
ส.วก.ท.

57วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

การได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อ�าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) basic demographic 2) media exposure 
about plant production 3) getting support from large scale agriculture extension system project 
(LSAESP) and 4) the comparison among getting support from LSAESP classified by basic 
demographic of large scale rice farmers in Saweangha district, Angthong province. The sample 
size was 73 farmers. Data were collected by using a questionnaire and an in–depth interview. 
The statistical analyse were frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, 
maximum, t–test and F–test. The results indicated that the large scale rice farmers were female 
67.10% with an average age of 59.27 years old, graduated from primary school 82.20%, were 
farmer 100%, sold their agricultural products via shop and market buying central products 
77.53%, experienced in agriculture 36.25 years on average and had an average planting area of 
14.06 rai. Most large scale rice farmers had information exposure from people media through 
government officials/private agents (64.40%). The levels of getting and enough support from 
LSAESP on knowledge and advice on agriculture were high with an average score of 1.00 and 
0.92, respectively. The farmers in large scale of rice were getting support from this project but 
were not enough on three aspects: 1) marketing links 2) government standard certification and 
3) sourcing for purchasing products. The farmers with different land holdings were getting 
different support from LSAESP at a significance level of 0.05. The results of this research could 
be applied to develop the capability in producing plants and competition in the manufacturing 
sector according to the national development plan for other large scale agriculture.
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูล
พ้ืนฐานส่วนบุคคล 2) การเปิดรับข่าวสารในการผลิต
พืช 3) การได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่ง
เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ 4) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการได้รับการสนบัสนนุจากโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จำาแนกตามข้อมูล
พ้ืนฐานส่วนบคุคลของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำาเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร
แปลงใหญ่ข้าว 73 ราย รวบรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ค่าตำ่าสุด ค่าสูงสุด การทดสอบที (t–test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F–test) ผล
การศึกษา พบว่า เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวเป็นเพศหญงิ 
ร้อยละ 67.10 อายุเฉลี่ย 59.27 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศกึษา ร้อยละ 82.20 มอีาชพีทำานา ร้อยละ 100 
จำาหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้า/ตลาดรบัซ้ือสนิค้ากลาง ร้อย
ละ 77.53 มปีระสบการณ์ทำาการเกษตรเฉลีย่ 36.25 ปี 
และมีขนาดพ้ืนที่การเกษตรเฉลี่ย 14.06 ไร่ โดย
เกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่อ
บุคคลผ่านเจ้าหน้าที่รัฐ/เอกชน ร้อยละ 64.40 ได้รับ
การสนบัสนนุและมคีวามเพียงพอจากโครงการด้านการ
ถ่ายทอดความรู ้แนะนำาการทำาเกษตรในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 และ 0.92 ตามลำาดับ ประเด็นที่
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอมีทั้งหมด 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเชื่อมโยงการตลาด 2) ด้านการ
ตรวจรับรองมาตรฐานของทางราชการ และ 3) ด้าน
การจัดหาแหล่งรบัซือ้ผลผลติ เกษตรกรทีม่ลีกัษณะการ
ถือครองที่ดินทางการเกษตรแตกต่างกันได้รับการ
สนบัสนุนจากโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลง
ใหญ่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 ผลจากการ
ศึกษาสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทำาการเกษตรและการแข่งขันของภาคการผลิต
ตามแผนพัฒนาประเทศสูเ่กษตรแปลงใหญ่อืน่ ๆ  ต่อไป

ค�าส�าคญั: พฒันาการผลติ, ส่งเสรมิการเกษตร, เกษตร
แบบแปลงใหญ่, ความเพียงพอ, การสนับสนุน 

บทน�า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2560–2564) ซึง่แปลงจากยทุธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป
ธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียม
ความพร ้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว มคีวามมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 10 ยุทธศาสตร์ ในภาค
การเกษตรมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี  
3 ยทุธศาสตร์ชาตกิารสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในด้านการเสริมสร้างและ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลติ
และบริการ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำาคัญ โดยการ
เสริมสร ้างขีดความสามารถการผลิตในห ่วงโซ ่
อุตสาหกรรมเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช 
ปศุสัตว์ และการทำาประมง ภายใต้การดูแลของหน่วย
งานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ พื้นที่ และความต้องการของตลาด 
(Zoning) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทนุการผลติ 
โดยเร ่ งส ่ ง เสริมการทำ า เกษตรแปลงใหญ ่และ
เกษตรกรรมแม่นยำาสูงในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การร่วม
จัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร  
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับปรุง
การผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำาเป็นด้าน
การเกษตร (Office of the National Economic and 
Social and Development Council, 2016)
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ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบ
การผลติและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกนั เพือ่
ประหยัดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ โดยเน้น
การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตาม
นโยบายการตลาดนำาการผลิต นำาไปสูก่ารจดัการสนิค้า
เกษตรสู ่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้าง
เสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงใน
อนาคตตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคง
เป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดำาเนินการบริหารจัดการ
การผลิต โดยภาครัฐจัดทำาโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ทีม่กีารบรหิารจดัการร่วมกนั 
ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำาเนินงาน ผลักดัน
ให้เกษตรกรรวมกลุ ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหา
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกล
การเกษตร (Motor pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการ
จดัการด้านการตลาด ช่วยพฒันาเกษตรกรให้มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพ  สู่การ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด 
ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐ
ให้การสนับสนุนและอำานวยความสะดวก เป็นการเพิ่ม
อำานาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต
ตลอดโซ่อุปทาน (Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, 2016)

อำาเภอแสวงหา จังหวดัอ่างทอง เป็นหน่ึงพืน้ที่
ที่ได้ดำาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์ โดยเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ข้าวท่ีมีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ซึ่งมีความสำาคัญต่อ
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก จึงควร
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่อย่างเหมาะสม เพื่อนำาไปพัฒนาขีด
ความสามารถการผลติและช่องทางการจำาหน่าย ซึง่จะ

ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  
1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 2) การเปิดรับข่าวสารใน
การผลิตพืช 3) การได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ 4) เปรียบ
เทียบความแตกต่างของการได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จำาแนก
ตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรแปลงใหญ่
ข้าว อำาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นข้อมูลใน
การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่และพัฒนาขีดความ
สามารถในการทำาการเกษตรและการแข่งขันของภาค
การผลิตตามแผนพัฒนาประเทศสู่เกษตรแปลงใหญ ่
อื่น ๆ ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกร

ผูเ้ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
อำาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2559 โดยเป็น 
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว จำานวน 89 ราย กำาหนด
ขนาดตัวอย่าง (Sample size) ด้วยการเปิดตาราง 
Krejcie & Morgan (Phasunon, 2014) ทีค่่าความเชือ่
มั่นร้อยละ 95 ได้จำานวนตัวอย่างเท่ากับ 73 ราย จาก
นัน้ สุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
โดยจับฉลากจากบัญชีรายช่ือเกษตรกรสมาชิกแปลง
ใหญ่ ในส่วนการสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key informant interview) โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 1) เป็นผู้มีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมของกลุ่ม 2) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในการ
ตัดสินใจจากสมาชิก และ 3) เป็นผู้ดูแลและบริหาร
จดัการกลุม่เป็นหลกั สมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูสำาคญั 2 ราย 
ได้แก่ ประธานและเลขานุการเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาชิกกลุ ่มและมีตำาแหน่งในการ
บริหารจัดการกลุ่ม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบผสมระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 2) การเปิดรับข่าวสารในการ
ผลิตพืช และ 3) การได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth 
interview) เพิ่มเติมจากข้อมูลเชิงปริมาณในด้านการ
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ทดสอบเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรง (Validity) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 
ท่าน และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำา
แบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) กับเกษตรกรที่มี
ลกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่าง จำานวน 30 ราย แล้ว
นำาผลวิเคราะห์มาหาค่าความเชื่อมั่นกับตัวแปรการได้

รบัการสนบัสนนุจากโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
(Niyamangkul, 2013) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.740 

การแปลความหมายของระดับการได้รับการ
สนบัสนนุจากโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ใช้วิธีการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) 
โดยพิจารณาจากช ่วงคะแนนที่ ได ้จากการตอบ
แบบสอบถามที่มีลักษณะให้เลือก 2 ตัวเลือก (Check 
list) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การได้รับการสนับสนุน 
หากเกษตรกรเลือกได้รับ กำาหนดให้ 1 คะแนน และ
เลอืกไม่ได้รบั กำาหนดให้ 0 คะแนน และ 2) ความเพยีง
พอในการได้รบัการสนบัสนนุ หากเกษตรกรเลอืกเพยีง
พอ กำาหนดให้ 1 คะแนน และเลอืกไม่เพยีงพอ กำาหนด
ให้ 0 คะแนน โดยมีช่วงคะแนนสำาหรับประเมินระดับ
การได้รบัการสนบัสนนุและระดบัความเพยีงพอในการ
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ดังนี้

            คะแนนเฉลี่ยสำาหรับระดับการได้รับการสนับสนุน
0.68 – 1.00   หมายถึง   ได้รับการสนับสนุนในระดับมาก 
0.34 – 0.67   หมายถึง   ได้รับการสนับสนุนในระดับปานกลาง
0.00 – 0.33   หมายถึง   ได้รับการสนับสนุนในระดับน้อย   

            คะแนนเฉลี่ยสำาหรับระดับความเพียงพอในการได้รับการสนับสนุน
0.68 – 1.00   หมายถึง   มีความเพียงพอในระดับมาก 
0.34 – 0.67   หมายถึง   มีความเพียงพอในระดับปานกลาง
0.00 – 0.33   หมายถึง   มีความเพียงพอในระดับน้อย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล การเปิดรับข่าวสาร

ในการผลิตพืช และการได้ รับการสนับสนุนจาก
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
เกษตรกรถูกแจกแจงด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

ค่าตำา่สดุ (Minimum) และค่าสงูสดุ (Maximum) และ 
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของการได้รบัการสนบัสนนุ
จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
เกษตรกรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่งจำาหน่าย
สินค้าเกษตร ประสบการณ์ในการทำาการเกษตร และ
ขนาดพื้นท่ีการเกษตรแตกต่างกันด้วย t–test และ 
F–test ที่ระดับความความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ผลการทดลองและวิจารณ์

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรแปลงใหญ่ 
เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

67.10 และเพศชาย ร้อยละ 32.90 เกษตรกรส่วนมาก
ม ีอายุระหว่าง 62–85 ปี ร้อยละ 37.00 โดยมอีายเุฉลีย่ 
59.27 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 82.20 (Table 1) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Klinprathum et al. (2017) ที่ศึกษาความต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรที่ดีเหมาะสมสำาหรับมะม่วงของ
เกษตรกร อำาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยพบว่า 
เกษตรกรผู้ปลกูมะม่วงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 
54.71 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือตำ่ากว่า 
แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่วนมากมีอายุ
เฉล่ียอยู ่ในวัยกลางคน และมีประสบการณ์ในการ

ทำาการเกษตรค่อนข้างมาก เนื่องจากเกษตรกรมีการ
สืบทอดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากครอบครัว 
ประกอบกับมีการศึกษาไม่สูงมากนัก จึงทำาให้มีช่วง
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพค่อนข้างสูง นอกจาก
นี้ เกษตรกรแปลงใหญ่ทุกคนมีอาชีพทำานา โดย
จำาหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้า/ตลาดรับซื้อสินค้ากลางเป็น
ส่วนมาก (ร้อยละ 77.53) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรที่
ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ร้อยละ 
78.57 ส่วนมากมปีระสบการณ์ในการทำาการเกษตรอยู่
ระหว่าง 5–30 ปี (ร้อยละ 39.70) โดยมีประสบการณ์
เฉลี่ย 36.25 ปี มีขนาดพื้นที่ทำาการเกษตรอยู่ระหว่าง 
4–10 ไร่ ร้อยละ 38.40 โดยมขีนาดพืน้ทีท่ำาการเกษตร
เฉลี่ย 14.06 ไร ่  และถือครองท่ีดินของตนเอง 
เป็นส่วนใหญ่

Table 1  Number and percentage of basic demographic of large scale rice farmers in Saweangha 
district, Angthong province

Basic demographic Number Percentage

Gender
Female
Male

49
24

67.10
32.90

Age
30–55 years
56–61 years
62–85 years 

25
21
27

34.20
28.80
37.00

Mean = 59.27 years, SD = 10.55 years, minimum = 30 years, maximum = 85 years

Educational level
Lower than primary school
Primary school
Secondary school or upper

3
60
10

4.10
82.20
13.70

Occupation
Farming 73 100.00

 (n=73)
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Basic demographic Number Percentage

Agricultural selling method
Shop and market buying central products
Community market
Direct consumers

69
11
9

77.53
12.36
10.11

Agricultural standard 
Good Agricultural Practices (GAP)
Organic Standards 

22
6

78.57
21.43

Planting experience
5–30 years
31–40 years 
41–78 years 

29
21
23

39.70
28.80
31.50

Mean = 36.25 years, SD = 13.69 years, minimum = 5 years, maximum = 78 years

Planting area
4–10 rai
11–16 rai
17–30 rai

28
21
24

38.40
28.80
32.80

Mean = 14.06 rai, SD = 7.00 rai, minimum = 4 rai, maximum = 30 rai

Land holdings 
Land owner
Household 
Land own, household, and hire

39
5

29

53.50
6.80

39.70

SD = standard deviation

Table 1  Continue.

การเปิดรับข่าวสารในการผลิตพืชของเกษตรกร
แปลงใหญ่ 

เกษตรกรมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล
ผ่านเจ้าหน้าทีร่ฐั/เอกชนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.40) 
รองลงมาคือ ผู้นำาชุมชน (ร้อยละ 20.50) และสมาชิก
ในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 
13.70) ตามลำาดับ (Table 2) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ Nanna et al. (2016) เกี่ยวกับความ

ต้องการความรูก้ารผลติข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ขีองเกษตรกรพืน้ทีทุ่ง่สมัฤทธ์ิ 
อำาเภอพมิาย จังหวดันครราชสมีา โดยพบว่า เกษตรกร
เปิดรับข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคลผ่านเจ้า
หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรมากทีส่ดุ ร้อยละ 57.5 รองลง
มาคือ ผู้นำาชุมชน ร้อยละ 34.7 จากผลการศึกษาจะ
เห็นได้ว่า เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อบุคคลผ่านเจ้าหน้าท่ีรัฐ/เอกชนเป็นส่วนใหญ่  

 (n=73)
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(ร้อยละ 64.40) เนื่องจากในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
อย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้ได้รับข่าวสารจากการฝึกอบรม
มากที่สุด (ร้อยละ 61.70) โดยได้รับข่าวสารจากสื่อ
กจิกรรม ผ่านการประชมุ ร้อยละ 28.80 และการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ ร้อยละ 6.80 

เกษตรกรเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนผ่าน
หนังสือเกี่ยวกับการเกษตรเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 
26.00) รองลงมาคือ วิทยุ (ร้อยละ 21.90) โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 20.50) และหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และแผ่น
พับ (ร้อยละ 6.90) ตามลำาดับ และเปิดรับข่าวสาร 
จากสื่อออนไลน์ผ่านยูทูป (YouTube) เป็นส่วนมาก 

(ร้อยละ 23.30) จากการทีเ่กษตรกรแปลงใหญ่ข้าวเปิด
รับข ่าวสารจากสื่อมวลชนผ ่านหนังสือเ ก่ียวกับ
การเกษตรเป็นส่วนมาก เนือ่งจากเกษตรกรสามารถหา
ซือ้หนงัสอืหรอือ่านได้ตามทีเ่กษตรกรสะดวก นอกจาก
นี ้เกษตรกรยงันยิมเปิดรบัข่าวสารจากสือ่ออนไลน์ผ่าน
ยูทูป แสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ติดตาม
เทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถเปิดรับข่าวสารได้จาก
สื่อออนไลน์ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทั้งภาพและเสียง 
สามารถแบ่งปันความรู้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย และสามารถเข้าถึงข่าวสารด้านการเกษตรได้
อย่างรวดเร็ว

Table 2  Number and percentage of media exposure about plant production news of large 
scale rice farmers in Saweangha district, Angthong province

Media exposure about plant production news Number Percentage

Personal media
Not receiving
Receiving

Government officials/private agent
Community leader
Family, relative, and neighbor      

1
72
47
15
10

1.40
98.60
64.40
20.50
13.70

Activity media
Not receiving
Receiving

Training
Meeting 
Excursion

2
71
45
21
5

2.70
97.30
61.70
28.80
6.80

Mass media  
Not receiving
Receiving

Agricultural book
Radio
Television

Newspaper, magazine, and brochure

18
55
19
16
15

 5

24.70
75.30
26.00
21.90
20.50

6.90

(n=73)
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Media exposure about plant production news Number Percentage

Online media
Not receiving
Receiving

YouTube
Facebook

55
18
17
1

75.30
24.70
23.30
1.40

Table 2  Continue.

การได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรแปลงใหญ่

เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 0.94 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกรได้รับการ
สนบัสนนุด้านการถ่ายทอดความรู้แนะนำาการทำาเกษตร
มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.00 รองลงมาคือ ด้าน
การพฒันาคณุภาพผลผลติ และด้านการสนับสนุนเมลด็
พันธุ์/ต้นพันธุ์พืช คะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 0.99 ด้านการ
ลดปัจจัยการผลิตที่ไม่จำาเป็น ด้านการเพ่ิมการบริหาร
จัดการ ด้านการสนับสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการผลติ และ
ด้านการตรวจรบัรองมาตรฐานของทางราชการ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากันที่ 0.97 ด้านการได้รับสินเชื่อในการจัดหา
ปัจจัยการผลิต คะแนนเฉลี่ย 0.96 ด้านการได้รับสิน
เช่ือในการจัดหาแหล่งรวบรวมผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 
0.93 ด้านการเพิม่ผลผลติต่อไร่ คะแนนเฉลีย่ 0.92 ด้าน
การได้รับสินเชื่อในการจัดหาเครื่องจักรกลในการผลิต 
คะแนนเฉลี่ย 0.90 ด้านการจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต 
คะแนนเฉลี่ย 0.88 และด้านการเชื่อมโยงการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 0.79 ตามลำาดับ ดังแสดงใน Table 3

ความเพยีงพอจากการได้รบัการสนับสนุนจาก
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
เกษตรกรแปลงใหญ่อยูใ่นระดับมาก มคีะแนนเฉลีย่รวม
อยู่ที่ 0.76 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการถ่ายทอดความรู้

แนะนำาการทำาเกษตร คะแนนเฉลี่ย 0.92 รองลงมาคือ 
ด้านการลดปัจจัยการผลิตที่ไม่จำาเป็น คะแนนเฉลี่ย 
0.89 ด้านการสนบัสนนุเมลด็พนัธุ/์ต้นพนัธุพ์ชื คะแนน
เฉลี่ย 0.88 ด้านการได้รับสินเชื่อในการจัดหาแหล่ง
รวบรวมผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 0.86 ด้านการเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ คะแนนเฉลี่ย 0.85 ด้านการเพิ่มการ
บริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 0.84 ด้านการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ด้านการได้รับสินเชื่อในการ
จัดหาปัจจัยการผลิต และด้านการได้รับสินเช่ือในการ
จดัหาเครือ่งจกัรกลในการผลติ มคีะแนนเฉลีย่เท่ากนัที่ 
0.71 และด้านการพฒันาคณุภาพผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 
0.70 ตามลำาดับ สำาหรับด้านที่คะแนนเฉลี่ยความเพียง
พออยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการตรวจรับรอง
มาตรฐานของทางราชการ คะแนนเฉลีย่ 0.64 เนือ่งจาก
แปลงใหญ่ข้าวได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี แต่ได้รับไม่ครบตามจำานวน
สมาชกิภายในกลุม่ ทำาให้แปลงใหญ่ข้าวมคีวามต้องการ
การตรวจรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานเพิ่มเติมให้
ครบตามจำานวนสมาชกิภายในกลุม่ เพ่ือเป็นพืน้ฐานใน
การพฒันาผลผลติสูก่ารค้าต่างประเทศต่อไป นอกจาก
นี้ ยังมีอีกสองด้านที่มีความเพียงพอจากการได้รับการ
สนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดหา
แหล่งรับซื้อผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 0.64 และด้านการ
เชื่อมโยงการตลาด คะแนนเฉลี่ย 0.59 เนื่องจาก
เกษตรกรเคยทำาบันทึกข้อตกลงกับโรงสีข้าวในพื้นท่ี  
แต่เมื่อผ่านไปประมาณ 1 ปี ทางโรงสีไม่ขอทำาบันทึก

(n=73)
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ข้อตกลงกับเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวอีก ซึ่งโรงสีให้
เหตุผลว่าผลผลิตข้าวจากแปลงใหญ่มีคุณภาพไม่
สมำ่าเสมอตามที่ตกลงไว้ ทำาให้ปัจจุบันเกษตรกรแปลง
ใหญ่ข้าวยังคงต้องการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา

ช่วยดูแลหรือประสานกับคู่ค้ารายอื่น โดยอาจเป็น
บรษิทัหรือโรงสข้ีาวรายอืน่ ๆ  เพือ่ทำาให้ผลผลติข้าวจาก
แปลงใหญ่มีตลาดรองรับที่แน่นอน

Table 3 Getting and enough support from large scale agriculture extension system project of  
large scale rice farmers in Saweangha district, Angthong province

Issue
Getting support Enough support

Mean SD Level Mean SD Level

Reduction of unnecessary inputs
Productivity per rai
Management addition 
Marketing links 
Product quality improvement
Seed/plant support
Material support for production
Knowledge and advice on agriculture 
Government standard certification 
Getting a loan for input procurement
Getting a loan for machinery supply
Getting a loan for storage
Sourcing for purchasing products
Overall

0.97
0.92
0.97
0.79
0.99
0.99
0.97
1.00
0.97
0.96
0.90
0.93
0.88
0.94

0.16
0.28
0.16
0.41
0.12
0.12
0.16
0.00
0.16
0.20
0.30
0.25
0.33
0.20

High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High

0.89
0.85
0.84
0.59
0.70
0.88
0.71
0.92
0.64
0.71
0.71
0.86
0.64
0.76

0.32
0.36
0.37
0.50
0.46
0.33
0.46
0.28
0.48
0.46
0.46
0.35
0.48
0.41

High
High
High

Moderate
High
High
High
High

Moderate
High
High
High

Moderate
High

SD = standard deviation

ผลการสัมภาษณ์เกษตรกรแปลงใหญ่ 
การสมัภาษณ์เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำาเภอ

แสวงหา จังหวัดอ่างทอง เรื่อง การได้รับการ สนับสนุน
และความเพียงพอจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ทั้ง 13 ด้าน พบว่า

ด้านการลดปัจจัยการผลิตที่ไม่จ�าเป็น 
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนนุด้าน

การลดปัจจัยการผลิตท่ีไม่จำาเป็นอย่างเพียงพอ โดยได้
รับการถ่ายทอดความรูก้ารผลติสารชวีภณัฑ์เพือ่ลดการ

ใช้สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืช รวมถึงการคัดเลือก
และขยายพันธุ ์แมลงประจำาถ่ินเพื่อควบคุมศัตรูพืช
ภายในแปลง แสดงให้เห็นว่า ในด้านการลดปัจจัยการ
ผลิตท่ีไม่จำาเป็นนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ให้ความรู้
ต่าง ๆ โดยเน้นด้านการใช้สารชีวภัณฑ์หรือวิธีการจาก
ธรรมชาติในการป้องกันศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี
ให้น้อยลง และเป็นการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
รวมไปถงึการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติตาม และส่งผลดีต่อตัว
เกษตรกรเองในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

(n=73)
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ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อไร่
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนุนด้าน

การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่อย่างเพียงพอในเร่ืองการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด เพื่อให้พืชได้รับธาตุ
อาหารตามความเหมาะสมของดิน ทำาให้ผลผลติมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นการลดต้นทุนการผลิต ซึ่ง
เป็นสิ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติอย่างมาก เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนมากจะทำาการเพาะปลูกหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทันที โดยไม่มีการปรับปรุงบำารุงดินก่อน
การเพาะปลกูในรอบถดัไป และเกษตรกรมกัใส่ปุย๋เพือ่
บำารุงพชืตามความเคยชนิโดยไม่คำานงึถงึความต้องการ
ธาตุอาหารของพืช ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนี้ 
เป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น 
เนื่องจากสามารถให้ธาตุอาหารตามที่พืชต้องการได้
อย่างเหมาะสม ซ่ึงการสนับสนุนในด้านน้ี ทำาให้
เกษตรกรได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก

ด้านการเพิ่มการบริหารจัดการ
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนับสนุนด้าน

การเพิ่มการบริหารจัดการอย่างเพียงพอในเรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำาบัญชีกลุ่ม โดยฝึกฝน
ให้เกษตรกรจดบันทึกหรือทำาบัญชีของกลุ่ม เพื่อให้
ทราบข้อมูลการใช้จ่ายในทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่เกษตรกรสามารถนำาข้อมูลไปประกอบการ
วางแผนการผลิตได้ในอนาคต

ด้านการเชื่อมโยงการตลาด  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนับสนุนด้าน

การเชือ่มโยงการตลาดไม่เพียงพอ เน่ืองจากเดิมมีหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยประสานระหว่างแปลงใหญ่
ข้าวและโรงสีข้าวในพ้ืนที ่เพือ่ทำาบันทกึข้อตกลงในการ
รับซื้อสินค้าจากแปลงใหญ่ข้าว แต่เมื่อดำาเนินการได้
ประมาณ 1 ปี ทางโรงสไีม่ขอทำาบนัทกึข้อตกลงร่วมกบั
แปลงใหญ่ข้าว เน่ืองจากข้าวที่ได้รับจากแปลงใหญ่มี
คุณภาพไม่สมำ่าเสมอตามที่ได้กำาหนดไว้ หลังจากนั้น 
เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวจึงไม่ส่งสนิค้าในนามแปลงใหญ่

ข้าวเข้าสู่โรงสีนั้นอีก ทำาให้ในปัจจุบันเกษตรกรแปลง
ใหญ่ข้าวยังคงต้องการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามา
ช่วยดูแลหรือประสานกับคู่ค้ารายอื่น อาจเป็นบริษัท
หรือโรงสีข้าวรายอ่ืน ๆ เพื่อเป็นตลาดรองรับผลผลิต
ข้าวจากแปลงใหญ่ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนนุด้าน

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างเพียงพอในเรื่องเก่ียว
กับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการจำาหน่ายและ
เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในฤดูถัดไป

ด้านการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์พืช  
สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวได้รับการสนับสนุน

เมล็ดพันธุ์อย่างเพียงพอ โดยได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีได้
รับการรับรองจากกรมการข้าวอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อ
นำามาเพาะปลูกในฤดูกาลผลิต

ด้านการสนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ในการผลิต  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนนุวสัดุ

อุปกรณ์ในการผลิตอย่างเพียงพอ เช่น การได้รับการ
สนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดข้าวจากกรมการข้าว เพื่อ
ช่วยให้มรีะยะการปลกูทีส่มำา่เสมอและลดการใช้แรงงาน
คน เนือ่งจากเกษตรกรสมาชกิแปลงใหญ่ข้าวส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีความถนัดในการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรมากนกั และมกัไม่ยอมเปลีย่นทศันคตจิากการ
ทำานาแบบเดมิ  

ด้านการถ่ายทอดความรูแ้นะน�าการท�าเกษตร  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนนุด้าน

การถ่ายทอดความรูแ้นะนำาการทำาเกษตรอย่างเพยีงพอ
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างสมำา่เสมอ ได้แก่ กรมการ
ข้าว สำานกังานเกษตรอำาเภอ และเจ้าหน้าท่ีเอกชน เพือ่
ถ่ายทอดความรูใ้นการทำาการเกษตรให้เหมาะสมกับพชื
แต่ละชนดิในแต่ละพืน้ที ่รวมถงึการดแูลรกัษาและการเกบ็
เกีย่วผลติ
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ด้านการตรวจรับรองมาตรฐานของทาง
ราชการ  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนุนด้าน

การตรวจรับรองมาตรฐานของทางราชการไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของกลุ่ม เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) จากหน่วยงานราชการเพียง 20 ราย แต่สมาชิก
แปลงใหญ่ข้าวได้เล็งเห็นความสำาคัญด้านการค้าใน
อนาคต จงึยังคงมีความต้องการให้หน่วยงานภาครฐัเข้า
มาตรวจรับรองเพื่อขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวให้แก่
สมาชิกทุกราย

ด้านการได้รบัสนิเช่ือในการจัดหาปัจจัยการ
ผลิต  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนุนด้าน

การได้รบัสนิเชือ่ในการจดัหาปัจจยัการผลติอย่างเพยีง
พอ โดยการรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียนในการ
จัดหาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

ด้านการได้รบัสนิเช่ือในการจัดหาเครือ่งจักร
กลในการผลิต  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนุนด้าน

การได้รับสินเชื่อในการจัดหาเครื่องจักรกลในการผลิต
อย่างเพียงพอ โดยการรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำามาจัดหา
เครื่องจักรกลในการผลิต เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว รถสิบ
ล้อ และรถพ่วง เป็นต้น ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร
จัดการภายในแปลง ช่วยประหยัดเวลา และทดแทน
แรงงานคนที่ค่อนข้างหายากในปัจจุบัน

ด้านการได้รับสินเชื่อในการจัดหาแหล่ง
รวบรวมผลผลิต  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนุนด้าน

การได้รับสินเชื่อในการจัดหาแหล่งรวบรวมผลผลิต
อย่างเพียงพอ โดยการรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนำาสินเชื่อนั้น
มาจดัหาพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นเอกสารสทิธิ ์เพือ่ใช้พืน้ที่
ดังกล่าวเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตต่อไป

ด้านการจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต  
สมาชกิแปลงใหญ่ข้าวได้รบัการสนบัสนนุด้าน

การจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตไม่เพียงพอ จากเดิม เมื่อ
มกีารเกบ็เกีย่วผลผลติแล้ว กรมการข้าวจะเข้ามาตดิต่อ
ขอรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่ทุกปี แต่ใน
ปัจจบัุนไม่มโีครงการรบัซือ้เมลด็พันธุข้์าว แต่มโีครงการ
อื่นในลักษณะที่คล้ายกัน คือ การให้สมาชิกเกษตรกร
แปลงใหญ่ผลติเมลด็พนัธุข้์าว แล้วนำามาจำาหน่ายให้กบั
กลุ ่มเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ ์เหล่านั้นไปจำาหน่ายยัง 
กรมการข้าว แต่เกษตรกรไม่สามารถผลติเมลด็พันธ์ุข้าว
ตามท่ีกรมการข้าวกำาหนดได้ จงึเป็นปัญหาในการจดัหา
แหล่งรบัซือ้ทีแ่น่นอน เกษตรกรจงึต้องการให้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องดำาเนนิโครงการรบัซือ้เมลด็พนัธุข้์าวเช่นเดมิ
และขอให้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว จะ
เห็นได้ว่า เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างเพียงพอใน
ด้านการลดปัจจัยการผลิตที่ไม่จำาเป็น การเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ การเพิ่มการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต การสนับสนุนเมล็ดพันธุ ์/ต้นพันธุ ์พืช การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต การถ่ายทอดความรู้
แนะนำาการทำาเกษตร การได้รับสินเช่ือในการจัดหา
ปัจจัยการผลิต และการได้รับสินเชื่อในการจัดหา
เครือ่งจกัรกลในการผลติ เนือ่งจากเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วย
งานที่เก่ียวข้องให้ความรู้และให้ความสำาคัญในการ
ทำาการเกษตรของเกษตรกรแปลงใหญ่อย่างจรงิจงั เพือ่
ผลักดันเกษตรกรแปลงใหญ่ให้มีการพัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตที่ดียิ่งขึ้น โดยเน้นความสำาคัญเรื่อง
การลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำาเป็นและการเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ ซึ่งจะนำามาสู่รายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวยังคง
ได้รับการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอในด้านการเชื่อมโยง
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การตลาด การตรวจรับรองมาตรฐานของทางราชการ 
และการจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต เนื่องจากเกษตรกร
แปลงใหญ่ข้าวต้องการตลาดรองรับผลผลิตที่มากกว่า
โรงสีข้าวในพื้นที่ โดยเล็งเห็นความสำาคัญของการ
แปรรูปและการส่งออกผลผลิตข้าวในอนาคต ซึ่งเป็น
ช่องทางการจำาหน่ายทีส่ามารถทำาให้เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหาช่องทางในการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมถึงการพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าวคุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนด้าน
การตลาดและการจำาหน่ายข้าวส่งออกต่อไป ทั้งนี้ การ
ได้รับการสนับสนุนและความเพียงพอของเกษตรกร
แปลงใหญ่ข้าว อำาเภอแสวงหา ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุใน
บางด้านไม่เพียงพอ อาจเป็นผลจากความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ  ของสมาชกิกลุม่แปลงใหญ่ ทำาให้มคีวามต้องการ
และการได้รับการสนับสนุนที่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบความแตกต่างของการได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่จ�าแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล

จากการวเิคราะห์ความแตกต่างของการได้รบั
การสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จำาแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของ
เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว พบว่า เพศ อายุ ระดับการ
ศกึษา แหล่งจำาหน่ายสนิค้าเกษตร ประสบการณ์ในการ
ทำาการเกษตร และขนาดพืน้ท่ีการเกษตรไม่มผีลต่อการ
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 (Table 4) แต่
เกษตรกรที่มีลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร
แตกต่างกันได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่ง
เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนยัสำาคญั
ทางสถิติ (P = 0.011) ซึ่งอาจเป็นผลจากเกษตรกรที่มี
ที่ดินทางการเกษตรเป็นของตนเองได้รับการสนับสนุน
จากโครงการ โดยเฉพาะด้านการลดต้นทุนการผลิต
มากกว่าเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทางการเกษตรเป็นของ
ตนเอง เนือ่งจากกระบวนการลดต้นทนุการผลติจะเน้น
เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเองเป็นหลัก เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายจากการเช่าที่ดิน (Office of Agricultural 
Economics, 2015) 

Table 4  The results of the analysis of variance about getting support from large scale agriculture 
extension system project classified by basic demographic

Basic demographic
Getting support from large scale agriculture extension system project

F P–value

Age
Educational level
Agricultural selling method
Planting experience
Planting area
Land holdings

0.040
0.268
0.552
0.529
2.276
4.822

0.961
0.766
0.578
0.591
0.110

 0.011*

* Significant at P < 0.05

(n=73)
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สรุป

เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำาเภอแสวงหา 
จังหวดัอ่างทอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉลีย่ 59.27 
ปี จบการศกึษาระดบัประถมศกึษามากท่ีสุด ทำานาเป็น
อาชพีหลกั มแีหล่งจำาหน่ายสนิค้า คอื พ่อค้าหรอืตลาด
รับซ้ือสินค้ากลางเป็นส่วนมาก ได้รับมาตรฐานการ
ปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่ ีมปีระสบการณ์ในการทำาการ
เกษตรเฉลี่ย 36.25 ปี มีขนาดพื้นที่ทำาการเกษตรเฉลี่ย 
14.28 ไร่ มีลักษณะการถือครองที่ดินของตนเองเป็น
ส่วนใหญ่ เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวเปิดรับข่าวสารใน
การผลติพืชจากสือ่บคุคลผ่านเจ้าหน้าท่ีรฐั/เอกชนเป็น
ส่วนใหญ่ เปิดรับข่าวสารจากสื่อกิจกรรมผ่านการฝึก
อบรมมากที่สุด เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนผ่าน
หนงัสอืเกีย่วกบัการเกษตร และเปิดรบัข่าวสารจากสือ่
ออนไลน์ผ่านยทูปู (YouTube) เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอย่างเพียงพอในด้าน
การลดปัจจยัการผลติทีไ่ม่จำาเป็น การเพิม่ผลผลติต่อไร่ 
การเพิ่มการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
การสนับสนุนเมลด็พนัธุ/์ต้นพนัธุพ์ชื การสนบัสนนุวัสดุ
อปุกรณ์ในการผลิต การถ่ายทอดความรูแ้นะนำาการทำา
เกษตร การได้รับสินเชื่อในการจัดหาปัจจัยการผลิต 
และการได้รับสินเชื่อในการจัดหาเครื่องจักรกลในการ
ผลติ แต่ได้รับการสนบัสนนุไม่เพยีงพอในด้านการเชือ่ม

โยงการตลาด การตรวจรับรองมาตรฐานของทาง
ราชการ และการจดัหาแหล่งรบัซือ้ผลผลติ โดยลกัษณะ
การถือครองที่ดินทางการเกษตรที่แตกต่างกันของ
เกษตรกรมีผลต่อการได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (P < 0.05) ทั้งนี้ 
เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวยังคงมีความต้องการให้หน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาช่วยเหลือและดูแลในส่วนท่ี
เกษตรกรยงัได้รบัการสนบัสนนุไม่เพียงพอ เพือ่ส่งเสรมิ
การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ให้ประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น
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