคมของเกษตรกร เกษตรกร
มากกว่าครึ่ งเป็ นเพศหญิ ง มีอายุเฉลี่ย 52.76 ปี เกษตรกร
สองในสาม มี การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี
จานวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.73 คน เกษตรกรส่ วน
ใหญ่ เป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ /กองทุ น หมู่ บ้ า น
เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีอาชีพทานา และมีประสบการณ์
ในการผลิตหอมแดงเฉลี่ยแล้ว 14.01 ปี เกษตรกรมีสื่อใน
หมู่บา้ นส่ วนใหญ่จากหอกระจายข่าว และเกือบทั้งหมดมี
สื่ อในครอบครัว คือโทรทัศน์ สาหรับแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ด้านการผลิตหอมแดงเกษตรกร จาแนกได้ 4 แหล่ง คือ (1)
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสื่ อบุคคล ซึ่งเกษตรกร

วิธีการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูป้ ลูก
หอมแดงในอาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 563
ราย โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ จะศึ กษา จากสู ตร
ของ Taro Yamane กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ
5 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 234 ราย คิดเป็ นร้อยละ 42 ของ
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BMP8-3
มี ระดั บ การรั บ รู ้ ในระดั บ ปานกลาง โดยสื่ อบุ ค คลที่
เกษตรกรรับรู ้มากที่ สุดจากเพื่อนบ้าน (2) แหล่งที่ มาของ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสื่ อกลุ่ม ซึ่ งเกษตรกรมีระดับการรับรู ้
ในระดับน้อย โดยสื่ อกลุ่มที่ เกษตรกรรับรู ้มากที่ สุดจาก
การประชุม/การประชุมกลุ่มย่อย (3) แหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารที่เป็ นสื่ อมวลชน ซึ่ งเกษตรกรมีระดับการรับรู ้ใน
ระดับน้อย โดยสื่ อมวลชนที่ เกษตรกรรับรู ้มากที่ สุดจาก
หอกระจายข่าว (4) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเกษตรกรมี ระดับการรั บรู ้ ใน
ระดับน้อย โดยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกษตรกรรับรู ้
มากที่ สุดจากเว็บไซด์ โดยภาพรวมเกษตรกรมีระดับการ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการผลิตหอมแดงจากแหล่งข้อมูล
ข่าวสารจาก 4 แหล่ง อยูใ่ นระดับน้อย
2) สภาพทางเศรษฐกิ จ เกษตรกรมี จ านวน
แรงงานในครอบครัวเฉลี่ย 2.83 คน ลักษณะถือครองที่ดิน
ส่ วนใหญ่เป็ นของตนเอง มีพ้ืนที่ผลิตหอมแดงเฉลี่ย 1.21
ไร่ แหล่งเงิ นทุ นที่ ใช้ในการปลูกหอมแดง เกื อบทั้งหมด
ใช้เงิ น ทุ น ของตนเอง ผลผลิ ต หอมแดงเฉลี่ ย 1,976.92
กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ท้ งั หมดจากการขายผลผลิตหอมแดง
เฉลี่ย 25,282.05 บาทต่อปี
2. ระดับความรู้ ความเข้ าใจในการผลิตหอมแดง
ของเกษตรกร
เกษตรกรส่ วนให ญ่ มี ค วามรู ้ ใ น การผลิ ต
หอมแดง ในระดับปานกลาง และเกษตรกรหนึ่ งในสาม
มี ค วามรู ้ ใ นการผลิ ต หอมแดงในระดั บ มาก โดย
เกษตรกรมี ค ะแนนความรู ้ ค วามเข้า ใจในการผลิ ต
หอมแดง เฉลี่ ย 9.68 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 15
คะแนน
3. สภาพการผลิตหอมแดงของเกษตรกร
เกษตรกรเกื อบทั้งหมดจะเพาะพันธุ์เอง ซึ่ งจะ
ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ และอาศัยน้ าฝน มีการปรับปรุ งดิน
ก่อนปลูก เกษตรกรส่ วนใหญ่จะตากดิ น จานวน 1-10
วัน ซึ่ งทั้งหมดจะทาการปรับปรุ งดิ นก่อนปลูกโดยการ
ใส่ ปุ๋ยคอก เกษตรกรจานวนสองในสามจะปลูกหอม
โดยมีระยะระหว่างต้น 15 เซนติเมตร ระหว่างแถว 20
เซนติเมตร เกษตรกรเกือบทั้งหมด ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง โดย
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ใส่ ปุ๋ ยเคมี สูต ร 15-15-15 มากที่ สุ ด ส าหรั บ การใส่ ปุ๋ ย
คอก เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จ ะใส่ ปุ๋ ยคอกจานวน 2 ครั้ ง
โดยมากกว่าครึ่ งจะใส่ ปุ๋ยคอกในอัตรา 1,000 กิ โลกรัม
ต่อไร่ เกษตรกรน้อ ยกว่าครึ่ งใช้ส ารเคมี ป้ องกัน กาจัด
ศัตรู พืช จานวน 1 ครั้ง สาหรับการเก็บเกี่ ยว เกษตรกร
มากกว่าครึ่ งเก็บเกี่ยวเมื่อหอมมีอายุ 45-50 วัน เกษตรกร
มากกว่าครึ่ งมีการจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งจานวน
สองในสาม มีการจ้างแรงงานเก็บเกี่ ยว จานวน 1-5 คน
ต่ อ วัน เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จ ะขายผลผลิ ต ทัน ที เมื่ อ
หอมแดงแห้งและมัดได้ เกษตรกรทั้งหมดใช้เครื่ องพ่น
สารเคมี เกษตรกรมากกว่าครึ่ งขายหอมแดงแบบคละ
ขนาด ส่วนใหญ่จะขายให้กบั พ่อค้าเร่
4. ความต้ อ งการการส่ งเสริ ม การผลิต หอมแดง
ของเกษตรกร
1) ความต้อ งการส่ งเสริ ม ด้านความรู ้ ในการ
ปลูกหอมแดง พบว่าความต้องการในภาพรวมในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นมีดงั นี้
(1) การปลูก เกษตรกรมีความต้องการการ
ส่ ง เสริ มระดั บ มากในเรื่ องการเตรี ยมดิ น และการ
คัดเลือกพันธุ์
(2) การป้ องกั น ก าจั ด โรค แม ลงแล ะ
ศัตรู พืช เกษตรกรมีความต้องการการส่ งเสริ มระดับมาก
ในเรื่ อง การป้ องกันกาจัดหนอนกระทูห้ อม การป้ องกัน
กาจัดโรคหอมเลื้อย การป้ องกันกาจัดโรคราน้ าค้าง การ
ป้ องกันกาจัดโรคใบไหม้ การป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟ การ
ป้ องกันกาจัดโรคใบจุดสี ม่วง การป้ องกันกาจัดวัชพืช
ตามลาดับ
(3) การใช้ปุ๋ ย เกษตรกรมี ค วามต้อ งการ
การส่ งเสริ มระดับปานกลาง ในเรื่ องการใช้ปุ๋ยเคมี และ
การใช้ปุ๋ยคอก
(4) การดู แลรั ก ษ า เกษ ตรกรมี ความ
ต้องการการส่ งเสริ มระดับมาก ในเรื่ องการผลิตให้ได้
คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การให้น้ า
และการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช ตามลาดับ
(5) การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต
เกษตรกรมีความต้องการการส่ งเสริ มระดับมาก ในเรื่ อง
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การเก็ บ รั กษาพัน ธุ์ การเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ต และการเก็ บ
รักษาผลผลิตรอการจาหน่าย
(6) การตลาด/สิ น เชื่ อ เกษตรกรมี ค วาม
ต้ อ งการการส่ งเสริ มระดั บ มาก ในเรื่ อง ข่ า วสาร
การตลาด การรวมกลุ่มผลิตและการจาหน่าย และแหล่ง
สิ นเชื่อ ตามลาดับ
2) ความต้อ งการด้านเทคนิ ค วิธี ก ารส่ งเสริ ม
การเกษตร พบว่าความต้องการในภาพรวมในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นมีดงั นี้
(1) การส่ งเสริ มแบบรายบุ คคล เกษตรกร
มีความต้องการการส่ งเสริ มระดับมาก ในเรื่ องการเยี่ยม
เกษตรกรในไร่ นา การสอนเกษตรกรด้วยเกษตรกร การ
เยีย่ มบ้านเกษตรกร และผ่านผูน้ าชุมชน ตามลาดับ
(2) การส่ งเสริ มแบบรายกลุ่ม เกษตรกรมี
ความต้องการการส่ งเสริ มระดับมากที่ สุดในเรื่ อง การ
ฝึ กอบรม มีความต้องการส่งเสริ มระดับมากในเรื่ อง การ
ดู งานเกษตรกรที่ ป ระสบความสาเร็ จ การแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู ้ ค วามคิ ด เห็ น เป็ นกลุ่ ม หน่ ว ยเผยแพร่ ค วามรู ้
เคลื่อนที่ และแปลงสาธิต ตามลาดับ
(3) การส่ งเสริ มแบบมวลชน เกษตรกรมี
ความต้องการการส่งเสริ มระดับมากในเรื่ อง หอกระจาย
ข่าว การจัด นิ ท รรศการ โทรทัศน์ เอกสาร/แผ่นพับ มี
ความต้อ งการการส่ ง เสริ ม ระดับ ปานกลางในเรื่ อ ง
หนั งสื อ พิ ม พ์ วิท ยุกระจายเสี ย ง มี ค วามต้อ งการการ
ส่ งเสริ มในระดับน้อย ในเรื่ องเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่
ในมือถือสมาร์ทโฟน
3) ความต้อ งการการสนับ สนุ นการผลิ ตและ
การตลาด เกษตรกรมี ค วามต้อ งการการส่ ง เสริ ม ใน
ระดับมาก ในเรื่ องการประสานงานกับผูซ้ ้ือ การประกัน
ราคาผลผลิ ต การจั ด ให้ มี ต ลาดกลาง การติ ด ต่ อ
ประสานงานแหล่งความรู ้ จัดให้มีการรวมกลุ่มผูป้ ลูก
หอมแดง การประสานงานกับสหกรณ์ การเกษตร การ
ป ระสาน งาน ใน การป้ องกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช การ
ประสานงานในการจัดหาสารเคมี การประสานงานกับ
แหล่งสิ นเชื่ อ/การกู้เงิ น การทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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การประสานงานในการจัด หาปุ๋ ยเคมี และการติ ด ต่ อ
แหล่งพันธุ์ ตามลาดับ
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังนี้
1. การมีสื่อในหมู่ บ้านและการมีสื่อในครอบครั ว
จากการวิ จัย พบว่ า เกษตรกรเกื อ บทั้ งหมดมี สื่ อใน
หมู่บ้าน คื อ หอกระจายข่าว และสื่ อ ในครอบครั วคื อ
โทรทัศน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ฐถากร (2555) ที่
ศึกษาเรื่ อง การผลิตข้าวและความต้องการการส่ งเสริ ม
การเกษตรของเกษตรกรทานาในตาบลเมืองเก่า อาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มี สื่ อในหมู่ บ้ า นคื อ หอกระจายข่ า ว และเกษตรกร
ทั้งหมดมีสื่อในครอบครัวคือโทรทัศน์
2. การรั บรู้ ข้อมู ลข่ าวสารด้ านการผลิตหอมแดง
จากสื่ อบุ คคล จากการวิจยั พบว่า สื่ อบุ คคลที่ เกษตรกร
ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่ สุดคือเพื่อนบ้าน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของประคอง (2551) ที่ ศึกษาเรื่ อง การผลิต
หน่ อไม้ ฝ รั่ ง และความต้ อ งการการส่ งเสริ มของ
เกษตรกรผูป้ ลูก หน่ อ ไม้ฝรั่ งในอาเภอด่ านมะขามเตี้ ย
จัง หวัด กาญจนบุ รี พบว่า การรั บ รู ้ ข่ า วสารการผลิ ต
หน่ อไม้ฝรั่งประเภทสื่ อบุคคล เกษตรกรทั้งหมดได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนบ้าน
3. สภาพการปลู ก หอมแดงของเกษตรกรผู้ป ลู ก
หอมแดง จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรเกื อบทั้งหมดจะ
เพาะพันธุ์หอมแดงเอง เนื่องจากการปลูกด้วยหัวพันธุ์จะ
ให้ผลผลิตสู งกว่าการปลูกด้วยเมล็ด การเพาะพันธุ์เอง
ท าได้ง่ า ย ต่ า งกั บ การปลู ก หอมแดงด้ว ยเมล็ ด พัน ธุ์
จะต้องมีการเพาะกล้าหอมแดงก่อน แล้วจึ งนาไปปลูก
ดังนั้นเกษตรกรจึงนิ ยมปลูกด้วยหัวพันธุ์ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ ทธิ ดา (2546) ที่ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
บริ การส่ งเสริ มการเกษตรของเกษตรกรผูป้ ลูกหอมแดง
เชิงพาณิ ชย์ในจังหวัดศรี สะเกษ
4. ความต้ องการการส่ งเสริ ม ด้ านความรู้ ในการ
ปลู ก หอมแดง จากการวิจัย พบว่า เกษตรกรมี ค วาม
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ต้องการการส่งเสริ มด้านความรู ้ในการปลูกหอมแดง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ข้อ ค้น พบ
เกี่ยวกับความรู ้ดา้ นการปลูกหอมแดง ที่มีบางประเด็นที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเตรี ยมดิน
โดยการไถพรวนดิ น และประเด็น ข้อคาถาม การปลูก
หอมแดงด้ว ยหั ว พัน ธุ์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
ประคอง (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง การผลิตหน่ อไม้ฝรั่งและ
ความต้ อ งการการส่ งเสริ มของเกษ ตรกรผู ้ ป ลู ก
หน่อไม้ฝรั่งในอาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ที่พบว่า ความต้องการของเกษตรกรด้านความรู ้ในการ
ผลิ ตหน่ อไม้ฝรั่งมี ประเด็นที่ เกษตรกรให้ความส าคัญ
มาก ในประเด็ น การเพิ่ ม ผลผลิ ต และการผลิ ต ให้ ไ ด้
คุณภาพ
5. ความต้ องการการส่ งเสริ ม ด้ านเทคนิควิธีการ
ส่ งเสริมการเกษตร จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีความ
ต้ อ งการการส่ งเสริ มด้ า นเทคนิ ควิ ธี การส่ งเสริ ม
การเกษตร ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยเฉพาะ
วิธีการฝึ กอบรม การเยี่ยมเกษตรกรในไร่ นา การดูงาน
เกษตรกรที่ ประสบความสาเร็ จ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ความคิ ด เห็ น เป็ นกลุ่ ม และสื่ อ โทรทัศน์ ใกล้เคี ยงกับ
ผลการวิ จัย ของวิ ภ าวรรณ (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความ
ต้อ งการการส่ งเสริ ม การเกษตรของเกษตรกรผู ้ป ลู ก
มะยงชิดในจังหวัดนครนายก ที่พบว่า เกษตรกรมีความ
ต้องการในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ การทัศนศึกษาดู
งาน การฝึ กอบรม และจั ด หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ อ อกให้
ค าแนะน าในพื้ น ที่ และสอดคล้อ งกับ วัล ลภ (2541)
อธิ บายว่า โทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ สามารถใช้ในการส่ งเสริ ม
และเผยแพร่ ความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเพราะสามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ได้รวดเร็ วกว้างขวางและเป็ นระบบทั้ง
ภาพและเสี ยง ทาให้บุคคลเป้ าหมายสามารถเข้าใจได้ดี
ขึ้น
6. ความต้ องการการส่ งเสริ มด้ านการสนั บสนุ น
การผลิตและการตลาด จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรมี
ความต้องการการส่ งเสริ มด้านการสนับสนุ น การผลิ ต
และการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งประเด็น
ความต้อ งการส่ ง เสริ ม มากที่ สุ ด มี ดัง นี้ คื อ ให้ มี ก าร
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ประสานงานกับผูร้ ับซื้ อ การประกันราคาผลผลิต และ
ความต้อ งการจัด ให้ มี ต ลาดกลาง ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ
การศึกษาที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการจาหน่ายผ่าน
พ่อค้าคนกลาง (พ่อค้าเร่ )
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1) ภาครัฐและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) ควรมี ก ารถ่ ายทอดความรู้ เกษตรกรใน
เนื้ อหาวิชาการด้ านการผลิตหอมแดงให้ มากขึ้น ได้แก่
การผลิ ต ให้ ไ ด้คุ ณ ภาพ การเพิ่ ม ผลผลิ ต การป้ อ งกัน
กาจัดหนอนกระทูห้ อม การป้ องกันกาจัดโรคหอมเลื้อย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การป้ องกันกาจัดโรคราน้ าค้าง การ
ป้ องกันกาจัดโรคใบไหม้ การป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟ การ
เก็ บ รั ก ษาพัน ธุ์ การเตรี ยมดิ น การให้น้ า การคัด เลื อ ก
พันธุ์ การเก็บเกี่ยวผลผลิต การป้ องกันกาจัดโรคใบจุดสี
ม่วง การเก็บรักษาผลผลิตรอการจาหน่ าย การป้ องกัน
กาจัดวัชพืช การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช ตามลาดับของ
ความต้องการเนื้ อหาวิชาการของเกษตรกร ซึ่ งจะทาให้
เกษตรกรผูผ้ ลิตหอมแดงมีความรู ้เรื่ องการผลิตหอมแดง
มากขึ้ น เพื่ อ ให้การผลิ ตหอมแดงของเกษตรกรได้ท้ ัง
คุณภาพและปริ มาณ และสามารถลดต้นทุนในการผลิต
(2) ควรส่ งเสริมให้ มีการเผยแพร่ ความรู้ ข้ อมูล
ข่ าวสาร ทางสื่ อโทรทัศน์ ให้ มากขึ้น จะทาให้เกษตรกร
ได้รับความรู ้ได้อย่างทัว่ ถึง
(3) ควรมี โครงการป ระกั น ราคาผลผลิ ต
รวมถึงการประสานงานกับผู้รับซื้ อ และจัดให้ มีตลาด
กลาง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้ แ ก่ พาณิ ชย์จัง หวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด ควรมีการส่ งเสริ มและให้ความรู ้
เกษตรกรผูป้ ลูกหอมแดงในเรื่ องของราคาหอมแดงที่ไม่
แน่ น อน โครงการประกัน ราคาผลผลิ ต รวมถึ ง การ
ประสานงานกับ ผูร้ ั บ ซื้ อ และจัดให้มี ต ลาดกลาง เพื่ อ
เป็ นแหล่งรวมผลผลิต ให้ผูผ้ ลิตได้พบกับผูซ้ ้ื อโดยตรง
โดยไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง ไม่ถูกกดราคา

BMP8-6
2) เกษตรกร
(1) ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตหอมแดง เพื่อให้
สามารถต่อรองราคากับผูซ้ ้ื อ และสมาชิกสามารถแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกัน
(2) เกษตรกรควรเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจาก
แหล่ งสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งแหล่งข้อมูลข่าวสาร
นี้ จะสามารถทาให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ทางการผลิตได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรท าการศึ กษาวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative
research)โดยศึ ก ษาพฤติ ก รรมของเกษตรกรแบบ
เจาะลึกในด้านการผลิตหอมแดง เพื่อให้ทราบปั ญหาใน
การปฏิบตั ิงาน และหาแนวทางในการแก้ไข
2) ควรมี ก ารศึ ก ษา การตลาด และการแปรรู ป
หอมแดง เพื่ อ เป็ นแนวทางการเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ
เกษตรกรมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณ คณาอาจารย์ มหาวิท ยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราชทุ ก ท่ านอย่างสู ง ที่ ให้ค วามรู ้ ด้าน
วิชาการ เจ้าหน้าที่ สานักงานเกษตรอ าเภอหนองหงส์
เกษตรกรผู ้ป ลู ก หอมแดงอ าเภอหนองหงส์ จัง หวัด
บุ รี รั ม ย์ ที่ ส ละเวลาและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณเพื่อน
มหาบัณฑิตรุ่ นที่ 14 ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
ให้กาลังใจ
เอกสารอ้ างอิง
ประคอง ศิ ลลา. การผลิ ตหน่ อไม้ฝรั่งและความต้องการ
การส่ งเสริ มของเกษตรกรผูป้ ลูกหน่อไม้ฝรั่งใน
อ าเภอด่ า นมะขามเตี้ ย จั ง หวัด กาญจนบุ รี
[วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ ].
นนทบุ รี : มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช;
2551.
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