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Abstract
This study was conducted to investigate: 1) the socioeconomic context of farmers 

in San Sai District, Chiang Mai Province; 2) the agricultural advisory services needed by 
the farmers under investigation; 3) the factors underlying the farmers’ need for agricultural 
advisory services; and 4) problems encountered by the farmers under study and their 
suggestions on what should be done. A set of questionnaires was used for data collection, 
administered to a sample group of 206 farmers in San Sai District, 2018/19 planting season. 
The obtained data were analyzed using descriptive statistics and the multiple regression 
technique.

The study results revealed that most of the respondents were characterized as male, 
54 years old, married, elementary school graduates, with 4 household members. On the 
average, they had 5.87 rai per household of farming area mostly under the field crop 
cultivation with three household members being the farm labor and earned a yearly 
income of 119,264.42 baht. Most of them did not have household debt and had less 
than 30 years of farming experience. Most of them did not have social position and they 
had never participated in agriculture-related community activities. Also, most of the 
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respondents had never attended a training or joined educational trip on agriculture. They 
received news or information about agriculture 26 times per month on average and they 
mainly used water from the irrigation canal for agricultural purpose. Most of the respondents 
did not produce processed agricultural products. It was found that as a whole, the 
respondents had a moderate level of needs for agricultural advisory services. In details, 
their need for the development of the body of knowledge about agriculture was found 
to have the highest average mean score. Age and farmland area factors were found to 
have a positive statistically significant relationship with the needs for agricultural advisory 
services of the respondents. However, the farm income has a negative statistically significant 
relationship with such needs.

The following were problems encountered: agricultural price uncertainty; drought 
or natural calamity, farmers’ ill health from aging, the lack of production factors, and the 
short-term nature of most agricultural extension programs which have prevented the 
continuity of development efforts and the presence of their clear impacts on the 
community. Therefore, the respondents suggested the followings to the Faculty of 
Agricultural Production of Maejo University: providing technical knowledge on crop 
production to meet standard quality; assistance for the sampled farmers to work with 
the community in developing the production and marketing plans; basic health care 
promotion particularly on safe food consumption; and preparing the long–term project 
for agricultural extension and development.
Keywords: needs of farmers, agricultural extension, advisory service, body of knowledge

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 2) ศึกษา

ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร 3) ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกบัความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร 4) ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการทําเกษตรกรรมของเกษตรกร ซึ่งทําการศึกษาในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรตัวอยางจํานวน 206 คน ในปเพาะปลูก 2561/62 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหพหุถดถอยแบบคัดเลือกเขา

ผลการศึกษาบริบทของเกษตรกร พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 
54 ป มีสถานภาพสมรส สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คน เกษตรกรมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเฉล่ีย 5.87 ไรตอครัวเรือน สวนใหญมีลักษณะการทํา

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):49-60
J. Agri. Prod.50



เกษตรกรรมแบบปลูกพืชไรเปนหลัก มีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ย 119,264.42 บาทตอป มีจํานวนแรงงาน
ในการทําเกษตรกรรมเฉล่ีย 3 คน เกษตรกรสวนใหญไมมีหน้ีสินในครัวเรือน มีประสบการณในการทํา
เกษตรกรรมตํ่ากวา 30 ป สวนใหญไมมีตําแหนงทางสังคม ไมมีการเขารวมกิจกรรมหรือประเพณีทองถิ่น
ในชุมชนท่ีเกีย่วของกับการเกษตร สวนใหญไมมกีารเขารวมอบรม ประชุม หรอืศกึษาดูงานท่ีเกีย่วของกับ
การเกษตร มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับดานการเกษตรเฉล่ีย 26 ครั้งตอเดือน ใชแหลงนํ้าในการทํา
เกษตรกรรมจากคลองชลประทานเปนหลัก เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคาแปรรูปหรือผลิตภัณฑ
จากการเกษตรในชุมชนและในครัวเรือน เกษตรกรมีความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีระดับความตองการในดานการพัฒนาองคความรูทางการเกษตร
มากท่ีสุด ในสวนของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเชิงบวก ไดแก อายุ และพื้นที่ทําการเกษตร สวนในเชิงลบ ไดแก 
รายไดจากการทําเกษตรกรรม

สําหรับผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีสําคัญ ไดแก ราคา
สินคาเกษตรไมแนนอน การประสบปญหาภัยแลง การมีปญหาดานสุขภาพจากการมีอายุเพิ่มมากขึ้น 
การขาดปจจัยการผลิต อีกทั้งโครงการที่เขามาสงเสริมสวนมากเปนโครงการที่มีการดําเนินงานระยะสั้น 
จงึขาดความตอเนือ่งและความชดัเจนในการสรางผลกระทบแกชมุชนในระยะยาว เกษตรกรจึงมขีอเสนอแนะ
ตอคณะผลิตกรรมการเกษตรวา ควรสงเสริมใหความรูในการผลิตพืชใหไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
สงเสริมการวางแผนดานการผลิตและการตลาดรวมกบัชุมชน สงเสรมิการดูแลสขุภาพข้ันพืน้ฐานโดยเนน
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยแกเกษตรกร และควรจัดทาํโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีมคีวาม
ตอเนื่องในระยะยาว
คําสําคัญ: ความตองการของเกษตรกร การสงเสริมการเกษตร การบริการวิชาการ องคความรู

คํานํา
มหาวิทยาลัยแมโจ ถือเปนสถาบันการศึกษา

แหงหนึง่ทีมุ่งเนนดานการเกษตร ซึง่ไดมกีารกาํหนด
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยแมโจที่มุ งสู การเปน
มหาวทิยาลัยชัน้นาํทีม่คีวามเปนเลศิทางการเกษตร
ในระดับนานาชาติ และมีพันธกิจที่สําคัญในการ
สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองคความรูใน
สาขาวิชาตางๆ ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร
ประยกุต เพ่ือการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแก
สังคม รวมถึงการสงเสริมการดํารงศิลปวัฒนธรรม
ดานการเกษตร รวมทั้งวัฒนธรรมทองถิ่นตลอดจน

การรกัษาระบบนเิวศของทรพัยากรธรรมชาตใิหเกิด
ความยั่งยืนสืบตอไป (มหาวิทยาลัยแมโจ, 2556)

คณะผลติกรรมการเกษตร เปนหนวยงานทีไ่ด
ดาํเนนิกิจกรรมหลกัตามวสิยัทศันของมหาวทิยาลยั
แมโจมาโดยตลอด โดยปจจุบันมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนทั้ งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 16 หลักสูตร 
ซึง่มคีณาจารย นกัวจิยั บคุลากร และนกัศกึษา ทีไ่ด
สรรคสรางองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดานการเกษตรเฉพาะดาน จนเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง ทั้งนี้คณะผลิตกรรมการเกษตรยังไดมี
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การกําหนดพันธกิจที่นอกเหนือจากการเรียน
การสอนคือ การบริการวิชาการอยางทั่วถึง เพื่อให
ประชาชนสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทยท่ีธํารงไว
ซึ่งศาสนาและประเพณีที่ดีงาม การสนับสนุน
กจิกรรมนกัศกึษาทีส่รางประโยชนแกสงัคม ตลอดจน
การสรางความเขมแข็งใหนักศึกษา และการปลุก
จิตสํานึกแกสังคมในการอนุรักษและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม (คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร, 2561)

การบริการวิชาการและถายทอดองคความรู
ต างๆ ที่แตละหลักสูตรภายใตคณะผลิตกรรม
การเกษตร และคณะที่เปดการเรียนการสอนที่มี
ความเก่ียวของกับการเกษตรไปยังชุมชนโดยรอบ
มหาวทิยาลยัแมโจ ซึง่สวนใหญประชาชนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมน้ันจะเปนการชวยใหเกิดการ
สรางความม่ันคงทางอาชีพ การมีรายไดที่เพิ่มขึ้น 
การลดการออกจากภาคการเกษตร ตลอดจน
เปนการสรางการตระหนักรู ทัศนคติที่ดีและการ
ปลูกฝงความสําคัญของภาคการเกษตรท่ีมีตอการ
พัฒนาประเทศใหแกครอบครัว และเยาวชน 
ในชุมชน อยางไรก็ตามการบริการวิชาการของ
คณะผลิตกรรมการเกษตรหรือถายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมตางๆ โดยปราศจากการศึกษาความ
ตองการของเกษตรกรน้ันอาจทําใหการบริการ
วิชาการไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
หรือเกิดการนําไปปฏิบัติใชอยางไมเต็มที่ของ
เกษตรกร ตลอดจนอาจไมตอบสนองพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัแมโจ และคณะผลติกรรมการเกษตรได 
ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการ
สํารวจความตองการของเกษตรกรในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยแมโจวามีขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรเปนอยางไร 

ตลอดจนมีปญหาในการทําเกษตรกรรมและมีความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
ในประเด็นใดบาง อันจะใชเปนฐานขอมูลในการ
กําหนดแนวทางในการบริการวิชาการถายทอด
องคความรูที่มีความเฉพาะของคณาจารย นักวิจัย 
นักศึกษา แตละหลักสูตรใหตรงกับความตองการ
ของเกษตรกรมากทีส่ดุ และเปนการบรกิารวชิาการ
ที่ถือไดวาเปนการรับใชสังคมอยางยั่งยืน และเปน
ประโยชนตอชุมชนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยันีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่

ศึกษาความตองการรับการบริการวิชาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศกึษาวจิยั คอื เกษตรกร

ที่อยูในเขตพ้ืนที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีการคํานวณหากลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุม
ตวัอยางแบบสามข้ันตอน (Three-Stage Sampling) 
(ประชุม, 2541) โดยข้ันตอนแรกเปนการสุม
เทศบาลในเขตอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม
จาํนวน 5 เทศบาลจากท้ังหมด 12 เทศบาล ขัน้ตอน
ทีส่องเปนการสุมหมูบานจากเทศบาลตวัอยาง โดย
กําหนดใหสุมเทศบาลละ 4 หมูบาน และข้ันตอน
ทีส่ามเปนการสุมเกษตรกรในแตละหมูบานตวัอยาง
ไดจํานวนทั้งหมด 426 คน จากนั้นทําการกําหนด
ขนาดตัวอยางเกษตรกรตามสูตรของ Yamane 
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ไดกลุม
ตัวอยางเกษตรกรจํานวน 206 คน 
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
ตํารา รายงานการวิจัย และวารสารตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย และ 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรเปนรายบุคคลจํานวน 206 ชุด 
ในปเพาะปลูก 2561/62 ซึ่งมีจํานวน 206 คน 
และเก็บจากเกษตรกรเปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูการวจิยัแบงการวิเคราะห 

ดังนี้
1) ขอมูลบริบทของเกษตรกร และความ

ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2) การวเิคราะหหาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบั
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
ของเกษตรกร ในพ้ืนที่อําเภอสันทราย จังหวัด
เชยีงใหม วเิคราะหโดยใชสถติอินมุาน คอื การวเิคราะห
พหุถดถอยแบบคัดเลือกเขา (Enter Multiple 
Regression Analysis)

3) การวิเคราะหปญหา อุปสรรคและขอ
เสนอแนะเก่ียวกบัการทาํเกษตรกรรมของเกษตรกร
ใชวธิกีารจัดประเภทและจัดกลุม (Categorize and 
Sort)

ซึ่งการวิเคราะหในสวนที่ 1 และ 2 ใช
โปรแกรมสถิตสิาํเรจ็รปูเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร
ชวยในการบันทึก จัดการ และการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมลูบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 54 ป มีสถานภาพสมรส สวนใหญจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มี
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เกษตรกรมีพื้นที่
ในการทําการเกษตรเฉล่ีย 5.87 ไรตอครัวเรือน 
สวนใหญมีลักษณะการทําเกษตรกรรมแบบปลูก
พืชไร  เป นหลัก  มีรายได  ในครัวเ รือนเฉ ล่ีย 
119,264.42 บาทตอป มีจํานวนแรงงานในการทํา
เกษตรกรรมเฉล่ีย 3 คน เกษตรกรสวนใหญไมมี
หนี้สินในครัวเรือน สวนใหญมีประสบการณในการ
ทาํเกษตรกรรมต่ํากวา 30 ป สวนใหญไมมตีาํแหนง
ทางสังคม ไมมีการเขารวมกิจกรรมหรือประเพณี
ทองถิน่ในชมุชนทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร สวนมาก
ไมมีการเขารวมอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงานที่
เก่ียวของกับการเกษตร มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
ขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 26 ครั้งตอเดือน ใช
แหลงนํา้ในการทําเกษตรกรรมจากคลองชลประทาน
เปนหลัก เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคา
แปรรปูหรอืผลติภณัฑจากการเกษตรในชมุชนและ
ในครัวเรือน 

ความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
เกษตรของเกษตรกรในเขตอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม

ผลการวิจัยพบวา ความตองการรับการ
บริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรใน 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในภาพรวมอยูใน
ระดบัปานกลาง โดยเรียงคาเฉลีย่ความตองการจาก
มากไปนอย ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการ
พัฒนาองคความรูดานการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.42) 
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รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต 
(คาเฉลี่ย 3.29) ดานการตลาดและดานการสราง
เครือขายสังคมซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย 3.16) 
(Table 1)

โดยมีการศึกษาความตองการรับการบริการ
วิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรในระดับ
เทศบาลที่ถูกสุมไดในเขตอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม มีผลการศึกษาดังตอไปนี้

1. เทศบาลตําบลปาไผ เกษตรกรมีความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก 
1) องคความรูดานการผลติผกัอนิทรยี 2) องคความรู
ดานการผลิตผักปลอดภัย 3) องคความรูเกี่ยวกับ
การปลูกพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
4) องคความรูดานการปลูกไมผล 5) องคความรูดาน
การผลิตเมล็ดพันธุพชื 6) องคความรูเก่ียวกับพชืไร 
7) การใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธสินคาทางการ
เกษตร 8) การสรางเครือขายตลาดเพ่ือจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตร 9) องคความรูดานการผลิต
พืชสวนประดับ และ 10) องคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการวัชพืช 

2. เทศบาลตําบลหนองจอม เกษตรกรมี
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก 
1) องคความรูดานการปองกันและกําจัดโรคพืช 
2) องคความรูเก่ียวกับกีฏวิทยาหรือแมลงศัตรูพืช 
3 )  องค ความ รู  เ ก่ี ยว กับการ จัดการ วัช พืช 
4) องคความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชในระบบเกษตร
ดีที่เหมาะสม (GAP) 5) องคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการดินและปุย 6) องคความรูดานการผลิตผัก
ปลอดภัย 7) องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย 
8)  องค ความรู ด  านการผลิตเมล็ดพันธุ พืช 
9) การสนับสนุนพันธุพชืและสัตวทีไ่ดคณุภาพ และ 

10) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณเบ้ืองตนเพ่ือใชใน
การทําเกษตรกรรม

3. เทศบาลตําบลแมแฝก เกษตรกรมีความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก 
1) องคความรูดานการปลูกไมผล 2) องคความรู
เกีย่วกบัพชืไร 3) องคความรูเกีย่วกบัการจดัการดนิ
และปุย 4) องคความรูดานการขยายพันธุไมผล 
5 )  องค ความ รู  เ ก่ี ยว กับการ จัดการ วัชพืช 
6) องคความรูดานการปองกันและกําจัดโรคพืช 
7) การสนับสนุนพันธุ พืชและสัตวที่ไดคุณภาพ 
8) การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณเบ้ืองตนเพือ่ใชในการทํา
เกษตรกรรม 9) การสนับสนุนการดูงานตามแหลง
เรียนรูดานการเกษตรตางๆ และ 10) องคความรู
ดานการผลิตผักปลอดภัย 

4. เทศบาลตําบลสันปาเปา เกษตรกรมี
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก 
1) องค ความรู ด านการผลิตพืชสวนประดับ 
2) องคความรูดานการผลติผกัอนิทรยี 3) องคความรู
ด านการผลิตเมล็ดพันธุ พืช 4) การสนับสนุน
เจาหนาท่ีหรือผูเชี่ยวชาญออกใหความรูในชุมชน 
5) การสรางธุรกิจครัวเรือนในการจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตร 6) องคความรู ด านการผลิต
ผักปลอดภัย 7) องคความรูดานการปลูกไมผล 
8) การรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือสรางธุรกิจชุมชน
ในการจําหนายสินคาทางการเกษตร 9) การสราง
เครือขายความรวมมือการทําเกษตรกรรมกับ
หนวยงานตางๆ และ 10) องคความรูเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

5. เทศบาลตําบลสันทรายหลวง เกษตรกร
มีความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
เกษตรโดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย 
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ไดแก 1) องคความรูเกี่ยวกับพืชไร 2) องคความรู
ดานการผลิตเมล็ดพันธุพืช 3) องคความรูดานการ
ปลูกไมผล 4) องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย 
5) องคความรูดานการผลิตผักปลอดภัย 6) การ
สนับสนุนพันธุพืชและสัตวที่ไดคุณภาพ 7) การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณเบ้ืองตนเพื่อใชในการทํา
เกษตรกรรม 8) องคความรูดานการผลิตพืชสวน
ประดับ 9) องคความรูเก่ียวกับแมลงศัตรูพืช และ 
10) องคความรูเก่ียวกับการจัดการดินและปุย

Table 1  Needs for agricultural advisory services of farmers in san sai district, chiang mai 
province.

(n = 206)

Needs for Agricultural Advisory Services 
of Farmers

𝛘 SD Level of needs

1. Development of agricultural Knowledge
2. Support of agricultural input
3. Marketing
4. Creating social networks

3.42
3.29
3.16
3.16

0.875
0.877
0.988
0.920

Most
Moderate
Moderate
Moderate

Total 3.26 0.848 Moderate

Remarks: Mostly = 4.21-5.00  Most = 3.41-4.20  Moderate = 2.61-3.40 
 Low = 1.81-2.60  Lowest = 1.00-1.80

ปจจัยที่มี ความสัมพันธกับตองการรับการบริการ
วิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยท่ีมีผลตอความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ใชสถติวิเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบคดัเลอืกเขา 
(Enter) ซึง่เปนการหาความสัมพนัธระหวางตัวแปร
ตาม 1 ตัวกับตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 
2553) วาตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธเชิงบวก
หรอืเชงิลบกับตวัแปรตาม และมรีะดบัความสมัพันธ
มากนอยเพยีงใด โดยการวิเคราะหในคร้ังน้ีคณะผูวจิยั
ไดคดัเลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 
ประกอบดวย 14 ตวัแปร ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่
ทําการเกษตร ลักษณะการทําเกษตรกรรม รายได
จากการทําเกษตรกรรม แรงงานในครัวเรอืน หนีส้นิ 
ตาํแหนงทางสังคม การเขารวมกิจกรรมหรือประเพณี
ทองถ่ินในชุมชน การเขารวมอบรม ประชุม หรือ
ศกึษาดงูานท่ีเกีย่วของกบัการเกษตร และการไดรบั
ขอมูลขาวสาร เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใดมีความ
สมัพนัธกบัความตองการรบัการบรกิารวชิาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม และตวัแปรอสิระทัง้หมด 14 ตวัแปร 
ไมมีมีความสัมพันธกันสูงเกิน 0.80 ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) 
อนัเปนการละเมิดขอกาํหนดของการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (สุชาติ, 2556)
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การวิเคราะหปจจัยทีม่ผีลตอ ความตองการรับ
การบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรใน
พืน้ทีอ่าํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม พบวาตวัแปร
อิสระทั้งหมด 14 ตัวแปรมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 
คือ ความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
เกษตรของเกษตรกรอยูรอยละ 46.0 (R2 = .460) 
และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับความตองการ
รบัการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 3 ตัวแปร โดย
ตัวแปรมีความสัมพันธในเชิงบวก ไดแก อายุ และ
รายไดจากการทาํเกษตรกรรม และตัวแปรทีม่คีวาม
สมัพันธในเชิงลบ ไดแก พืน้ทีท่าํการเกษตร ดงัแสดง
รายละเอียดใน Table 2

โดยผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
เกษตรกรท่ีมีอายุ เพิ่มมากขึ้นจะมีแนวโน มที่
ตองการรับการบริการวิชาการจากคณะผลิตกรรม
การเกษตรเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยตามสัดสวนของ
เกษตรกรสวนใหญทีไ่ดศกึษาพบวา มอียูในชวงอายุ
ที่กําลังเขาสูวัยผูสูงอายุ และอยูในวัยผูสงูอายุแลว 
ซึ่งมีความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
พัฒนาองคความรูอยูในระดับมาก อันแสดงใหเห็น
ถงึความประสงคนาํเอาความรูทางดานวชิาการจาก
คณะผลิตกรรมการเกษตรมาประยุกตกับการทํา
เกษตรกรรมของตนเองเพ่ือใหสามารถยกระดับ
ผลผลิตของตนเองใหมีคุณภาพไดมาตรฐานของ
สินคาเกษตรและลดการเขาทําลายของโรคและ
แมลงศัตรูพชืได รวมถึงเปนการสรางรายไดใหเพิม่ขึน้
จากการทําเกษตรกรรมในแบบเดิม ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของจุฬาลักษณ (2558) ที่พบวา 
หนึง่ในความตองการพฒันาการประกอบอาชพีปลกู
ผัก ของเกษตรกร ตําบลบึงบอน อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี คือ ความตองการใหมีการสง
ขาวสารความรูทางการเกษตรและตองการความรู
เรื่องการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

เม่ือพิจารณาในสวนของจํานวนพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรพบวา เกษตรกรท่ีมีจํานวนพื้นที่ทําการ
เกษตรเพิม่มากขึน้จะมคีวามตองการรบัการบรกิาร
วิชาการดานการเกษตรมากขึ้นตามไปดวย เหตุผล
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการที่เกษตรกรมีจํานวน
ที่ดินเพ่ือการทําเกษตรท่ีมีขนาดใหญนั้นทําใหตอง
มีการดําเนินการผลิตใหมีความสอดคลองและ
เหมาะสมระหวางพื้นที่กับเงินทุน ปริมาณพืชที่
เพาะปลูก แรงงาน การตลาด หรือแมแตกระทั่ง
ปญหาภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิโดยเฉพาะภยัแลงจาก
ปรากฏการณฝนทิ้งชวงอยางยาวนาน จึงเปนเหตุ
ปจจัยท่ีตองการรับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่ม
ความรูในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การผลิตใหแกการดําเนินการเพาะปลูกของตนเอง
มากยิ่งข้ึนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กรพงศ 
และนิวัฒน (2555) ที่พบวา เกษตรกรผูปลูกขาว
นาปรงัในตาํบลหนองหมืน่ถาน อาํเภออาจสามารถ 
จังหวัดรอยเอ็ดมีความตองการรับบริการสงเสริม
การเกษตรในประเด็นการประสานงานแหลงเงินกู 
การวางแผนการผลิตและการตลาด และการ
สนบัสนนุใหมแีหลงบรกิารวสัดอุปุกรณในการผลติ
ขาวนาปรัง

ในขณะที่รายไดจากการทําเกษตรกรรมกลับ
มีผลในเชิงลบกับความตองการรับการบริการ
วิชาการดานการเกษตร กลาวคือ เกษตรกรท่ีมี
รายไดจากการทาํเกษตรกรรมมากขึน้นัน้กลบัสงผล
ใหมีความตองการรับการบริการวิชาการนอยลง 
ซึ่งการที่เกษตรกรมีรายไดจากการทําเกษตรกรรม
มากขึ้นนั้นยอมมีตนทุนในการเพิ่มศักยภาพในการ
จดัหาและเขาถงึตนทนุทางการเกษตรดวยตนเองได 
เชน เมล็ดหรือกลาพันธุพืช เครื่องจักร หรือความรู
ทางเทคโนโลยีในการชวยจัดการในการผลิต 
ซึ่งถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการเร่ิมตนการผลิต 
ซึ่งทําใหมีความตองการท่ีจะไดรับการบริการ
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วิชาการดานการเกษตรนอยกวาเกษตรกรที่มี
รายไดภาคเกษตรทีน่อยกวาทีจ่าํเปนตองไดรบัการ
สนับสนุนการเขามารับบริการวิชาการองคความรู
และการสนบัสนนุปจจยัการผลติจากคณะผลติกรรม
การเกษตรอยู เพื่อการเสริมสรางความสามารถ
ในการผลติของตนใหดยีิง่ขึน้ เนือ่งจากการขาดเงนิทนุ
ในการใชดําเนินงาน อันนําไปสูโอกาสในการเพิ่ม
รายไดจากการทําการเกษตรของตนเอง ผลการศึกษา

วจิยันีไ้ดสะทอนใหเหน็จากการศกึษาของจติร และ
บาํเพญ็ (2556) ทีพ่บวาขอเสนอแนะของเกษตรกร
ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เกี่ยวกับความตองการในการสงเสริมอาชีพ คือ 
ตองการความรูดานการเกษตร การสนับสนุนดาน
เงนิทนุและเครือ่งมอืขอสนบัสนนุรถไถนาขนาดใหญ
ไวใชประจําหมูบาน

Table 2  Factors having relationships with the needs for agricultural advisory services of 
the farmers

Independent variables

Dependent variable

Needs for Agricultural Advisory 
Services of Farmers

B t Sig.

1. Gender
2. Age
3. Marital Status
4. Education
5. Household members
6. Agricultural land area
7. Types of agriculture
8. Income earned from farming
9. Agricultural labour force
10. Debt
11. Social position
12. Participation in community activities
13. Training or educational trip on agriculture
14. Received information about agriculture

Constant

-0.038
0.020
-0.257
0.027
0.052
0.023
-0.024

-1.751E-6
-0.006

-5.052E-7
-0.024
-0.045
0.039
0.099
2.068

-0.326
3.131
-1.225
0.105
1.669
2.212
-0.391
-2.844
-0.600
-1.143
-0.120
-0.916
1.925
0.499
4.568

0.7458
0.002**
0.222
0.916
0.097
0.028*
0.696

0.005**
0.549
0.255
0.904
0.361
0.056
0.618
0.000

  R2= 0.460 (46.0%) F=3.657 Sig. of F=0.000

Remarks:  *Statistically significant level at 0.05 ** Statistically significant level at 0.01
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การศกึษาปญหา อปุสรรคและขอเสนอแนะในการ
ทําเกษตรกรรมของเกษตรกร ในอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม

สภาพการประสบปญหาในการทําเกษตรกรรม
ของเกษตรกร ไดแก 1) ราคาผลผลิตทางการ
เกษตรกรไมมีความแนนอน 2) การประสบปญหา
ผลกระทบจากสภาวะภัยแลงทาํใหผลผลติทางการ
เกษตรไดรับความเสียหายทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ 3) การมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพจากการ
มีอายุเพิ่มมากขึ้น 4) การขาดปจจัยการผลิต โดย
เฉพาะแรงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว 
และ 5) โครงการบริการวิชาการหรือโครงการ
สนบัสนนุตางๆ จากภาครฐัทีเ่ขามาสงเสริมสวนมาก
เปนโครงการที่มีการดําเนินงานระยะสั้นทําใหเกิด
การขาดความตอเนื่องและความชัดเจนของเกิด
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกชมุชน จงึนาํมาสูการเสนอ
แนะของเกษตรกรตอการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการวา 1) ควรสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
ในการผลติพชืใหไดมาตรฐานตามหลกัวชิาการ เชน 
ระบบการทําเกษตรอินทรยี ระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม 
เปนตน 2) สงเสริมการวางแผนดานการผลิตและ
การตลาดรวมกับชมุชน 3) สงเสริมการดูแลสุขภาพ
ขัน้พืน้ฐานโดยเนนการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัแก 
เกษตรกรในระดับครัวเรือน และ 4) ควรจัดทํา
โครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีความ
ตอเนื่องในระยะยาว

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความตองการรับการบริการวิชาการ

ดานการเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่อําเภอ
สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม สามารถสรปุผลการวจิยั
ไดวา ในดานบริบทของเกษตรกร พบวา เกษตรกร
กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายเุฉลีย่ 54 ป 

สวนใหญแตงงานแลวและสาํเรจ็การศกึษาในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย มสีมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 
4 คน มีพื้นท่ีในการทําการเกษตรเฉลี่ย 5.87 ไร 
มีการทําเกษตรกรรมแบบปลูกพืชไรเปนหลัก 
มีรายไดในครัวเรือนเฉล่ีย 119,264.42 บาทตอป 
มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน กลุมตัวอยาง
สวนใหญไมมีหนี้สิน มีประสบการณในการทํา
เกษตรกรรมตํ่ากวา 30 ป ไมมีตําแหนงทางสังคม 
มีการเข าร วมกิจกรรมหรือประเพณีท องถ่ิน
ในชุมชนที่เกี่ยวของกับการเกษตรในรอบหนึ่งป
นอยมาก สวนใหญไมเคยเขารวมอบรม ประชุม 
หรือศึกษาดูงานที่เก่ียวของกับการเกษตรในรอบป 
รับรูขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 26 ครั้งตอเดือน 
ใชนํ้าชลประทานในการทําเกษตรกรรมเปนหลัก 
เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคาแปรรูปหรือ
ผลติภณัฑจากการเกษตรในชุมชนและในครัวเรอืน

เกษตรกรกลุมตวัอยางมคีวามตองการรบัการ
บรกิารวิชาการดานการเกษตรอยูในระดับปานกลาง
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก  ดานการพฒันาองคความรู
ดานการเกษตร ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ดานการตลาด และดานการสรางเครือขายสังคม 
เมือ่พจิารณาความตองการรบับรกิารวชิาการในเขต
เทศบาลตางๆ ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
เกษตรกรมีความตองการท่ีจะเรียนรู  เ ก่ียวกับ
องคความรูดานการผลิตผักปลอดภัย องคความรู
เก่ียวกับพืชไร องคความรูดานการปลูกไมผลชนิด
ตางๆ องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย และ
องคความรูเกีย่วกับการจัดการวัชพชื สาํหรับปจจัย
ที่มีผลตอความตองการรับการบริการวิชาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไดแก อายุ พื้นที่ทําการเกษตร และรายไดจากการ
ทําเกษตรกรรม สวนปญหา อุปสรรคในการทํา
เกษตรกรรมของเกษตรกร ที่สําคัญไดแก ดาน
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การตลาดสินคาเกษตรไมแนนอน ประสบปญหา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ
แหงแลง ปญหาดานสุขภาพของเกษตรกร และ
ปญหาการขาดปจจัยการผลิตและการสงเสริมของ
หนวยงานทีเ่กีย่วของขาดการดาํเนนิการทีต่อเนือ่ง 
เปนโครงการระยะสั้นและไมมีโครงการที่เดนชัด
จนเกิดผลกระทบท่ีชดัเจนแกชมุชน ดงันัน้เกษตรกร
จึงเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
ในการผลิตพชืชนดิตางๆ การวางแผนดานการสงเสริม
การผลิตและการตลาดรวมกับชุมชน ใหความรู
ในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแกเกษตรกร เลือก
ชนดิพชืทีเ่หมาะสมในพืน้ทีแ่ละควรจดัทาํโครงการ
พัฒนาการเกษตรที่ตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
1. คณะผลิตกรรมการเกษตรและคณะอื่นๆ 

ทีม่กีารเรยีนการสอนทีเ่กีย่วของกบัการเกษตรควร
มีการกําหนดกรอบการเสนอโครงการบริการ
วชิาการแกชมุชนในประเด็นทีเ่กีย่วของกบัการเสริม
สรางศักยภาพการผลิตทางการเกษตรใหมคีณุภาพ
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เชน เกษตรอินทรีย
หรือเกษตรดีที่เหมาะสม เปนตน ตลอดจนเปน
โครงการท่ีมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดานการตลาดในยุคประเทศไทย 4.0 
โครงการสงเสริมการเตรียมความพรอมและการ
ปรับตัวในการดําเนินการผลิตทางการเกษตรใน
สภาวะอากาศเปลีย่นแปลง และโครงการสรางเสรมิ
พฤตกิรรมการผลติและการบรโิภคอาหารปลอดภยั
ในครัวเรือนในแกเกษตรกรท่ีอาศัยอยู รอบเขต
มหาวิทยาลัยแมโจ

2. คณะผลติกรรมการเกษตรควรมีการสราง
ความรวมมอืกบักรมสงเสรมิการเกษตร กรมวชิาการ

เกษตร และกรมพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนทุน
ใหแกอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่มีการเสนอโครงการบริการวิชาการเก่ียวกับการ
พฒันาศกัยภาพเกษตรกรผูสงูอายใุหสามารถบรหิาร
จดัการการทําเกษตรกรรมภายใตการเปล่ียนแปลง
สภาพของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจบุนัไดอยาง
มั่นคง อีกทั้งควรมีการสนับสนุนโครงการที่มีการ
สรางอาชพีเสรมิในการเพ่ิมรายไดสาํหรบัเกษตรกร
ผูสูงอายุ

3. คณะผลติกรรมการเกษตรควรมกีารจดัทาํ
ฐานขอมูลและการสนับสนุนทุนในการจัดทํา
โครงการบรกิารวชิาการใหแกอาจารย นกัวจิยั หรอื
นักวิชาการท่ีมีองคความรู  เกี่ยวกับจัดการทํา
เกษตรกรรมสําหรับพื้นท่ีการเกษตรขนาดใหญ 
โดยเฉพาะการจัดการระบบน้ําเพ่ือการเกษตรอยาง
ประหยัด การจัดสรรพื้นที่การเกษตรอยางเปน
ระบบเพ่ือการผลิตที่หลากหลาย การวางแผน
การผลิตและการเก็บเกีย่วอยางเปนระบบเพือ่ความ
ตอเนื่องของการจําหนายสูผูบริโภคและภาคการ
ตลาด

4. คณะผลติกรรมการเกษตร ตลอดจนคณะ
อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยแมโจ ควรมีการสรางความ
รวมมือดานวิชาการในการศึกษารายไดภาคการเกษตร 
สภาพผลผลิต และภาคการตลาดในการจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีรอบ
มหาวทิยาลยัแมโจ เพือ่ใชเปนขอมลูในการสนบัสนนุ
ใหเกิดโครงการท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกรรายยอยหรอื
เกษตรกรท่ีมีรายไดนอยใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมั่นคงในสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
ในปจจุบัน
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณคณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ พรอมดวยคณาจารย และ
บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรทุกทาน ที่ไดให
คําปรึกษา คําแนะนําในการศึกษาวิจัย และการ
ตดิตอประสานงานในการดาํเนินงานวจิยั ตลอดจน
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาการสงเสริมและสื่อสาร
เกษตร และผูนําชุมชนที่ใหความกรุณาชวยเหลือ
คณะผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล สุดทายนี้
ขอขอบคุณเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ที่ไดสละเวลาอันมีคาในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จ
ลุลวงดวยดี
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