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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัเรื#องนี8 มีวตัถุประสงค์เพื#อศึกษาทางเลือกในการปรับตวั ทศันคติและลกัษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงศึกษาอิทธิพลของทศันคติและลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีเมื#อเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ         
(Survey Research) ซึ# งไดก้าํหนดทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีโดยใช้
แบบสอบถามที#พฒันาดว้ยระเบียบวิธีการแบบคิว (Q Methodology) จากเกษตรกร จาํนวน 20 คน 
โดยให้เกษตรกรเขียนคาํตอบ 3 คาํตอบ ที#เป็นทางเลือกในการปรับตวัเมื#อเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จากนั8นนาํคาํตอบที#ซํ8 ากนัมากที#สุดกาํหนดเป็นทางเลือก จาํนวน 2 ทางเลือก ทาํการเก็บ
ขอ้มูลกบัชาวนาที#มีพื8นที#เพาะปลูกขา้วในจงัหวดัราชบุรี จากตวัอย่างที#มีอายุ 20 ปีขึ8นไป จาํนวน 
382 หน่วยตวัอยา่ง ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี#ยเลขคณิต 
และส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน นาํเสนอผลการวเิคราะห์ระดบัทศันคติของเกษตรกร โดยใชส้ถิติ t-test 
และวเิคราะห์อิทธิพลของทศันคติ ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีที#
มีต่อทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรจงัหวดัราชบุรีเมื#อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดว้ย
การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic regression Analysis)  
 ผลการวิจยั พบวา่ เกษตรกรเลือกทาํนาปลูกขา้วในลกัษณะเดิม จาํนวน 180 คน และ
เลือกปลูกพืชชนิดอื#นหรือผสมผสาน จาํนวน 202 คน มีระดบัทศันคติของผลกระทบในเชิงบวกต่อ
อาชีพชาวนาไทยเมื#อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉลี#ย (�� = 3.32) ซึ# งอยู่ในระดบัปาน
กลาง และมีระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบเชิงลบ มีค่าเฉลี#ย (�� = 3.48) ซึ# งอยูใ่นระดบัมาก และ
เมื#อเปรียบเทียบทศันคติเชิงบวก เชิงลบ ปรากฏว่าเกษตรกรที#มีทางเลือกปลูกพืชชนิดอื#นหรือ
ผสมผสานมีระดบัทศันคติโดยเฉลี#ยทั8งเชิงบวกและเชิงลบ สูงกวา่เกษตรกรที#มีทางเลือกปลูกขา้วใน
ลกัษณะเดิมในทุกดา้น อยา่งมีนยัสําคญั (p-value < 0.05) ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะทางเศรษฐกิจและ
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สังคมของเกษตรกรจงัหวดัราชบุรี ที#มีผลต่อทางเลือกในการปรับตวั ได้แก่ จาํนวนปีการศึกษา 
อาํเภอ ความถี#ในการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื#อลดตน้ทุนและเพิ#มผลผลิต และสุดทา้ยเป็น
บทบาทของผูน้าํในชุมชนที#มีผลต่อการตดัสินใจ ซึ# งไดค้่า (p-value < 0.05) ในขณะที#ลกัษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมด้านอื#น ไม่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกร โดยมีค่า           
(p-value > 0.05) 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to study the alternatives in adaptation, attitude and 

socioeconomic including its influence of Thai farmer in Ratchaburi province toward AEC. This 

survey research obtains choices of adaptation developed from Q Methodology by interviewing 20 

farmers after that they provided 3 answers for their alternatives of adaptation toward AEC. Most 

often 2 answers were selected and used as the alternatives of adaptation. Farmers in Ratchaburi 

province who has age over 20 years old were observed by about 382. Statistical analysis provided 

in this research are such as frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. 

Inferential statistics are mainly used to compare the difference of mean of attitude level and 

Logistic regression analysis is used to study the effect of attitude and socio-economics of farmer 

to the alternative of adaption of Ratchaburi farmers toward AEC.  

 The results in this study were found that 180 farmers select to cultivate rice as the 

traditional way meanwhile others 202 choose to plant other crops or mixed farming. Positive 

attitude of farmers toward AEC has arithmetic mean of 3.32 which means neutral level. Negative 

attitude of farmers has arithmetic mean by about 3.48 which is in high level. The result of 

comparing positive and negative attitude levels has been shown that positive and negative attitude 

levels of farmers who will cultivate other crops or will do the mixed farming are significantly 

greater than farmers who will do the traditional way. Socio-economic factors which have 

influence to the alternative of adaptation are mainly years of education, district, frequency in the 

using of new method to reduce cost or increase yield and the rate of local leaders                        

(p-value < 0.05). 
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กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี� สําเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ%ง
จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธิฏิรัตน์ ทิพรส และ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณและจารึกพระคุณนี�ไวใ้นความทรงจาํอยา่งมิรู้ลืมเลือนวา่ ความสําเร็จในครั� งนี� เกิดขึ�น
ได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ นอกจากนี� ผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ ประธาน และ
คณะกรรมการทุกท่าน ที*กรุณาให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ข และให้คาํแนะนาํที*มีประโยชน์ ซึ* ง
ทาํใหง้านวจิยัครั� งนี� มีคุณค่ามากยิ*งขึ�น   

ขอขอบพระคุณ คุณสุพฒัน์ อ่อนคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
สํานกังานเกษตรจงัหวดั ที*ให้โอกาสในการร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี%ยวกบับทบาทของการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กบัเกษตรกรในพื�นที%ที%สุ่มตวัอย่างซึ% งทาํให้ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้น และ
ขอขอบพระคุณเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจาํปี 2550 คุณวลิต เจริญสมบติั และเกษตรกรตวัอยา่ง
ในจงัหวดัราชบุรีที*ให้ความเอื�อเฟื� อช่วยเหลือในดา้นขอ้มูล และช่วยประสานในการเขา้เก็บขอ้มูล 
ตลอดจนเกษตรกรทุกท่านที*เป็นตวัอยา่งในงานวิจยัครั� งนี�  ซึ* งไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการ
ตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึ� งในความช่วยเหลือ และขอขอบพระคุณอยา่งสูงจากใจจริง 

อนึ% งหากงานวิจยัฉบบันี� มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ของผูที้%สนใจจาก
วิทยานิพนธ์ฉบบันี�  ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครื*องบูชาพระคุณของบิดามารดาที*ให้กาํเนิดและเลี�ยงดูให้
การศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารยแ์ละผูที้*มีพระคุณทุกท่านที*มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษา
ใหแ้ก่ผูว้จิยัในครั� งนี�  
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1.1 ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศที�พฒันาแลว้และกาํลงัพฒันา มีการรวมตวักนัในระดบัภูมิภาคเพิ�มขึ$น
อยา่งต่อเนื�องซึ� งการเปิดการคา้เสรีเกิดขึ$นจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื�อลดภาษี
ศุลกากรระหวา่งกนัภายในกลุ่มให้เหลือนอ้ยที�สุด หรือเป็นร้อยละ 0 มีการลดอุปสรรคที�ไม่ใช่ภาษี
เป็นหลกั และใชอ้ตัราภาษีปกติที�สูงกวา่กบัประเทศนอกกลุ่มสมาชิกซึ� งเขตการคา้เสรีนั$นรวมไปถึง
การเปิดเสรีดา้นสินคา้ (Goods) บริการ (services) และการลงทุนดว้ย เขตการคา้เสรีที�สําคญัใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ AFTA และ NAFTA  

ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) รวมถึงประเทศไทย ก็ได้มีการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจเรียกวา่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) โดย
ไดร่้วมลงนามทั$งหมด OP ประเทศสมาชิกไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว 
พม่า กมัพชูา ฟิลิปปินส์ และบรูไน 

การเปิดการคา้เสรีนั$นยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบทั$งในทางบวกและลบไม่เวน้แมแ้ต่ภาค
การเกษตร ในปัจจุบนั ประเทศไทยครองตาํแหน่งการส่งออกขา้วมากที�สุดในตลาดโลก แต่สําหรับ
ตลาดอาเซียนประเทศไทยนบัไดว้า่เสียส่วนแบ่งการตลาดขา้วให้กบัประเทศเพื�อนบา้น คือประเทศ
ประเทศเวยีดนามซึ�งเป็นคู่แข่งรายใหญ่ที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ กมัพูชา พม่า และลาว ซึ� งขา้วไทยนบั
ได้ว่ามีต้นทุนการผลิตต่อไร่ที� สูง แต่ผลผลิตต่อไร่ตํ� ากว่าประเทศเพื�อนบ้าน อีกทั$ งมีระบบ
ชลประทานในพื$นที�เพาะปลูกขา้วที�จาํกดั (อทัธ์ พิศาลวานิช, 2554) งบประมาณการวิจยัและพฒันา
เกี�ยวกบัการผลิตขา้วนอ้ยซึ� งปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อเกษตรกรของไทยในทางลบทั$งสิ$น  

ปัจจุบนัเกษตรกรไทยเริ�มมีการรับรู้และตื�นตวัต่อการเปิดการคา้เสรีภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากการประชาสัมพนัธ์ตามสื�อต่างๆ เพิ�มขึ$ น จากข้อมูลเกษตร 
Hotnews ในปี 2556 มีการรายงานวา่ “เกษตรกรไทยรับรู้และตื�นตวักบั AEC เพียง 54%” จากขอ้มูล
ดงักล่าวสามารถคาดเดาได้ว่าปัจจุบนัเกษตรกรไทยมีการรับรู้และตื�นตวัต่อการเปิดการค้าเสรี
มากกวา่ร้อยละ 54 สาเหตุหนึ�งที�เกษตรกรไทยมีการตื�นตวัโดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนั$นเกิดจาก
ปัญหาสําคญัของประเทศที�เกิดจากการยกเลิกราคารับจาํนาํขา้วของรัฐบาล ทาํให้ราคาขา้วเปลือก
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ตกตํ�าลง ส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรของไทยในเชิงลบเช่นเดียวกนั อีกทั$งการรับจาํนาํขา้วที�ผา่นมา
ประสบกับปัญหาหลายอย่าง เช่นการสวมสิทธิa รับจาํนาํขา้ว โกงความชื$น โกงตราชั�ง ทั$งมีการ
ลกัลอบนาํเขา้ขา้วจากประเทศเพื�อนบา้นเพื�อเขา้มาสวมสิทธิa  ทาํให้ใชง้บประมาณของรัฐสูงเกินจริง 
รวมถึงการบริหารจดัการที�ได้รับผลขาดทุนจากการกาํหนดราคาขา้วเปลือกสูงกว่าราคาที�เป็นไป
ตามกลไกตลาด ทาํให้ตอ้งยกเลิกนโยบายการรับจาํนาํขา้วลงในที�สุดส่งผลให้เกษตรกรของไทย
ประสบกบัปัญหาการขาดทุน และปัญหาหนี$ สินตามมา 

สําหรับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อขา้วไทยนั$นยอ่มส่งผลให้ทุกฝ่าย
เกิดความกงัวลใจ ตั$งแต่เกษตรกร ไปจนกระทั�งผูส่้งออก อาจมีการนาํเขา้ขา้วราคาถูกจากประเทศ
เพื�อนบา้นทั$งจากเวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา มาตีตลาดในประเทศไทยส่งผลให้เกษตรกรไทย
อาจเสียโอกาสในการขายขา้วทั$งภายในประเทศ และส่งออกนอกประเทศเนื�องจากขา้วไทยมีราคา
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง อีกทั$งการนาํเขา้ขา้วที�คุณภาพตํ�ายงัส่งผลต่อการปะปนกนัระหว่างขา้วที�มี
คุณภาพตํ�ากับข้าวที�มีคุณภาพสูง เนื�องจากอาจมีสารปนเปื$ อนและอาจมีการตดัแต่งพนัธุกรรม 
(GMOs) โดยไม่สามารถแยกไดว้า่มาจากแหล่งกาํเนิดขา้วจากที�ใด หากนาํมาปะปนกบัขา้วไทยอาจ
ส่งผลให้มีคุณภาพดอ้ยลง เนื�องจากพ่อคา้บางส่วนอาจนาํขา้วที�นาํเขา้จากเพื�อนบา้นส่งออก ดงันั$น
อาจส่งผลต่อราคาขา้วและภาพลกัษณ์ของประเทศไทยไดใ้นที�สุด  

จากปัญหาขา้งตน้ส่งผลให้เกษตรกรไทยส่วนใหญ่เริ�มมีการปรับตวัที�จะแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองมากกวา่การเรียกร้อง หรือรอนโยบายช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื�องจากปัญหาการรับจาํนาํขา้ว
ในปัจจุบันยงัไม่คลี�คลาย ส่งผลให้เกษตรกรไทยมีกระแสในการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ$ น และมีทางเลือกในการปรับตวัอื�นๆ นอกเหนือไปจากการปลูกข้าว
แบบเดิมที�ทาํอยู่มากขึ$ น เช่น การเพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชที�รับประทานและ
จาํหน่ายไดง่้ายเพื�อกระจายความเสี�ยงมากกวา่การเพาะปลูกขา้วเพียงอยา่งเดียว การปลูกขา้วมีสีเช่น 
ขา้วหอมนิล ขา้วไรซ์เบอร์รี�  เป็นตน้ เนื�องจากขา้วประเภทนี$ เป็นขา้วที�มีคุณภาพทาํให้ขายไดร้าคาดี 
หรือเกษตรกรบางรายใชว้ธีิการเปลี�ยนไปปลูกพืชชนิดอื�นเพื�อทดแทนการปลูกขา้ว  

ประเด็นดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเพิ�มเติมจากวิจยัเกี�ยวกบัผลกระทบ และการ
ปรับตัวของเกษตรกรเมื�อเข้าสู่เขตการค้าเสรีในต่างประเทศพบว่า การเปิดการค้าเสรีนั$ นย่อม
ก่อใหเ้กิดผลกระทบทั$งในทางบวกและลบโดยเฉพาะอยา่งยิ�งต่อภาคการเกษตร ตวัอยา่งผลการวิจยั
ที�เป็นผลกระทบทางลบที�เกิดต่อเกษตรกรที�ปลูกขา้วโพดในประเทศเม็กซิโกเมื�อเปิดการคา้เสรี โดย
การใชโ้มเดลจาํลองทางคณิตศาสตร์ โดย Levy and Wijnbergen (1992) พบวา่ เกษตรกรเม็กซิกนัมี
การปลูกขา้วโพดน้อยลง เนื�องจากผลผลิตสูงเกินความตอ้งการทาํให้ราคาขา้วโพดถูกลง อีกทั$ง
แรงงานก็ราคาถูกลง เพราะผลผลิตราคาถูกลง ดงันั$นเกษตรกรจึงทิ$งภาคการเกษตร ส่งผลให้ราคา
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ที�ดินทั$งในเขตและนอกเขตชลประทานถูกลง บางงานวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่การเปิดการคา้เสรีแทบจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั$งในทางบวกและทางลบจากการเปิดการคา้เสรีระหว่างฟิลิปปินส์ 
สําหรับสหภาพยุโรปมีงานวิจยัของ Briones and Galang (2014) ที�แสดงให้เห็นวา่มีการเกิดปัญหา
และผลกระทบต่อสินคา้การเกษตรเมื�อเขา้สู่เขตการคา้เสรี ผลการวจิยัพบวา่ ผลกระทบโดยภาพรวม
เป็นไปในทิศทางบวกแต่ไม่มากในสินคา้จาํพวก สาหร่าย พืชที�ใช้ใบต่างๆ ใบยาสูบ พืชป่าไม ้ไม้
ประดบั กาแฟดิบ อะบากา้ โกโก ้ในขณะที�สินคา้ที�ส่งผลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ ววั ยางดิบ ไก่ และ
แกะที�มีอาย ุ1 ปีที�ยงัไม่ไดต้ดัขน นอกจากนี$การเปิดการคา้เสรีก่อให้เกิดการแข่งขนั และทาํให้ราคา
สินคา้การเกษตรบางอยา่งตํ�าลงผูบ้ริโภคในฟิลิปปินส์ตอ้งแยง่ซื$อสินคา้กบัผูบ้ริโภคในสหภาพยุโรป 
ทาํให้สินคา้การเกษตรบางอย่างอาจมีราคาสูงขึ$นและค่าจา้งในภาคแรงงานการเกษตรจะสูงขึ$ น 
โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานฝีมือสูงขึ$นถึงร้อยละ 0.44 และ 0.43 ตามลาํดบั 

การปรับตวัของเกษตรกรเม็กซิกนัเมื�อเปิดการคา้เสรี พบวา่ เกษตรกรบางส่วนเปลี�ยน
ความคิดที�จะไม่ทาํการเกษตร และแรงงานในภาคการเกษตรเลือกที�จะเปลี�ยนไปเป็นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในเมืองมากขึ$ น ส่งผลให้ค่าแรงในเมืองถูกลงเรื� อยๆ ทาํให้ค่าจ้างเฉลี�ยของ
ภาคอุตสาหกรรมลดลงถึงร้อยละ 5 ในขณะที�การปรับตวัของเกษตรกรในฟิลิปปินส์หลงัการเปิด
การคา้เสรีกบัสหภาพยุโรป พบว่า เกษตรกรในฟิลิปปินส์ยงัไม่มีการปรับตวัแต่อย่างใด เนื�องจาก
สินค้าหลักที�เกษตรกรสามารถปลูกได้เองมีการตั$งกาํแพงภาษีไวแ้พงเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดการ
แข่งขนัขึ$น เช่น ขา้ว ออ้ย และเกษตรกรหนัไปปลูกสินคา้ที�ส่งออกหลกัๆ ของฟิลิปปินส์ เช่น นํ$ ามนั
มะพร้าว ปลา รวมถึงผลไม ้ไดแ้ก่ กลว้ย สับปะรด 

นอกจากนั$ นยงัมีการศึกษาเกี�ยวกับการปรับนโยบายทางการเกษตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมื�อเขา้สู่การคา้เสรี โดย Blandford and Boisvert (2004) เป็นอีกหนึ�งประเด็นที�ไดใ้ห้
ความสาํคญัในการช่วยเหลือในภาคการเกษตรโดยรัฐบาลมีบทบาทสาํคญัดงันี$  รัฐบาลกลางมีการให้
การสนบัสนุนการจดัการความเสี�ยงโดยมี Farm Service Agency (FSA) เป็นองคก์รที�ให้ความ
ช่วยเหลือในดา้นใหค้วามรู้ ฝึกอบรม จดัหาเงินทุน การดาํเนินงานต่างๆ เพื�อทาํให้เกษตรสามารถทาํ
รายได้จากการเกษตรเพิ�มขึ$นร้อยละ 4 ซึ� งสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรมีการ
ประกนัราคาพืชผลตามที�กาํหนดตามโครงการ 15 รัฐ มีการเปลี�ยนนโยบายโดยลดการสนบัสนุน
ภาคการเกษตรทางตรงลง เช่น การแทรกแซงราคาสินค้าและลดนโยบายการสนับสนุนภาค
การเกษตรทางอ้อมลง เช่น การออกนโยบายต่างๆ เพื�อลดต้นทุนการผลิตและการจําหน่าย
 องคป์ระกอบที�สาํคญัของนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในสหรัฐเมริกามีดงันี$  

1. การชดเชยการลดลงของราคาที�ดินโดยมีการจ่ายเงินชดเชยให้ผูถื้อครองที�ดิน 
เนื�องจากหลงัเปลี�ยนนโยบายแลว้ ราคาที�ดินจะลดตํ�าลง 
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2. การพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเมื�อเปลี�ยนนโยบาย เกษตรกรยงัคงตอ้งการความรู้
ความสามารถในการจดัการเพิ�มมากขึ$นเพื�อลดตน้ทุนการผลิตและเพิ�มผลกาํไร และเพื�อป้องกนัการ
ออกจากภาคเกษตรกรรม 

3. การจ่ายเงินชดเชยผูที้�ยงัยากจนหลงัจากการเปลี�ยนนโยบาย ทั$งนี$ แมมี้การจ่ายเงิน
ชดเชยในการช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาเหล่านี$ ไดอ้ย่างชดัเจนทางแกที้�เหมาะสมที�สุดคือ
การใหค้วามรู้และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ผลที�ไดจ้ากการวจิยั ยงัพบอีกวา่สิ�งที�เกษตรกรตอ้งการจากรัฐบาลนั$นเป็นโปรแกรมการ
จดัการทกัษะให้กบักลุ่มเกษตรกร ประกอบดว้ย 3 ประเด็นที�สําคญั ไดแ้ก่ การคุมค่าใช้จ่าย การ
กระตุน้ตลาด และกลยทุธ์ทางการเงิน อีกทั$งเกษตรกรยงัตอ้งการความรู้ความสามารถในการจดัการ
เพิ�มมากขึ$นเพื�อลดตน้ทุนการผลิตและเพิ�มผลกาํไรหรือไม่เช่นนั$นเกษตรกรอาจตดัสินใจที�จะออก
จากภาคเกษตรกรรม 

จากการศึกษาผลกระทบและการปรับตวัของเกษตรกรในต่างประเทศหลงัการเปิด
การคา้เสรีนั$น สามารถตระหนกัไดว้่าหากเกิดผลกระทบในทางบวกจะส่งผลที�ดีต่อภาพรวมของ
รายได ้และคุณภาพชีวิตที�ดีของเกษตรกรรวมไปถึงต่อประเทศชาติ แต่หากเกิดผลกระทบทางลบ
อาจส่งผลใหเ้กษตรกรเลิกการทาํเกษตรกรรมและขายที�ดินในที�สุด ทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บัขอ้ไดเ้ปรียบและ
เสียเปรียบของแต่ละประเทศนั�นเอง จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที�จะทาํการศึกษาเกี�ยวกับการ
ปรับตวัและทศันคติของเกษตรกรไทยหลงัมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผูว้ิจยัมีความ
สนใจที�จะศึกษาเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเป็นแห่งแรก เนื�องจากจงัหวดัราชบุรีนบัไดว้า่มีพื$นที�ทาง
การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน อีกทั$งสินคา้การเกษตรที�สําคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ ขา้ว 
และสินคา้ทางการเกษตรหลายอยา่ง มีพื$นที�อยู่ติดกบัท่าเรือทวาย จงัหวดักาญจนบุรี ซึ� งเป็นท่าเรือ
สินคา้การเกษตรที�สําคญัในตลาดการคา้อาเซียน และจงัหวดัยงัมียุทธศาสตร์การเกษตรที�สําคญัคือ 
สินคา้การเกษตรที�ปลอดภยัไร้สารเป็นจุดยนืใหก้บัประเทศเพื�อทาํการส่งออกสู่ท่าเรือทวายอีกดว้ย  

 
1.2 คําถามของการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดคาํถามการวิจยั ดงันี$  
1. เมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีทางเลือกในการปรับตวั

อยา่งไร 
2. เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีทศันคติอยา่งไรกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. ทศันคติ และลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีอิทธิพลต่อ

ทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่ 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

งานวจิยัครั$ งนี$ มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี$  
1. เพื�อศึกษาทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี 
2. เพื�อศึกษาทศันคติ และลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเมื�อ

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. เพื�อศึกษาอิทธิพลของทศันคติและลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดั

ราชบุรีที�มีต่อทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

1.4 สมมติฐานของการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดสมมติฐานการวจิยั ดงันี$  
1. เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบต่อการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
2. ทศันคติ และลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีอิทธิพลต่อ

ทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

1.5 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

ผลที�ไดจ้ากการศึกษาทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเมื�อเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ ดงันี$  

1. สามารถนาํข้อมูลที�ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นพื$นฐานสนับสนุนการตดัสินใจและเป็น
แนวทางในการปรับตัวให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที�อยู่ในจังหวดัราชบุรีเมื�อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. สามารถนําผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดยุทธศาสตร์ และปรับเปลี�ยน
นโยบายใหเ้หมาะสมกบัการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการปลูกขา้ว   

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
6 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เกษตรกร หมายถึง ผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัราชบุรีที�ประกอบอาชีพทาํนา (ปลูกขา้ว) อยูใ่น
พื$นที�จงัหวดัราชบุรีเขต อาํเภอเมืองราชบุรี ปากท่อ บา้นโป่ง โพธาราม จอมบึง สวนผึ$ง ดาํเนิน
สะดวก บางแพ วดัเพลง บา้นคา 

 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย หมายถึง ผูป้ระกอบอาชีพทาํนา (ปลูกขา้ว) อยูใ่นพื$นที�ประเทศ
ไทย 
 ทางเลอืกในการปรับตัว หมายถึง วธีิการทาํนาของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัราชบุรี
ที�ใชใ้นการแกปั้ญหาเมื�อไดรั้บผลกระทบต่ออาชีพทาํนาเมื�อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ไดแ้ก่ การทาํนาปลูกขา้วในลกัษณะเดิม และการปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน  
 ทัศนคติในด้านผลกระทบทางบวก หมายถึง ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสิ� งที�จะเกิดขึ$นจาก
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที�ทาํให้เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีรู้สึกถึงความได้เปรียบใน
อาชีพทาํนา เช่น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้เกษตรกรไทยมีโอกาสและช่องทางใน
การขายขา้วไดม้ากขึ$นซื$อเทคโนโลยีการเกษตร เช่น รถไถนา รถเกี�ยวขา้ว เครื�องสีขา้ว และปุ๋ยเคมี
ไดถู้กลงมีการพฒันาความสามารถในการปลูกขา้วให้มีคุณภาพมากขึ$น เพื�อแข่งกบัประเทศเพื�อน
บา้น เช่น เวยีดนาม พม่า ลาวและจา้งแรงงานต่างดา้วไดใ้นราคาถูกลง  
 ทศันคติในด้านผลกระทบทางลบ หมายถึง ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสิ�งที�จะเกิดขึ$นจากการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที�ทาํให้เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีรู้สึกถึงความเสียเปรียบในอาชีพ

ทาํนา เช่นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้เกษตรกรไทยขายขา้วไดก้าํไรลดลง เนื�องจาก

ขา้วไทยมีตน้ทุนสูง และมีผลผลิตต่อไร่ตํ�ากว่าประเทศเพื�อนบา้นเกษตรกรไทยอาจขายที�ดิน หรือ

เปลี�ยนใจไม่ทาํนา เนื�องจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้เกิดการแข่งขนัที�สูงเกิดปัญหา

แยง่นํ$ า กบัโรงงานอุตสาหกรรม เนื�องจากอาจมีโรงงานเพิ�มขึ$นเมื�อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และทาํใหเ้กษตรกรไทยขาดคนงานในภาคเกษตรที�อาจเปลี�ยนไปทาํอาชีพอื�นมากขึ$น 
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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื�อง “การปรับตวัและทศันคติของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเมื�อเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัราชบุรี” ผูว้ิจยัไดร้วบรวมตวัอย่าง
ผลงานวจิยัเกี�ยวกบัผลกระทบและแนวทางการปรับตวัของเกษตรกรในกลุ่มประเทศที�ตอ้งเผชิญกบั
การเปิดการคา้เสรี โดยไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นแนวทางในการศึกษา ตาม
หวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี6  

2.1  ขอ้มูลจงัหวดัราชบุรี 
2.2  แนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 
2.3  การปรับตวัของภาคเกษตรในต่างประเทศหลงัการเปิดการคา้เสรี 
2.4  สรุปตารางผลกระทบและการปรับตวัของเกษตรกรเมื�อเปิดการคา้เสรี 
2.5  ทศันคติและวธีิการวดัทศันคติของเกษตรกรต่อการเปลี�ยนแปลง 
2.6  งานวจิยัที�เกี�ยวกบัวธีิการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression 

Analysis) 
2.7  การปรับตวัของเกษตรกรในประเทศไทย 

 
2.1 ข้อมูลจังหวดัราชบุรี  

2.1.1 ขอ้มูลทั�วไปจงัหวดัราชบุรี 
 2.1.1.1  ที�ตั6งและอาณาเขต จงัหวดัราชบุรีตั6งอยูใ่นภาคกลางดา้นทิศตะวนัตก มีพื6นที�
ชายแดนติดกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปัน
นํ6า ระยะความยาว 73 กิโลเมตร จงัหวดัราชบุรีอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร 
มีแม่นํ6าแม่กลองเป็นแม่นํ6าสายหลกัไหลผา่นในเขตจงัหวดัราชบุรีประมาณ 67 กิโลเมตร มีพื6นที� 
5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนื6อที�ภาคตะวนัตก 8 
จงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อดงันี6  
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ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดักาญจนบุรี 
ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัเพชรบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
พื6นที�ในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่ เขื�อนแม่กลอง ซึ� งทดนํ6 าแม่กลองตั6งอยู่ในเขต

อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ก่อให้เกิดคลองส่งนํ6 าสายใหญ่เพื�อการเกษตร การอุปโภค บริโภค 
การเก็บกกันํ6า การระบายนํ6าป้องกนันํ6าท่วม ในเขตจงัหวดัราชบุรีครอบคลุมพื6นที� 868,680 ไร่ 
 2.1.1.2  เขตการปกครอง จงัหวดัราชบุรี แบ่งการปกครองเป็น 10 อาํเภอ 104 ตาํบล 25 
เทศบาล และ 975 หมู่บา้น 

 
ตารางที� 2.1  จาํนวนตาํบลและหมู่บา้นจงัหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั อาํเภอ 
พื6นที� 

(ตร.กม.) 
ตาํบล 
(แห่ง) 

หมู่บา้น 
(แห่ง) 

เทศบาล 
(แห่ง) 

1 เมืองราชบุรี 418.481 22 187 4 
2 บา้นโป่ง 292.865 15 183 5 
3 โพธาราม 392.096 19 156 6 
4 ดาํเนินสะดวก 184.744 13 105 2 
5 ปากท่อ 774.646 12 85 1 
6 จอมบึง 864.855 6 89 2 
7 สวนผึ6ง 903.262 4 37 2 
8 บางแพ 141.235 7 65 2 
9 วดัเพลง 40.873 3 28 1 

10 บา้นคา 906.326 3 40 0 
 
ที�มา:  สาํนกังานจงัหวดัราชบุรี 
 

อาํเภอเมืองราชบุรี ประกอบดว้ยตาํบลทั6งหมด 22 ตาํบล ดงันี6  หนา้เมือง เจดียห์กั ดอน
ตะโก หนองกลางนา หว้ยไผ ่คุง้นํ6าวน คุง้กระถิน อ่างทอง โคกหมอ้ สามเรือน พิกุลทอง นํ6 าพุ ดอน
แร่ หินกอง เขาแร้ง เกาะพลบัพลา หลุมดิน บางป่า พงสวาย คูบวั ท่าราบ บา้นไร่ 
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อาํเภอจอมบึง ประกอบดว้ยตาํบลทั6งหมด 6 ตาํบลดงันี6  จอมบึง ปากช่อง เบิกไพร ด่าน
ทบัตะโก แกม้อน้ รางบวั 

อาํเภอสวนผึ6ง ประกอบดว้ยตาํบลทั6งหมด 7 ตาํบลดงันี6  สวนผึ6ง ป่าหวาย บา้นบึง ท่าเคย 
บา้นคา หนองพนัจนัทร์ ตะนาวศรี 

อําเภอดําเนินสะดวก ประกอบด้วยตําบลทั6 งหมด 13 ตําบล ดังนี6  ดําเนินสะดวก 
ประสาทสิทธ์ ศรีสุราษฎร์ ตาหลวง ดอนกรวย ดอนคลงั บวังาม บา้นไร่ แพงพวย สี�หมื�น ท่านดั ขุน
พิทกัษ ์ดอนไผ ่

อาํเภอบา้นโป่ง ประกอบดว้ยตาํบลทั6งหมด 15 ตาํบล ดงันี6  บา้นโป่ง ท่าผา กรับใหญ่ 
ปากแรต หนองกบ หนองออ้ ดอนกระเบื6อง สวนกลว้ย นครชุมน์ บา้นม่วง คุม้พยอม หนองปลา
หมอ เขาขลุง เบิกไพร ลาดบวัขาว 

อาํเภอบางแพ ประกอบดว้ยตาํบลทั6งหมด 7 ตาํบล ดงันี6  บางแพ วงัเยน็ หวัโพ วดัแกว้
ดอนใหญ่ ดอนคา โพหกั 

อาํเภอโพธาราม ประกอบดว้ยตาํบลทั6งหมด 19 ตาํบล ดงันี6  โพธาราม ดอนกระเบื6อง 
หนองโพ บา้นเลือก คลองตาคต บา้นฆอ้ง บา้นสิงห์ ดอนทราย เจ็ดเสมียน คลองข่อย ชาํแระ สร้อย
ฟ้า ท่าชุมพล บางโตนด เตาปูน นางแกว้ ธรรมเสน เขาชะงุม้ หนองกวาง 

อาํเภอปากท่อ ประกอบดว้ยตาํบลทั6งหมด 12 ตาํบล ดงันี6  ทุ่งหลวง วงัมะนาว ดอนทราย 
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ป่าไก่ วดัยางงาม อ่างหิน บ่อกระดาน ยางหกั วนัดาว หว้ยยางโทน 

อาํเภอวดัเพลง ประกอบดว้ยตาํบลทั6งหมด 3 ตาํบล ดงันี6  เกาะศาลพระ จอมประทดั    
วดัเพลง 

อํา เภ อบ้า นค า  ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ตํา บ ล ทั6 ง หม ด 3 ตํา บ ล  ดัง นี6  บ้า นค า  บ้า น บึ ง                 
หนองพนัจนัทร์ 

2.1.2 สถานการณ์ และบริบทการเปลี�ยนแปลงสาขาการเกษตร 
 2.1.2.1  สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจ จงัหวดัราชบุรี เป็นจงัหวดัหนึ�งที�มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจส่วนรวมในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ
นครปฐม) โดยมีมูลค่าผลิตภณัฑจ์งัหวดัเป็นสัดส่วน ร้อยละ 29.88 ของผลิตภณัฑก์ลุ่มจงัหวดั และมี
มูลค่า GPP คิดเป็นลาํดบัที� 14 ของประเทศ 
 2.1.2.2  สาขาการเกษตร จงัหวดัราชบุรี มีการการขยายตวัการผลิตดา้นเกษตร ตั6งแต่ปี 
พ.ศ.2546 - 2552 เฉลี�ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยเฉพาะในปี 2552 จงัหวดัราชบุรีมีมูลค่าการผลิตในภาค
เกษตร จาํนวน 20,746 ลา้นบาท ทั6งนี6  เนื�องจากจงัหวดัราชบุรี มีศกัยภาพที�เป็นปัจจยัสนบัสนุนที�
สาํคญั เช่น มีพื6นที�การเพาะปลูกพืชผกัผลไม ้กระจายในทุกอาํเภอ จาํนวน 1,027,340 ไร่ สามารถ
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ผลิตพืชผกั ผลไม ้ประมาณ 2,218,641 ตนัต่อปี เนื�องจากมีระบบการชลประทานที�ดี มีตลาดกลาง
สินคา้เกษตร ถึง 2 แห่งในการระบายสินคา้ไปทั6งภาคกลาง ภาคใต ้และและภาคอื�น ๆ ในดา้นการ
ปศุสัตว ์มีการผลิตสุกรไดม้ากที�สุดของประเทศ ประมาณ 1.45 ลา้นตวั มูลค่า 3,940 ลา้นบาท ใน
ส่วนการประมง จงัหวดัราชบุรีมีศกัยภาพในการผลิตกุง้กา้มกราม จาํนวน 10,021.74 ตนั และกุง้ขาว 
จาํนวน 6,035.17 ตนั เมื�อเปรียบเทียบสัดส่วนการผลิตสาขาเกษตร จงัหวดัราชบุรีมีสัดส่วนการผลิต
คิดเป็นร้อยละ 27 เป็นลาํดบัที� 2 รองจากจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที� 2.1  สัดส่วนการผลิตสาขาการเกษตร กลุ่มจงัหวดั ปี 2552 
 
ที�มา:  สาํนกังานจงัหวดัราชบุรี 

 
 2.1.2.3  บริบทการเปลี�ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ จงัหวดัราชบุรี เป็นจงัหวดัที� มีรายไดจ้าก
สาขาการผลิตที�สาํคญัของจงัหวดั คือ สาขาเกษตร สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการคา้ปลีกคา้ส่ง 
การผลิตดงักล่าวตอ้งเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงทั6งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ที�สาํคญัคือ 

1) ปัจจยัภายนอกที�ส่งผลกระทบ 
สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจโลกในช่วงที�ผา่นมา ทาํให้การพฒันาประเทศต่างๆ รวมถึง

ประเทศไทยอยู่ในภาวะชะลอตวั นานาประเทศหันกลับมาให้ความสําคญัด้านปัจจยัพื6นฐาน
ภายในประเทศเพื�อที�จะกระตุน้ให้เกิดการฟื6 นตวัทางเศรษฐกิจแมว้่าสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจโลก
จะอยูใ่นภาวการณ์ชะลอตวัดงักล่าว แต่สถานการณ์ของอุปสงคแ์ละอุปทานอาหารของโลก ภูมิภาค
เอเชีย และของประเทศ มีการเปลี�ยนแปลง อนัเนื�องมาจากความตอ้งการดา้นพลงังานทดแทนและ
การเกิดภยัธรรมชาติ สําหรับประเทศไทยสถานการณ์อุทกภยัครั6 งใหญ่ ทาํให้พื6นที�การเกษตรไดรั้บ
ความเสียหายจาํนวนมาก 
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2) การเปลี�ยนแปลงของจงัหวดัราชบุรี 
เมื�อพิจารณาจากสถานการณ์ภายนอกที�เกิดผลกระทบต่อจงัหวดัราชบุรี อาจจะถือไดว้า่

การเกิดสถานการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวทาํให้การผลิตทั6งภายนอกและภายในประเทศลดลง 
อาจจะประเมินในภาพรวมไดว้า่สถานการณ์ดงักล่าวเป็นโอกาสในเชิงการพฒันาตลาดของจงัหวดั
ราชบุรี 
 สาขาการเกษตร การผลิตสาขาการเกษตรจงัหวดัราชบุรี ซึ� งเป็นสาขาการผลิตที�สร้าง
รายไดห้ลกัใหก้บัเกษตรกรในพื6นที�จงัหวดัซึ� งการขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง ในปี 2552 จงัหวดัราชบุรีมี
มูลค่าการผลิตจาํนวน 20,369 ลา้นบาท ในภาพรวมยงัคงมีการขยายตวั ทั6งในเรื�องการปศุสัตว ์
ประมง และดา้นการเพาะปลูกทั6งนี6 เนื�องจากมีระบบการชลประทานที�ครอบคลุม พื6นที�ทาํการเกษตร
ของจงัหวดั กรณีการเกิดอุทกภยัในพื6นที�จงัหวดัราชบุรี ช่วงระหวา่งวนัที� 8-18 ตุลาคม 2554 ใน
ภาพรวมมิไดเ้สียหายมากนกั จึงมีศกัยภาพในการเพิ�มผลผลิตดา้นการเกษตร 

 

 
 

ภาพที� 2.2  การขยายตวัมูลค่าการผลิตดา้นการเกษตรจงัหวดัราชบุรี 
 
ที�มา:  สาํนกังานจงัหวดัราชบุรี ขอ้มูลทั�วไป 
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ภาพที� 2.3  โครงสร้างการผลิตของจงัหวดัราชบุรี 
 
ที�มา:  สาํนกังานจงัหวดัราชบุรี 
 

เศรษฐกิจจงัหวดัราชบุรี ในปี พ.ศ. 2554 มีโครงสร้างการผลิตที�สําคญั ไดแ้ก่ สาขา
อุตสาหกรรมสาขาการไฟฟ้า และสาขาเกษตรกรรม มูลค่าเพิ�ม ณ ราคาประจาํปี จาํนวน 130,444 
ลา้นบาท เพิ�มขึ6นจาก 127,071 ลา้นบาท ในปี 2553 จาํนวน 3,373 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ6นคิดเป็น   
ร้อยละ 2.6 อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามมูลค่าเพิ�ม ณ ราคาคงที�ในปี พ.ศ. 2554 ชะลอตวั
ร้อยละ 1.9 จากที�ขยายตวัร้อยละ 9.7 ในปี 2553 เป็นผลจากการผลิตสาขาอุตสาหกรรมชะลอตวัร้อย
ละ 16.3 จากที�ขยายตวัร้อยละ 26.4 ในปี 2553 เป็นผลจากปริมาณการสั�งซื6อจากต่างประเทศลดลง 
ผูป้ระกอบการตอ้งปรับแผนการผลิตมาสู่การบริโภคภายในประเทศประกอบกบัสาขาการไฟฟ้าหด
ตวัร้อยละ 16.2 จากที�ขยายตวัร้อยละ 8.3 ในปี 2553 อยา่งไรก็ดี การผลิตสาขาเกษตรกรรมขยายตวั
ร้อยละ 6.3 จากที�หดตวัร้อยละ 5.4 ในปีที�ผา่นมา ผลผลิตทางการเกษตรที�สําคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ 
ขา้ว ออ้ย มนัสาํปะหลงั สับปะรด สุกร และกุง้กา้มกรามผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัราชบุรีต่อหวั ใน
ปี พ.ศ. 2554 มีจาํนวน 154,749 บาทต่อคนต่อปี จากจาํนวนประชากรทั6งสิ6นจาํนวน 842,938 คน 

2.1.3 ศกัยภาพการเกษตรจงัหวดัราชบุรี 
 2.1.3.1  ดา้นการเพิ�มผลิต สาขาการเกษตร เป็นสาขาการผลิตที�สําคญัของจงัหวดัราชบุรี
มายาวนาน มีพื6นที�ทาํการเกษตรจาํนวน 1,298,530 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46 ของพื6นที�ถือครองทั6งหมด 
ในพื6นที�ทาํการเกษตรดงักล่าวมีพื6นที�ปลูกพืชไร่และทานา ประมาณ ร้อยละ 17 และ 11 ตามลาํดบั มี
สินคา้เกษตรหลกัที�สําคญั เช่น ขา้วนาปีมีปริมาณผลผลิต 206,559 ตนั มนัสําปะหลงั มีปริมาณ
ผลผลิต 341,234 ตนั สับปะรดปริมาณผลผลิต 115,340 ตนั และกลว้ยไมป้ริมาณผลผลิต 3,615 ตนั 
ทั6งนี6 เนื�องจากจงัหวดัราชบุรีมีพื6นที�ชลประทาน 804,009 ไร่ และมีการใชป้ระโยชน์ 122,425 ไร่ ซึ� ง
เป็นทรัพยากรสําคญัในการเพิ�มผลผลิตในส่วนปศุสัตว ์ จงัหวดัราชบุรีมีจาํนวนสุกรมากที�สุดใน
ประเทศ ประมาณ 1.65 ลา้นตวั มีโคเนื6อประมาณ 36,027 ตวั นอกจากนี6  มีการผลิตนํ6 านมดิบ
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ประมาณ 91,803 ตนั ซึ� งมากที�สุดในกลุ่มจงัหวดั มีสหกรณ์โคนมหนองโพเป็นหน่วยแปรรูปนํ6 านม
ดิบในพื6นที�เพื�อการส่งจาํหน่ายทั�วประเทศ ทาํใหส้ามารถรองรับการเพิ�มผลผลิตของเกษตรกรได ้

วสิาหกิจชุมชนและผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP ในปี 2552จงัหวดัราชบุรี มีสินคา้ OTOP 
ระดบั 5 ดาว จาํนวน 26 รายการ ซึ� งเป็นลาํดบั 4 ของประเทศ และในปี 2553 มีมูลค่าการจาํหน่าย
สินคา้ 321,570,000 บาท จึงเป็นสินคา้ที�จะเพิ�มรายไดใ้ห้จงัหวดัราชบุรี 
 2.1.3.2  ดา้นการกระจายผลผลิต จงัหวดัราชบุรีมีโครงสร้างการผลิตที�สามารถกระจาย
เขา้ไปสู่สาขาอุตสาหกรรม เนื�องจากอุตสาหกรรมในจงัหวดัราชบุรีเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรและ
การแปรรูปอาหาร เช่น โรงสีขา้ว โรงงานนํ6าตาล และผงชูรส โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
นอกจากนี6 จงัหวดัราชบุรียงัมีตลาดกลางสินคา้เกษตรระดบัภาคตั6งอยูใ่นพื6นที� ทาํให้สินคา้เกษตร
ของจงัหวดัราชบุรีสามารถส่งไปถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางและรวดเร็ว 

 
ตารางที� 2.2  จาํนวนเกษตรกรเป้าหมาย และที�บนัทึกในระบบขอ้มูลการขึ6นทะเบียนเกษตรกร 
 จงัหวดัราชบุรี 
 

ลาํดับ อาํเภอ เป้าหมาย (ราย) บันทกึในระบบ (ราย) 

1 เมืองราชบุรี 9,050 9,188 

2 จอมบึง 6,940 6,493 

3 สวนผึ6ง 2,666 2,500 

4 ดาํเนินสะดวก 7,211 7,469 

5 บา้นโป่ง 10,259 9,890 

6 บางแพ 3,173 3,261 

7 โพธาราม 10,547 9,981 

8 ปากท่อ 7,188 5,013 

9 วดัเพลง 1,182 1,008 

10 บา้นคา 4,156 2,695 

รวม 10 อาํเภอ 62,372 57,498 

 

ที�มา:  สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที� 2 จ.ราชบุรี 
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ตารางที� 2.3   เนื6อที�เพาะปลูกขา้วนาปี ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่รายอาํเภอ ของจงัหวดัราชบุรี  
 ปีเพาะปลูก 2556/57 
 

จงัหวดั/อาํเภอ 
เนื6อที�เพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื6อที�เก็บเกี�ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
(15%) 

ผลผลิต
ต่อเนื6อที�
เพาะปลูก 

ผลผลิตต่อ
เนื6อที�เก็บ

เกี�ยว 

ราชบุรี 330,155 327,493 225,863 684 690 

เมืองราชบุรี 67,645 67,342 48,082 711 714 

ปากท่อ 71,542 70,719 50,988 713 721 

วดัเพลง 6,484 6,484 4,707 726 726 

ดาํเนินสะดวก 2,805 2,805 1,966 701 701 

บางแพ 15,542 15,542 10,646 685 685 

บา้นโป่ง 62,602 62,463 44,286 707 709 

โพธาราม 62,506 62,395 44,612 714 715 

จอมบึง 40,511 39,239 20,326 502 518 

สวนผึ6ง 501 494 246 491 498 

บา้นคา 17 10 4 235 400 
 
ที�มา:  สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที� 2.4  เนื6อที�เพาะปลูกขา้วนาปรัง ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่รายอาํเภอ ของจงัหวดัราชบุรี 
 (ขอ้มูล 23 มิถุนายน 2557) 

 

จงัหวดั/อาํเภอ 
เนื6อที�

เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื6อที�
เก็บเกี�ยว 

(ไร่) 

ผลผลิต 
 

(ตนั) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)  
ร้อยละ 

 เนื6อที�เพาะปลูก 
ผลผลิต

ต่อเนื6อที�
เพาะปลูก 

ผลผลิต
ต่อเนื6อที�
เก็บเกี�ยว 

ราชบุรี 268,553 267,915 202,329 753 755 100 

เมืองราชบุรี 57,609 57,443 44,416 771 773 21.45 

ปากท่อ 54,948 54,827 42,420 772 774 20.46 

วดัเพลง 6,425 6,406 4,048 630 632 2.39 

ดาํเนินสะดวก 2,852 2,841 1,817 637 640 1.06 

บางแพ 18,146 18,087 11,940 658 660 6.76 

บา้นโป่ง 60,244 60,158 46,930 779 780 22.43 

โพธาราม 59,363 59,216 44,819 755 757 22.11 

จอมบึง 8,924 8,895 5,908 662 664 3.32 

สวนผึ6ง 42 42 31 738 738 0.02 

บา้นคา  -  -  -   -  -  - 
 
ที�มา:  สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
สรุปรายงานความกา้วหนา้การเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ ปี 2556/57 

การเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ ปี 2556/57 ขอ้มูลตดัยอด วนัที� 27 มีนาคม 2557 พื6นที�ปลูกพืช
ฤดูแลง้ในภาคตะวนัตก 1,693,583.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.22 โดยแยกเป็น 

พื6นที�เพาะปลูกขา้วนาปรังในเขตชลประทาน  1,557,901.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.35  
พื6นที�เพาะปลูกขา้วนาปรังนอกเขตชลประทาน  51,867 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 64.59 
พื6นที�ปลูกพืชไร่ – ผกั ในเขตชลประทาน 44,576 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 20.32 
พื6นที�ปลูกพืชไร่ – ผกั นอกเขตชลประทาน  39,239 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 73.62 
สาํหรับขอ้มูลพื6นที�เพาะปลูกพืชฤดูแลง้รายจงัหวดัสรุปไดด้งันี6  
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จงัหวดัราชบุรี 
 พื6นที�ปลูกขา้วนาปรัง 132,933 ไร่  พืชไร่-ผกั 34,205 ไร่ 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 พื6นที�ปลูกขา้วนาปรัง 280 ไร่  พืชไร่-ผกั 452 ไร่ 
จงัหวดัสมุทรสาคร 
 พื6นที�ปลูกขา้วนาปรัง 7,654.25 ไร่  พืชไร-ผกั 895 ไร่ 
จงัหวดันครปฐม 
 พื6นที�ปลูกขา้วนาปรัง 385,859 ไร่  พืชไร่-ผกั 6,149 ไร่ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 พื6นที�ปลูกขา้วนาปรัง 878,030 ไร   พืชไร่-ผกั 1,890 ไร่ 
จงัหวดักาญจนบุรี    
 พื6นที�ปลูกขา้วนาปรัง 203,078 ไร่   พืชไร่-ผกั 31,764 ไร่ 
จงัหวดัเพชรบุรี     
 พื6นที�ปลูกขา้วนาปรัง 244 ไร่   พืชไร่-ผกั 1,560 ไร่ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    
 พื6นที�ปลูกขา้วนาปรัง 1,690 ไร่   พืชไร่-ผกั 7,144 ไร่ 

 
ที�มา:  สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที� 2 จงัหวดัราชบุรี 

 
2.1.4 วสิัยทศัน์และยทุธศาสตร์ดา้นการเกษตร (แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ.2557-2560) 

วสิัยทศัน์การพฒันาจงัหวดั 
 “ผูน้าํเกษตรปลอดภยั มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู ่และใชทุ้นทางปัญญาสร้างรายได”้ 
พนัธกิจ 
1. ดาํเนินการยกระดบัคุณภาพ และมาตรฐานสินคา้และบริการให้เป็นสินคา้มีคุณภาพ 

ปลอดภยั และเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั 
2. พฒันาครอบครัวและชุมชนให้เขม้แข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มเพื�อการเป็นเมืองที�น่าอยู ่
3. เป้าประสงคโ์ดยรวม ประกอบดว้ย ผลผลิตทางการเกษตรต่อหน่วยเพิ�มขึ6น และได้

รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั สินคา้ที�เกิดจากความคิดสร้างสรรคไ์ดรั้บการสร้างมูลค่าเพิ�มเชิง
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เศรษฐกิจมากขึ6น รายไดจ้ากการท่องเที�ยวเพิ�มขึ6น คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ6น มีการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�มีประสิทธิภาพ 

4.ประเด็นยทุธศาสตร์ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที� 1 พฒันาสินคา้เกษตรปลอดภยั เพื�อเพิ�มมูลค่าการผลิต 
ให้ความสําคญักบัการดาํเนินการยกระดบัการผลิตสินคา้จงัหวดัราชบุรี โดยการสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจและยกระดบัความเชี�ยวชาญแก่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร กลุ่มอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน ผูป้ระกอบการ โดยการนาํเทคโนโลยีที�เหมาะสมมาใช้ในการพฒันากระบวนการผลิต เพื�อ
ลดตน้ทุนการผลิต การใชพ้ลงังานทดแทน พฒันามาตรฐานการผลิตให้สินคา้และบริการที�สําคญั
ของจงัหวดัราชบุรีเป็นที�ยอมรับของตลาดและผูบ้ริโภค เช่น สินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 

1) พฒันาโครงสร้างทางดา้นการเกษตรปลอดภยั 
2) พฒันาตราสินคา้และบรรจุภณัฑเ์พื�อเพิ�มมูลค่า 
3) ส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิต 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิตของชุมชน/

วสิาหกิจชุมชน 
5) พฒันาและขยายช่องทางสินคา้เกษตรปลอดภยัทั6งในและต่างประเทศ 
6) พฒันาศกัยภาพการแข่งขนัเพื�อเตรียมความพร้อมสู่ AEC 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว และเพิ�มมูลค่าผลผลิต
เชิงสร้างสรรค ์

ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(Creative Economy) จากสินคา้บริการและ
การท่องเที�ยว ตลอดจนสนบัสนุนบุคลากรที�มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกัษะทางศิลปะในการ
สร้างสรรค์งานที�มีคุณค่า การใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาสร้างมูลค่าเพิ�มสินคา้และ
บริการ โดยการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู ้ประกอบการท่องเที�ยว ผู ้ผลิต
สินคา้ OTOP งานฝีมือและหตัถกรรม ศิลปะการแสดงพื6นบา้น และงานสถาปัตยกรรม 

1) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
2) พฒันาและขยายการตลาดทั6งในและต่างประเทศ 
3) พฒันาการบริการเพื�อยกระดบัมาตรฐานการท่องเที�ยวโดยคงเอกลกัษณ์เดิมไว ้
4) พฒันาเส้นทางการท่องเที�ยวเชิงนิเวศและวถีิชุมชน 
5) สร้างเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม และส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
 ท่องเที�ยว 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที� 3 พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขม้แขง็ 
ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการส่งเสริมใหมี้การนอ้มนาํแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางการดาํรงชีวิตการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็งพึ�งตนเองได ้องค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้ มีสุขภาวะเหมาะสม การบงัคบัใช้กฎหมาย
ทั�วถึงและเป็นธรรม สร้างวนิยัทางสังคม สร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น แกไ้ขปัญหาการ
วา่งงาน แกไ้ขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี�ยง 

1) พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ประชาชน 
2) พฒันาระบบโครงสร้างพื6นฐาน เพื�อส่งเสริมคุณภาพชีวติดา้นกายภาพ 
3) พฒันาองคก์รชุมชนเพื�อการพึ�งตนเองอยา่งย ั�งยนื 
4) เพิ�มโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาที�มีคุณภาพทั6งใน-นอกระบบและตามอธัยาศยั 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที� 4 พฒันาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่
ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างบูรณา

การ เพิ�มพื6นที�ป่าและพื6นที�สีเขียว ระบบเตือนภยั การบริหารจดัการนํ6 าการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย
ลดมลพิษทางนํ6า ทรัพยากรถูกใชอ้ยา่งย ั�งยนืรู้คุณค่า ปรับสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ให้เป็นเมืองน่า
อยู ่

1) ส่งเสริมการเพิ�มพื6นที�สีเขียวและ ธนาคารตน้ไม ้
2) ปราบปรามและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งเป็นระบบ 
3) พฒันากลไกการบริหารจดัการ และระบบสารสนเทศทรัพยากรนํ6าแบบบูรณาการ 
4) อนุรักษ ์พฒันาและฟื6 นฟูแหล่งนํ6า เพื�อเป็นแหล่งนํ6าตน้ทุนและเพิ�มประสิทธิภาพการ
  กระจายนํ6า 
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (แห่ง 
  ประเทศไทย) และภาคเอกชนใหมี้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที� 5 พฒันาการบริหารจดัการและเสริมสร้างความมั�นคง 
ให้ความสําคญัในการเสริมสร้างสภาวะแวดลอ้มที�สันติสุข การสร้างความสมานฉนัท์

และสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมทุกระดับลดความเสี� ยงผลกระทบจากภัยคุกคาม ตลอดจนการ
พฒันาการบริหารจดัการใหห้น่วยงานในจงัหวดัราชบุรีเป็นองคก์รที�มีสมรรถนะสูง 

1) ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
2) สนบัสนุนกิจกรรมเกี�ยวกบัโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริในทุกมิติ 
3) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความตระหนกัในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
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4) ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองและแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย 
5) พฒันาคุณภาพการบริหารภาครัฐ 
 

ที�มา:  สาํนกังานจงัหวดัราชบุรี 
 

2.1.5 ทิศทางการพฒันาการเกษตรจงัหวดัราชบุรี  
ทิศทางการพฒันาการเกษตรจงัหวดัราชบุรี ก้าวสู่ผูน้าํเกษตรปลอดภยัของอาเซียน 

(นิสิต จนัทร์สมวงศ์, 2557) จากการจดังานแถลงข่าวเรื�อง “การเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย 
เริ�มตน้ใหม่ฤดูการผลิต จงัหวดัราชบุรี” โดยจงัหวดัราชบุรีมีนโยบายสาํคญัอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่  

ประการแรก นโยบายเกษตรโซนนิ�ง คือ การปลูกพืชในพื6นที�ที�เหมาะสม ซึ� งจงัหวดั
ราชบุรีมีพืชสําคญัอยู ่7 ชนิด ประกอบดว้ย ขา้ว มนัสําปะหลงั ยางพารา ออ้ยโรงงาน ขา้วโพดเลี6ยง
สัตว ์ลาํไย และมะพร้าว มีปศุสัตวอ์ยู ่4 ชนิดไดแ้ก่ โคเนื6อ โคนม สุกร และไก่เนื6อ สินคา้ประมงมี 2 
ชนิด การเพาะเลี6 ยงสัตวน์ํ6 าจืด และกุ้งทะเล จงัหวดัราชบุรีได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกพืชใน
พื6นที�ที�เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื�อใหผ้ลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดผ้ลผลิตต่อไร่สูงขึ6น เลี6 ยงสัตวห์รือทาํ
การประมงใหไ้ดผ้ลผลิตที�มีคุณภาพมากขึ6น จาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตรไดดี้มากขึ6น และสามารถ
ลดปัญหาราคาตกตํ�าเนื�องจากผลผลิตล้นตลาด นี�เป็นนโยบายสําคญัที�จะส่งเสริมให้เกษตรกรใน
จงัหวดัราชบุรีปลูกพืชเหมาะสมกบัพื6นที� เหมาะสมกบัคุณภาพดิน เหมาะสมกบัปริมาณนํ6 าครับ ผม
เชื�อวา่ถา้ทาํไดจ้ะส่งผลใหเ้กษตรกรชาวราชบุรี มีคุณภาพชีวติและความเป็นอยูที่�ดีขึ6น 

ประการที�สอง โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ซึ� งเป็นโครงการที�
สอดคลอ้งกบัการขบัเคลื�อนยทุธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล ที�ให้ความสําคญักบัการผลิตที�เป็นมิตร
กบัสิ�งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 6 จงัหวดั ของประเทศ ที�มีศกัยภาพ
และมีความโดดเด่นในการผลิตสินคา้ทางการเกษตร เพื�อกา้วไปสู่ “ความเป็นครัวโลก” จงัหวดั
ราชบุรีได้มีการกาํหนดพื6นที�ให้เป็นพื6นที�สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม โดยพฒันาพื6นที�ให้เป็นพื6นที�
เกษตรปลอดภยั ปราศจากมลพิษรบกวน มีการจดัการของเสียอยา่งเป็นระบบ มีการพฒันาสินคา้ที�มี
คุณภาพดา้นความมาตรฐานในความปลอดภยัไม่มีสารพิษตกคา้ง เนน้การผลิตในระดบัตน้นํ6 า ให้ได้
สินคา้ที�มีคุณภาพมีความปลอดภยั ปราศจากสารเคมี ในระดบักลางนํ6 า เน้นการแปรรูปจากสินคา้
เกษตรปลอดภยั การจาํกดัของเสียโดยนาํไปเป็นพลงังานทดแทน และในระดบัปลายนํ6 า ส่งเสริมให้
เกิดการจาํหน่ายพืชผล ผกัปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย ์โดยใชต้ราสินคา้ “Ratchaburi Premium” 
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2.2 แนวคิด ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง  
2.2.1 แนวคิดการเปลี�ยนแปลงทางทศันคติ (Zanna & Rempel, 1988) สรุปวา่สิ�งที�จะทาํให้

บุคคลเปลี�ยนทศันคติไดน้ั6น ตอ้งมีขอ้มูลที�สอดคลอ้งและตรงกนัเพื�อให้แต่ละบุคคลเกิดการเปลี�ยน
ทศันคติต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ไดแ้ก่ การรับรู้ (Cognition) สิ�งที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งนั6น (Affect) และ
พฤติกรรมในอดีตของแต่ละบุคคล (Past) ซึ� ง (Kim & Hunter, 1993) ไดก้ล่าววา่ การเปลี�ยนทศันคติ
อาจไม่ไดน้าํไปสู่การเปลี�ยนพฤติกรรมโดยตรง แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมที�กระทาํอยา่งตั6งใจนั6น
เป็นสื�อกลางเชื�อมความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและพฤติกรรมที�แสดงออก โดยพฤติกรรมอย่าง
ตั6 งใจนั6นคือความเต็มใจที�จะกระทาํหรือเกี�ยวข้องในหลายๆ พฤติกรรม ซึ� งหมายความว่าเมื�อ
ต้องการให้เ กิดการเปลี� ยนทัศนคติพร้อมกับการเปลี� ยนพฤติกรรมด้วยนั6 น ต้องเน้นไปที�
ผลประโยชน์ของการกระทาํพฤติกรรมนั6นๆ เน้นที�ความเหมาะสมทางสังคมในการทาํพฤติกรรม
นั6นๆ และเนน้ไปยงัผลกระทบดา้นบวกของพฤติกรรมนั6นๆ ดว้ยเช่นกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 2.4  แนวคิดการเปลี�ยนแปลงทางทศันคติ (Zanna & Rempel, 1988) 
 

2.2.2 ทฤษฎีองค์ความรู้ทางดา้นสังคม (Bandura, 1986) เป็นทฤษฎีที�ศึกษาพฤติกรรมส่วน
ใหญ่ของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ส่วนหนึ�งของบุคคล เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง และ
อีกส่วนหนึ� งจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอื้�น ซึ� งถือว่าเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ
เรียนรู้จากตวัแบบ (Observational Learning or Modeling) โดยพฤติกรรมของบุคคลมิไดถู้กผลกัดนั
โดยพลงัภายใน (Inner Force) ไม่ไดถู้กปรับแต่งอย่างอตัโนมติั (Automatically Shaped) แต่ถูก
ควบคุมโดยสิ�งเร้าจากปัจจยัภายนอก (External Stimuli) แบนดูราอธิบายวา่ พฤติกรรมของบุคคล
เกิดขึ6นโดยการปฏิสัมพนัธ์ที�ขึ6นต่อกนัจากองคป์ระกอบ | ส่วน (Triadic Reciprocally) ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล (Personal factors) สิ�งแวดลอ้ม (Environmental) และพฤติกรรมที�แสดงออก (Behavior) 

 
 

Cognition 

Affect 

Past 

Attitude 
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ภาพที� 2.5  โมเดลทฤษฎีองคค์วามรู้ทางดา้นสังคม 
 

2.2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) นาํเสนอโดย (Ajzen, 
1991) โดยมีการพฒันาทฤษฎีตั6งแต่ ปี 1985 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ที�
พฒันามาจากทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ (Ajzen & Fishbein, 
1975) ทฤษฎีอธิบายวา่ การแสดงพฤติกรรมของมนุษยจ์ะเกิดจากการชี6นาํโดยความเชื�อ 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ประการแรก ความเชื�อเกี�ยวกบัพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ประการที�สอง ความเชื�อ
เกี�ยวกบักลุ่มอา้งอิง (Normative beliefs) และประการสุดทา้ย ความเชื�อเกี�ยวกบัความสามารถในการ
ควบคุม (Control beliefs) ซึ� งความเชื�อแต่ละตวัจะส่งผลต่อตวัแปรต่างๆ (Ajzen, 1991; Armiage 
and Coner, 2007; Grizzell, 2007) โมเดลของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที�สําคญัประกอบดว้ย 3 
ส่วน ไดแ้ก่ 

เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior หรือ AB) เป็นการประเมินใน
ทางบวกหรือลบต่อการกระทาํนั6นๆ จดัได้ว่า เจตคติต่อพฤติกรรม (AB) เป็นปัจจยัส่วนบุคคล 
(Personal Factors) ถ้าบุคคลมีความเชื�อว่าการทาํพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมี
แนวโนม้ที�จะมีทศันคติที�ดีต่อพฤติกรรมนั6น ในทางตรงขา้ม หากมีความเชื�อวา่การทาํพฤติกรรมนั6น
แลว้จะไดรั้บผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที�จะมีทศันคติที�ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั6น (Attitude toward 
the behavior) และเมื�อมีทศันคติทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรือตั6งใจ (Intention) ที�จะแสดงพฤติกรรม
นั6น 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm หรือ SN) เป็นบุคคลหนึ� งที�เลียนแบบ
พฤติกรรมจากอีกบุคคลหนึ� งที�มีความสําคญัและไดรั้บการยอมรับ และหากเป็นบุคคลนั6นมีความ
ตอ้งการที�จะกระทาํสิ�งใดก็ตามตาม จะส่งผลต่อให้บุคคลอีกกลุ่มหนึ�งมีแนวโนม้ที�คนจะคลอ้ยตาม
และทาํตามดว้ยการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control 
หรือ PBC) เป็นการรับรู้ของบุคคลวา่ เป็นการยากหรือง่ายที�จะทาํพฤติกรรมนั6นๆ ถา้บุคคลเชื�อวา่ มี
ความสามารถที�จะกระทาํพฤติกรรมในสภาพการณ์นั6นได ้และสามารถควบคุมให้เกิดผลดงัตั6งใจ 
เขาก็มีแนวโนม้ที�จะทาํพฤติกรรมนั6น 

Behavior 

Personal factors Environmental 
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การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control หรือ 
PBC) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่า เป็นการยากหรือง่ายที�จะทาํพฤติกรรมนั6นๆ ถ้าบุคคลเชื�อว่า มี
ความสามารถที�จะกระทาํพฤติกรรมในสภาพการณ์นั6นได ้และสามารถควบคุมให้เกิดผลดงัตั6งใจ 
เขาก็มีแนวโนม้ที�จะทาํพฤติกรรมนั6น 

 

 
ภาพที� 2.6  โมเดลทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 
2.3 การปรับตัวของภาคเกษตรในต่างประเทศหลงัการเปิดการค้าเสรี  

2.3.1 การปรับตวัของเกษตรกรเมก็ซิโก 
การเปิดการคา้เสรีขา้วโพดในประเทศเมก็ซิโก สาํหรับประเทศเมก็ซิโกนั6นขา้วโพดเป็น

พืชสําคญัในภาคการเกษตร ซึ� งการเปิดการคา้เสรีทาํให้ราคาที�ดินตํ�าลง เมื�อราคาที�ดินลดตํ�าลง
เกษตรกรที�ไดน้าํที�ดินไปคํ6าประกนัจึงมีเครดิตนอ้ยลงตามมา ซึ� งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการกูย้ืมเงิน
โดยนาํที�ดินเป็นหลกัประกนั  
 นอกจากนี6  (Levy & Wijnbergen, 1992) ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัการส่งผา่นปัญหาใน
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ พบวา่ ผลกระทบจากการเปิดการคา้เสรีในเม็กซิโกส่งผลให้ผลผลิตมีราคา
ถูกลง ทาํให้เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพดน้อยลงเพราะไม่คุม้ค่า ดงันั6นปัญหาตามมา คือ ความ
ตอ้งการดา้นแรงงานจึงน้อยลง กระทบไปจนถึงค่าแรงภาคการเกษตรก็ถูกลงเพราะกาํไรที�ลดลง
นั�นเอง 
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 เกษตรกรที�เป็นผูรั้บจา้งทาํการเกษตรจะไดรั้บผลการทบจากค่าแรงที�ถูกลง และอตัรา
การจา้งงานที�ต ํ�าลง ส่งผลให้แรงงานออกจากภาคการเกษตร มากไปกวา่นั6นเกษตรกรที�เป็นเจา้ของ
ที�ดินและมีการจา้งแรงงานร่วมดว้ยนั6นจะไดรั้บผลกระทบเป็นเท่าตวั เนื�องจากราคาที�ดินที�ถูกลง
และแรงงานจะมีการปฏิเสธการทาํงานเพราะค่าจา้งที�ไดต้ ํ�าลง ในส่วนของเกษตรกรที�อยู่นอกเขต
ชลประทานจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนใด รวมถึง
เกษตรกรที�อยูใ่นเขตชลประทานก็ไดรั้บกาํไรลดลงเช่นกนั 
 จากปัญหาและผลกระทบการเปิดการคา้เสรีในประเทศเม็กซิโกทาํให้ภาคเกษตรมีการ
ปรับตวัไปในทิศทาง ดงันี6  

1) เกษตรกรจะทิ6งภาคการเกษตร และเปลี�ยนความคิดที�จะไม่ทาํการเกษตรต่อไป 
2) เกษตรกรและแรงงานภาคการเกษตรจะมีการอยูร่วมกนัอยา่งเป็นกระจุกและอพยพ

เขา้เมือง ส่งผลให้แรงงานในเมืองไดรั้บผลกระทบแบบเป็นลูกโซ่ โดยค่าแรงในเมืองจะตํ�าลงอยา่ง
ต่อเนื�อง ทาํใหค่้าจา้งเฉลี�ยของภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 5 

 ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัโปรแกรมช่วยเหลือเกี�ยวกบัวิธีการรักษาผลผลิตทางการเกษตรให้
ไดเ้ท่าเดิม ไดแ้ก่ 

 1) ใหค้วามรู้โดยการฝึกอบรมใหก้บัเกษตรกรเพื�อเพิ�มรายไดใ้หม้ากขึ6น  
 2) ใหภ้าครัฐบาลส่งเสริมระบบชลประทานเพื�อเพิ�มผลผลิตทางการเกษตร เช่น การเพิ�ม

มูลค่าที�ดินที�อยูน่อกเขตชลประทาน  
 จากขอ้เสนอแนะในขอ้ 2 หากรัฐบาลมีการลงทุนในระบบชลประทานสิ�งที�รัฐบาลจะ

ไดรั้บในช่วงเปลี�ยนถ่ายการคา้เสรี จะส่งผลให้แรงงานในชนบทมีงานก่อสร้างทาํ เพื�อเป็นการลด
ปัญหาการยา้ยเขา้เมือง ซึ� งก่อนหนา้นี6 เกษตรกรที�อยูน่อกเขตชนบทไดใ้ชร้ะบบพึ�งพาฝน นอกจากนี6
ยงัเป็นการลดความเสี�ยงในการปลูกพืช ซึ� งทาํให้ที�ดินที�อยู่นอกเขตเหล่านี6 ปลูกพืชไดห้ลากหลาย
มากขึ6น อีกทั6งพื6นที�ในเขตชลประทานเหล่านี6 ยงัมีความตอ้งการดา้นแรงงานทางการเกษตรมากกวา่
นอกเขตชลประทาน ถึง 2.4 เท่า ซึ� งทาํให้แรงงานจะไม่รวมตวักนัเป็นกระจุกและลดปัญหาการ
อพยพเขา้เมืองไดด้ว้ย 

2.3.2 การปรับตวัของเกษตรกรฟิลิปปินส์ - สหภาพยโุรป  
การเปิดการคา้เสรี ระหวา่ง ฟิลิปปินส์ - สหภาพยุโรป เกี�ยวกบัผลกระทบและโอกาส

รวมถึงผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ6นกับภาคการเกษตรของประเทศฟิลิปปินส์นั6นอยู่ในวงที�จาํกัด
ประเด็นแรก เนื�องจากฟิลิปปินส์ไม่ไดมี้การซื6อขายสินคา้ทางการเกษตรกบัสหภาพยุโรปเท่าใดนกั
ประเด็นที�สอง การไหลเขา้มาของผลผลิตสหภาพยโุรปในลกัษณะคลา้ยเป็นการทาํใหเ้กิดการสมดุล
ของทั6งสองประเทศ โดยภาพรวมการเปิดการคา้เสรีระหวา่ง ฟิลิปปินส์ - สหภาพยุโรป นั6นยงัไม่ได้
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รับประโยชน์เท่าใดนกัในภาคการเกษตร ดงันั6นจากผลการวิจยัครั6 งนี6 จึงพบว่าเกษตรกรไม่ไดรั้บ
ผลกระทบที�มากมาย  
 นอกจากนี6 การเปิดการคา้เสรี ระหว่าง ฟิลิปปินส์ - สหภาพยุโรป โดย (Briones & 
Galang, 2014) ไดท้าํการศึกษาในเรื�องหลกัเกี�ยวกบั สภาพการเกษตรปัจจุบนั และศึกษาการคา้เสรี
ระหวา่งประเทศอื�นๆ กบัสหภาพยุโรปเพื�อดูวา่มีการส่งออกและนาํเขา้สินคา้อะไรบา้ง และมีความ
คลา้ยคลึงกบัฟิลิปปินส์หรือไม่ จากการศึกษา พบวา่ สินคา้ที�ส่งไปขายเทียบระหวา่งฟิลิปปินส์กบั
สหภาพยโุรป ทาํใหผู้ข้ายในฟิลิปปินส์ไดต้ลาดที�ใหญ่ขึ6น และมีโอกาสขายสินคา้ไดใ้นราคาดีขึ6นแต่
ผูบ้ริโภคในฟิลิปปินส์อาจประสบกบัปัญหาสินคา้ขาดแคลน และตอ้งแย่งสินคา้กบัผูบ้ริโภคใน
สหภาพยุโรป นอกจากนี6 สําหรับสินค้าที�นําเข้ามาจากสหภาพยุโรป ผูผ้ลิตทางการเกษตรใน
ฟิลิปปินส์จะเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กบัผูส่้งออกของสหภาพยุโรป รวมถึงราคาสินคา้อาจลดลง 
แต่ส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคซึ� งจะได้รับประโยชน์จากการที�ราคาสินคา้ลดลง และมีสินคา้ให้เลือกใน
ตลาดมากขึ6นซึ� งมาจากผูจ้ดัจาํหน่ายของสหภาพยโุรป  
 งานวิจยันี6 ไดศึ้กษาตวัอย่างจากงานวิจยัที�ผา่นมา โดยปัจจยัที�ทาํการศึกษา มีดงันี6  ขนาด
ตลาด พื6นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบการขนส่ง ขนาดการซื6อขาย โครงสร้างการกีดกนัทางการคา้ 
พบวา่ โครงสร้างพื6นฐานในพื6นที�ของฟิลิปปินส์และสหภาพยุโรป ไม่ไดอ้ยูติ่ดกนั ดงันั6นการขนส่ง
ตอ้งพึ�งพาทางนํ6าและทางอากาศ จึงทาํใหมี้ตน้ทุนทางการขนส่งสูง ทาํใหสิ้นคา้ทางการเกษตรหลาย
อยา่งถูกกีดกนัไปในตวั เช่น ของสด อาหารแช่แข็ง ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที�สามารถอยูไ่ดน้าน
และส่งไปทางเรือไดก้็จะสามารถมีโอกาสการคา้ที�มากกวา่ 
 จากการศึกษาการเปิดการคา้เสรีในฟิลิปปินส์ - สหภาพยุโรป สามารถสรุปการปรับตวั
ภาคเกษตร ดงันี6  

1) เกษตรกรในฟิลิปปินส์ยงัไม่มีการปรับตวัแต่อย่างใด เนื�องจากสินคา้ที�เกษตรกร
สามารถปลูกไดเ้องมีการตั6งกาํแพงภาษีไวแ้พงเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดการแข่งขนัขึ6น เช่น ขา้ว และ
ออ้ย 

2) เกษตรกรจะหนัไปปลูกสินคา้หลกัที�ส่งออกของฟิลิปปินส์ เช่น นํ6 ามนัมะพร้าว และ
สัตวน์ํ6า เช่น ปลา รวมถึงผลไม ้ไดแ้ก่ กลว้ย สับปะรด 
 การเปิดการคา้เสรีฟิลิปปินส์ กบั สหภาพยุโรป ในส่วนของผลกระทบดา้นลบ ยงัไม่มี
การแสดงผลออกมาให้เห็นชัดเจนมากนัก แต่จากโมเดลจาํลองผลการวิจยั พบว่า ปัญหาความ
ยากจนจะลดลง โดยเฉพาะในชนบทจะมีการลดลงมากกวา่ในเมือง ทาํให้ครัวเรือนหลุดพน้จากขีด
ความยากจนมากขึ6น เนื�องจากครัวเรือนชนบทส่วนใหญ่มีการเกี�ยวขอ้งกบัภาคการเกษตร มากไป
กว่านั6นดชันีความยากจนโดยรวมลดลงจากร้อยละ 26.3 เป็นร้อยละ 26 และลดช่องว่างระหว่าง
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ความจนลง สรุปได้ว่า เกษตรกรในครัวเรือนที�อยู่ต ํ�ากว่าเกณฑ์ความยากจนจะได้รับประโยชน์
สูงสุด เนื�องจากค่าจา้งในภาคแรงงานการเกษตรจะสูงขึ6น โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ สูงขึ6นร้อยละ 
0.44 แรงงานมีฝีมือ สูงขึ6นร้อยละ 0.43 ในขณะที�การเพิ�มขึ6นของค่าแรงนี6ก็ไม่ไดท้าํให้ค่าใชจ่้ายใน
การบริโภคนั6นสูงขึ6น  

2.3.3 การปรับนโยบายการเกษตรในสหรัฐอเมริกา 
 การเปลี�ยนแปลงของนโยบายการเกษตรในสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน
และภายนอกประเทศที�มีส่วนในการกระตุน้ รวมถึงการลดค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือลง ซึ� งเป็นการ
เพิ�มแรงกดดนัในการปรับตวัทางเศรษฐกิจในภาคส่วนนี6   
 ปัจจุบนันโยบายการเกษตรของสหรัฐอเมริกาไม่ไดเ้น้นที�การเขา้ไปความช่วยเหลือใน
การปรับเปลี�ยนนโยบาย แต่ได้ใช้โปรแกรมการปฏิรูปทางดา้นเกษตรกรรมซึ� งโปรแกรมนี6 ไดถู้ก
รวมเป็นส่วนหนึ� งของกฎหมายการคา้ของสหรัฐอเมริกา ยงัคงมุ่งเน้นไปที�การสร้างรายได้แบบ
ดั6งเดิม (Blandford & Boisvert, 2004) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของนโยบายการเกษตร
ปัจจุบนัที�จะรองรับการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ� งเกิดขึ6นจากการเปลี�ยนนโยบายการเกษตรและ
การคา้ภายในประเทศ โดยการวดัใน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1.การลดลงของมูลค่าสินทรัพย ์
 2.ทรัพยากรมนุษย ์
 3.ความยากจนอยา่งถาวร 
 จากการเปลี�ยนนโยบายการเกษตรและการคา้ภายในประเทศ การผลการศึกษายงัพบว่า
การประมาณค่าใชจ่้ายสรุปไดว้า่หลงัจากระยะเริ�มแรกซึ� งมีการชดเชยการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายของนโยบายปฏิรูปใหม่จะลดจากนโยบายเดิมมาก การติดตามผลกระทบหลงัการปฏิรูป
นโยบาย รัฐบาลกลางมีการให้การสนบัสนุนการจดัการความเสี�ยงโดยมี (Farm Service Agency: 
FSA) เป็นตวัช่วยในดา้นให้ความรู้ ฝึกอบรม จดัหาเงินทุน การดาํเนินงานต่างๆ เพื�อสอดคลอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล ซึ� งทาํใหร้ายไดฟ้าร์มเพิ�มขึ6นถึงร้อยละ 4 
 กระทรวงเกษตรมีการประกนัพืชผล ตามที�กาํหนดตามโครงการ 15 รัฐ โปรแกรมการ
จดัการทกัษะใหก้บักลุ่มเกษตรกร แบ่งเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การควบคุมค่าใชจ่้าย การกระตุน้ตลาด 
และกลยทุธ์ทางการเงิน ซึ� งสหรัฐมีนโยบายลดการสนบัสนุนภาคการเกษตรลงทั6งทางตรง เช่น การ
แทรกแซงราคาสินคา้และทางอ้อม เช่น การออกนโยบายต่างๆ เพื�อลดต้นทุนการผลิตและการ
จาํหน่าย แต่ทั6งนี6กาํลงัจะมีการยกเลิกการช่วยเหลือภายในประเทศ นโยบายที�มีปัจจุบนัเนน้ไปที�การ
ดูแลค่าแรงในภาคการเกษตรเท่านั6น  
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 องคป์ระกอบที�สาํคญัของนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การชดเชยการลดลงของราคาที�ดิน ควรมีการจ่ายเงินชดเชยให้ผูถื้อครองที�ดิน 

เนื�องจากหลงัเปลี�ยนนโยบายแลว้ ราคาที�ดินลดตํ�าลง 
2. การพฒันาคุณภาพชีวิต เมื�อเปลี�ยนนโยบาย เกษตรกรตอ้งการความรู้ความสามารถ

ในการจดัการเพิ�มมากขึ6นเพื�อลดตน้ทุนการผลิตและเพิ�มผลกาํไร หรือไม่เช่นนั6นอาจถึงขั6นตอ้งออก
จากภาคเกษตรกรรม 

3. การจ่ายเงินชดเชยผูที้�ยงัคงยากจนอยูห่ลงัจากการเปลี�ยนแปลง แต่ถึงแมมี้การจ่ายเงิน
ชดเชยในการช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาเหล่านี6 ไดอ้ยู่ดี ทางที�เหมาะสมคือการให้ความรู้
และพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

2.3.4 ระเบียบวธีิการแบบคิว (Q-Methodology) 
 ระเบียบวิธีการแบบคิว เป็นวิธีการหาขอ้มูลและเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัความคิดเห็น เจตคติ 
และลกัษณะท่าทางดา้นจิตวิทยาของบุคคลอีกแบบหนึ� ง ผูที้�คิดคน้และพฒันาระเบียบวิธีการนี6 คือ    
วิลเลียม สตีเฟนสัน (William Stephenson, 1953) ซึ� งกล่าวไวว้า่ ระเบียบวิธีการแบบคิวสามารถใช้
วดัพฤติกรรมของมนุษยด์า้นต่างๆ การระลึกถึงเรื�องราวประสบการณ์ในอดีต การนึกคิดที�สะทอ้น
ระบบประสาท ระเบียบวิธีการนี6  นนันาลลี (Nunnally) ไดน้าํมาอธิบายรายละเอียดเพิ�มเติมในปี 
1959  
 ระเบียบวิธีการแบบคิวเป็นวิธีพยายามจดัอนัดบัของขอ้ความหรือสิ�งซึ� งแสดงถึงความรู้สึก
และเจตคติที�มีต่อสิ�งที�ตอ้งการทราบ (เป็นของบุคคลมากกว่าระหวา่งบุคคล) โดยบนัทึกขอ้ความ
หรือสิ�งนั6นลงในบตัร จากนั6นก็นาํบตัรมาแยกเป็นกองๆโดยมากมกัแยกเป็น 9 หรือ 11 กอง การ
จาํแนกเป็นกองๆ นั6น แต่ละกองจะแทนค่ามาตราจากสูงสุดไปตํ�าสุด ซึ� งการกระทาํเช่นนี6 จะทาํให้
ทราบเจตคติหรือความคิดเห็นของผูต้อบวา่อยูใ่นลกัษณะใด 
 ขอ้ดีและขอ้บกพร่องของระเบียบวธีิการแบบคิว (วรัิช วรรณรัตน์, 2557) 
1.  ขอ้ดี 

 1)  มีความสัมพนัธ์กบัทฤษฎี ทาํใหน่้าเชื�อถือ 
 2)  ผูต้อบจะรู้สึกมีความเพลิดเพลินในการตอบ เพราะดูเป็นจริง ทา้ทาย น่าคิด และน่า
ทาํโดยผูถู้กวดัพึงพอใจใหข้อ้มูลมากกวา่วธีิอื�น 

 3)  สามารถใชว้ธีิการวเิคราะห์ความแปรปรวนและความสัมพนัธ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.  ขอ้บกพร่อง 

 1)  เป็นการลาํบากที�จะใหผู้ต้อบจาํนวนมากตอบครั6 งเดียวพร้อมๆ กนั 
 2)  ลาํบากในการคิดคาํนวณ ถา้มีขอ้ความมากๆ และผูต้อบจาํนวนมาก 
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 3)  มีลกัษณะเป็นการบงัคบัความอิสระในการตอบ เช่น ถา้ใหจ้ดั 5 อนัดบั เมื�อจดัอนัดบั 
1, 2, 3 และ 4 แลว้ บตัรหรือขอ้ความที�เหลือจะตอ้งเป็นอนัดบั 5 
 อย่างไรก็ตาม ระเบียบวิธีการแบบคิวสามารถนาํไปใช้ในการคน้ควา้ทางการศึกษา 
สํารวจเจตคติ ความคิดเห็น การคน้ควา้อื�นๆ ทางดา้นสังคมวิทยา จิตวิทยา การศึกษาทางการแพทย์
นอกจากนั6นการวิเคราะห์ก็สามารถใช้วิธีการวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัความแปรปรวน 
การหาความสัมพนัธ์ การเปรียบเทียบคุณสมบติัของกลุ่ม สามารถทาํการวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการวิเคราะห์ตวัประกอบได ้ดงันั6นระเบียบวิธีการแบบคิวจึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิธี
หนึ�งที�ใชก้นัอยูแ่พร่หลาย 
 
2.4 สรุปผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรเมื�อเปิดการค้าเสรี 

2.4.1 เปรียบเทียบผลกระทบของเกษตรกรในประเทศเม็กซิโก และเกษตรกรในประเทศ
ฟิลิปปินส์-สหภาพยโุรป 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบผลกระทบจากการเปิดการคา้เสรีของเกษตรกรในประเทศ
เมก็ซิโก และเกษตรกรในประเทศฟิลิปปินส์-สหภาพยโุรป เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเกี�ยวกบั
ผลกระทบต่อเกษตรกรไทยเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสรุปผลกระทบจากการเปิด
การคา้เสรี ตามตารางที� 2.5 
 
ตารางที� 2.5  เปรียบเทียบผลกระทบของเกษตรกรในประเทศเมก็ซิโก และเกษตรกรในประเทศ 
 ฟิลิปปินส์-สหภาพยโุรป 

ผลกระทบต่อภาคเกษตร 

ประเทศเม็กซิโก   ประเทศฟิลปิปินส์ – สหภาพยุโรป 

1) เ ก ษ ต ร ก ร มี ก า ร ป ลู ก ข้า ว โ พ ด น้ อ ย ล ง
เนื�องจากราคาถูกลง ผลผลิตที�เขา้มาแข่งขนั
หลงัการเปิดการคา้เสรีมากขึ6นเรื�อยๆ ทาํให้
ราคาถูกลง 

2) ผลกระทบต่อราคาแรงงานภาคการเกษตรที�
ถูกลง เนื�องจากผลผลิตราคาถูกลง  

3) ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร า ค า ที� ดิ น ทั6 ง ใ น เ ข ต
ชลประทานและนอกเขตชลประทานถูกลง   

1) ผลกระทบในภาพรวมดา้นเกษตรกรรมใน
การเปิดการคา้เสรีระหว่างฟิลิปปินส์ และ 
สหภาพยโุรป เป็นไปในทางบวกแต่ไม่มาก 

2) ผลกระทบทางบวกสําหรับสินค้าเกษตร 
จาํพวก สาหร่าย พืชที�เป็นใบต่างๆ ใบยาสูบ
พืชไม้ป่า ไม้ประดับ กาแฟดิบ อะบาก้า 
(พืชที�มีเส้นใยใช้ทาํเชือกและผา้ได)้ โกโก ้
แต่พบวา่เปอร์เซ็นตก์ารส่งออกเพิ�มขึ6นเพียง 
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ตารางที� 2.5  (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่อภาคเกษตร 

ประเทศเม็กซิโก   ประเทศฟิลปิปินส์ – สหภาพยุโรป 

4) เกษตรกรจะทิ6งภาคการเกษตรดงันั6นจึงทาํให้
ราคาที�ดินจะถูกลงตามมา  

 

เล็กนอ้ย 
3) ผลกระทบดา้นลบ จาํพวก การเลี6ยงววั ยางดิบ 

ไก่ และแกะที�มีอายุ 1 ปีและยงัไม่ไดต้ดัขน 
เนื�องจากมีการนาํเขา้ลูกววัเพิ�มขึ6น ร้อยละ 3.3 
ไก่ร้อยละ 4.62 และ แกะอายุหนึ� งปีที�ยงัไม่ได้
โกนขนร้อยละ 4.69 

4) จากการแข่งขันนี6  เ นื� องจากราคาสินค้า
การเกษตรบางอยา่งตํ�าลง 

5) การตอ้งแยง่ซื6อสินคา้กบัผูบ้ริโภคในสหภาพ
ยุโรป ทาํให้สินคา้การเกษตรบางอย่างอาจมี
ราคาสูงขึ6น 

6) ค่าจ้างในภาคแรงงานการเกษตรจะสูงขึ6 น 
โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ สูงขึ6นร้อยละ 0.44 
แรงงานมีฝีมือ สูงขึ6นร้อยละ 0.43 

 
2.4.2 เปรียบเทียบการปรับตวัของเกษตรกรในประเทศเม็กซิโก และเกษตรกรในประเทศ

ฟิลิปปินส์-สหภาพยโุรป 
 ผูว้จิยัไดท้าํการเปรียบเทียบการปรับตวัจากการเปิดการคา้เสรีของเกษตรกรในประเทศ
เมก็ซิโก และเกษตรกรในประเทศฟิลิปปินส์-สหภาพยโุรป เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเกี�ยวกบั
ทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรไทยเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสรุปการปรับตวั
ของเกษตรกรจากการเปิดการคา้เสรี ตามตารางที� 2.6 
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ตารางที� 2.6  เปรียบเทียบการปรับตวัของเกษตรกรในประเทศเมก็ซิโก และเกษตรกรในประเทศ 
 ฟิลิปปินส์-สหภาพยโุรป 

 

การปรับตัวของเกษตรกร 

ประเทศเม็กซิโก   ประเทศฟิลปิปินส์ – สหภาพยุโรป 

1) เกษตรกรเปลี� ยนความคิดที� จะไม่ทํา
การเกษตรต่อไป 

2) แรงงานภาคการเกษตรจะย้ายเข้าเมือง 
แล ะ จะ ทํา ใ ห้แรง ง า นใ นเ มื อง ไ ด้ รับ
ผลกระทบไปด้วย โดยค่าแรงในเมืองจะ
ถูกลงเรื�อยๆ  

3) เกษตรกรเขา้มาในภาคอุตสาหกรรมทาํให้
ค่าจ้างเฉลี�ยของภาคอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ 5 

1) เกษตรก รในฟิ ลิ ปปินส์ย ัง ไม่ มีกา ร
ปรับตัวแต่อย่างใด เนื�องจากสินค้าที�
เกษตรกรสามารถปลูกได้เองมีการตั6 ง
กาํแพงภาษีไวแ้พงเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิด
การแข่งขนัขึ6น เช่น ขา้ว และออ้ย 

2) เกษตรกรจะหันไปปลูกสินคา้ที�ส่งออก
หลัก ๆ  ข อง ฟิ ลิ ป ปิ นส์  เ ช่ น  นํ6 า มัน
มะพร้าว และสัตวน์ํ6 า เช่น ปลา รวมถึง
ผลไม ้ไดแ้ก่ กลว้ย สับปะรด 

 
2.4.3 การปฏิรูปนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในการเปิดการคา้เสรี 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาการปฏิรูปนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในการเปิดการคา้เสรี
ของเกษตรกรในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่ม OECD เพื�อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา และใชใ้นการพิจารณาถึงขอ้ดี ขอ้เสียเกี�ยวกบันโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเมื�อเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสรุปการปฏิรูปนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในการเปิดการคา้
เสรี ตามตารางที� 2.7 
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ตารางที� 2.7  การปฏิรูปนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในการเปิดการคา้เสรีในสหรัฐอเมริกาและ 
 ประเทศในกลุ่ม OECD 

 

ลาํดับ

ที� 

การปฏิรูปนโยบาย  

(รายประเทศ) 
นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล 

1 สหรัฐอเมริกา 1) รัฐบาลกลางมีการให้การสนบัสนุนการจดัการความเสี�ยงโดย
มี (Farm Service Agency: FSA) เป็นเครื�องมือในการช่วยโดยการให้
ความรู้ ฝึกอบรม จัดหาเ งินทุน การดํา เนินงานต่างๆ เพื�อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล ซึ� งทาํใหฟ้าร์มมีรายไดเ้พิ�มขึ6นร้อยละ 4  

2) กระทรวงเกษตรมีการประกนัพืชผลตามโครงการที�กาํหนด
รวมทั6งสิ6น 15 รัฐ  

3) มีการเปลี�ยนนโยบายโดยลดการสนับสนุนภาคการเกษตร
ทางตรงลง เช่น การแทรกแซงราคาสินค้า และลดนโยบายการ
สนบัสนุนภาคการเกษตรทางออ้มลง เช่น การออกนโยบายต่างๆ เพื�อ
ลดตน้ทุนการผลิตและการจาํหน่าย 

4) นโยบายในปัจจุบนัเนน้ไปที�การดูแลค่าแรงในภาคการเกษตร
เท่านั6นซึ� งยงัไม่ครอบคลุมทั6งหมด 

2 ญี�ปุ่น           สถานการณ์ก่อนหนา้นี6 รัฐบาลมีการจาํกดัการนาํเขา้เนื6อววั โดย
จาํกดับริษทัที�นาํเขา้ ต่อมาจะมีการยกเลิก โดยการเปิดการคา้เสรีใน
ประเทศญี�ปุ่น โดยจาํแนกออกเป็น 2 ช่วง 

1) ช่วงแรกเกิด 8 ถึง 10 เดือน ในสายพนัธ์ุววัเนื6อซึ� งไดแ้ก่ ววัดาํ 
ววันํ6าตาล ววัเขาสั6น ววัลาย จดัเป็นววัวากริว  

2) ช่วงการขนุ คือการที�เกษตรกรสามารถเลี6ยงจนสามารถขายได ้
โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ลดต้นทุนการผลิตรวมถึงให้กู้ยืมเงินใน
อตัราดอกเบี6ยตํ�าเพื�อใช้ในการขยายฟาร์ม นโยบายไม่มีการกาํหนด
ดา้นระยะเวลา ซึ� งเมื�อเวลาผ่านไปทาํให้ใช้งบประมาณจาํนวนมาก 
และไม่มีการกาํหนดนโยบายภายหลงัออกจากโครงการ พบวา่ปัญหา
ที�เกิดขึ6นทาํให้เกษตรกรที�เลี6 ยงววันมมีการเลี6 ยงไปเรื�อยๆ โดยไม่ได้
ใส่ใจในการพฒันาคุณภาพ และการลดตน้ทุนการผลิตแต่อยา่งใด  
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ตารางที� 2.7  (ต่อ) 
 
ลาํดับ

ที� 

การปฏิรูปนโยบาย  

(รายประเทศ) 
นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล 

  เกษตรกรในกลุ่มเหล่านี6 จะเลิกการเลี6 ยงในทนัทีหากนโยบายนี6 ถูก
ยกเลิก ซึ� งนโยบายนี6 มีการใชม้าแลว้ 15 ปี รัฐบาลอาจจะทาํการยุติใน
อนาคต 

3 แคนนาดา ยกเลิกการช่วยเหลือค่าขนส่งของสินคา้เกษตรในหมวดหมู่ของ
เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชนํ6 ามนั และปศุสัตว ์ทาํให้เกษตรกรปรับตวัโดย
การนาํผลผลิตไปใชใ้นการทาํสินคา้โภคภณัฑ์อื�นแทนโดยไม่ทาํการ
ส่งออก  

สรุปได้ว่า การเปลี�ยนนโยบายทางการเกษตรในแคนนาดาทาํ
ใหส้ร้างโอกาสและความทา้ทา้ยใหม่ๆ ใหก้บัเกษตรกร 

4 ออสเตรเลีย เกณฑ์หลกัในการเปลี�ยนแปลงนโยบายการเลี6 ยงววันมคือการ
ยกเลิกมาตรการสนบัสนุนในชั�วขา้มคืน ผลกระทบที�เกิดขึ6นผูผ้ลิตนม
หายจากวงการ ทาํให้ผูผ้ลิตที�เหลืออยู่มีกาํไรน้อยลง มีคู่แข่งน้อยลง 
ตอ้งมีการขยายพื6นที� พฒันาผลกาํไร อยา่งไรก็ตามมาตรการที�รัฐบาล
ออกมาดูเหมือนเป็นการสนบัสนุนไปในทิศทางใหย้กเลิกการเลี6ยง 

5 ไอซ์แลนด์ 1) รัฐบาลมีนโยบายที�จะให้เกษตรกรที�สูงอายุเลิกทาํการเกษตร
เนื�องจากตอ้งการให้เกษตรกรรุ่นใหม่เขา้มาทาํแทน โดยรัฐบาลจะมี
การจ่ายค่าบาํนาญให้แก่ผูสู้งอายุที�เขา้ร่วมนโยบาย ซึ� งพบวา่มีการเขา้
ร่วมในจาํนวนนอ้ย สาเหตุจากไม่มั�นใจในนโยบายรัฐบาล อีกทั6งเงิน
บาํนาญไม่น่าจูงใจ รวมถึงสื�อก็มีการโจมตีโครงการนี6   

2) มีการออกนโยบายมาพร้อมกบัการกระตุน้ให้คนรุ่นใหม่เขา้
มาทาํการเกษตร โดยการให้เงินพิเศษสําหรับหนุ่ม สาว ที�เขา้ร่วม
โครงการ แต่เงินที�ใชเ้ป็นแรงจูงใจก็ยงัไม่สูงมากนกั หากรัฐบาลจะทาํ
โครงการสาํเร็จรัฐบาลอาจตอ้งจ่ายในมูลค่าที�สูง  

สรุปไดว้่าแมน้โยบายทั6ง 2 จะสอดรับกนั แต่ก็ถูกบริหารโดย
แยกกัน และเงื�อนไขไม่ได้สัมพนัธ์กันเท่าใดนัก ดังนั6 นควรมีการ
รวมทั6ง 2 นโยบายนี6 ใหดี้ก่อนที�จะทาํการกาํหนดออกมาอีกครั6 ง 

DPU



 
32 

ตารางที� 2.7  (ต่อ) 
 
ลาํดับ

ที� 

การปฏิรูปนโยบาย  

(รายประเทศ) 
นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล 

นโยบายสนบัสนุนใหอ้อกจากภาคการเกษตร และนโยบายส่งเสริมการแข่งขนั 
1 ออสเตรเลีย • การเลี6ยงหมูในออสเตรเลีย มีทั6งการส่งเสริมการเลี6ยงหมู การ

ใหค้วามรู้ และมีการจ่ายเงินชดเชยใหก้บัผูที้�เลิกเลี6ยง 

• นํ6 าตาลในออสเตรเลีย มีการลดภาษีการนาํเข้านํ6 าตาลลง ทั6ง
ระยะสั6 น มาตรการระยะยาว เช่นส่งเสริมความรู้ และมีการจ่ายเงิน
ใหก้บัผูที้�ตอ้งการออกจากภาคอุตสาหกรรมนี6  

นโยบายสนบัสนุนใหอ้อกจากภาคการเกษตรอยา่งเดียว 
1 อเมริกาเหนือ • การเปิดการคา้ในอเมริกาเหนือ ถ้าบริษทัตอ้งการออกไปทาํ

ธุรกิจประเทศอื�นรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้สามารถออกไปทาํธุรกิจ
ได ้แต่จะใหก้ารสนบัสนุนส่วนอื�นแทนมากกวา่ เช่น สนบัสนุนผูจ้ดั
จาํหน่าย และในส่วนของปลายนํ6าแทน   

2 ออสเตรเลีย • ดา้นการอาชีพ ส่งเสริมอาชีพใหม่ในออสเตรเลีย รัฐบาลจะทาํ
การให้การสนับสนุนโดยหาผูเ้ชี�ยวชาญในอาชีพสาขาอื�นๆ มาให้
การแนะนาํและอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์ให ้ 

นโยบายสนบัสนุนใหแ้ข่งขนั 
1 ตุรกี • รัฐบาลมีการจ่ายเงินชดเชยให้กบัเกษตรกรที�ไดรั้บผลกระทบ

ทางดา้นการเกษตร โดยจ่ายเงินชดเชยคนละ 81 USD/เฮกแตร์ แต่
ไม่เกินคนละ 20 เฮกแตร์ ให้กบัเกษตรกรที�ปลูกผลผลิตเกินความ
ตอ้งการของตลาด และรัฐบาลจะทาํการสนบัสนุนให้ไปปลูกพืช
ชนิดอื�นแทน   

• สนบัสนุนการจดัตั6งสหกรณ์การเกษตร 

• ส่งเสริมความรู้ให้กบัเกษตรกร โดยการให้คาํแนะนํา และ
สามารถดูข้อมูลเชิงสถิติได้ สร้างห้องปฏิบัติการเพื�อทดสอบ
ผลผลิต มีการทาํประกนัสินคา้ และทาํประกนัผลผลิต  
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ตารางที� 2.7  (ต่อ) 
 
ลาํดับ

ที� 

การปฏิรูปนโยบาย  

(รายประเทศ) 
นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล 

2 ออสเตรเลีย • แกะในออสเตรเลีย รัฐบาลมีการจดัสรรงบประมาณในการ
จัดตั6 งสถาบันวิจัยและพัฒนาแกะในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพแกะ ด้านคุณภาพการเลี6 ยง ด้านการพฒันาการตลาด และ
ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกปัจจยัพื6นฐานอื�นๆ  

3 สหภาพยโุรป • ยาสูบในสหภาพยุโรป รัฐบาลมีการเพิ�มคุณภาพของยาสูบ 
และมีการกระตุน้ให้เกษตรกรมีการพฒันาคุณภาพใบยาสูบ โดย
รัฐบาลมีการใหค่้าพรีเมี�ยมของใบยาสูบ 

4 เกาหลี • บวัในเกาหลี รัฐบาลมีการประกนัราคาบวั หากมีราคาตํ�า
กวา่ที�รัฐบาลกาํหนด จะมีการจ่ายเงินชดเชยใหก้บัเกษตรกร 

5 ไอซ์แลนด์ • การทาํพืชสวนในไอซ์แลนด์ รัฐบาลมีการจ่ายเงินชดเชย 
หากราคาบวัตํ�ากวา่ที�กาํหนด 

 
2.4.4 นยัยะการปรับตวัของเกษตรไทยเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลให้สินคา้การเกษตรส่วนใหญ่ของไทย
ไดรั้บผลกระทบในทางลบ เนื�องจากสินคา้การเกษตรของไทยมีตน้ทุนการผลิต และราคาจาํหน่ายที�
สูงกวา่ประเทศอื�นในกลุ่มอาเซียน เช่น พม่า กมัพูชา และเวียดนาม ทั6งนี6หากเกษตรกรไทยยงัไม่มี
การปรับตวัเพื�อรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงที�กาํลงัเกิดขึ6นจากการเปิดการคา้เสรี อาจส่งผลให้สินคา้
ทางการเกษตรบางอย่างมีปริมาณมากกว่าความตอ้งการ หรือสินคา้บางอย่างอาจมีราคาที�สูงกว่า
ประเทศเพื�อนบ้านอันเนื�องมาจากต้นทุนการผลิตที�สูงกว่า อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาในภาค
เกษตรกรรมตามมา ซึ� งมีความเป็นไปไดที้�เกษตรกรอาจขายที�ดินและลม้เลิกการทาํเกษตร และมีการ
หลั�งไหลเขา้ไปในภาคอุตสาหกรรมมากขึ6น ส่งผลให้มีแรงงานไร้ฝีมือเกินความตอ้งการ และเกิด
ปัญหาการแยง่งานทาํ ซึ� งทาํให้ค่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีราคาถูกลง ปัญหาเหล่านี6 จะส่งผล
ต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศทั6งสิ6น 

การปรับตวัของเกษตรกรไทยในการรับมือกบัการเปิดการคา้เสรีเพื�อให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง
นั6น เกษตรกรสามารถนาํเทคโนโลยีที�ทนัสมยัมาใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิ�มให้สินคา้เกษตรและช่วย
ในการลดตน้ทุนการผลิต เพิ�มเติมความรู้ดา้นการบริหารจดัการตั6งแต่ตน้นํ6 า กลางนํ6 า ปลายนํ6 า ใช้
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พนัธ์ุพืชที�มีขอ้ได้เปรียบประเทศอื�น นอกจากในส่วนของเกษตรกรที�ต้องปรับตวั หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งควรมีทิศทางการปรับตวัเพื�อส่งเสริมเกษตรกรและสินคา้การเกษตรของไทยให้อยูร่อดเมื�อ
มีการเปิดการเสรี เช่น มีการส่งเสริมวิจยั พฒันาสายพนัธ์ุ คุณภาพสินคา้เกษตร ดูแลความปลอดภยั
ของผูบ้ริโภค มีการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใช้เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและลดตน้ทุนการเกษตรให้มากขึ6น 
เพื�อรองรับผลกระทบที�จะเกิดขึ6นหลงักา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สินคา้เกษตรของไทยที�อาจจะไดรั้บผลกระทบในทางลบและตอ้งเร่งดาํเนินการปรับตวั
โดย นายสุรศกัดิ�  พนัธ์นพ รองเลขาธิการสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “จาก
ระดมความเห็นของผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในภาคการเกษตร เพื�อเตรียมความพร้อมและรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี พบวา่มีสินคา้เกษตร 10 ชนิดที�อาจไดรั้บผลกระทบและไทย
จะตอ้งมีการเร่งปรับตวัทั6งสายการผลิต ส่วนหนึ�งเพราะสินคา้ดงักล่าวทุกประเทศมีศกัยภาพในการ
ผลิตเช่นเดียวกนั ประกอบดว้ย ขา้ว ขา้วโพดเลี6ยงสัตว ์มนัสําปะหลงั ถั�วเหลือง ถั�วเขียว ยางพารา
กาแฟ ผลไม ้ปศุสัตว ์และประมง ทั6งนี6 ในส่วนของขา้วที�ไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกมากที�สุดนั6น
เพื�อใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางเรื�องขา้วในอาเซียน ไทยควรมีการจดัตั6งหน่วยงานบริหารจดัการขา้ว โดย
ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ตั6งแต่ตน้นํ6 าถึงปลายนํ6 า เขา้ร่วมดว้ย เช่นเดียวกบัประเทศ
เพื�อนบา้น เช่นพม่าที�มีการจดัตั6งสมาคมอุตสาหกรรมขา้วพม่า โดยเป็นการรวมตวัของ 3 หน่วยงาน
คือสมาคมผูผ้ลิตขา้วเปลือก สมาคมโรงสี และสมาคมผูค้า้ขา้วเปลือกและขา้วสาร” 

 
2.5 ทศันคติและวธีิการวดัทัศนคติของเกษตรกรต่อการเปลี�ยนแปลง  

2.5.1 การปลูกพืชตดัแต่งพนัธุกรรมในประเทศสก็อตแลนด์ 
 การสํารวจทศันคติของเกษตรกรต่อการดัดแปลงพนัธุกรรมของพืชในสกอตแลนด์

(Clare Hall, 2008) ซึ� งก่อนหน้านี6 มีขอ้โตแ้ยง้กนัมายาวนานในสหภาพยุโรป งานวิจยันี6 ไดเ้น้น
สํารวจไปที�ผูที้�เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเกี�ยวกบัพืชที�มีการดดัแปลงพนัธุกรรมหรือพืชจาํลองพนัธ์ุ
(Genetically modified crops: GM crops) แต่โดยส่วนใหญ่นั6นจะเป็นผูบ้ริโภค องคก์รอิสระ (Non 
Govermental Oganizations: NGOs) กลุ่มอุตสาหกรรม และบริษทัต่างๆ แต่ยงัมีกลุ่มหนึ�งที�มกัจะ
ไม่ไดมี้บทบาทจากการโตแ้ยง้นี6  คือเกษตรกร ดงันั6นการตดัสินใจของเกษตรกรว่าจะปลูกพืชที�ตดั
แต่งพนัธุกรรมหรือไม่จึงสาํคญัอยา่งยิ�งต่ออนาคตของเทคโนโลยกีารเกษตรของสหภาพยโุรป  

ในงานวิจยันี6 ได้ทาํการสํารวจโดยศึกษาเกี�ยวกบัทศันคติของเกษตรกรต่อพืชที�มีการ
เปลี�ยนแปลงพนัธุกรรมหรือพืชจาํลองพนัธ์ุ (Genetically modified crops: GM crops) ในสก็อต
แลนด ์โดยใชว้ธีิ Q methodology ซึ� งไดผ้ลลพัธ์เป็น 3 กลุ่ม ดงันี6  

DPU



 
35 

กลุ่มที� 1 เป็นกลุ่มที�เห็นดว้ยและมีมุมมองในเชิงบวกต่อ พืชจาํลองพนัธ์ุ (GM crops) 
แสดงใหเ้ห็นวา่การปลูกพืชแบบจาํลองพนัธ์ุนั6นมีประโยชน์ต่อคนในกลุ่มนี6   

กลุ่มที� 2 เป็นกลุ่มเกษตรกรที�ยงัไม่มีจุดยืนที�แน่นอน มีความระมดัระวงัเกี�ยวกบัความ
เสี�ยงของการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลย ีแต่ก็มีแนวโนม้ที�จะยอมรับการเปลี�ยนแปลงได ้

กลุ่มที� 3 เป็นกลุ่มค่อนขา้งมีทศันคติในเชิงต่อตา้นการปลูกพืชที�ตดัแต่งพนัธุกรรม หรือ 
พืชจาํลองพนัธ์ุ (GM crops)  

จากการศึกษาที�ผ่านมาได้เน้นไปในส่วนของอาหาร และพนัธ์ุพืชต่างๆ และเน้นที�
ทศันคติของผูบ้ริโภคเกี�ยวกับอาหารและพืชที�มีการดัดแปลงพนัธุกรรม แต่การศึกษาเกี�ยวกับ
ทศันคติของเกษตรกรยงัมีนอ้ย (Cook & Fairweather, 2003) ไดส้รุปวา่ทศันคติและความเชื�อของ
เกษตรกรมีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งต่อการตดัสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่กับการเกษตรแบบพืช

จาํลองพนัธ์ุ (Genetically modified crops: GM crops) ทั6งนี6  (Chong, 2005) ยงัพบวา่ ทศันคติของ
เกษตรกรในประเทศอินเดียที�คิดวา่การปลูกพืชแบบดดัแปลงพนัธุกรรมนั6นสามารถต่อตา้นศตัรูพืช
ของมะเขือได ้และยงัไดผ้ลกาํไรที�มากกวา่ดว้ย จากการศึกษาทั6ง 2 กรณี ชี6 ใหเ้ห็นถึงความสําคญัของ
การศึกษาทศันคติของเกษตรกร ซึ� งขอ้มูลจากการสํารวจสามารถเก็บเพิ�มเติมไดโ้ดยเฉพาะหวัขอ้ที�
ซบัซ้อนและหวัขอ้ที�ยงัเป็นประเด็นโตแ้ยง้กนัอยู่แต่ยงัไม่มีการวิจยัที�นาํวิธีการทาํ Q methodology
มาใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นกบัเกษตรกร 

วิธีที�ใช้ในการวดัทศันคติของเกษตรกรต่อการปลูกพืชตดัแต่งพนัธุกรรมในประเทศ 
สก็อตแลนด์ใช ้Q methodology ซึ� งเป็นวิธีการจดัอนัดบัของขอ้ความหรือสิ�งที�แสดงถึงความรู้สึก
และเจตคติที�มีต่อสิ�งที�ตอ้งการทราบของบุคคล เนื�องจากผูว้จิยัไดม้องวา่เป็นวิธีที�เหมาะสมที�สุดและ
สามารถเขา้ถึงประเด็นในการเขา้ใจเชิงลึกต่อทศันคติของตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถาม แต่ยงัไม่ได้
ใชเ้ป็นบทสรุปของความคิดเห็นของประชากรกลุ่มใหญ่ (Brown, 1993) กล่าววา่ วิธีการนี6 รวมการ
สาํรวจเชิงปริมาณ เช่น การสัมภาษณ์ กบัการสํารวจเชิงคุณภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์ในหลกัการ
และการกระจดักระจายของขอ้มูลจาํนวนมาก ในเดิมที Q methodology ถูกใชใ้นดา้น จิตวิทยา และ
ในด้านการศึกษาเกี�ยวกบัสุขภาพอย่างกวา้งขวาง แต่ในปัจจุบนัวิธีการนี6 ถูกใช้ในด้านการศึกษา
สังคมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ทางการเมือง การสํารวจเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มและดา้นภูมิศาสตร์ วิธีนี6
สามารถใชไ้ดใ้นการวิเคราะห์ทศันคติและความคิดเห็นเกี�ยวกบัสังคมศาสตร์ทั6งหมดรวมถึงหวัขอ้
เฉพาะบางอยา่งไดเ้ช่นกนั 

วธีิการทาํ Q methodology มีหลายขั6นตอนดงัต่อไปนี6  (Barry & Proops, 1999) 
 1. ผูว้จิยักาํหนดขนาดตวัอยา่งประชากรที�ตอ้งการศึกษา 
 2. ผูว้จิยัหารายงานเกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา 
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 3. เลือกตวัอยา่งมาจาํนวนหนึ�งเป็นตวัแทนของทั6งหมด 
 4. จดัลาํดบัตามขนาด เช่น เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 
 5. ใชก้ารวเิคราะห์กบัการจดัลาํดบัเหล่านั6นเพื�อหาผลลพัธ์ที�เป็นระเบียบแบบแผน 

ขั6นที� 1 เก็บขอ้มูลโดยการส่งจดหมายถึงเกษตรกร จาํนวน 700 ฉบบั คาํถามที�ใชเ้ป็น
แบบปลายเปิดจาํนวน 13 ขอ้ ซึ� งเป็นการตั6งคาํถามเพื�อเจาะลึกในขอ้มูลที�ตอ้งการ เช่น คุณคิด
อยา่งไรเกี�ยวกบัประโยชน์หลกัๆ ที�จะไดรั้บจากการปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในสก็อตแลนด ์

ขั6นที� 2 นาํขอ้มูลที�เก็บไดท้าํเป็นตารางแบบคณิตศาสตร์ เมทริกซ์ (Matrix) โดยการหา
คาํตอบที�ซํ6 ากนั จากนั6นเลือกคาํตอบ ที�ซํ6 ากนัมากที�สุดจากแบบสอบถาม จาํนวน 48 คาํตอบ  

ขั6นที� 3 นาํคาํตอบที�ซํ6 ากนั จาํนวน 48 คาํตอบ ไปทาํการสัมภาษณ์ ดว้ยวธีิการให้คะแนน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) โดยแบ่งเป็น 7 ระดบั (-3 ถึง +3) จากนั6นนาํไปทาํการ
สัมภาษณ์เกษตรกร จาํนวน 15 คน ยิ�งไปกวา่นั6นผูต้อบจะมีการเปรียบเทียบคาํตอบ ซึ� งจะทาํให้เห็น
ไม่ใช่เฉพาะการตอบรายขอ้เท่านั6น แต่จะทาํใหเ้ห็นถึงทศันคติโดยรวมต่อเรื�องที�เรากาํลงัศึกษา 

ขั6นที� 4 นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์เขา้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติแบบวเิคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principal Components Analysis: PCA) 

ขั6นที� 5 วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ 
สรุปผลการวเิคราะห์ เกษตรกรในประเทศสก็อตแลนด์มีความเห็นเกี�ยวกบัประเด็นการ

ปลูกพืชแบบดดัแปลงพนัธุกรรม อาจมีปัญหาหลายอยา่งเกิดขึ6นหากตดัสินใจปลูก มีการตื�นตวัที�ดี
ต่อความเสี�ยงและประโยชน์ที�จะไดรั้บจากการปลูกพืชแบบดดัแปลงพนัธุกรรมซึ� งมีหลายประเด็น
จากมุมมองของเกษตรกร ไดแ้ก่ 1) ผลตอบรับจากผูบ้ริโภคและความตอ้งการในสินคา้เป็นประเด็น
หลกัที�เกษตรกรให้ความสนใจ 2) มีการตื�นตวัและเขา้ใจถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ในการปลูกพืชที�ดดัแปลง
พนัธุกรรม และ 3) มีความเขา้ใจวา่พืชที�ดดัแปลงพนัธุกรรมนั6นอาจเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหา
ดา้นการเกษตรไดห้ลายอยา่ง โดยรวมแลว้ทั6ง 3 ขอ้อยูใ่นเกณฑ์ที�น่าพอใจหากผูบ้ริโภคยอมรับและ
มีความตอ้งการผลผลิตจากพืชที�ดดัแปลงพนัธุกรรม จากงานวจิยัเมื�อพิจารณาในส่วนของความเสี�ยง
ผลกาํไร เทคโนโลยี และปัญหาที�อาจเกิดขึ6น ผลผลิตจากพืชที�ดดัแปลงพนัธุกรรมในสก็อตแลนด์
ไม่ใช่สิ� งเลวร้าย แต่สิ� งที�ต้องทาํคือการปรับสมดุลให้กบัสิ� งเหล่านี6 ให้เหมาะสมรวมถึงการปรับ
ทศันคติของผูบ้ริโภคที�มีต่อเรื�องนี6  

2.5.2 การเปลี�ยนการใชป้ระโยชน์ที�ดินภายใตโ้ครงการ (Grain for Green Project: GGP) และ
ผลกระทบต่อความสาํเร็จของโครงการทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี (Shaanxi) ประเทศจีน 

ทศันคติของเกษตรกรทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี (Shaanxi) ประเทศจีนต่อการ
เปลี�ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ที�ดินภายใตโ้ครงการ (Grain for Green Project : GGP) และ
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ผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ (Land Use Policy 26, 2009, p.1182-1194) จากการฟื6 นฟู
สภาพแวดลอ้มที�เสื�อมโทรมลงของรัฐบาลจีน โดยการใชง้บประมาณ 40,000 ลา้นเหรียญ (ประมาณ 
1,200,000 ลา้นบาท) เพื�อเปลี�ยนแปลงที�ดินทางการเกษตร จาํนวน 147 ลา้นเฮคแคร์ (ประมาณ 882 
ลา้นไร่) เพื�อใหเ้ป็นป่าหรือทุ่งหญา้ และฟื6 นฟูที�ดินที�เสื�อมโทรม จาํนวน 173 ลา้นเฮคแคร์ (ประมาณ 
1,028 ลา้นไร่) ในเขตมณฑลส่านซี จาํนวน 25 เมืองให้คืนสู่สภาพที�เป็นป่า โดยมีเป้าหมายแรก คือ
เปลี�ยนพื6นที�เกษตรกรรม และทุ่งหญา้ที�ใชใ้นการเลี6ยงสัตวใ์หคื้นสู่สภาพป่า 

การกําหนดขนาดของโครงการและผู ้ที� เกี�ยวข้อง ทัศนคติของเกษตรกรที�ได้รับ
ผลกระทบจากตรงนี6 มีความสาํคญัต่อความสําเร็จของโครงการเป็นอยา่งสูง การศึกษาทศันคติครั6 งนี6
ผูว้ิจยัไดท้าํการสํารวจเกษตรกรจาํนวน 2,000 คน ในปี ค.ศ. 2005 เพื�อทาํการวดัทศันคติที�มีต่อ
โครงการ GGP และศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาํวนั รวมถึงศึกษาประเด็นที�อาจเกิด
ขึ6นกบัอาชีพเกษตรกร โดยส่วนใหญ่คาดหวงัว่าจะไดรั้บการชดเชยจากโครงการ GGP และส่วน
นอ้ยร้อยละ 8.9 คิดวา่จะปลูกตน้ไม ้หรือปลูกพืชที�สามารถใชเ้ป็นอาหารได ้แต่มีเพียงร้อยละ 19.1 
คิดวา่ชีวิตความเป็นอยูจ่ะไดรั้บผลกระทบจากโครงการนี6  เกษตรกรส่วนที�เหลือร้อยละ 63.8 นั6นจะ
เขา้ร่วมโครงการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 37.2 มีการวางแผนวา่จะหนักลบัไปทาํเกษตรกรรมแบบเดิม 
หลงัจากที�รัฐบาลยกเลิกโครงการอุดหนุนในปลายปี ค.ศ. 2018 ดงันั6นพื6นที�ที�ไดรั้บการฟื6 นฟูส่วน
ใหญ่จะคืนสู่สภาพพื6นที�เกษตรกรรมอีกครั6 ง ทาํให้โครงการลดความย ั�งยืนแผนด้านการอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม และเพื�อที�จะทาํให้แผนโครงการ GGP นั6นสําเร็จ รัฐบาลจึงตอ้งชดเชยเงินให้กบั
เกษตรกรในจาํนวนที�เหมาะสม สนบัสนุนให้สร้างผลิตภณัฑ์การเกษตรใหม่ ให้ความรู้ในการใช้
ที�ดินอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมใหมี้งานทาํ ส่งเสริมการเรียนรู้ที�ตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกร
และเพิ�มทางเลือกใหม่ๆ เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กษตรกรกลบัไปใชป้ระโยชน์ที�ดินแบบเดิม 

วิธีที�ใช้ในการวดัทศันคติของเกษตรกรต่อการเปลี�ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ที�ดิน
ภายใตโ้ครงการ (Grain for Green Project: GGP) และผลกระทบต่อความสาํเร็จของโครงการ 

ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งเมืองที�อยูท่างตอนเหนือของมณฑลส่านซี จาํนวน 5 เมือง ไดแ้ก่ 
Jingbian, Ansai, Baota, Yanchang, และ Luochuan จากจาํนวน 25 เมืองที�เขา้ร่วมโครงการ GGP 
เพื�อเป็นตวัแทนของสังคมศาสตร์และสภาพแวดลอ้มโดยรวม ซึ� งเมืองที�สุ่มไดน้ั6นตอ้งเป็นเมืองใหญ่ 
โดยจะตอ้งเป็นเมืองที�มีประชากรมากกวา่ 5,000 คน จากการสาํรวจ พบวา่ แผนในโครงการ GGP มี
ผลกระทบต่อประชากรศาสตร์ในชนบท เช่น เพศ อายุ รายได ้การศึกษา ระยะทางในการเดินทางสู่
เมืองใหญ่ที�ใกลที้�สุด รวมถึงทศันคติของเกษตรกรต่อแผนในโครงการ GGP ในส่วนของประเด็น
พิจารณาที�ส่งผลต่อผลกระทบต่อแผนโครงการนี6  เนื�องจากรายได้ต่อคนในประเทศจีนนั6นมีการ
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เฉลี�ยให้กบัคนในครอบครัว ดงันั6นผูว้ิจยัจึงใช้รายไดร้วมในครัวเรือนหารด้วยจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัวเพื�อใหเ้ป็นรายไดต่้อหวั  

ผู ้วิจ ัยทําการสํารวจเกษตรกรที�ได้รับผลกระทบจากโครงการ GGP โดยใช้
แบบสอบถามกบัเกษตรกรจาํนวน 5 เมือง เมืองละ 5 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 80 ถึง 100 คน โดยการ
เลือกเกษตรกรที�อยูใ่นวยัทางาน อายุ 20 ปีขึ6นไป ดงันั6นจะไดเ้กษตรกรที�เป็นตวัอยา่งเมืองละ 400 
ถึง 500 คน รวมเกษตรกรที�เป็นตวัอยา่งทั6งสิ6นทั�วมณฑลส่านซี เท่ากบั 2,000 ถึง 2,500 คน 

2.5.3 เกษตรกรผูเ้ลี6ยงแกะชาวองักฤษต่อวธีิการเลี6ยงแบบอุปถมัภ ์
ทศันคติของเกษตรกรผูเ้ลี6 ยงแกะชาวองักฤษต่อวิธีการเลี6 ยงแบบอุปถมัภ์ สํารวจทั6ง

ประเทศ (Small Ruminant Research 99, 2011, p.87-92) การเลี6ยงแกะแบบวธีิอุปถมัภเ์ป็นวิธีที�ถูกใช้
โดยเกษตรกรผูเ้ลี6ยงแกะ สาํหรับการเลี6ยงแกะที�ถูกทิ6งหรือในกรณีที�แกะคลอดลูกเป็นแฝด 3 ซึ� งการ
อุปถมัภส์ามารถทาํไดโ้ดยจดัหาแกะตวัเมียเป็นพี�เลี6 ยง ในอดีตมีการวิจยัพบวา่ อตัราความสําเร็จนั6น
จะเปลี�ยนแปลงไปตามวิธีอุปถมัภ์ที�ใช้ในเลี6 ยง ซึ� งตวัชี6 วดัความสําเร็จสามารถดูจากการยอมรับ
ระหวา่งแกะพี�เลี6ยง และลูกแกะตวัที�ถูกอุปถมัภมี์การยอมรับกนัหรือไม่ แต่ยงัไม่มีการศึกษาเกี�ยวกบั
ความถี�ของแต่ละวธีิการที�ใชเ้ลี6ยง รวมถึงการรับรู้ถึงพฤติกรรมความเป็นอยูข่องแกะ ซึ� งงานวิจยันี6 มี
เป้าหมายเพื�อศึกษาวิธีการเลี6 ยงแกะของเกษตรกรชาวองักฤษที�ใช้อยู่ในปัจจุบนั และเพื�อศึกษา
ทศันคติของเกษตรกรผูเ้ลี6 ยงแกะต่อวิธีการที�ใชเ้ลี6 ยง รวมถึงศึกษาพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของ
แกะที�เป็นพี�เลี6ยงเพศเมีย ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามโดยเก็บขอ้มูลที�เป็นออนไลน์ และแบบทั�วไป ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากกลุ่มผูเ้ลี6 ยงววั และสมาคมแกะแห่งประเทศองักฤษ มีการแจกในงานโชวต่์างๆ
และงานของสาํนกังานความมั�นคงแห่งชาติ (National Security Agency: NSA)  

จากการวจิยัไดท้าํการสอบถามเกษตรกร จาํนวน 75 คน ซึ� งให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวิธีที�จะใช้
เลี6ยงแกะดว้ยการนาํของเหลวแรกเกิด ไดแ้ก่ รก หรือนํ6 าคลํ�าของแกะพี�เลี6 ยงนาํไปทาํให้กบัลูกแกะที�
จะถูกอุปถมัภ ์และวิธีการกกับริเวณแกะพี�เลี6 ยงเพื�อให้ลูกแกะที�จะถูกอุปถมัภน์ั6นสามารถทาํการดูด
นมของแกะพี�เลี6 ยงได ้ทั6ง 2 วิธีนี6 ถูกใชม้ากกวา่วิธีการอื�นๆ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เชื�อว่าวิธีการกกั
บริเวณอาจใหผ้ลดา้นลบต่อความเป็นอยูข่องแกะแกะพี�เลี6ยง สามารถวดัไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรม
และอตัราการเจริญเติบโตของลูกแกะที�ถูกอุปถมัภ ์ซึ� งมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัยะระหว่างวิธีการ
อุปถัมภ์และการผสมพนัธ์ุ เกษตรกรผูเ้ลี6 ยงแกะได้ให้คาํแนะนําถึงวิธีที�ใช้เลี6 ยงแกะด้วยการนํา
ของเหลวแรกเกิดน่าจะเป็นที�ตอ้งการของสัตวม์ากกว่าเมื�อเทียบกบัวิธีการอื�น เนื�องจากไม่เป็นการ
รบกวนและกกัขงัแกะพี�เลี6ยงมากเกินไป การวจิยัไดชี้6 ใหเ้ห็นถึง 2 ประเด็นที�สาํคญัจากผลกระทบต่อ
การเลือกวิธีการอุปถมัภ์แกะของเกษตรกร ไดแ้ก่ ความเป็นอยู่และสุขภาพของแกะ ความรู้ที�สืบ
ทอดกนัมา และอตัราความสําเร็จของแต่ละวิธีการ ซึ� งเกษตรกรสมยัก่อนให้ความสําคญักบัความ
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เป็นอยู่และสุขภาพของสัตวม์ากกว่าเกษตรกรในปัจจุบนั โดยรวมแลว้เกษตรกรรับรู้ว่าการเลือก
วธีิการอุปถมัภที์�เหมาะสมส่งผลต่อการเพิ�มผลผลิตของแกะซึ�งส่งผลต่อรายไดด้ว้ยเช่นกนั  

วธีิที�ใชใ้นการวดัทศันคติของเกษตรกรผูเ้ลี6ยงแกะชาวองักฤษ 
จากการวิจยัก่อนหนา้งานวิจยันี6  ยงัไม่มีการศึกษาเกี�ยวกบัการเลี6ยงแกะแบบอุปถมัภใ์น

ประเทศองักฤษ วิธีการที�ใช้ในการวิจยัครั6 งนี6  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที�ประกอบด้วย ขอ้มูลทั�วไป
ของฟาร์ม เช่น จาํนวนแกะตวัเมีย จาํนวนแกะทั6งหมด วิธีการผสมพนัธ์ุของแกะ ความตอ้งการและ
ความถี�ของวิธีการที�นํามาใช้ในการเลี6 ยง วิธีการวดัผลสําเร็จของแต่ละวิธีที�ใช้เลี6 ยง ทศันคติต่อ
วิธีการเลี6 ยงแบบอุปถมัภ์ และความเป็นอยู่ของแกะดว้ยการเลี6 ยงในแต่ละวิธีที�ใช้ในการเลี6 ยง ดว้ย
วิธีการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั (1 ถึง 5) 
ประกอบดว้ย 10 ประโยค ไดแ้ก่ 

 1. ฉนัเชื�อวา่ความเป็นอยูข่องแกะมีความสาํคญั 
 2. ตอ้งรักษาชีวติแกะใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้
 3. ฉนัเคยทดลองเลี6ยงแกะแบบอุปถมัภม์าหลายวธีิ 
 4. ฉนัคิดวา่สุขภาพที�ดีของแกะทาํใหร้ายไดเ้พิ�มขึ6น 
 5. การเลี6ยงแกะแบบอุปถมัภมี์ผลสาํคญัต่อการเพิ�มรายไดข้องฉนั 
 6. ฉนัมองหาวธีิการใหม่ๆ ในการเลี6ยงแกะแบบอุปถมัภ ์
 7. ฉนัใชว้ธีิการเลี6ยงแกะแบบเดิมๆ 
 8. ฉนัอยากทราบวา่มีวธีิการเลี6ยงแกะอุปถมัภแ์บบไหนที�ใหผ้ลตอบแทนดีที�สุด 
 9. ฉนัระลึกถึงสุขภาพและความเป็นอยูข่องแกะเสมอขณะที�ฉนัเลี6ยง 
 10. ฉนันึกถึงผลผลิตเสมอในขณะที�ฉนัเลี6ยง 

จากนั6นผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามผา่นระบบออนไลน์โดยส่งให้กลุ่มผูเ้ลี6 ยงแกะ
ภายนอก เช่น สมาคมผูเ้ลี6 ยงววั และสมาคมผูเ้ลี6 ยงแกะแห่งประเทศองักฤษ ทั6งนี6 เพื�อเป็นการเขา้ถึง
ขอ้มูลมากยิ�งขึ6น ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามไปยงักลุ่มผูเ้ลี6 ยงแกะชาวองักฤษในงานรอยลัโชว ์2008 
เพื�อให้สามารถมั�นใจไดว้า่ตวัอยา่งที�ไดรั้บมีความหลากหลายในแต่ละทอ้งที� โดยใชแ้บบสอบถาม
จาํนวน 50 ชุด กบัผูเ้ลี6ยงแกะที�อาสาตอบแบบสอบถามดว้ยความสมคัรใจ 

 
2.6 งานวจัิยที�เกี�ยวกบัวธีิการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

2.6.1 การศึกษาพฤติกรรมของผูที้�เลือกใช้และไม่ใช้โทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�สามารถส่งขอ้ความ
ตอบโตก้นัไดอ้ยา่งทนัทีของบุคคลทั�วไปในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดว้ยแบบจาํลองโลจิท การศึกษา
นี6 ศึกษาเกี�ยวกบัพฤติกรรมและปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือที�มีระบบส่งขอ้ความ
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ตอบโตก้นัไดอ้ย่างทนัที จากประชากรคือนกัศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทั6งที�ใช้
และไม่ใช้โทรศพัท์มือถือที�มีระบบส่งขอ้ความตอบโตก้นัได้อย่างทนัที (สุเมธ อุดมกิจ, 2554) 
รวบรวมข้อมูลตั6 งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2554 จากตัวอย่างจํานวน 200 คน โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื�องมือในการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์สาํหรับงานวิจยันี6
ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองโลจิท การทดสอบตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษาดว้ยแบบจาํลองโลจิท
ประกอบดว้ยตวัแปรทั6งหมด �� ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน รายไดเ้ฉลี�ยของ
ครอบครัวต่อเดือน ลกัษณะนิสัยส่วนตวั ลกัษณะการใชชี้วิตประจาํวนั จาํนวนเวลาวา่งเฉลี�ยในแต่
ละวนั สีโทรศพัทที์�ชอบ รูปแบบของโทรศพัทที์�จะเลือกซื6อ ระดบัราคาโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�ยินดีซื6อ 
วิธีการสื�อสารที�ตอ้งการใช ้กระแสนิยมในการใชโ้ทรศพัทรุ่์นนั6น และวตัถุประสงคห์ลกัในการใช้
โทรศพัท ์

ผลการศึกษาพบว่า การตดัสินใจเลือกซื6อโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�สามารถส่งขอ้ความตอบ
โตก้นัไดอ้ยา่งทนัที ดว้ยแบบจาํลองโลจิท ที�ระดบันยัสําคญั 0.10 ดว้ยโปรแกรม Limdep 8 ตวัแปร
อิสระที�มีอิทธิพลต่อการเลือกซื6อโทรศพัท์เคลื�อนที�ที�สามารถส่งขอ้ความตอบโตก้นัไดอ้ย่างทนัที
มากที�สุดคือ ผูบ้ริโภคที�มีวตัถุประสงคก์ารใชง้านโทรศพัทเ์พื�อให้ทนัสมยัในยุคปัจจุบนั มีแนวโนม้
ที�จะเลือกใชร้้อยละ 69.39 รองลงมาคือ วตัถุประสงคเ์พื�อนาํมาใชร่้วมกบัอุปกรณ์ต่างๆ มีแนวโนม้ที�
จะเลือกใชร้้อยละ 68.69 มีความตอ้งการส่งขอ้ความตอบโตก้นัอยา่งทนัที มีแนวโนม้ที�จะเลือกใช้
ร้อยละ 41.87 อิทธิพลของกระแสนิยม มีแนวโน้มที�จะเลือกใชร้้อยละ 29.49 ชอบเขา้งานสังคม
สังสรรค ์ปาร์ตี6  มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 29.24 ชอบสีดาํ มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 14.7
ชอบสีขาว มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 11.74 ชอบทาํกิจกรรมยามวา่ง มีแนวโนม้ที�จะเลือกใช้
ร้อยละ 11.67 นิสัยชอบเขา้สังคม มีแนวโนม้ที�จะเลือกใช้ร้อยละ 11.67 นิสัยชอบสร้างมนุษย
สัมพนัธ์ มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 10 ความตอ้งการใชโ้ทรศพัทแ์บบแท่งธรรมดา มีแนวโนม้
ที�จะเลือกใชร้้อยละ 9.04 นิสัยขี6 เหงา มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 8.9 มีเวลาวา่งมาก วา่งจดัและ
มกัไม่ทาํกิจกรรมอื�นใด มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 8.4 ชอบการท่องเที�ยว มีแนวโน้มที�จะ
เลือกใชร้้อยละ 7.43 มีความตอ้งการใชค้วามสามารถต่างๆ บนโทรศพัท ์ มีแนวโนม้ที�จะเลือกใช้
ร้อยละ 6.9 มีจาํนวนเวลาวา่งเฉลี�ยในแต่ละวนัมาก มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 3.42 นิสัยร่าเริง มี
แนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 2.3 ระดบัราคาโทรศพัทที์�ยินดีซื6อ มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 0.86 
รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน มีแนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 0.097 และรายไดข้องครอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน มี
แนวโนม้ที�จะเลือกใชร้้อยละ 0.025 ตามลาํดบั 

ตวัแปรอิสระที�มีอิทธิพลต่อการไม่เลือกซื6อโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�สามารถส่งขอ้ความตอบ 
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โตก้นัไดอ้ยา่งทนัทีมากที�สุดคือ ลกัษณะการใชชี้วิตแบบชอบทาํบุญ มีแนวโนม้ที�จะไม่เลือกใชร้้อย
ละ 32.32 รองลงมาคือ นิสัยรักสันโดษ มีแนวโนม้ที�จะไม่เลือกใชร้้อยละ 26.51 การใชเ้วลามากกบั
การทาํงานหรือการเรียน มีแนวโนม้ที�จะไม่เลือกใชร้้อยละ 23 วิธีการสื�อสารแบบเห็นหน้ากนั มี
แนวโน้มที�จะไม่เลือกใช้ร้อยละ 18.73 วตัถุประสงค์เพื�อความสะดวกในการติดต่อสื�อสาร มี
แนวโนม้ที�จะไม่เลือกใชร้้อยละ 16.19 โทรศพัทแ์บบสไลด์ มีแนวโนม้ที�จะไม่เลือกใชร้้อยละ 7.61 
ความตอ้งการใช้วิธีการสื�อสารแบบโทรศพัท์พูดคุยกนั มีแนวโน้มที�จะไม่เลือกใช้ร้อยละ 13.17 
อาชีพอาจารย ์ หรือขา้ราชการ หรือบุคลากร หรือพนกังานมหาวิทยาลยัมีแนวโนม้ที�จะไม่เลือกใช้
ร้อยละ 6.6 ความตอ้งการใชโ้ทรศพัทแ์บบฝาพบั มีแนวโนม้ที�จะไม่เลือกใชร้้อยละ 5.95 เพศชาย มี
แนวโน้มที�จะไม่เลือกใช้ร้อยละ 1.81 และอายุที�มาก มีแนวโน้มที�จะไม่เลือกใช้ร้อยละ 0.96 
ตามลาํดบั  

ตัวแปรอิสระที�ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซื6 อโทรศัพท์เคลื�อนที�ที�สามารถส่ง
ขอ้ความตอบโตก้นัไดอ้ยา่งทนัที ไดแ้ก่ ลกัษณะนิสัยโกรธง่าย  

นอกจากนั6นยงัมีการนาํการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ใชใ้นงานวิจยัที�เกี�ยวกบัการ
ตดัสินใจซื6อเครื�องดื�มบาํรุงสมอง (แกมกมล กลา้การนา และ วรพงษ ์พรอาภา, 2553) โดยมีตวัแปร
อิสระ ไดแ้ก่ รายรับเฉลี�ย/เดือน สื�ออื�นๆ ปัจจยัดา้นค่านิยมในการบริโภค ปัจจยัด้านความเชื�อใน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการสื�อสารการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ปัจจยัดา้นการรับรู้ 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ� ของตวัแปรต่างๆ ที�ประมาณได้ และค่าสถิติที�
เกี�ยวข้องกับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์เพื�อพยากรณ์ว่ามีปัจจยัใดบ้างที�ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซื6อผลิตภณัฑ์เครื�องดื�มบาํรุงสมอง ซึ� งจากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แสดงให้
เห็นวา่ ปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื6อผลิตภณัฑ์เครื�องดื�มบาํรุงสมอง ประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้น
จิตวทิยา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย  

 
2.7 การปรับตัวของเกษตรกรในประเทศไทย 

จากแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งและจากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัจึงได้สนใจ
ศึกษาทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี ซึ� งเป็นจงัหวดัที�ถูกวางยุทธศาสตร์
การเกษตรให้เป็นโครงการนาํร่องดา้นการเกษตรพื6นที�สีเขียว โดยเป็นการทาํการเกษตรแบบไม่ใช้
สารเคมี ในการศึกษาครั6 งนี6 ไดท้าํการสอบถามเกี�ยวกบัทศันคติ และทางเลือกที�เกษตรกรในจงัหวดั
ราชบุรีใชใ้นการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแนวทางในการทาํการศึกษาดงันี6  
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วธีิการวดัทศันคติของเกษตรกรต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผูว้ิจยักาํหนดการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 2 ชั6น (Two-Stage Cluster Random Sampling) 

โดยสุ่มอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 4 อาํเภอ จากนั6นแต่ละอาํเภอที�ตกเป็นตวัอยา่งสุ่มพื6นที�โดย
การสุ่มพิกดัดว้ยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยขนาดตวัอยา่งจดัสรรตาม
สัดส่วนประชากร ซึ� งดาํเนินการดงัต่อไปนี6  

ขั6นที� 1 สุ่มอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 4 อาํเภอ โดยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ไดอ้าํเภอเมืองราชบุรี บา้นโป่ง โพธาราม และปากท่อ 

ขั6นที� 2 สุ่มเกษตรกร (ชาวนา) ในแต่ละอาํเภอ ที�สุ่มไดด้ว้ยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย          
(Simple Random Sampling)  

เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเลือกเกษตรกรที�อยูใ่นวยัทาํงาน จาํนวน 382 คน  
การวดัระดบัทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ดว้ยวธีิการใหร้ะดบัความคิดเห็นแบบ Likert Scale (5 ระดบั) โดยมีคาํถามดงัต่อไปนี6  
1.  ทศันคติของเกษตรกรที�มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.1  ทศันคติในดา้นผลกระทบทางบวกต่ออาชีพเกษตรกร 
1.1.1  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้เกษตรกรมีโอกาสและช่องทางในการขาย

ขา้วไดม้ากขึ6น 
1.1.2  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหเ้กษตรกรซื6อเทคโนโลยีการเกษตร เช่น รถ

ไถนา รถเกี�ยวขา้ว เครื�องสีขา้ว และปุ๋ยเคมีไดถู้กลง 
1.1.3  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้เกษตรกรตอ้งพฒันาความสามารถในการ

ปลูกขา้วใหมี้คุณภาพมากขึ6น เพื�อแข่งกบัประเทศเพื�อนบา้น เช่น เวยีดนาม พม่า ลาว 
1.1.4  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหเ้กษตรกรจา้งแรงงานต่างดา้วไดใ้นราคา

ถูกลง เนื�องจากแรงงานต่างดา้วจะหลั�งไหลเขา้มาทางานในไทยมากขึ6น 
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2.1  ทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบต่ออาชีพเกษตรกร 
2.1.1  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหเ้กษตรกรขายขา้วไดก้าํไรลดลง เนื�องจาก

ขา้วไทยมีตน้ทุนสูง และมีผลผลิตต่อไร่ตํ�ากวา่ประเทศเพื�อนบา้น 
2.1.2  เกษตรกรอาจขายที� ดิน หรือเปลี�ยนใจไม่ทํานา เนื�องจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนทาํใหเ้กิดการแข่งขนัที�สูง 
2.1.3  เกษตรกรเกิดปัญหาแยง่นํ6า กบัโรงงานอุตสาหกรรม เนื�องจากอาจมีโรงงานเพิ�มขึ6น

เมื�อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.1.4  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหเ้กษตรกรขาดคนงานในภาคเกษตรที�อาจ

เปลี�ยนไปทาํอาชีพอื�นมากขึ6น 
จากนั6นนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถามไปทาํการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS  
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บทที� 3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาเรื� อง “การปรับตัวและทัศนคติของเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวไทยเมื�อเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัราชบุรี” เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Qualitative Research) ดาํเนินการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามที�มีทัC งคาํถามปลายปิด      
(Close Ended Question) และคาํถามปลายเปิด (Open Ended Question) การกาํหนดทางเลือกในการ
ปรับตัวของเกษตรกรในจังหวดัราชบุรีในแบบสอบถามนัC น ผูว้ิจ ัยใช้ระเบียบวิธีการแบบคิว          
(Q Methodology) ช่วยในการกาํหนดขอ้คาํถามในการดาํเนินการวิจยั โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัมีขัCนตอนในการศึกษา ดงันีC   

3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
3.2 ประชากรและตวัอยา่ง 
3.3 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือสถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัใน
การศึกษาเรื�อง “การปรับตวัและทศันคติของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วไทยเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน : กรณีศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัราชบุรี” ดงัภาพที� Y.Z 
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ภาพที� 3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

ทางเ ลือกในการปรับตัวของ
เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวในจังหวดั
ร า ช บุ รี เ มื� อ เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน  

� ร ะ ดับ ทัศ น ค ติ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ต่ อ ก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านผลกระทบ
ทางบวก และผลกระทบทางลบ 

 
� ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรใน

จงัหวดัราชบุรี  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

- เพศ  
- อายุ 
- สถานะ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉลี�ยจากการทาํนา/ปี  
- รายไดเ้ฉลี�ยจากอาชีพอื�น/ปี 
- จาํนวนพืCนที�ทาํนา 
- ประสบการณ์ในการทาํนา 
- ลกัษณะการทาํนา 

2.สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
 - เขตพืCนที�ทาํนา/อาํเภอ 
 - ระบบชลประทาน 
3.พฤติกรรมส่วนบุคคล 
 - จาํนวนครัC งในการเขา้อบรมเกี�ยวกบัอาชีพ
เกษตรกรรม (ปลูกขา้ว) ต่อปี 
 - ความถี�การคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลด
ตน้ทุนและเพิ�มผลิต/ฤดูกาล 
 - บทบาทของผูน้าํในชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจ 

4.บทบาทของผูน้าํในชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจ 

DPU



 
46 

 
 

3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร 
 ประชากรที�ใช้ในการศึกษาวิจยัครัC งนีC  คือ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัราชบุรี ที�ขึCน

ทะเบียนการเกษตรรายแปลง จาํนวน 57,498 คน (ที�มา: สํานกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที� 2 
จงัหวดัราชบุรี)  

3.2.2 ขนาดตวัอยา่ง 
ขนาดตวัอย่างสําหรับงานวิจยันีC  เป็นขนาดตวัอย่างที�ทาํให้ความคลาดเคลื�อนของการ

ประมาณสัดส่วนในประชากร (E) มีค่าไม่เกิน 5% หรือ 0.05 ดว้ยความเชื�อมั�น 95% และกาํหนด p* 
เป็น 0.50 ดงันัCน เมื�อทาํการสุ่มแบบไม่ใส่คืน (Without replacement) ไดข้นาดตวัอยา่งเป็น 382 คน
ดงัแสดงการคาํนวณต่อไปนีC  
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เมื�อ N แทน   ขนาดประชากรในที�นีC เท่ากบั 57,498 คน 
 n  แทน   ขนาดของตวัอยา่ง 
 E  แทน   ความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่งที�ยอมรับได ้= 5% 
 

3.2.3 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้ิจยักาํหนดการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 2 ชัCน (Two-Stage Cluster Random Sampling) 

โดยสุ่มอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 4 อาํเภอ จากนัCนแต่ละอาํเภอที�ตกเป็นตวัอยา่งสุ่มพืCนที�โดย
การสุ่มพิกดัดว้ยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยขนาดตวัอยา่งจดัสรรตาม
สัดส่วนประชากร (ตารางที� 2.2) ดงันัCนจะเก็บขอ้มูลทัCงสิCนจาํนวน 382 คน ซึ� งดาํเนินการดงัต่อไปนีC  

ขัCนที� 1 สุ่มอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 4 อาํเภอ โดยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองราชบุรี บา้นโป่ง โพธาราม และปากท่อ 

ขัCนที� 2 สุ่มเกษตรกร (ชาวนา) ในแต่ละอาํเภอ ที�สุ่มไดด้ว้ยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย          
(Simple Random Sampling)  

เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเลือกเกษตรกรที�อยูใ่นวยัทาํงาน จาํนวน 382 คน  
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ตารางที� 3.1  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรที�ขึCนทะเบียนเกษตรรายแปลง และขนาดตวัอยา่งใน 
 อาํเภอที�สุ่มได ้

พืCนที�/อาํเภอที�สุ่มได ้
จาํนวนเกษตรกรที�ขึCนทะเบียน

เกษตรรายแปลง (ราย)  
ร้อยละ ขนาดตวัอยา่ง (คน) 

เมืองราชบุรี 9,188 26.97 103 
บา้นโป่ง 9,890 29.03 111 
โพธาราม 9,981 29.29 112 
ปากท่อ 5,013 14.71 56 

รวม 34,072 100.00 382 
 

3.3 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.3.1 วธีิการสร้างเครื�องมือ 
เครื� องมือในการศึกษาครัC งนีC  คือ แบบสอบถาม ซึ� งผูว้ิจยัได้สร้างเครื� องมือสําหรับ

งานวจิยันีC เองโดยมีวธีิการดาํเนินเป็นขัCนตอนดงันีC  
ขัCนที� 1 ศึกษาหลกัการรูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎีและ

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

ขัCนที� 2 กาํหนดกรอบและแนวคิดเพื�อสร้างแบบสอบถามที�ใชใ้นการวจิยั 
ขัCนที� 3 ร่างแบบสอบถามที�จะใชส้ําหรับการวิจยัให้สอดคลอ้งกบันิยามศพัทที์�กาํหนด

ไว ้
ขัCนที� 4 สร้างแบบสํารวจทางเลือกในการปรับตวั (Q Card) แบบเติมคาํ ทัCงนีC เนื�องจาก

ประเทศไทย ยงัไม่มีผูศึ้กษาเกี�ยวกบัทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกร ดงันัCนผูว้ิจยัจึงมีความ
จาํเป็นตอ้งทาํการสํารวจทางเลือกของเกษตรในเบืCองตน้ก่อนทาํการแจกแบบสอบถาม วิธีการที�ใช้
ในการสาํรวจทางเลือกของเกษตรกรผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากตาํรา เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง โดยใชร้ะเบียบ
วธีิการแบบคิว (Q Methodology) โดยใหเ้กษตรกรจาํนวน 20 คน ซึ� งเป็นเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี
ที�มาติดต่อกบัสํานกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี สํานกังานเกษตรอาํเภอ และศูนยถ่์ายทอดความรู้สู่
เกษตรกรจงัหวดัราชบุรี สร้างขอ้ความในบตัรรายการแบบคิว (Q Card) เป็นการสํารวจทางเลือกใน
การปรับตวัของเกษตรกรจงัหวดัราชบุรี ลกัษณะเป็นแบบเติมคาํ จาํนวน 20 ฉบบั โดยแต่ละฉบบัให้
เกษตรกรเขียนคาํตอบ 3 คาํตอบ ที�เป็นทางเลือกที�เป็นไปไดใ้นการปรับตวัของเกษตรกรเมื�อเปิด
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากนัCนนาํคาํตอบที�ซํC ากนัมากที�สุด จาํนวน 10 คาํตอบ ไปกาํหนดเป็น
ขอ้คาํถามในแบบสอบถามส่วนที� 2 (ขอ้ที� 2) ซึ� งเป็นทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรใน
จงัหวดัราชบุรีเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขัCนที� 5 นาํคาํตอบที�ซํC ากนัจาํนวน 10 คาํตอบ กาํหนดเป็นทางเลือกในแบบสอบถาม 
ส่วนที� 2 (ขอ้ที� 2) จาํนวน 2 ทางเลือก 

ขัCนที� 6 นาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จทัCง 2 ส่วน เสนออาจารยที์�ปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบ
ความตรงของเนืCอหา และความเหมาะสมของภาษาที�ใช้ เพื�อขอคาํแนะนํา และทาํการ pre-test 
จาํนวน 40 ชุด เพื�อหาค่าความเชื�อมั�น Reliability โดยพิจารณาความสอดคลอ้งภายในของเครื�องมือ 
(Internal consistency) ตามสูตรสัมประสิทธิp แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
ทศันคติในดา้นผลกระทบทางบวก มีค่า .707 และทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบ มีค่า .722 ซึ� งถือ
วา่แบบสอบถามมีความเชื�อมั�นอยูใ่นเกณฑที์�ยอมรับได ้คือมีค่าไม่ตํ�ากวา่ .50  

ขัCนที� 7 นาํแบบสอบถามที�ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัตวัอยา่ง 

Y.Y.u เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
เครื�องมือที�ใช้ในการรวบรวมเก็บขอ้มูลเพื�อการวิจยัครัC งนีC  คือ แบบสอบถามเกี�ยวกบั

การวดัระดบัทศันคติ และทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเมื�อเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

ผูว้จิยัไดก้าํหนดแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที� 1 ข้อมูลเกี�ยวกับลักษณะส่วนบุคคลด้านพืCนฐานสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) สถานะ (4) จาํนวนปีการศึกษา        
(5) รายได้เฉลี�ยจากการทาํนา/ปี (6) รายได้เฉลี�ยจากอาชีพอื�น/ปี (7) จาํนวนพืCนที�ทาํนา                  
(8) ประสบการณ์ในการทาํอาชีพเกษตรกร (9) พืCนที�ทาํนา/อาํเภอ (10) ระบบชลประทาน           
(11) ลกัษณะการทาํนา (12) จาํนวนครัC งในการเขา้อบรมเกี�ยวกบัอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกขา้ว) ต่อปี 
(13) ความถี�ในการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลิต (14) บทบาทของผูน้าํใน
ชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจ เป็นขอ้คาํถามแบบตรวจคาํตอบ จาํนวน 14 ขอ้ 

ส่วนที� 2 ทศันคติ และทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีต่อการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 แบบสอบถามเกี�ยวกบัทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีต่อการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดว้ยวธีิการใหร้ะดบัความคิดเห็นแบบ Likert Scale 
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คาํถาม จาํนวนขอ้ 
ทศันคติของเกษตรกรที�มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 - ทศันคติในดา้นผลกระทบทางบวก 
              - ทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบ 

 
4 
4 

 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับส่วนที� u ซึ� งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า x ระดบั ดงันีC  

เห็นดว้ยมากที�สุด  ใหค้ะแนน =  x 
เห็นดว้ยมาก   ใหค้ะแนน =  y 
เห็นดว้ยปานกลาง  ใหค้ะแนน  =  Y 
เห็นดว้ยนอ้ย   ใหค้ะแนน =  u 
เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด  ใหค้ะแนน =  Z 
 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดการแปลความหมายระดบัทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเมื�อ

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามลาํดบัคะแนน ดงันีC  

คะแนนเฉลี�ย  ระดบัความคิดเห็น 
4.21 - 5.00  เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
3.41 - 4.20  เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 - 3.40  เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60  เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80  เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 
แบบสอบถามเกี�ยวกบัทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีต่อการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีให้เลือกจาํนวน 4 คาํตอบ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือก
ได้ 1 ขอ้ ซึ� งทางเลือกเหล่านีC ผูว้ิจยัไดม้าจากคาํตอบที�ไดรั้บจากเกษตรกรที�เป็น key informant 
ทัCงหมด uz คน และมีจาํนวนคาํตอบที�ซํC ามากที�สุดใน Zz อนัดับแรก จากนัCนนํามากาํหนดเป็น
ทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในลกัษณะที�หากมีคาํตอบที�คลา้ยคลึงกนัจะจดัอยูด่ว้ยกนัซึ� ง
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ผลจากการทาํการศึกษาทางเลือกโดยระเบียบวิธีการแบบคิวผูว้ิจยัไดท้างเลือกทัCงสิCน 2 ทางเลือก 
ดงันีC  
  1. ทาํนาปลูกขา้วในลกัษณะเดิม 
  2. ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน 
 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครัC งนีC  ผูว้ิจยัมีแนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงันีC  

ขัCนที� 1 เตรียมแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ 

ขัCนที� 2 สุ่มตวัอยา่งเกษตรกรรายแปลงตามลกัษณะการสุ่มตวัอยา่งที�กาํหนดไว ้

ขัCนที� 3 ลงพืCนที�เพื�อเก็บขอ้มูลดว้ยตน้เองโดยใชแ้บบสอบถามที�ผูว้จิยัพฒันา 

ขัCนที� 4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ใหพ้ร้อมต่อการประมวลผลขอ้มูล 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1) วิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของตวัอยา่ง โดยใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ และ
ค่าเฉลี�ยเลขคณิต  

2) วิเคราะห์ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรในจังหวดัราชบุรีโดยใช้สถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

3) วิเคราะห์ระดบัทศันคติของเกษตรกรโดยใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี�ยเลขคณิต และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

4) วิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติ ที�มีต่อทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรจงัหวดั
ราชบุรีเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดว้ยวธีิโลจิสติกส์ (Logistic regression Analysis) 

5) วิเคราะห์อิทธิพลของลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจังหวดั
ราชบุรี ที�มีต่อทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรจงัหวดัราชบุรีเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดว้ยวธีิโลจิสติกส์ 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาเรื�อง “การปรับตวัและทศันคติของเกษตรกรผู ้
ปลูกข้าวไทยเมื�อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกข้าวในจงัหวดั
ราชบุรี” ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที�เก็บไดจ้ากตวัอยา่งเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี ที�
ขึ4นทะเบียนการเกษตรรายแปลง จาํนวน 382 ฉบบั จากประชากรทั4งหมด 57,498 คน ทาํการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี4   

4.1   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของตวัอยา่ง 
4.2   ผลการวเิคราะห์ระดบัทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี 
4.3   ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีที�มีต่อ

ทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.4   ผลวิเคราะห์อิทธิพลของลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดั

ราชบุรีที�มีต่อทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

4.1 ข้อมูลทั�วไปของตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของตวัอย่าง ซึ� งเป็นเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี ที�อยู่ใน

พื4นที�อาํเภอเมืองราชบุรี บา้นโป่ง โพธาราม ปากท่อ โดยใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ 
และค่าเฉลี�ยเลขคณิต แสดงดงัตารางที� P.Q 
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ตารางที� 4.1  จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉลี�ยเลขคณิต ของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

ทาํนาในลกัษณะเดิม 
ปลูกพชืชนิดอื�นหรือ

ผสมผสาน 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

180 100.00 202 100.00 

1. เพศ 
66 36.67 95 47.03 ชาย 

หญิง 114 63.33 107 52.97 
2. อายุ 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61-70 ปี 

มากกวา่ 70 ปี 

 
8 

12 
41 
62 
39 
18 

 
4.44 
6.67 

22.78 
34.44 
21.67 
10.00 

 
17 
24 
54 
71 
28 
8 

 
8.42 

11.88 
26.73 
35.15 
13.86 
3.96 

ค่าเฉลี�ย (��) 52.48 ปี  

3. สถานะการสมรส     
โสด 19 10.55 29 14.36 

สมรส 154 85.56 163 80.69 
หยา่ร้าง/หมา้ย 7 3.89 10 4.95 

4. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาหรือตํ�ากวา่ 
มธัยมตน้หรือเทียบเท่า 

มธัยมปลายหรือเทียบเท่า 
สูงกวา่มธัยมปลายถึงปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
158 

7 
12 
3 
0 

 
87.77 
3.89 
6.67 
1.67 

0 

 
150 
11 
19 
18 
4 

 
74.25 
5.45 
9.41 
8.91 
1.98 

ค่าเฉลี�ย (��) 6.00 ปี 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ) 
 

     
    ลกัษณะ

ส่วนบุคคล 

ทาํนาในลกัษณะเดิม 
ปลูกพชืชนิดอื�นหรือ 

ผสมผสาน 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

180 100.00 202 100.00 

5. รายได้เฉลี�ยจากการทาํนา/ปี 
ไม่เกิน 100,000 บาท 

100,001-200,000 บาท 
200,001-300,000 บาท 
300,001-400,000 บาท 
400,001-500,000 บาท 
มากกวา่ 500,000 บาท 

 
108 
48 
14 
5 
4 
1 

 
60.00 
26.67 
7.78 
2.78 
2.22 
0.55 

 
134 
49 
18 
0 
0 
1 

 
66.33 
24.26 
8.91 
0.00 
0.00 
0.50 

ค่าเฉลี�ย (��) 109,802.88 บาท 

6. รายได้เฉลี�ยจากอาชีพอื�น/ปี 
ไม่มีรายไดจ้ากอาชีพอื�นเลย 

ไม่เกิน 100,000 บาท 
100,001-200,000 บาท 
200,001-300,000 บาท 
300,001-400,000 บาท 
มากกวา่ 400,000 บาท 

 
98 
75 
7 
0 
0 
0 

 
54.44 
41.67 
3.89 
0.00 
0.00 
0.00 

 
71 

115 
8 
5 
2 
1 

 
35.15 
56.93 
3.96 
2.47 
0.99 
.50 

ค่าเฉลี�ย (��) 31,479.49 บาท 

7. จํานวนพื=นที�ทาํนา/ไร่ 
ไม่เกิน 10 ไร่ 

11-30 ไร่ 
31-50 ไร่ 
51-70 ไร่ 

มากกวา่ 70 ไร่ 

 
67 
79 
23 
9 
2 

 
37.22 
43.89 
12.78 
5.00 
1.11 

 
74 
98 
23 
4 
3 

 
36.63 
48.51 
11.39 
1.98 
1.49 

ค่าเฉลี�ย (��) 19.27 ไร่ 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

ทาํนาในลกัษณะเดิม 
ปลูกพชืชนิดอื�นหรือ

ผสมผสาน 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

180 100.00 202 100.00 

8. ประสบการณ์ในการทาํนา/ปี 
ไม่เกิน 10 ปี 

11-20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

มากกวา่ 50 ปี 

 
33 
32 
36 
38 
18 
23 

 
18.33 
17.78 
20.00 
21.11 
10.00 
12.78 

 
55 
48 
38 
31 
22 
8 

 
27.23 
23.76 
18.81 
15.35 
10.89 
3.96 

ค่าเฉลี�ย (��) 27.65 ปี 

9. อาํเภอ 
เมืองราชบุรี 

บา้นโป่ง 
ปากท่อ 

โพธาราม 

 
30 
75 
36 
39 

 
16.67 
41.66 
20.00 
21.67 

 
73 
36 
20 
73 

 
36.14 
17.82 
9.90 

36.14 

10. ระบบชลประทาน 
ในเขตชลประทาน 

นอกเขตชลประทาน 
ทั4งใน และนอกเขตชลประทาน 

 
160 
18 
2 

 
88.89 
10.00 
1.11 

 
167 
29 
6 

 
82.67 
14.36 
2.97 

11. ลกัษณะการทาํนา 
ใชส้ารเคมี 

ไม่ใชส้ารเคมี 
ผสมผสานระหวา่งใชแ้ละไม่ใช้

สารเคมี 

 
82 
6 

92 

 
45.56 
3.33 

51.11 

 
48 
24 

130 

 
23.76 
11.88 
64.36 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

ทาํนาในลกัษณะเดิม 
ปลูกพชืชนิดอื�นหรือ 

ผสมผสาน 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

180 100.00 202 100.00 

12. จํานวนครั=งที�เข้าอบรมอาชีพชาวนา/ปี 
ไม่เคยเขา้อบรมเลย 

ไม่เกิน 2 ครั4 ง 
3-5 ครั4 ง 
6-9 ครั4 ง 

มากกวา่ 10 ครั4 ง 

 
43 
96 
26 
3 

12 

 
23.89 
53.33 
14.44 
1.67 
6.67 

 
39 
87 
60 
3 

13 

 
19.30 
43.07 
29.70 
1.49 
6.44 

ค่าเฉลี�ย (��) 2.55 ครั=ง 

13. ความถี�ในการคิดค้นกระบวนการแบบ

ใหม่เพื�อลดต้นทุนและเพิ�มผลผลติ/ฤดูกาล 
ยงัไม่เคย 

ยงัไม่เคยแต่พยายามศึกษาอยู ่
ทดลองทาํบา้งในบางฤดูกาล 
คิดคน้ทาํทุกอยา่งสมํ�าเสมอ 

 
 

52 
57 
44 
27 

 
 

28.89 
31.67 
24.44 
15.00 

 
 

26 
59 
65 
52 

 
 

12.87 
29.21 
32.18 
25.74 

14. ผู้นําชุมชนมีผลต่อการตัดสินใจในการ

ทาํนาของท่านหรือไม่ 
ใช่ 

ไม่ใช่ 

 
 

99 
81 

 
 

55.00 
45.00 

 
 

121 
81 

 
 

59.90 
40.10 

  
 ผลการศึกษา ค่าเฉลี�ย ร้อยละ ของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 382 คนจากตาราง
ที� 4.1 พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน จาํนวน 202 คนรองลงมาคือทาํนา
ในลกัษณะเดิม จาํนวน 180 คน โดยสามารถวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคล ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี4  

DPU



 
56 

 เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีที�ตอบแบบสอบถาม มีการทาํนาในลกัษณะเดิม ทั4งหมด 180 
คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 114 คน (ร้อยละ 63.33) เป็นเพศชาย จาํนวน 66 คน (ร้อยละ 36.67)  ใน
ส่วนของการปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน เป็นเพศหญิง จาํนวน 107 คน (ร้อยละ 52.97) และเป็น
เพศชาย จาํนวน 95 คน (ร้อยละ 47.03) โดยที�เกษตรกรส่วนใหญ่ที�ทาํนาในลกัษณะเดิม และปลูก
พืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี (ร้อยละ 34.44 และร้อยละ 35.15 ตามลาํดบั) 
รองลงมาคือมีอายุ ระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 22.78 และร้อยละ 26.73 ตามลาํดบั) สําหรับ
สถานะภาพสมรส พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที�ทาํนาในลักษณะเดิม และปลูกพืชชนิดอื�นหรือ
ผสมผสาน ส่วนใหญ่มีสถานะสมรส (ร้อยละ 85.56 และร้อยละ 80.56 ตามลาํดบั) รองลงมาคือผูที้�
เป็นโสดมีการปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน (ร้อยละ 14.36) มากกว่าผูที้�เป็นโสดและทาํนาใน
ลกัษณะเดิม (ร้อยละ 10.55) 
 ในส่วนระดับการศึกษา เกษตรกรที�ทาํนาในลักษณะเดิม และปลูกพืชชนิดอื�นหรือ 
ผสมผสาน ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาหรือตํ�ากวา่ (ร้อยละ 87.77 และร้อยละ 
74.25 ตามลาํดบั) รองลงมาคือมีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมปลายหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 6.67 และ
ร้อยละ 9.41 ตามลาํดบั) เฉลี�ยจาํนวนการศึกษาของเกษตรกร 6.03 ปี โดยที�เกษตรกรที�ทาํนาใน
ลกัษณะเดิม และปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน ส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการทาํนาไม่เกิน 100,000 
บาทต่อปี (ร้อยละ 60.00 และร้อยละ 66.33 ตามลาํดบั) รองลงมาคือ มีรายไดจ้ากการทาํนา 100,001-
200,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 26.67 และร้อยละ 24.26 ตามลาํดบั) เฉลี�ยรายไดจ้ากการทาํนาต่อปี 
109,802.88 บาท นอกจากนี4 เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมนั4นไม่มีรายไดจ้ากอาชีพอื�นเลย (ร้อยละ 
54.44) ส่วนเกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน ส่วนใหญ่จะมีรายไดจ้ากอาชีพอื�น ไม่เกิน 
100,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 56.93) เฉลี�ยรายไดที้�ไดจ้ากอาชีพอื�น 31,479.49 บาทต่อปี 
 สาํหรับจาํนวนพื4นที�ทาํนานั4น พบวา่ เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม และปลูกพืชชนิด
อื�นหรือผสมผสาน ส่วนใหญ่มีจาํนวนพื4นที�ทาํนาระหว่าง 11-30 ไร่ (ร้อยละ 43.89 และร้อยละ 
48.51 ตามลาํดบั) รองลงมาคือมีพื4นที�ทาํนาไม่เกิน 10 ไร่ (ร้อยละ 37.22 และร้อยละ 36.63 
ตามลาํดบั) เฉลี�ยมีจาํนวนพื4นที�ทาํนาคือ 19.72 ไร่ โดยเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม และปลูกพืช
ชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีประสบการณ์ในการทาํนาแตกต่างกนั โดยเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะ
เดิม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํนาระหวา่ง 31-40 ปี (ร้อยละ 21.11) ส่วนเกษตรกรที�ปลูกพืชชนิด
อื�นหรือผสมผสาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํนาระหว่าง 11-20 ปี (ร้อยละ 23.76) เฉลี�ย
ประสบการณ์ทาํนาของเกษตรกร 27.65 ปี นอกจากนี4ยงัพบวา่ เกษตรกรที�มี เขตพื4 นที� ท ํานาต่าง
อาํเภอมีการทาํนาในลกัษณะเดิม และปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีความแตกต่างกัน โดย
เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม ส่วนใหญ่มีเขตพื4นที�ทาํนาในอาํเภอบา้นโป่ง (ร้อยละ 41.66) ส่วน

DPU



 
57 

เกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน ส่วนใหญ่มีเขตพื4นที�ทาํนาในอาํเภอเมืองราชบุรี และ 
โพธาราม (ร้อยละ 36.14 เท่ากนั) 
 สาํหรับระบบชลประทาน พบวา่ เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม และปลูกพืชชนิดอื�น
หรือผสมผสาน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (ร้อยละ 88.89 และร้อยละ 82.67 ตามลาํดบั)
รองลงมา คือ ผูที้�ทาํนานอกเขตชลประทาน มีการปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มากกวา่ทาํนาใน
ลกัษณะเดิม  โดยที�เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม และปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน ส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการทาํนาแบบผสมผสานระหว่างใชแ้ละไม่ใชส้ารเคมี (ร้อยละ 51.11 และร้อยละ 64.36 
ตามลาํดับ) รองลงมาคือทาํนาโดยใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 45.56 และร้อยละ 23.76 
ตามลาํดับ) ส่วนที�เหลือ พบว่า เกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน (ร้อยละ 11.88) มี
ลกัษณะการทาํนาแบบไม่ใช้สารเคมี มากกว่า เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม (ร้อยละ 3.33)
นอกจากนี4ยงัพบวา่ เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม และปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน ส่วนใหญ่
มีการเขา้อบรมไม่เกิน 2 ครั4 งต่อปี (ร้อยละ 53.33 และร้อยละ 43.07 ตามลาํดบั) รองลงมา พบว่า
เกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีการเขา้อบรม 3-5 ครั4 งต่อปี (ร้อยละ 29.70) ในขณะที�
(ร้อยละ 23.89) ของเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมยงัไม่เคยเขา้อบรมเกี�ยวกบัอาชีพชาวนาเลย  
 เกษตรกรส่วนใหญ่ที�ทาํนาในลกัษณะเดิม และปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีการ
คิดคน้กระบวนการแบบใหม่ที�แตกต่างกนั โดยเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม ส่วนใหญ่ ยงัไม่เคย
คิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลผลิตแต่พยายามศึกษาอยู ่(ร้อยละ 31.67) และ
รองลงมา คือ ยงัไม่เคยคิดคน้เลย (ร้อยละ 28.89) ในขณะที�เกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือ
ผสมผสาน ส่วนใหญ่ มีการทดลองคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลผลิตแลว้
ในบางฤดูกาล (ร้อยละ 32.18) และรองลงมาคือ ยงัไม่เคยคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุน
และเพิ�มผลผลิตแต่พยายามศึกษาอยู ่(ร้อยละ 29.21) และยงัพบวา่ เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม 
และปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน ส่วนใหญ่เห็นว่าผูน้าํชุมชนมีผลในการตดัสินใจในการทาํนา 
(ร้อยละ 55.00 และร้อยละ 59.90 ตามลาํดบั) ในขณะที�เกษตรกรส่วนที�เหลือนั4นเห็นวา่ผูน้าํชุมชน
ไม่ไดมี้ผลในการตดัสินใจในการทาํนา (ร้อยละ 45.00 และร้อยละ 40.10 ตามลาํดบั) 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับทศันคติของเกษตรกรในจังหวดัราชบุรี 
 ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติของเกษตรกรในจังหวดัราชบุรีเมื�อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ t-test แสดงดงัตารางที� P.2 ถึงตารางที� 4.4 

 
ตารางที� 4.2  ผลการวเิคราะห์ระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบทางบวกของเกษตรกรในจงัหวดั 
 ราชบุรีเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ระดับทศันคติในด้าน

ผลกระทบทางบวก 
ร้อยละ 

ทาํนาลกัษณะเดิม 
ปลูกพชืชนิดอื�น

หรือผสมผสาน t-test p-value* 

�� S.D. �� S.D. 

1. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหช้าวนาไทยมีโอกาสและช่องทางในการขายขา้วไดม้ากขึ4น 
เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมากที�สุด 

13.87 
6.28 

28.01 
16.49 
35.35 

3.37 1.561 3.67 1.194 -2.098 .0185 

2.การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํใหช้าวนาไทยซื4อเทคโนโลยกีารเกษตร เช่น รถไถนา รถเกี�ยว
ขา้ว เครื�องสีขา้ว และปุ๋ยเคมีไดถู้กลง 
เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปานกลาง 

20.42 
10.21 
22.25 3.06 1.531 3.32 1.334 

 
 

-1.768 

 
 

.039 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมากที�สุด 

23.82 
23.30 

  

3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ชาวนาไทยตอ้งพฒันาความสามารถในการทาํนาให้มี
คุณภาพมากขึ4น เพื�อแข่งกบัประเทศเพื�อนบา้น เช่น เวยีดนาม พม่า ลาว 
เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปานกลาง 

4.45 
4.71 
4.19 

4.24 1.266 4.53 .835 -2.661 .004 
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ตารางที� 4.2  (ต่อ) 
 

ระดับทศันคติในด้าน

ผลกระทบทางบวก 
ร้อยละ 

ทาํนาลกัษณะเดิม 
ปลูกพชืชนิดอื�น

หรือผสมผสาน t-test p-value* 

�� S.D. �� S.D. 

3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ชาวนาไทยตอ้งพฒันาความสามารถในการทาํนาให้มี
คุณภาพมากขึ4น เพื�อแข่งกบัประเทศเพื�อนบา้น เช่น เวยีดนาม พม่า ลาว 
เห็นดว้ยมาก 20.16       
เห็นดว้ยมากที�สุด 66.49       
4. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหช้าวนาไทยจา้งแรงงานต่างดา้วไดใ้นราคาถูกลง 
เนื�องจากแรงงานต่างดา้วจะหลั�งไหลเขา้มาทาํงานในไทยมากขึ4น 
เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมากที�สุด 

25.65 
21.47 
18.85 
14.92 
19.11 

2.64 1.501 2.95 1.404 -2.017 .022 

 

หมายเหตุ.  * หมายถึง ค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานทางเดียว 
 

 ผลการศึกษาระดับทศันคติของเกษตรกรในจังหวดัราชบุรีมีระดับทัศนคติในด้าน
ผลกระทบทางบวกต่ออาชีพชาวนาไทยเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื�อพิจารณารายขอ้
จากตารางที� 4.2 พบวา่ 
 ทศันคติในดา้นผลกระทบทางบวกเรื�องที�ทาํให้ชาวนาไทยมีโอกาสและช่องทางในการ
ขายขา้วไดม้ากขึ4น ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติเห็นดว้ยมากที�สุด (ร้อยละ 35.35) ซึ� งทศันคติของ
เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม อยูใ่นระดบัปานกลาง (�� = 3.37) ในขณะที�ทศันคติของเกษตรกรที�
ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน อยู่ในระดบัมาก (�� = 3.67) ในการทดสอบสมมติฐานความ
แตกต่างของค่าเฉลี�ย พบวา่ ค่าสถิติ t เป็น -2.098 แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรที�เลือกปลูกพืชชนิดอื�น
หรือผสมผสาน มีระดบัทศันคติต่อเรื�องนี4มากกว่าเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.05 (p-value < 0.05)  
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 สําหรับทศันคติเกี�ยวกบัเรื�องที�ทาํให้ชาวนาไทยซื4อเทคโนโลยีการเกษตรเช่น รถไถนา 
รถเกี�ยวขา้ว เครื�องสีขา้ว และปุ๋ยเคมีไดถู้กลง ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติเห็นดว้ยมาก (ร้อยละ 23.82)
ซึ� งทศันคติของเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม อยูใ่นระดบัปานกลาง (�� = 3.06) และทศันคติของ
เกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสานก็อยู่ในระดบัปานกลาง (�� = 3.32) ในการทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ย พบวา่ ค่าสถิติ t เป็น -1.768 แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรที�เลือก
ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีระดบัทศันคติต่อเรื�องนี4มากกวา่เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (p-value < 0.05) 
 ในส่วนของทศันคติเกี�ยวกบัเรื�องที�ทาํให้ชาวนาไทยตอ้งพฒันาความสามารถในการทาํ
นาให้มีคุณภาพมากขึ4น เพื�อแข่งกบัประเทศเพื�อนบา้น เช่น เวียดนาม พม่า ลาว ส่วนใหญ่มีระดบั
ทศันคติเห็นดว้ยน้อยที�สุด (ร้อยละ 25.65) ซึ� งทศันคติของเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม อยู่ใน
ระดบัมากที�สุด (�� = 4.24) และทศันคติของเกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสานก็อยู่ใน
ระดบัมากที�สุด (�� = 4.53) ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ย พบวา่ ค่าสถิติ t เป็น 
-2.661 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที�เลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสานมีระดบัทศันคติต่อเรื�องนี4
มากกวา่เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (p-value < 0.005)  
 นอกจากนี4ทศันคติเกี�ยวกบัเรื�องที�ทาํให้ชาวนาไทยจา้งแรงงานต่างดา้วไดใ้นราคาถูกลง
เนื�องจากแรงงานต่างดา้วจะหลั�งไหลเขา้มาทาํงานมากขึ4น ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติเห็นดว้ยมาก
ที�สุด (ร้อยละ 66.49) ซึ� งทศันคติของเกษตรกรที�ทาํนาในลักษณะเดิม อยู่ในระดับปานกลาง           
(�� = 2.64) และทศันคติของเกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสานก็อยู่ในระดบัปานกลาง     
(�� = 2.95) ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ย พบวา่ ค่าสถิติ t เป็น -2.017 แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรที�เลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีระดับทศันคติต่อเรื� องนี4 มากกว่า
เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (p-value < 0.05) 
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ตารางที� 4.3  ผลการวเิคราะห์ระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี 
 เมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ระดับทศันคติในด้าน

ผลกระทบทางลบ 
ร้อยละ 

ทาํนาลกัษณะเดิม 
ปลูกพชืชนิดอื�น

หรือผสมผสาน t-test p-value* 

�� S.D. �� S.D. 

1.การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํใหช้าวนาไทยขายขา้วไดก้าํไรลดลง เนื�องจากขา้วไทยมี
ตน้ทุนสูง และมีผลผลิตต่อไร่ตํ�ากวา่ประเทศเพื�อนบา้น 

เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมากที�สุด 

8.64 
8.38 

13.09 
20.68 
49.21 

3.80 1.455 4.05 1.173 -1.868 .0315 

2. ชาวนาไทยอาจขายที�ดิน หรือเปลี�ยนใจไม่ทาํนา เนื�องจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้
เกิดการแข่งขนัที�สูง 

เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมากที�สุด 

37.43 
18.58 
11.26 
15.45 
17.28 

2.32 1.474 2.79 1.552 -3.029 .0015 

3. ชาวนาไทยเกิดปัญหาแย่งนํ4 า กบัโรงงานอุตสาหกรรม เนื�องจากอาจมีโรงงานเพิ�มขึ4นเมื�อเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมากที�สุด 

22.77 
9.17 

18.33 
16.75 
32.98 

3.01 1.615 3.52 1.460 -3.300 .0005 
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ตารางที� 4.3  (ต่อ) 
 

ระดับทศันคติในด้าน

ผลกระทบทางลบ 
ร้อยละ 

ทาํนาลกัษณะเดิม 
ปลูกพชืชนิดอื�น

หรือผสมผสาน t-test p-value* 

�� S.D. �� S.D. 

4. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ชาวนาไทยขาดคนงานในภาคเกษตรที�อาจเปลี�ยนไปทาํ
อาชีพอื�นมากขึ4น 
เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมากที�สุด 

15.45 
8.38 

20.42 
20.93 
34.82 

3.31 1.514 3.70 1.328 -2.679 .004 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง ค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานทางเดียว 
 

 ผลการศึกษาระดับทศันคติของเกษตรกรในจังหวดัราชบุรีมีระดับทัศนคติในด้าน
ผลกระทบทางลบต่ออาชีพชาวนาไทยเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื�อพิจารณารายขอ้จาก
ตารางที� 4.3 พบวา่ 
 ทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบเกี�ยวกบัเรื�องการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํ
ให้ชาวนาไทยขายข้าวได้กาํไรลดลง เนื�องจากข้าวไทยมีต้นทุนสูง และมีผลผลิตต่อไร่ตํ�ากว่า
ประเทศเพื�อนบา้น ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติเห็นดว้ยมากที�สุด (ร้อยละ 49.21) ซึ� งทศันคติของ
เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม อยูใ่นระดบัมาก (�� = 3.80) และทศันคติของเกษตรกรที�ปลูกพืช
ชนิดอื�นหรือผสมผสานก็อยูใ่นระดบัมาก (�� = 4.05) ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของ
ค่าเฉลี�ย พบว่า ค่าสถิติ t เป็น -1.868 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที�เลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือ
ผสมผสาน มีระดบัทศันคติต่อเรื�องนี4มากกวา่เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.05 (p-value < 0.05) 
 สําหรับทศันคติเกี�ยวกบัเรื�องชาวนาไทยอาจขายที�ดิน หรือเปลี�ยนใจไม่ทาํนา เนื�องจาก
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้เกิดการแข่งขนัที�สูง ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติเห็นดว้ย
น้อยที�สุด (ร้อยละ 37.43) ซึ� งทศันคติของเกษตรกรที�ทาํนาในลักษณะเดิมอยู่ในระดับน้อย             
(�� = 2.32) ในขณะที�ทศันคติของเกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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(�� = 2.79) ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ย พบวา่ ค่าสถิติ t เป็น -3.029 แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรที�เลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีระดับทศันคติต่อเรื� องนี4 มากกว่า
เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (p-value < 0.005)  
 ในส่วนของทศันคติเกี�ยวกบัเรื�องชาวนาไทยเกิดปัญหาแยง่นํ4 า กบัโรงงานอุตสาหกรรม
เนื�องจากอาจมีโรงงานเพิ�มขึ4นเมื�อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติเห็น
ดว้ยมากที�สุด (ร้อยละ 32.98) ซึ� งทศันคติของเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(�� = 3.01) ในขณะที�ทศันคติของเกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน อยู่ในระดบัมาก       
(�� = 3.52) ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ย พบวา่ ค่าสถิติ t เป็น -3.300 แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรที�เลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีระดับทศันคติต่อเรื� องนี4 มากกว่า
เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (p-value = 0.005) 
 นอกจากนี4 ทศันคติในดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ชาวนาไทยขาด
คนงานในภาคเกษตรที�อาจเปลี�ยนไปทาํอาชีพอื�นมากขึ4น ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติเห็นดว้ยมาก
ที�สุด (ร้อยละ 34.82) ซึ� งทศันคติของเกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิม อยู่ในระดบัปานกลาง           
(�� = 3.31) ในขณะที�ทศันคติของเกษตรกรที�ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน อยู่ในระดบัมาก       
(�� = 3.70) ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี�ย พบวา่ ค่าสถิติ t เป็น -2.679 แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรที�เลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน มีระดับทัศนคติต่อเรื� องนี4 มากว่า
เกษตรกรที�ทาํนาในลกัษณะเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (p-value < 0.005) 
 สมมติฐานที� 1 เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบต่อ
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีระดบัทศันคติในดา้น
ผลกระทบทางลบต่อการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใชก้ารทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-tests ผล
การทดสอบแสดงดงัตารางที� 4.4  
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ตารางที� 4.4  ภาพรวมระดบัทศันคติของเกษตรกรในดา้นผลกระทบทางบวก และทางลบต่ออาชีพ 
 ชาวนาไทยเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ทัศนคติของเกษตรกรที�มี ต่อการเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
�� S.D. ระดับทศันคติ Paired t-test p-value 

1. ทศันคติในดา้นผลกระทบทางบวก 3.32 1.079 ปานกลาง 

-2.457 0.014 
2. ทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบ 3.48 .982 มาก 

รวมทัศนคติของเกษตรกรที�มีต่อการเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
3.40 .819 มาก 

  
 เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี มีระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบทางบวก และทางลบต่อ
อาชีพชาวนาไทยเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากตารางที� 4.4 ภาพรวมทศันคติของ
เกษตรกรมีค่าเฉลี�ย (�� = 3.40) มีการเห็นด้วยอยู่ในระดบัมากต่ออาชีพชาวนาไทยเมื�อเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื�อเปรียบเทียบทัศนคติในด้านผลกระทบทางบวก ทางลบ 
ปรากฏว่าเกษตรกรมีทศันคติในด้านผลกระทบทางลบ มากกว่าทางบวก อย่างมีนัยสําคัญ            
(p-value < 0.05) 

 สมมติฐานที� 2 ทศันคติ และลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดั
ราชบุรีมีอิทธิพลต่อทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลการวิเคราะห์ทศันคติ และลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดั
ราชบุรี พบว่า ทศันคติไม่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรเมื�อเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในขณะที�ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรมีอิทธิพลต่อทางเลือกใน
การปรับตวั โดยทดสอบดว้ยการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic regression Analysis) ผลการทดสอบ
แสดงดงัตารางที� 4.5-4.7 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทัศนคติของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีที�มีต่อทางเลือกในการ

ปรับตัวเมื�อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีที�มีต่อทางเลือกใน
การปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ แสดงดงั
ตารางที� P.5  
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ตารางที� 4.5  ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีที�มีต่อทางเลือกใน
การปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ทศันคติของเกษตรกร 

ในจังหวดัราชบุรี 

ปลูกพชืชนิดอื�นหรือผสมผสาน 

B S.E. Wald df. p-value Exp. (B) 

ทศันคติในด้านผลกระทบทางบวก 
1. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํ
ให้ชาวนาไทยมีโอกาสและช่องทางในการ
ขายขา้วไดม้ากขึ4น 
2. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํ
ให้ชาวนาไทยซื4 อเทคโนโลยีการเกษตร 
เช่น รถไถนา รถเกี�ยวขา้ว เครื�องสีขา้ว และ
ปุ๋ยเคมีไดถู้กลง 
3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํ
ให้ชาวนาไทยตอ้งพฒันาความสามารถใน
การทาํนาให้มีคุณภาพมากขึ4น เพื�อแข่งกบั
ประเทศเพื�อนบา้น เช่น เวยีดนาม พม่า ลาว 
4. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํ
ให้ชาวนาไทยจ้างแรงงานต่างด้าวได้ใน
ราคาถูกลง เนื�องจากแรงงานต่างด้าวจะ
หลั�งไหลเขา้มาทาํงานในไทยมากขึ4น 

.041 
 
 

-.047 
 
 
 

-.047 
 
 
 

.018 
 
 

.099 
 
 

.102 
 
 
 

.103 
 
 
 

.083 
 
 

.169 
 
 

.207 
 
 
 

.018 
 
 
 

.046 
 
  

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

.681 
 
 

.649 
 
 
 

.895 
 
 
 

.831 
 
 

1.042 
 
 

.955 
 
 
 

.986 
 
 
 

1.018 
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ตารางที� 4.5  (ต่อ) 
 

ทศันคติของเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

ปลูกพชืชนิดอื�นหรือผสมผสาน 

B S.E. Wald df. p-value 
Exp. 

(B) 

ทศันคติในด้านผลกระทบทางลบ 
1. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํ
ให้ชาวนาไทยขายข้าวได้กําไรลดลง 
เนื�องจากขา้วไทยมีตน้ทุนสูง และมีผลผลิต
ต่อไร่ตํ�ากวา่ประเทศเพื�อนบา้น 
2.ชาวนาไทยอาจขายที�ดิน หรือเปลี�ยนใจ
ไม่ทํานา เนื� องจากการเ ปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทาํใหเ้กิดการแข่งขนัที�สูง 

.122 
 
 
 

-.016 
 
 

.102 
 
 
 

.075 
 
 

1.726 
 
 
 

2.236 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

.189 
 
 
 

.135 
 
 

.875 
 
 
 

1.118 
 
 

3. ชาวนาไทยเกิดปัญหาแยง่นํ4 า กบัโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื� องจากอาจมีโรงงาน
เพิ�มขึ4นเมื�อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํ
ให้ชาวนาไทยขาดคนงานในภาคเกษตรที�
อาจเปลี�ยนไปทาํอาชีพอื�นมากขึ4น 

-.174 
 
 

-.056 

.084 
 
 

.094 

2.521 
 
 

.001 

1 
 
 

1 

.112 
 
 

.971 

1.142 
 
 

1.003 

Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 10.586, df = 8, p-value = .226 
Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 7.995, df = 8, p-value = .434 
-2 Log likelihood = 518.979, Cox & Snell R2 = .027, Pscudo R2 (Nagelkerke R2) = .036 
 
หมายเหตุ.  เมื�อกลุ่มอา้งอิง คือ ทางเลือกการทาํนาในลกัษณะเดิม  
 
 จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติของเกษตรกรจงัหวดัราชบุรี ในดา้นผลกระทบ
ทางบวก ทางลบนั4นไม่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการปรับตวั ดงัแสดงในตารางที� 4.5 โดยมีค่า        
p-value > 0.05  
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4.4 การวิเคราะห์อิทธิพลของลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีที�มี

ต่อทางเลอืกในการปรับตัวเมื�อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดั
ราชบุรีที�มีต่อทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดว้ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์ แสดงดงัตารางที� 4.6 ถึงตารางที� 4.7 
 
ตารางที� 4.6  ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดั 
 ราชบุรีที�มีต่อทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ลกัษณะทาง 

เศรษฐกจิและสังคม 

ปลูกพชืชนิดอื�นหรือผสมผสาน 

B S.E. Wald df p-value Exp(B) 

1. เพศ 
  - หญิง 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
 - สมรส 
 - หยา่ร้าง / หมา้ย  
4. จาํนวนปีที�ศึกษา 
5. รายไดเ้ฉลี�ยจากการทาํนา/ปี 

 
-.360 
-.007 

 
.466 
.866 
.080 
.000  

 
.251 
.010 

 
.389 
.683 
.038 
.000 
.000 
.010 
.009 

 
.407 
.343 
.369 

 
.363 
.878 

 
2.055 
.483 

 
1.434 
1.611 
4.417 
.660 

1.948 
.001 

1.342 
 

14.593 
4.915 

28.161 
 

.263 

.811 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

 
.152 
.487 

 
.231 
.204 
.036 
.417 
.163 
.971 
.247 

 
.000 
.027 
.000 

 
.608 
.368 

 
.698 
.993 

 
1.594 
2.378 
1.084 
1.000 
1.000 
1.000 
.989 

 
.211 
.467 
.141 

 
1.205 
2.205 

6. รายไดเ้ฉลี�ยจากอาชีพอื�น/ปี 
7. จาํนวนพื4นที�ทาํนา 
8.ประสบการณ์ในการทาํนา 
9. อาํเภอ 
 - บา้นโป่ง 
 - ปากท่อ 
 - โพธาราม 
10.ระบบชลประทาน 
- นอกเขต 
- ทั4งในและนอกเขต 

.000 

.000 
-.011 

 
-1.555 
-.761 

-1.960 
 

.186 

.791 
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ตารางที� 4.6  (ต่อ) 
 

ลกัษณะทาง 

เศรษฐกจิและสังคม 

ปลูกพชืชนิดอื�นหรือผสมผสาน 

B S.E. Wald df p-value Exp(B) 

11.ลกัษณะการทาํนา 
-  ไม่ใชส้ารเคมี 
-  ผสมผสานระหวา่งใชแ้ละไม่ใช ้
12.จาํนวนการเขา้อบรมเกี�ยวกบั
อาชีพเกษตรกรรม (ปลูกขา้ว) ต่อปี 
13.ความถี�ในการคิดคน้
กระบวนการแบบใหม่เพื�อลด
ตน้ทุนและเพิ�มผลิต 
14.บทบาทของผูน้าํในชุมชนมีผล
ต่อการตดัสินใจ 

 
1.436 
.415 
-.058 

 
.498 

 
 

-.657 

 
.607 
.277 
.041 

 
.130 

 
 

.259 

 
5.599 
2.240 
1.978 

 
14.722 

 
 

6.462 

 
1 
1 
1 
 

1 
 
 

1 
 

 
.018 
.135 
.160 

 
.000 

 
 

.011 

 
4.204 
1.514 
.944 

 
1.646 

 
 

.518 

Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 107.417, df = 19, p-value = .000 
Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 5.545, df = 8, p-value = .698 
-2 Log likelihood = 422.148, Cox & Snell R2 = .245, Pscudo R2 (Nagelkerke R2) = .327 

 
หมายเหตุ.  เมื�อกลุ่มอา้งอิงของทางเลือกในการปรับตวั คือ การทาํนาในลกัษณะเดิม 
 เพศ คือ เพศชาย  
 สถานภาพสมรส คือ โสด 
 อาํเภอ คือ เมืองราชบุรี  
 ระบบชลประทาน คือ อยูใ่นเขตชลประทาน 
 ลกัษณะการทาํนา คือ ใชส้ารเคมี 
 ความถี�ในการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลิต คือ ยงัไม่เคย
 คิดคน้ 
 บทบาทของผูน้าํในชุมชน คือ ผูน้าํในชุมชนมีบทบาทต่อการตดัสินใจในการทาํนา  
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 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
จงัหวดัราชบุรีที�มีผลต่อทางเลือกในการปรับตวั แสดงดงัตารางที� 4.6 ไดแ้ก่ จาํนวนปีที�ศึกษา อาํเภอ 
ความถี�ในการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลผลิต1 และสุดทา้ยเป็นบทบาท
ของผูน้าํในชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจ ซึ� งไดค่้า p-value < 0.05 ในขณะที�ลกัษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมดา้นอื�น ไม่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกร โดยมีค่า            p-value > 0.05 
 ผูว้ิจ ัยได้ทําการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีที�มีต่อทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
เลือกเฉพาะปัจจยัที�มีนยัสาํคญั พบวา่ไดผ้ลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางที� 4.7  

 
ตารางที� 4.7  ปัจจยัที�มีอิทธิพลของลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีที� 
 มีต่อทางเลือกในการปรับตวัเมื�อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ลกัษณะทาง 

เศรษฐกจิและสังคม 

ปลูกพชืชนิดอื�นหรือผสมผสาน 

B S.E. Wald df p-value Exp(B) 

1. จาํนวนปีการศึกษา 
2. อาํเภอ 
 - บา้นโป่ง 
 - ปากท่อ 
 - โพธาราม 
3. ความถี�ในการคิดคน้กระบวนการ
แบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลิต 
4. บทบาทของผูน้าํในชุมชนมีผลต่อ
การตดัสินใจ 

.099 
 

-2.226 
-1.878 
-.834 
.415 

 
-.645 

 

.033 
 

.319 

.364 

.303 

.094 
 

.233 
 

9.077 
 

48.694 
26.650 
7.581 

19.348 
 

7.673 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

.003 
 

.000 

.000 

.006 

.000 
 

.006 
 

1.104 
 

.108 

.153 

.434 
1.514 

 
.525 

Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 83.869, df = 6, p-value = .000 
Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 11.238, df = 8, p-value = .189 
-2 Log likelihood = 445.696, Cox & Snell R2 = .197, Pscudo R2 (Nagelkerke R2) = .263 

  

                                                        
1  ความถี�ในการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลผลิต ผูว้จิยัใหน้ํ4 าหนกั ดงันี4  ยงัไม่เคย เป็น 1   
   ยงัไม่เคยแต่พยายามศึกษาอยู ่เป็น 2  ทดลองทาํบา้งในบางฤดูกาล เป็น 3  คิดคน้ทาํทุกฤดูกาล เป็น 4 
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 จากผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ไดส้มการเป็นดงันี4   

Log[
�(ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน)

�(ทาํนาในลกัษณะเดิม)
]	= .099(grade) - 2.226(area1) - 1.878(area2)   

                       - .834(area3) + .415(idea) - .645(leader) ……..(1)        
 
โดยที�   grade แทน ระดบัการศึกษา  
 area1 แทน พื4นที�ทาํนาอาํเภอบา้นโป่ง 
 area2 แทน พื4นที�ทาํนาอาํเภอปากท่อ 
 area3 แทน พื4นที�ทาํนาอาํเภอโพธาราม  
 idea แทน ความถี�ในการคิดคน้ กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลิต 
 leader แทน บทบาทของผูน้าํในชุมชน มีผลต่อการตดัสินใจในการทาํนา 
 การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี
ที�มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการปรับตวันั4น สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี4  
 จากสมการที� (1) และตารางที� 4.7 ทาํให้ทราบว่าตวัแปรหรือปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
ทางเลือกในการปรับตวัของชาวนา และค่าสัมประสิทธิ| การถดถอยแสดงดงัต่อไปนี4  
 จาํนวนปีที�ศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ| การถดถอย เป็น .099 และค่า Exp(grade) เป็น 1.104 
กล่าวได้ว่าเกษตรกรที�มีจาํนวนปีที�ศึกษามากขึ4 น จะส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกพืชชนิดอื�นหรือ 
ผสมผสาน ดว้ยโอกาสที�เพิ�มมากขึ4น 
 พื4นที�ทาํนาอาํเภอบา้นโป่ง มีค่าสัมประสิทธิ| การถดถอย เป็น -2.226 และค่า Exp(area1) 
เป็น .108 กล่าวคือ เกษตรกรที�อยูพ่ื4นที�อาํเภอบา้นโป่ง จะเลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสานเมื�อ
เทียบกบัทาํนาในลกัษณะเดิม คิดเป็น .108 เท่าของผูที้�อยูอ่าํเภอเมืองราชบุรี เช่นเดียวกบัพื4นที�ทาํนา
อาํเภอปากท่อ มีค่าสัมประสิทธิ| การถดถอย เป็น -1.878 และค่า Exp(area2) เป็น .153 กล่าวคือ 
เกษตรกรที�อยู่พื4นที�อาํเภอปากท่อ จะเลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสานเมื�อเทียบกบัทาํนาใน
ลกัษณะเดิม คิดเป็น .153 เท่าของผูที้�อยูอ่าํเภอเมืองราชบุรี สําหรับพื4นที�ทาํนาอาํเภอโพธาราม มีค่า
สัมประสิทธิ| การถดถอย เป็น -.834 และค่า Exp(area3) เป็น .434 กล่าวคือ เกษตรกรที�อยูพ่ื4นที�อาํเภอ
โพธาราม จะเลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสานเมื�อเทียบกบัทาํนาในลกัษณะเดิม คิดเป็น .434 
เท่าของผูที้�อยูอ่าํเภอเมืองราชบุรี 
 ความถี�ในการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มผลิต มีค่าสัมประสิทธิ|
การถดถอย เป็น .415 และค่า Exp(idea) เป็น 1.514 กล่าวไดว้า่ เกษตรกรที�มีการคิดคน้กระบวนการ
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แบบใหม่เพื�อลดต้นทุนและเพิ�มผลิตทุกฤดูกาลอย่างสมํ�าเสมอ มีโอกาสที�จะปลูกพืชอื�นหรือ
ผสมผสานเพิ�มมากขึ4น 
 บทบาทของผูน้าํในชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจ มีค่าสัมประสิทธิ| การถดถอย เป็น -.544 
และค่า Exp(idea) เป็น .581 กล่าวคือ เกษตรกรที�คิดวา่ผูน้าํชุมชนมีบทบาทต่อการตดัสินใจในการ
ทาํนานั4น จะเลือกปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสานเมื�อเทียบกบัทาํนาในลกัษณะเดิม คิดเป็น .525 เท่า
ของผูที้�คิดวา่ผูน้าํชุมชนไม่มีบทบาทต่อการตดัสินใจในการทาํนา  
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บทที� 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื อง “การปรับตวัและทศันคติของเกษตรกรผูป้ลูกข้าวไทยเมือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัราชบุรี” เป็นการวิจยัเชิง
สํารวจ (Survey Research) ตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครั@ งนี@  ไดแ้ก่ เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีทีขึ@น
ทะเบียนการเกษตรรายแปลง จาํนวน 382 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (��) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic regression Analysis) ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอตามขั@นตอน
ดงันี@  

 5.1 สรุปผลการวจิยั  
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
  

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 5.1.1 ขอ้มูลทัวไปของตวัอยา่ง 
 เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี ทีเป็นตวัอยา่งในครั@ งนี@  จาํนวน 382 คน เกษตรกรส่วนใหญ่
มีทางเลือกปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสาน จาํนวน 202 คน รองลงมาคือมีทางเลือกทาํนาในลกัษณะ
เดิม จาํนวน 180 คน โดยเกษตรกรทีมีทางเลือกในการทาํนาในลกัษณะเดิมและปลูกพืชชนิดอืน
หรือผสมผสานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี และมีอายุเฉลีย 52.48 
ปี สถานะสมรส มีจาํนวนการศึกษา 4 ปี และมีจาํนวนการศึกษาเฉลีย 6.00 ปี มีรายไดจ้ากการทาํนา
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีรายไดจ้ากการทาํนาเฉลียปีละ 109,802.88 บาท สําหรับรายไดจ้าก
อาชีพอืน พบวา่ เกษตรกรทีทาํนาในลกัษณะเดิมส่วนใหญ่ไม่มีรายไดจ้ากอาชีพอืนเลย แต่เกษตรกร
ทีปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสานส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากอาชีพทาํนา ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดย
เฉลียเกษตรกรมีรายไดจ้ากอาชีพอืนปีละ 31,479.49 บาท มีจาํนวนพื@นทีทาํนา 11-30 ไร่ ซึ งโดย
เฉลียพื@นทีทาํนาคือ 19.72 ไร่  
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 สําหรับประสบการณ์ในการทาํนา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทีมีทางเลือกทาํนาใน
ลกัษณะเดิมมีประสบการณ์ในการทาํนา 31-40 ปี และเกษตรกรส่วนใหญ่ทีปลูกพืชชนิดอืนหรือ
ผสมผสาน มีประสบการณ์ในการทาํนา ไม่เกิน 10 ปี ประสบการณ์ทาํนาของเกษตรกรเฉลีย 27.65 
ปี ในส่วนของเขตพื@นทีทาํนา พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ทีอยูใ่นอาํเภอบา้นโป่งเลือกทาํนาในลกัษณะ
เดิมมากทีสุด ในขณะทีเกษตรกรทีอยู่ในอาํเภอเมืองราชบุรี และโพธารามนั@นมีการเลือกปลูกพืช
ชนิดอืนหรือผสมผสานมากทีสุด พื@นทีทาํนาส่วนใหญ่ของเกษตรกรทีมีทางเลือกทาํนาในลกัษณะ
เดิมและปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสาน อยูใ่นเขตชลประทาน ลกัษณะการทาํนาส่วนใหญ่เป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างใช้และไม่ใช้สารเคมี มีการอบรมเกียวกบัอาชีพชาวนาไม่เกิน 2 ครั@ งต่อปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่ทีมีทางเลือกทาํนาในลกัษณะเดิมนั@นยงัไม่เคยคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพือ
ลดตน้ทุนและเพิมผลผลิตแต่พยายามศึกษาอยู ่ในขณะทีเกษตรกรทีมีทางเลือกปลูกพืชชนิดอืนหรือ
ผสมผสานส่วนใหญ่มีการทดลองคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพือลดตน้ทุนแลว้ในบางฤดู และ
สุดทา้ยเกษตรกรทีมีทางเลือกทาํนาในลกัษณะเดิมและปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสานนั@นส่วนใหญ่
เล็งเห็นวา่ผูน้าํชุมชนมีบทบาทต่อการตดัสินใจในการทาํนา  
 5.1.2 ทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี 

การปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเมือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วน
ใหญ่มีทางเลือกในการปรับตวัโดยการปลูกพืชอืนหรือผสมผสานมากกว่าการเลือกทาํนาปลูกขา้ว
ในลักษณะเดิม นับว่าเป็นทิศทางในการปรับตวัทีมีผลดีกว่าการทาํนาในลักษณะเดิมเนืองจาก 
เกษตรกรทีทาํนาในลกัษณะเดิมจะไม่มีรายไดจ้ากอาชีพอืนเลย ในขณะทีเกษตรกรทีเลือกปลูกพืช
ชนิดอืนหรือผสมผสานนั@นมีรายไดจ้ากการปลูกพืชชนิดอืนในช่วงทีปลูกขา้วไม่ได ้และการเลือก
ปลูกผสมผสานนั@นยงัเป็นปัจจยัควบคุมไม่ให้ขา้วลน้ตลาด ซึ งนาํไปสู่ราคาขา้วทีตกตําตามกลไก
ตลาดอีกดว้ย 
 5.1.3 ระดบัทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี 
 เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี มีระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบทางบวก อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยพบวา่เกษตรกรทีมีทางเลือกทาํนาในลกัษณะเดิมและปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสานส่วน
ใหญ่เห็นด้วยมากทีสุดกบัเรืองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ชาวนาไทยตอ้งพฒันา
ความสามารถในการทาํนาให้มีคุณภาพมากขึ@น เพือแข่งกบัประเทศเพือนบา้น เช่น เวียดนาม พม่า
ลาว สําหรับทศันคติทางลบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่เกษตรกรทีมีทางเลือกทาํนาใน
ลักษณะเดิมหรือปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสานส่วนใหญ่เห็นด้วยมากทีสุดกับเรื องการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ชาวนาไทยขายขา้วไดก้าํไรลดลง เนืองจากขา้วไทยมีตน้ทุนสูง 
และมีผลผลิตต่อไร่ตํากวา่ประเทศเพือนบา้น สรุปไดว้า่เกษตรกรมีระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบ
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ทางลบ มากกว่าทางบวก เป็นผลมาจากเกษตรกรขาดการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารในบริบททีเกียวกบั
อาเซียน ทาํให้มีความกงักลในอาชีพเพิมขึ@น เนืองจากปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกบัวิกฤต
ในอาชีพชาวนา เช่น ปัญหาขาดทุน และปัญหาหนี@ สิน ดงันั@นจะตอ้งให้เกษตรกรมีความเขา้ใจใน
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีมุมมองทีเกียวกบัประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้ความสําคญั
ในการพฒันาความสามารถเพือใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งทีอยูใ่นกลุ่มอาเซียน 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับทศันคติในด้านผลกระทบทางบวก และทางลบ 
พบวา่ เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีระดบัทศันคติต่อการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้น
ผลกระทบทางลบมากกวา่ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญั  
 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของทศันคติ และลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ในจงัหวดัราชบุรี พบว่า ทศันคติของเกษตรกรของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีไม่มีอิทธิพลต่อ
ทางเลือกในการปรับตวัเมือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีอิทธิพลต่อทางเลือก
ในการปรับตวัเมือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

 5.2.1 ทางเลือกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี 
 การปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเมือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วน
ใหญ่มีทางเลือกในการปรับตวัโดยการปลูกพืชอืนหรือผสมผสานมากทีสุด และจากการสํารวจ และ
สัมภาษณ์เกษตรกรส่วนใหญ่มีทิศทางในการปรับตวัโดยลดปริมาณพื@นทีเพาะปลูกขา้วน้อยลง มี
การปลูกพืชผสมผสาน ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดียว เนืองจากเกษตรกรเล็งเห็นว่าทีผ่านมามีการ
ปลูกพืชเชิงเดียว คือการปลูกขา้วเพียงอยา่งเดียว ส่งผลให้ราคาขา้วตกตํา แมว้า่ก่อนหนา้นี@ ราคาขา้ว
สูงเพราะนโยบายจากรัฐบาลก็ตาม การถูกยกเลิกสิทธ̀ิในโครงการรับจาํนาํขา้ว การปรับนโยบาย
ดงักล่าวนั@น สอดคลอ้งกบันโยบายการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา (Blandford & 
Boisvert, 2004) ซึ งมุ่งเน้นไปทีการสร้างรายไดก้ารเกษตรดงัเดิมแต่ไม่ไดเ้น้นทีการเขา้ไปความ
ช่วยเหลือ และเปิดการคา้เสรีนั@นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเกษตรกรในประเทศไทย เกษตรกร
มีการกังวลเกียวกับราคาข้าวไทยในอนาคตทีอาจตกตําลงเรื อยๆ ภายหลังการเปิดการค้าเสรี 
เนืองจากอาจถูกขา้วในประเทศเพือนบา้นเขา้มาแข่งขนั ซึ งสอดคล้องกบัปัญหาของผลงานวิจยั 
(Levy & Wijnbergen, 1992) ทีไดท้าํการศึกษาเกียวกบัการส่งผา่นปัญหาในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 

พบว่า ผลกระทบจากการเปิดการคา้เสรีในเม็กซิโกส่งผลให้ผลผลิตมีราคาถูกลงเนืองจากขา้วโพด
จากประเทศอืนเขา้มาแข่งขนั ทาํใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพดนอ้ยลงเพราะไม่คุม้ค่า เป็นการ
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ป้องกนัสินคา้การเกษตรบางชนิดลน้ตลาด และก่อใหเ้กิดราคาสินคา้ถูกลง ซึ งก่อนหนา้รัฐบาลมีการ
เข้ามาแทรกแซงราคาขา้วโพดโดยมีลักษณะเหมือนการประกันราคา ดังนั@นช่วงทีรัฐบาลมีการ
แทรกแซงราคาขา้วโพดทาํให้ราคาสูง จากปัญหาดงักล่าวในประเทศเม็กซิโกส่งผลต่อการปรับตวั
ไปในทิศทางทีก่อใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจระดบัมหภาพเกษตรกรทิ@งภาคการเกษตรและเปลียนอาชีพ
ไปเป็นผูค้า้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมส่งผลเป็นลกัษณะลูกโซ่ ดงันั@นจากการศึกษาการปรับตวั
ของเกษตรกรไทยนบัไดว้า่มีทิศทางทีไม่กงัวลเท่ากบัประเทศเม็กซิโก เนืองจากเกษตรกรในจงัหวดั
ราชบุรีมีการทาํการเกษตรทีเป็นไปตามทิศทางการพฒันาการเกษตรจงัหวดัราชบุรี ซึ งเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของจงัหวดั และแผนยุทธศาสตร์ประเทศ นอกจากนี@ เกษตรกรยงัมีการยึดหลกัในการ
ประกอบอาชีพชาวนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย 
สอดคลอ้งกบัความเชือเกียวกบัความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) (Ajzen, 1991; 
Armiage & Coner, 2007; Grizzell, 2007) ตามโมเดลของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทีสําคญั คือ การ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm หรือ SN)  เป็นบุคคลหนึงทีเลียนแบบพฤติกรรมจากอีก
บุคคลหนึงทีมีความสําคญัและไดรั้บการยอมรับ และหากเป็นบุคคลนั@นมีความตอ้งการทีจะกระทาํ
สิงใดก็ตามตาม จะส่งผลต่อให้บุคคลอีกกลุ่มหนึงมีแนวโนม้ทีคนจะคลอ้ยตามและทาํตามดว้ยการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control หรือ PBC) 
 5.2.2 ระดบัทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี 
 เนืองจากยงัไม่มีงานวิจยัเกียวกบั ระดบัทศันคติของเกษตรกรต่อการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงทาํใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบความสอดคลอ้งของผลวิจยัได ้ซึ งผลการวิจยัครั@ ง
นี@  พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีระดบัทศันคติต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัทศันคติในด้านผลกระทบทางบวก อยู่ในระดบัปานกลาง 
เนืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มันใจวา่ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทาํให้ชาวนาไทยซื@อ
เทคโนโลยีการเกษตร เช่น รถไถนา รถเกียวขา้ว เครืองสีขา้ว และปุ๋ยเคมีไดถู้กลง และจา้งแรงงาน
ต่างด้าวได้ในราคาถูกลง ในส่วนของระดับทศันคติในด้านผลกระทบทางลบ อยู่ในระดบัมาก 
เนืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นวา่ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทาํใหช้าวนาไทยขายขา้ว
ได้กาํไรลดลง เนืองจากขา้วไทยมีตน้ทุนสูง และมีผลผลิตต่อไร่ตํากว่าประเทศเพือนบา้น อีกทั@ง
เกษตรกรยงัเห็นว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทาํให้ชาวนาไทยขาดคนงานในภาค
เกษตรเนืองจากแรงงานทีเคยอยูใ่นภาคเกษตรนั@นอาจเปลียนไปทาํอาชีพอืนมากขึ@น  
 5.2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 พบวา่ เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีมีระดบัทศันคติในทาง
ลบต่อการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจเป็นเพราะเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่มี
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ความกงัวลวา่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทาํให้ขายขา้วไดก้าํไรลดลง เนืองจากขา้วไทย
มีตน้ทุนสูง และมีผลผลิตต่อไร่ตํากวา่ประเทศเพือนบา้น อีกทั@งปัจจุบนัราคาขา้วลดลงอยา่งต่อเนือง 
นอกจากนี@ เกษตรกรยงัมีความกงักลเกียวกบัการขาดแรงงานในภาคเกษตร และเกรงวา่แรงงานส่วน
ใหญ่จะไปรับจา้งในภาคอุตสาหกรรมมากกวา่ภาคการเกษตร เนืองจากปัจจุบนัเกษตรกรยงัตอ้งการ
คนงานในการแบกปุ๋ย ฉีดพ่นยา ซ่อมขา้ว และไถหวา่นนา รวมไปถึงกระบวนการอืนทีเกษตรกรผู ้
สูงวยัในปัจจุบนัมีกาํลงัไม่เพียงพอทีจะทาํดว้ยตนเองเพราะไม่ไดมี้การนาํเทคโนโลยทีีทนัสมยัมาใช้
เหมือนประเทศทีพฒันาแล้ว อีกทั@งยงัมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทีกาํลงัหันมายึดอาชีพชาวนาอย่าง
ถาวรแทนการทาํงานประจาํ ดงันั@นแรงงานในภาคการเกษตรจึงมีความจาํเป็นต่ออาชีพชาวนาไทย
ในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) นาํเสนอ
โดย (Ajzen, 1991) ในส่วนเจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior  หรือ AB) เป็นการ
ประเมินในทางบวกหรือลบต่อการกระทาํนั@นๆ จดัไดว้า่ เจตคติต่อพฤติกรรม (AB) เป็นปัจจยัส่วน
บุคคล (Personal Factors) ถา้บุคคลมีความเชือวา่การทาํพฤติกรรมใดแลว้จะไดรั้บผลทางบวก ก็จะมี
แนวโนม้ทีจะมีทศันคติทีดีต่อพฤติกรรมนั@น ในทางตรงขา้ม หากมีความเชือวา่การทาํพฤติกรรมนั@น
แลว้จะไดรั้บผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มทีจะมีทศันคติทีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั@น (Attitude toward 
the behavior) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที 2 พบว่า ทศันคติของเกษตรกรของเกษตรกรในจงัหวดั
ราชบุรีไม่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการปรับตวัเมือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการสํารวจ
และสัมภาษณ์ พบว่า เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีนั@นยงัขาดการรับรู้ และขาดความเขา้ใจเกียวกบั
บริบทของการเปิดการคา้เสรี หรือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย อาจเป็นเพราะไม่ได้
รับข่าวสารในการประชาสัมพนัธ์อย่างทัวถึง ขาดการศึกษา และขาดความสนใจในเหตุบ้าน
การเมืองเกียวกบับริบทของอาเซียนอย่างแทจ้ริง เพราะอาจมองเป็นสิงใหม่ในอนาคตซึ งยงัไม่
เกิดขึ@นจึงไม่เห็นถึงความสําคญั สอดคล้องกบัแนวคิดการเปลียนแปลงทางทศันคติ (Zanna & 
Rempel, 1988) สรุปว่าสิ งทีจะทาํให้บุคคลเปลียนทศันคติไดน้ั@น ตอ้งมีขอ้มูลทีสอดคล้องและ
ตรงกนัเพือใหแ้ต่ละบุคคลเกิดการเปลียนทศันคติต่อสิงใดสิงหนึง ไดแ้ก่ การรับรู้ (Cognition) สิงที
ส่งผลกระทบต่อสิงนั@น (Affect) และพฤติกรรมในอดีตของแต่ละบุคคล (Past) ซึ ง (Kim & Hunter, 
1993) ไดก้ล่าววา่ การเปลียนทศันคติอาจไม่ไดน้าํไปสู่การเปลียนพฤติกรรมโดยตรง แสดงให้เห็น
วา่พฤติกรรมทีกระทาํอยา่งตั@งใจนั@นเป็นสือกลางเชือมความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรม
ทีแสดงออก โดยพฤติกรรมอย่างตั@ งใจนั@นคือความเต็มใจทีจะกระทาํหรือเกียวข้องในหลายๆ 
พฤติกรรม ซึ งหมายความวา่เมือตอ้งการให้เกิดการเปลียนทศันคติพร้อมกบัการเปลียนพฤติกรรม
ดว้ยนั@น ตอ้งเนน้ไปทีผลประโยชน์ของการกระทาํพฤติกรรมนั@นๆ 
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 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี จากการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรจงัหวดัราชบุรีทีมีอิทธิพลต่อทางเลือกใน
การปรับตวั ไดแ้ก่ จาํนวนปีทีศึกษา อาํเภอ ความถีในการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพือลดตน้ทุน
และเพิมผลผลิต และสุดทา้ยเป็นบทบาทของผูน้าํในชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจ เนืองจากเกษตรกร
ทีมีระดบัการศึกษาสูง มีเขตพื@นทีทาํนาในอาํเภอเมืองราชบุรี และโพธาราม มีลกัษณะการทาํนา
แบบไม่ใช้สารเคมี มีการคิดค้นกระบวนการแบบใหม่เพือลดตน้ทุน และเพิมผลิตอยู่สมําเสมอ 
รวมถึงเกษตรกรทีคิดวา่ผูน้าํชุมชนมีบทบาทต่อการตดัสินใจในการทาํนานั@น เกษตรกรเหล่านี@ จะมี
แนวทางในการปรับตวั โดยเปลียนแปลงไปปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสานมากกว่าการทาํนาใน
ลกัษณะเดิม สอดคลอ้งกบัทฤษฎีองคค์วามรู้ทางดา้นสังคม (Bandura, 1986) เป็นทฤษฎีทีศึกษา
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ส่วนหนึงของบุคคล เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ของตนเอง และอีกส่วนหนึงจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอื้น แบนดูราอธิบายวา่ พฤติกรรมของ
บุคคลเกิดขึ@นโดยการปฏิสัมพนัธ์ทีขึ@นต่อกนัจากองคป์ระกอบ y ส่วน (Triadic Reciprocally) ไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) สิงแวดลอ้ม (Environmental) และพฤติกรรมทีแสดงออก 
(Behavior) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวจิยั เรือง การปรับตวัและทศันคติของเกษตรกรไทยเมือเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาเกษตรกรจงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ยปัจจยัลกัษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจังหวดัราชบุรีทีมีต่อทางเลือกในการปรับตัวเมือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ จาํนวนปีการศึกษา อาํเภอ ความถีในการคิดคน้กระบวนการแบบ
ใหม่เพือลดต้นทุนและเพิมผลผลิต บทบาทของผู ้นําในชุมชนมีผลต่อการตัดสินใจ โดยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงันี@  
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  1) จากผลการวิจยั พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ทีเลือกปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสานมี
จาํนวนปีการศึกษาทีสูงกวา่เกษตรกรทีเลือกทาํนาในลกัษณะเดิม เนืองจากเกษตรกรทีมีการศึกษาที
สูงขึ@นนั@นไม่ยึดติดกบัการปลูกพืชชนิดเดิม เกษตรกรเหล่านี@ จะเลือกปลูกพืชจากราคา และความ
ตอ้งการของตลาด ดงันั@นรัฐบาลควรจดัอบรมเพิมเติมความรู้ทีเกียวกบัอาชีพชาวนาให้กบัเกษตรกร
รุ่นเก่า ควบคู่กบัการสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ทั@งนี@ เพือเป็นการแลกเปลียนองคค์วามรู้ระหวา่งกนั  
 2) บทบาทของผูน้าํในชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจ จากการวิจยั พบวา่ เกษตรกรทีเลือก
ปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสานนั@นคิดวา่ผูน้าํชุมชนมีบทบาทต่อการตดัสินใจในการทาํนา ปัจจุบนั
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รัฐบาลมีการโครงการ Smart Farmer1 ของแต่ละพื@นทีตาํบลแต่อยู่ระหว่างดาํเนินการคาดวา่หาก
สาํเร็จในทุกพื@นทีอาจส่งผลใหภ้าคการเกษตรมีการปรับตวัไปในทิศทางทีดีขึ@น ดงันั@นจึงจาํเป็นอยา่ง
ยิงทีจะตอ้งส่งเสริมโครงการดงักล่าวอยา่งต่อเนือง ทั@งนี@ เพือเป็นการเพิมศกัยภาพของชาวนาไทยใน
การแข่งขนักบัประเทศเพือนบา้น 
 3) ควรมีการปรับโครงสร้างระบบนํ@ าให้กับภาคเกษตรกรรม และขยายโครงการ
ช่วยเหลือขุดสระนํ@ าฟรี โดยเฉพาะผูที้ทาํการเกษตรนอกเขตชลประทาน เนืองจากการปรับตวัของ
เกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเมือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนใหญ่มีทางเลือกในการปรับตวั
โดยการปลูกพืชอืนหรือผสมผสานกว่าการเลือกทาํนาในลกัษณะเดิม จากการสัมภาษณ์ยงัพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีทิศทางในการปรับตวัโดยลดพื@นทีเพาะปลูกขา้วนอ้ยลง โดยจะมีการเลือกปลูก
พืชผสมผสาน ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดียว ตามทิศทางการพฒันาการเกษตรจงัหวดัราชบุรี ซึ งเป็น
แผนยุทธศาสตร์ของจงัหวดั และแผนยุทธศาสตร์ประเทศ นอกจากนี@ เกษตรกรยงัมีการยึดหลกัใน
การประกอบอาชีพชาวนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั นบัเป็น
การปรับตวัทีย ังยืนต่อเกษตรกร จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจุบนัมีหน่วยงานในภาคการเกษตรที
เกียวขอ้งลงพื@นทีให้ความรู้ อบรมตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ และสร้างมาตรฐานให้กบัสินคา้
การเกษตรของจงัหวดัเป็นอย่างดี แต่ก็พบปัญหาบางประการทีเกียวกบัการปรับตวั คือ ด้านการ
จดัระบบนํ@ า เนืองจากเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชชนิดอืน และทาํนาปรังไดเ้นืองจากปัญหาการ
ขาดแคลนนํ@ า ทาํให้เกษตรกรทีอยูท่ ั@งในเขตและนอกเขตชลประทานตอ้งประสบกบัภยัแลง้ ดงันั@น
หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรเร่งปรับโครงสร้างระบบนํ@ าให้กบัภาคเกษตรกรรม และขยายโครงการ
ช่วยเหลือขดุสระนํ@าฟรี โดยเฉพาะผูที้ทาํการเกษตรนอกเขตชลประทาน ทั@งนี@ เพือเป็นการแกปั้ญหา
ใหเ้กษตรกรช่วยเหลือตนเองไดใ้นระยะยาว มากกวา่การออกนโยบายช่วยเหลือในระยะสั@นและไม่
ย ังยนื 
 4) ระดับทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรี มีระดับทศันคติต่อด้านผลกระทบ
ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยมากทีสุดกบัประเด็นทีว่าการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํใหช้าวนาไทยตอ้งพฒันาความสามารถในการทาํนาให้มีคุณภาพมาก

                                                        
1 คู่มือการขบัเคลือนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กรมส่งเสริมการเกษตร (2556 : หนา้ 6) ให้คาํ
จาํกดัความไวด้งันี@  Smart Farmer หมายถึง บุคคลทีมีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการ
ผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชือมโยงและบริหารจัดการการผลิตและ 
การตลาด โดยใช้ขอ้มูลประกอบการตัดสินใจ คาํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค สังคมและ 
สิงแวดลอ้ม 
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ขึ@น เพือแข่งกบัประเทศเพือนบา้น เช่น เวียดนาม พม่า ลาว ซึ งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรยงัพบวา่ 
เกษตรกรมีความตอ้งการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งแกไ้ขปัญหาเรืองพนัธ์ุขา้วดีด ขา้วเดง้ 
(ขา้ววชัพืช) ทีประสบอยูใ่นขณะนี@  ทาํให้ประสิทธิผลทีต ําคือ เมล็ดขา้วจะไม่มีหางหรือหางสั@นมาก 
ตน้จะสูงกว่าปกติและออกดอกก่อนเวลา โดยเมล็ดจะเริมร่วงหล่นตั@งแต่ระยะนํ@ านม และจะร่วง
หล่นก่อนถึงเวลาเก็บเกียว ดงันั@นจึงจาํเป็นอย่างยิงทีประเทศไทยตอ้งเร่งเพิมการวิจยัเกียวสินคา้
การเกษตรโดยเฉพาะขา้วตั@งแต่การวจิยัเมล็ดพนัธ์ุทีมีศกัยภาพต่อการแข่งขนั  
 5) สาํหรับระดบัทศันคติในดา้นผลกระทบทางลบ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
พบวา่ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากทีสุดกบัประเด็นทีว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้ชาวนา
ไทยขายขา้วไดก้าํไรลดลง เนืองจากขา้วไทยมีตน้ทุนสูง และมีผลผลิตต่อไร่ตํากว่าประเทศเพือน
บ้าน สําหรับปัญหาต้นทุนสูง ผลผลิตต่อไร่ตํา ในการนี@ ควรมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที
เกียวขอ้งทั@งหน่วยงานรัฐ และเอกชนจดัอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรืองการลดตน้ทุน เนืองจากมี
ปัจจยัหลายอยา่งทีส่งผลใหต้น้ทุนสูง และผลผลิตตํา 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับสหกรณ์การเกษตร 

1) ในส่วนของพื@นทีอาํเภอทีทาํนานั@น พบวา่ ทุกอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ อาํเภอ
เมืองราชบุรี โพธาราม บา้นโป่ง และอาํเภอปากท่อ มีโอกาสเลือกปลูกพืชชนิดอืนหรือผสมผสาน
มากกว่าเลือกทาํนาในลกัษณะเดิม ดงันั@นหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรส่งเสริมและสนบัสนุนสินคา้
การเกษตรทีเป็นทางเลือกของเกษตรกร โดยอาจมีการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัพืชทางเลือก เช่น การ
ปลูกพืชตระกลูถัว หรือการปลูกเตยหอม และพืชทีตลาดมีความตอ้งการให้กบัเกษตรกรรับทราบ มี
การแจง้ข่าวสารทีไดรั้บจากตวัแทนจาํหน่ายทีรับซื@อสินคา้การเกษตรทั@งในและต่างประเทศ รวมถึง
แจ้งข่าวสารทีได้จากการจัดโรดโชว์สินค้าการเกษตรของไทยในต่างประเทศให้กับเกษตรกร
รับทราบ เป็นตน้ 

2) ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรนาํเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิม
ให้กบัสินคา้การเกษตรเพือช่วยลดตน้ทุนการผลิต ทั@งตน้นํ@ า กลางนํ@ า และปลายนํ@ า อีกทั@งช่วยให้
เกษตรกรไทยสามารถรับมือกบัการเปิดการคา้เสรีและมีความได้เปรียบคู่แข่ง ซึ งการสนับสนุน
เทคโนโลยดีงักล่าวอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทีมีการรวมกลุ่มกนัผลิตสินคา้ทีสร้างมูลค่าเพิม
จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถินหรือชุมชน ตวัอย่างเช่น การทาํเส้นขนมจีนจากข้าวชนิดต่างๆ 
สหกรณ์การเกษตรอาจมีการสนบัสนุนเครืองโม่แป้ง เครืองทาํเส้นจีนอบแห้ง รวมถึงเครืองบรรจุ
ภณัฑเ์ขา้มาช่วยสร้างมาตรฐานใหสิ้นคา้เหล่านี@สามารถนาํไปจาํหน่ายไดท้ั@งในและต่างประเทศ  
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 5.3.3 ขอ้เสนอแนะสาํหรับเกษตรกร 
  1) ปัจจุบนัรัฐบาลมีการส่งเสริมการจดัทาํบญัชีให้กบัเกษตรกร แต่จากการสํารวจยงั
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่หลายครัวเรือนยงัไม่สามารถทาํบญัชีได้ด้วยตนเอง ทาํให้ไม่สามารถ
ควบคุมบญัชีรายจ่ายได ้และไม่ทราบรายได้ทีแทจ้ริง จึงส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกบั
ปัญหาขาดทุนสะสม ดงันั@นเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั@งทางตรง และทางออ้ม 
เกษตรกรควรมีการจดัการเกียวกับระบบบญัชีรายรับ รายจ่ายในการเกษตรแต่ละฤดูกาลอย่าง
สมําเสมอ 
 2) สําหรับการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพือลดตน้ทุนและเพิมผลผลิต จากการวิจยั 
พบว่า เกษตรกรบางส่วนมีการคิดคน้ปุ๋ยหมกัชีวภาพและสารปราบศตัรูพืชและแมลงแทนการใช้
สารเคมี แต่ทั@งนี@ก็มีเกษตรกรบางส่วนทียงัคงใชปุ๋้ยเคมี และยาฆ่าแมลงอยูเ่ป็นประจาํ ซึ งนอกจากจะ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรผูใ้ช้แลว้ ยงัทาํให้มีตน้ทุนสูง อีกทั@งยงัเป็นการลดมูลค่าสินคา้
ทางออ้ม เนืองจากผูบ้ริโภคไม่นิยมสินคา้ทีใช้สารเคมี ดงันั@นเพือประโยชน์ต่อเกษตรกรทั@งในดา้น
สุขภาพ ดา้นค่าใชจ่้าย และเพือเป็นการสร้างมูลค่าเพิมไดอ้ยา่งแทจ้ริง และลดความเสียงดา้นสุขภาพ
ต่อผูบ้ริโภค เกษตรกรควรสังเกต และนําทรัพยากรทีหาง่ายในท้องถิน หรือทรัพยากรทีอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มรอบชุมชนมาประยกุตแ์ทนการใชส้ารเคมีจะช่วยใหเ้กษตรกรประหยดัตน้ทุน  
 5.3.4 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครั@ งต่อไป 

สําหรับผูส้นใจจะศึกษาเกียวกบั การปรับตวัและทศันคติของเกษตรกรไทยเมือเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรพิจารณาถึงขอ้เสนอแนะเหล่านี@ เพิมเติม 

1. ควรทาํการวิจยั ศกัยภาพการแข่งขนัของเกษตรกรไทยเมือเทียบกบัประเทศอืนใน
อาเซียน เพือนาํขอ้มูลจากการเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและ
เสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัใหก้บัประเทศต่อไป 

2. ควรทาํวิจยัเกียวกบัการปรับตวัของเกษตรกรทีอยู่ในจงัหวดัอืน หรือภูมิภาคอืน 
เพือใหง้านวจิยัมีลกัษณะทีนาํไปใชใ้นวงกวา้ง (Generalization) ไดม้ากยิงขึ@น 
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ระเบียบวธีิการแบบคิว (Q-Methodology) 
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กข 
 
 
 

 
 

 

คาํชี�แจง แบบสอบถาม  
โปรดเติมเครื�องหมาย � และกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์ 

 

ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ     � 1) ชาย � 2) หญิง 
 

2. อาย ุ __________ ปี 
 

3. สถานะ � 1) โสด � 2) สมรส  � 3) หยา่ร้าง/หมา้ย 
 

4. จาํนวนปีการศึกษา  _________ ปี 
 

5. รายไดเ้ฉลี�ยจากการทาํนา/ปี   ______________________________ บาท 
 

6. รายไดเ้ฉลี�ยจากอาชีพอื�น/ปี   ___________________________ บาท 
 

7. จาํนวนพื<นที�ในการทาํนา     __________________ไร่  

 

8. ประสบการณ์ในการทาํนา   __________________ ปี   
 

9. เขตพื<นที�ทาํนา/อาํเภอ � 1) เมืองราชบุรี      � 2) ปากท่อ      � 3) โพธาราม 
 

10. ระบบชลประทาน �  1) ในเขตชลประทาน    �  2) นอกเขตชลประทาน 
 

11. ลกัษณะการทาํนา �  1) ใชส้ารเคมี    �  2) ไม่ใชส้ารเคมี �  3) ผสมผสานระหวา่งใชแ้ละไม่ใชส้ารเคมี 
 

12. จาํนวนครั<งที�เขา้อบรมเกี�ยวกบัอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกขา้ว) ต่อปี  __________________ ครั< ง 
 

13. ความถี�ในการคิดคน้กระบวนการแบบใหม่เพื�อลดตน้ทุน และเพิ�มผลิต/ฤดูกาล 
   � 1) ยงัไม่เคย              � 2) ยงัไม่เคยแต่พยายามศึกษาอยู ่   

            � 3) ทดลองทาํบา้งในบางฤดูกาล     � 4) คิดคน้ทาํทุกฤดูกาลอยา่งสมํ�าเสมอ 
14. ผูน้าํในชุมชนมีผลต่อการตดัสินใจในการทาํนาของท่านหรือไม่ 
 

   � 1) ใช่              � 2) ไม่ใช่    

แบบสอบถาม 

การปรับตัวและทศันคติของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยเมื�อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน :  

กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวดัราชบุรี 

หนา้� 
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ส่วนที� 1  ทศันคต ิและทางเลอืกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีเมื�อเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

คาํชี�แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องวา่ง โดยมีคะแนนระดบัความคิดเห็น ดงันี<  
ระดบั  5 = เห็นด้วยมากที�สุด    4 = เห็นด้วยมาก    3 = เห็นด้วยปานกลาง   2 = เห็นด้วยน้อย   1 = เห็นด้วยน้อยที�สุด 

รายละเอยีด 
ระดบัทศันคต ิ

5 4 3 2 1 1. ทศันคตขิองเกษตรกรที�มต่ีอการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
     1.1 ทศันคตใินด้านผลกระทบทางบวกต่ออาชีพชาวนาไทย    

1.1.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้เกษตรกรไทยมีโอกาสและ
ช่องทางในการขายขา้วไดม้ากขึ<น 

   
  

1.1.2 ก า ร เ ปิ ด ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  ทํา ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ไ ท ย ซื< อ
เทคโนโลยกีารเกษตร เช่น รถไถนา รถเกี�ยวขา้ว เครื�องสีขา้ว และปุ๋ยเคมีไดถู้กลง 

   
  

1.1.3 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้เกษตรกรไทยต้องพัฒนา
ความสามารถในการทาํนาใหมี้คุณภาพมากขึ<น เพื�อแข่งกบัประเทศเพื�อนบา้น เช่น 
เวยีดนาม พม่า ลาว  

   
  

1.1.4 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหเ้กษตรกรไทยจา้งแรงงานต่างดา้ว
ไดใ้นราคาถูกลง เนื�องจากแรงงานต่างดา้วจะหลั�งไหลเขา้มาทาํงานในไทยมากขึ<น    

  

1.2 ทศันคตใินด้านผลกระทบทางลบต่ออาชีพชาวนาไทย 

1.2.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้เกษตรกรไทยขายขา้วไดก้าํไร

ลดลง เนื�องจากขา้วไทยมีตน้ทุนสูง และมีผลผลิตต่อไร่ตํ�ากวา่ประเทศเพื�อนบา้น 

   
  

1.2.2 เกษตรกรไทยอาจขายที� ดิน หรือเปลี�ยนใจไม่ทํานา เนื�องจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํใหเ้กิดการแข่งขนัที�สูง  

   
  

1.2.3 เกษตรกรไทยเกิดปัญหาแย่งนํ< า กบัโรงงานอุตสาหกรรม เนื�องจากอาจมี
โรงงานเพิ�มขึ<นเมื�อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

   
  

1.2.4 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้เกษตรกรไทยขาดคนงานในภาค
เกษตรที�อาจเปลี�ยนไปทาํอาชีพอื�นมากขึ<น 

   
  

 
 

 

 

 2. ทางเลอืกในการปรับตวัของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

     คาํชี�แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความตอ้งการของท่านที�สุด (เลือกได ้1 ขอ้) 
 

  �  1. ทาํนาปลูกขา้วในลกัษณะเดิม 

  �  2. ปลูกพืชชนิดอื�นหรือผสมผสาน 
 
 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที�ใหค้วามกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบันี<  

หนา้
� 

DPU



 
91 

ประวตัิผู้เขียน   

 

ชื�อ-นามสกุล    นางสาววนัเพญ็  ทบัทิมแกว้ 

ประวติัการศึกษา    ปี 2552 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  

     มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  

ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั Senior Customer Service 

     บริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประสบการณ์ ผลงานทางวชิาการ รางวลัหรือทุนการศึกษาเฉพาะที�สาํคญั  

     เป็นผูน้าํนกัศึกษา ในตาํแหน่งรองนายก  

     ในองคก์ารนกับริหารธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย

     วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 

     ไดรั้บทุนเรียนดี 25% คณะบริหารธุรกิจ  

     มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปี 2556-2557 

ไดรั้บโล่รางวลัมหาบณัฑิตดีเด่น ผูไ้ดท้าํคุณประโยชน์

แก่สังคมและสร้างชื�อเสียงแก่มหาวทิยาลยั  

จากมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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