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ค าน า 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2565  คาดว่ากรมวิชาการเกษตร มีจะการรับบรรจุนักวิจัยรุ่น
ใหม่อีกจ านวนมาก ถือเป็นช่วงส าคัญของการเปลี่ยนผ่านบุคลากรวิจัยที่มาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนโครงสร้าง
ความคิดของนักวิจัย จากรุ่นริเริ่มการปฏิวัติเขียวที่มีจุดแข็งคือการปฏิบัติงานในไร่นา สู่รุ่นยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสารที่มีจุดแข็งคือการสามารถค้นหาข้อมูลในโลกดิจิตอลได้กว้างขวาง นอกจากนั้นโครงสร้างของกรม
วิชาการยังมีการปรับบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ ให้
ยืดหยุ่นขึ้นสามารถท างานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการได้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ทั้งในเชิงพืช สาขาวิชา 
และสถานที่  

แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปคือความคาดหวังของสังคม ที่ต้องการผลงานวิจัยที่จะน ามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีนักวิจัยจะต้องมีความรู้ทั้งเชิง
ลึกในงานวิจัยหลัก และเชิงกว้างในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ท างานวิจัยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
โลกาภิวัตน์ได้มีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ผลงานวิจัยมากยิ่งข้ึน     

การจัดท าหนังสือฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้เป็นความรู้เบื้องต้นแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ได้น าไปศึกษาค้นคว้าต่อเนื่อง ในด้านการปฏิบัติงานวิจัยในไร่นาเกษตรกร 
โดยประมวลจากหลักการ ทฤษฎี แนวความคิดต่างๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้บันทึกไว้ บวกกับบทเรียน และ
ประสบการณ์ในการท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่ประมาณ 27 ปีของผู้เขียน ส่วนในล าดับต่อไปคณะผู้เชี่ยวชาญฯ 
ประจ าส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง 8 แห่งของกรมวิชาการเกษตร ได้มีความคิดในการจัดท าคู่มือวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนความเข้มแข็งของงานวิจัยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ต่อไป   
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การพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพ่ือบริโภคผลสดภาคใต้
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บทท่ี 1  

บทน า 

1. บทบาทหน้าท่ี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) 

 มีข้อสงสัยและถกเถียงกันว่านักวิจัยของ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร วิจัยได้แค่การทดสอบ 2 
กรรมวิธี และสิ่งที่น ามาทดสอบนั้นต้องให้สถาบันวิจัยมาก่อนเท่านั้นหรือ ความเป็นจริงที่ปรากฏในราชกิจจา
นุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๒(2)  คือ สวพ. สามารถท าการวิจัยได้กว้างขวางตามหน้าที่ โดยนัยส าคัญคือการ
วิจัยการผลิตพืชในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในแต่ละเขตที่มอบหมาย  

 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๒ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘ มีอ านาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

๑.  วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืช  
๒.  ศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช รวมทั้งทดสอบ1เทคโนโลยีการเกษตร2แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร3  

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่4และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร5 
๓.  ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ า พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล  

ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร  
๔.  ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ  
๕.  เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่น  ที่

เกี่ยวข้อง  
๖.  ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อ 
๗.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย 

 
มีค าส าคัญที่ให้ความหมายและขอบเขตหน้าที่การวิจัยจะต้องน ามาผสมผสานกันให้ลงตัวตามหน้าที่ ดังนี้  

1/ ศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช รวมทั้งทดสอบ =การวิจัยใช้หลากหลายวิธีวิทยาทางการวิจัย : การ
วิจัยเชิงทดลอง (ค้นหา) เชิงพัฒนา (R&D) และเชิงทดสอบ (ปรับใช้) )  

2/ เทคโนโลยีการเกษตร =วิจัยหลากหลายชนิดพืช หลายสาขาวิชา รวมทั้งเกษตรผสมผสาน : เชิงพืช
เดียว และเชิงระบบ 

3/ แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร =วิจัยร่วมกับเกษตรกรเพ่ือให้ได้ผลงานที่เหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์ : 
งานวิจัยทางเกษตรคู่กับทางสังคม   

4/ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ =วิจัยภายใต้เงื่อนไขทาง กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
อ่ืนๆ : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

5/ การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร =วิจัยตามปัญหาที่เกิดข้ึน : ผลงานวิจัยสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
 

เอกสารอ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๘ ก ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



๒ 

 

  

2. กรมวิชาการเกษตร กับ งานวิจัยในไร่นาเกษตรกร 

 

ยุคแรกๆ ของการพัฒนาการปลูกพืชของประเทศไทย ภายใต้หน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พอ

จ าแนกกรมที่มีบทบาทหลักในการน าพาการผลิตพืชของประเทศ ตามภารกิจได้ 2 กลุ่ม คือ กรมวิชาการ
เกษตร รับผิดชอบหลักด้านการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีทางการผลิตพืช และกรมที่รับผิดชอบเรื่องการส่งเสริม
การผลิตพืชของเกษตรกร โดยจะน าผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปถ่ายทอดให้เกษตรกร เช่น กรม
ส่งเสริมการเกษตร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น 

 

ช่วงต้นทศวรรษของ พ.ศ. 2520 ไดม้ีการกล่าวถึงกันมากว่า ผลงานวิจัยไม่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 
บ้างกล่าวว่า เพราะเกิดจากช่องว่างระหว่างนักวิจัยในศูนย์สถานี กับ เกษตรกรที่อยู่ตามชนบท จนมีการพูด
กันติดปากว่า “เพราะเป็นหลวงถึงจะท าได้ เกษตรกรธรรมดาๆท าไม่ได้หรอก” หมายความ ว่าเทคโนโลยีที่
นักวิจัยคิดค้นมาแนะน าเกษตรกรนั้น มีความยาก ซับซ้อน มีข้ันตอนมาก หาวัสดุยาก ต้นทุนสูง   

 

การปรับตัวของระบบการวิจัยส่งเสริม จงึเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2525  กรมวิชาการเกษตรได้ตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า “สถาบันวิจัยการท าฟาร์ม” ให้มีหน้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างศูนย์วิจัย กับ เกษตรกร คือ มี
หน้าที่น าผลงานวิจัยจากสถาบัน ศูนย์ สถานี ท าการพัฒนา ทดสอบ ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพของ
เกษตรกรให้มากทีสุ่ดก่อนที่จะน าไปถ่ายทอดให้กรมท่ีท าหน้าที่สิ่งเสริม พร้อมกับได้ตั้งหน่วยงานขึ้นในภูมิภาค
ชื่อ “หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการท าฟาร์ม” มีกลุ่มงาน 3 กลุ่ม คือวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรเขต
น้ าฝน กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรเขตชลประทาน และกลุ่มวิจัยสภาพแวดล้อมพืชและนิเวศน์เกษตร  

 

หลังจากนั้น 10 ปี กรมวิชาการเกษตรได้ปรับหน่วยงานอีกครั้ง โดยตั้ง เปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันวิจัยการ
ท าฟาร์ม มาตั้งใหม่เป็น ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  พร้อมกับเพ่ิมบทบาทหน้าที่อ่ืนๆ ขึ้นมาดังที่เห็นใน
ปัจจุบัน  

 

* แหล่งข้อมูลที่จะสามารถศึกษาการพัฒนาการของงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ได้ดี คือรายงานการสัมมนาระบบการ
ปลูกพืช ระบบการท าฟาร์ม และระบบเกษตร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รวบรวมไว้ในสื่อออนไลน์  
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/ 
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3. Research   

 
R = Recruitment & Relationship หมายถึง การฝึกคนให้มีความรู้ รวมทัง้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ 

เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน  
E = Education & Efficiency หมายถึง ผู้วิจยัจะต้องมีการศกึษา มีความรู้ และสมรรถภาพสงู 
           ในการวิจยั 

S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ ค้นคว้า หาความจริง และ 
ผู้วิจัยต้องมีพลังกระตุ้นในความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น ที่จะท าวิจัยต่อไป  

E = Evaluation & Environment หมายถึง รู้จักการประเมินผลดูว่ามีประโยชน์สมควรจะท าการ 
วิจัยต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการวิจัย  

A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมาย หรือเปูาหมายที่แน่นอนและ มีทัศนคติที่ดีต่อการ 
ติดตามผลการวิจัย  

R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาจะเป็นผลทางไหนก็ตามจะต้อง ยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี  
เพราะเป็นผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษาอย่างมีระบบ  

C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจ และขวนขวายในงานวิจัยอยู่  
          ตลอดเวลา แม้นว่าความอยากรู้นั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

H = Horizon หมายถึง เมื่อผลการวิจัยออกมาแล้วย่อมท าให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้  
           เหมือนกับการเกิดแสงสว่างข้ึน แต่ถ้ายังไม่เกิด แสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดาเนินต่อไปจนกว่าจะพบ  
           แสงสว่างในทางสังคม แสงสว่างหมายถึงผลวิจัยก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคมนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต าราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”. สืบค้นจาก:   

http://training.nrct.go.th/nrct/ 
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4. ประเภทของการวิจัย (type of research)    

 

4.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical 
research) 

เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของ
ปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือตั้ง และทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ (laws) 
โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ  

 

4.2 การวิจัยประยุกต ์(Applied research)  

เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหา
วิธีใหม่ๆ เพื่อบรรลุเปูาหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 

 

4.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 

เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือสร้างวัสดุ 
ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพ่ือการติดตั้ง กระบวนการ ระบบ และบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่ง 
ต่างๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น 

 

 เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรกับประเภทงานวิจัย จะเห็นว่างานวิจัย

ส่วนใหญจ่งึเป็นงานวิจัยประเภท การพัฒนาทดลอง คือ ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย (เช่น ผลงานวิจัย
ของสถาบัน ส านักเฉพาะด้าน) และประสบการณ์ของนักวิจัยที่มีอยู่  

 

 

เอกสารอ้างอิง : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559. คู่มือการจัดท าข้อเสนอการวิจยั 
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บทท่ี 2 

แนวความคิดการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตพืช 
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 

 

1. ธรรมชาติของผลผลิตพืช  

เมื่ออยู่ในงานวิจัยของศูนย์วิจัย  แปลงเกษตรกรก้าวหน้า และแปลงเกษตรกรรายย่อยจะมีความแตกต่างกัน 

ช่องว่างผลผลิตพืช (Yield Gap) ท่ีแตกต่างกันนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้และประสบการณ์
ของผู้ผลิต ส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะประจ าพันธุ์ของพืชนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมดิน 
น้ า อากาศ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดการปัจจัยการผลิตในการผลิตพืช   

การยกระดับผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยไม่ให้ห่างจากศูนย์วิจัยมากนัก คือ งานหนึ่งของ
นักวิจัยที่ท างานในไร่นาเกษตรกร ในการน าผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยมาปรับใช้ใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและเงื่อนไขของเกษตรกร  

 

ที่มา :  International Center for Agricultural Research in the Dry Areas Central & West Asia 
and North Africa (2014) : Where Wheat Improvement Matters  
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2. การวิจัยในไร่นา (On-Farm Research : OFR) 
 

เพราะมีความแตกต่างระหว่างศูนย์วิจัยและพ้ืนที่เกษตรกร เทคโนโลยีที่คิดค้นในศูนย์วิจัยจึงจ าเป็นต้องมาท า
การทดสอบปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพไร่นาเกษตรกรก่อนแนะน าให้เกษตรกรน าไปใช้ และต้องด าเนินการ
ภายใต้การจัดการของเกษตรกร จึงจะท าให้ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีนั้นได้รับการยอมรับและน าไปใช้ปฏิบัติ
ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

การวิจัยในไร่นาเป็นการวิจัยที่ด าเนินการด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรภายใต้สภาพแวดล้อมและ
เงื่อนไขของชีวิตจริง การวิจัยจะค้นหาปัจจัยจ ากัดในการผลิต และทดสอบศักยภาพในการแก้ไขภายใต้ความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม  ในไร่นา โดยการวางแผนอาจเป็นการออกแบบและจัดการโดยทีมนักวิจัย หรือ 
ออกแบบโดยนักวิจัยและจัดการโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร หรือร่วมกันออกแบบ และเกษตรกร
ด าเนินการทดลอง 

 

 2.1 หลักการของงานวิจัยในไร่นา 
 งานวิจัยในไร่นา จะมีลักษณะ 4 ประการที่เป็นข้อพิจารณาในการท างานวิจัย คือ ตัวเกษตรกร พื้นที่
เกษตรกร บทบาทการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และสภาพแวดล้อมของเกษตรกร   

The Farmer : เกษตรกร  จ าแนกเกษตรกรที่มีระดับความแตกต่างของการถือครองทรัพยากร 
ปัจจัยการผลิต และความรู้ความสามารถ ซึ่งมีผลต่อเลือกการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 

The Farmer's Land : ที่ดินเกษตรกร  การทดลองในพ้ืนที่เกษตรกรที่มีเง่ือนไขสภาพดินที่แตกต่าง
หลากหลาย ทั้งกายภาพและเคมี ขนาด การจัดการความสม่ าเสมอ ความลาดเท และความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง
เป็นลักษณะที่แตกต่างกับในศูนย์วิจัย  

The Farmer's Involvement : บทบาทและการร่วมมือของเกษตรกร ถือเป็นส่วนส าคัญของการ
วิจัยทั้งระดับประสบการณ์ของผู้เข้ามามีส่วนร่วม ทัง้เกษตรกรหัวก้าวหน้าและเกษตรกรทั่วไป  ช่วงเวลาการมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดเทคโนโลยีที่มาทดสอบ ร่วมทดสอบ ร่วมสรุปและ
ประเมินผล  และสัดส่วนการมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ระหว่างนักวิจัยและเกษตรกร  เช่น ในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ปัญหา  80:20 ขั้นตอนการทดสอบ 50:50 ขั้นตอนขยายการผลิต 20:80  นอกจากนั้นควร
พิจารณาประเด็นบทบาท ในด้านการวางแผน และการปฏิบัติ 

The Farmer's Environment : สภาพแวดล้อมของเกษตรกร  ได้แก่ กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างครอบครัว ความเชื่อ ลักษณะการรับเทคโนโลยี ชุมชน และอ่ืนๆ  

 เอกสารอ้างอิง : FAO. 1988. On-Farm Research. สืบค้นจาก:  
         http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5545e/x5545e08.htm 
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 2.2 ประเภทของงานวิจัยในไร่นาเกษตรกร 
  Experimental OFR 
 เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีหรือน าเทคโนโลยีจากศูนย์วิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่เกษตรกร โดยมีล าดับของการด าเนินงานคือ  

 นักวิจัยจัดการ (researcher-managed trials)  

 นักวิจัยและเกษตรกรร่วมกันจัดการ (researcher/farmer-managed trials)  

 เกษตรกรจัดการ (farmer-managed trials)  

กระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขต่างๆในการผลิตพืช คือเงื่อนไขเชิงชีวภาพจะลดลงไปพร้อมกับบทบาท
ของนักวิจัย ขณะที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและบทบาทเกษตรกรจะมีมากขึ้นตามล าดับ ความเหมาะสม
ของเทคโนโลยีในขั้นตอนนี้ยังเน้นในด้านการวัดผลทางชีวภาพและเทคนิค   

 

  Developmental OFR 
 เป็นกระบวนการวิจัยต่อจากการทดลองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นการวิจัยที่จะน าไปสู่การน าไป
ปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับระบบการท าฟาร์มของเกษตรกร เน้นการมีส่วนร่วมของนักวิจัย นักส่งเสริม และ
เกษตรกร น าไปสู่การขยายการผลิต การวัดผลเทคโนโลยีในขั้นตอนนี้เน้นที่การยอมรับของเกษตรกร  

 
ที่มา : http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5545e/x5545e08.htm 
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3. แนวทางการวิจัยระบบการท าฟาร์ม  
    (Farming Systems Research : FSR)  

งานวิจัยระบบการท าฟาร์ม เริ่มต้นขึ้นในวงวิชาการประมาณ ปี 2521 และได้รับการพัฒนามาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งการน าแนวความคิดนี้มาใช้ ส าคัญอยู่ที่นัยความเข้าใจเชิงระบบมากกว่าการยึดถือขั้นตอน
ด าเนินงาน ปัจจุบันแนวทางระบบการท าฟาร์มควรมีการน ามาผสมสานกับแนวทางการวิจัยระบบการปลูก
พืช การทดสอบในไร่นา และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ  

 
(ในยุคเริ่มต้นงานวิจัยระบบการท าฟาร์ม ตามรายงานการสัมมนาระบบการท าฟาร์ม ครั้งที่ 1-3 ปี 

2527-29  ในทีมกรมวิชาการเกษตรจะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบการท าฟาร์มหลายท่าน เช่น อาจารย์ด าเกิง 
จันทรปัญญา อาจารย์ชนวน รัตนวราหะ อาจารย์นิชัย ไทพาณิชย์ อาจารย์รัศมี คีรีทวีป อาจารย์ไพโรจน์ 
สุวรรณจินดา และอาจารย์ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ เป็นต้น ในทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น อาจารย์อารันต์ 
พัฒโนทัย อาจารย์เทอด เจริญวัฒนา อาจารย์สุจินต์ สิมารักษ์ เป็นต้น ทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น อาจารย์
เมธี เอกะสิงห์ อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อาจารย์อรรถชัย จินตะเวช เป็นต้น และทีมมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ เช่น อาจารย์อภินันท์ ก านัลรัตน์ อาจารย์ฉลอง มณีกุล และอาจารย์สมยศ ทุ่งหว้า เป็นต้น)   
 

3.1 แนวคิดและขั้นตอนของการวิจัยระบบการท าฟาร์ม1  
๑) ขั้นตอนงานวิจัยและพัฒนาระบบการท าฟาร์ม ของ Shaner และคณะ(1982) คือ การ

คัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมาย ก าหนดปัญหาวิจัย วางแผน ทดสอบในฟาร์มเกษตรกร และเผยแพร่ 

๒) ขั้นตอนการวิจัยระบบการปลูกพืชของ IRRI (Zandatra, 1977)   คือ การคัดเลือกพ้ืนที่ 
บรรยายลักษณะพ้ืนที่ วางแผนการทดสอบ จัดท าแปลงทดสอบ ขยายการผลิตขั้นทดลอง 
และการขยายการผลิตในวงกว้าง  

๓) ขั้นตอนการวิจัยในฟาร์มเกษตรกรของ CIMMYT (1988)  คือ การวินิจฉัยปัญหา (ข้อมูลทุติย
ภูมิและส ารวจ) จัดล าดับความส าคัญและวางแผนการทดลอง ด าเนินการทดลอง ประเมินผล 
และสาธิตแนะน าเผยแพร่      

 
1เอกสารอ้างอิง : อารันต์ พัฒโนทัย. 2532. หลักการและขั้นตอนของงานวิจัยและทดสอบในไร่นาเกษตรกร. เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่องการประสานงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาในระดับไร่นา กรมวิชาการเกษตร  

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  

CIMMYT. 1988. From Agronomic Data to Farmer Recommendations: An Economics Training 
Manual. Completely revised edition. Mexico. D.F. 

Shaner, W.W., Philipp, P.F. and Schmehl, W.R. (1982). Farming Systems Research and 
Development: Guidelines for developing Countries. Boulder, Colorado: Westview Press. 

Zandstra, H.G., Price, E.C., Litsinger, J.A. and Norris R.A. (1981). A methodology for on-farm 
cropping systems research. The International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines. 



๙ 

 

  

๔) เป็นแนวคิดท่ีใช้ท าความเข้าใจระบบของเกษตรกรแบบองค์รวม (holistic) โดยถือว่า 1 ฟาร์ม
คือ 1 ระบบ (ในทางวิจัยเชิงระบบอาจถือว่าคือหนึ่งหน่วยการทดลอง)  

๕) มีความเป็นระบบ (systems)1 ในฟาร์มจะมีระบบย่อย เช่น ระบบเกษตร (เช่น ระบบพืช สัตว์ 
ประมง) และระบบการด ารงชีพ (เช่น แรงงาน อาชีพ ชุมชน) ระบบนิเวศ เป็นต้น ทั้งสาม
ระบบนี้จะมีความสัมพันธ์กัน เมื่อระบบย่อยใดเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้อีกระบบย่อยหนึ่งต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ที่มีการใส่ปุ๋ยบ่อยขึ้น ใช้
แรงงานเพ่ิมขึ้น จะส่งผลกระทบต่อแรงงานในการประกอบอาชีพและท ากิจกรรมอ่ืนๆ ส่งผล
ต่อพืชพรรณอ่ืนๆและสิ่งมีชีวิตในดิน ตามหลักการนี้ เทคโนโลยีที่น าไปทดสอบจึงต้องให้
เกษตรกรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะเลือกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบย่อยเป็นเกณฑ์
ตัดสินใจถึงจะเกิดผลดีโดยรวมกับเกษตรกรสูงสุด และขณะเดียวกันนักวิจัยก็ต้องร่วมตัดสินใน
ส่วนของผลที่จะกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญน้อย 

๖) ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง มีทั้งทางระบบนิเวศน์ กายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจ การ
ตัดสินใจ และอ่ืนๆ ซึ่งจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (dynamic) และมักอยู่เหนือการ
ควบคุม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านเดียว แต่
จะเหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขที่เกษตรกรได้ก าหนดไว้ เช่น ไม่จ าเป็นต้องให้ผลผลิตหรือรายได้
สูงสุดเสมอไป    

 

 
 

1ระบบ (System) คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ หรือกลุ่มของกระบวนการต่างๆ ที่ท างานร่วมกัน เชื่อมต่อ
กัน เพ่ือท างานใดงานหนึ่ง  สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นทั้งระบบเดี่ยว(ระบบปิด) และเป็นระบบย่อยท่ีเป็น
ส่วนประกอบของระบบใหญ่(ระบบเปิด) เช่น ระบบเครื่องยนต์ จะเป็นระบบย่อยของ ระบบรถยนต์ๆ จะเป็น
ระบบย่อยของ ระบบจราจรๆ จะเป็นระบบย่อยของ ระบบการขนส่ง หรือ ระบบการผลิตถั่วเหลือง จะเป็น
ระบบย่อยของ ระบบปลูกพืชถั่วเหลือง-ข้าวๆ จะเป็นระบบย่อยของ ระบบเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น  



๑๐ 

 

  

4. แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

     (Participatory Action  Research : PAR)   
 Kemmis and Mc Taggart  เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในด้านการพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้
มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิจัยเชิงคุณภาพในปัจจุบัน โดยเป็นรูปแบบของการวิจัย ที่ผู้วิจัยและผู้มี
ส่วนได้เสีย ร่วมมือกันสร้างความรู้ใหม่ ที่มาจากการปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างมรีะบบ  โดยทีขั้นตอนการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ   

 4.1 ขั้นวางแผน (Planning) 

 4.2 ขั้นปฏิบัติการ (Acting)  

 4.3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observing)  

 4.4 ขั้นสะท้อนผลปฏิบัติ (Reflecting)  

 จากนั้นมีการปรับปรุงผล (Re-planning) เพ่ือน าไปปฏิบัติในวงจรต่อไปจนกว่าจะ ไดรู้ปแบบของ
การปฏิบัติงานที่เป็นที่พึงพอใจ   

 
วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ ,2558) 

เอกสารอ้างอิง : ยาใจ พงษ์บริบูรณ.์ มปป. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. สืบค้นจาก: http://rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=689) 

        วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน.์ 2558. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) สืบค้น
จาก:      e-journal.sru.ac.th/index.php/srj/article/.../241/195 



๑๑ 

 

  

 
วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ที่มา : https://kangyy1.wordpress.com/2015/02/26/action-research/ 

 
 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูลเพิม่เตมิ Kemmis, S., and Mc Taggart, R., The Action Research Planner (Third Edition 1988), 
Deakin University Press, Victoria, 1982 

http://www.edu.plymouth.ac.uk/resined/actionresearch/arhome.htm 
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ขั้นตอน 
ขยายการทดสอบ 

จัดท าแปลงทดสอบใน
พ้ืนที่เกษตรกรหลายๆ
สภาพพ้ืนที่ (คัดเลือก
พ้ืนที่ วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผน จัดท าแปลง 
สรุปและประเมินผล)   

 

5. สรุปกระบวนการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช 
    แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร  

 

                    
 

 
 

         
 

 
 

        

             
 

 

     
 

                     

  

ขั้นตอนการก าหนดประเด็นปัญหา 

ปัญหาเชิงกลยุทธ์/เชิงนโยบาย 
(เช่น เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ ลดต้นทุน) 

ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
(เช่น เขตกรรม ศัตรูพืช) 

ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของระบบ
การผลิตพืช รวมทั้งท าความเข้าใจระบบเกษตรและพื้นที่ 

การวิเคราะห์ 
-ระบบการผลิตพืช 
-เจาะลึกปัญหาการผลิตพืชในแปลงปลูกพืช  
-ท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่ 

 

เครื่องมือ  
-การวิเคราะห์ห่วงโซ่  
-ระบบนิเวศเกษตร/ระบบสังคมเกษตร  
-การประเมินสภาพชนบทแบบเร่งด่วน 

 

ขั้นตอนการวางแผนการวิจัย 
 

รวบรวมองค์ความรู้และผลงานวิจัยทั้งจาก
กรมวิชาการเกษตร และสถาบันอื่นๆ 

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรรมวิธีการแก้ปัญหาแบบ
เฉพาะเจาะจงตามประเด็นปัญหา 

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมวิธีแก้ปัญหาทั้งระบบการผลิต 
 

ขั้นตอนการจัดท าแปลงทดลองในพื้นที่เกษตรกร 
ตัวแทนของสภาพพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา (จ านวนแปลงตามแผนการทดลอง) 

การมีส่วนร่วมของ
นักวิจัย เกษตรกร 

และภาคส่วนอื่นๆ 

สรุป และ ประเมินผล
เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม

เฉพาะพ้ืนที่ 
 

จัดเวทกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หมุนเวียนในไร่นา 

ขั้นตอนการขยายผล 
ในชุมชนที่มีลักษณะเงื่อนไขเดียวกัน 

 

ขั้นตอนทดลอง
ขยายการผลิต

แปลงใหญ่ 
ในวงกว้าง 

หลายสภาพพื้นที่ 
 

ขั้นตอนการสรุปผลเทคโนโลยี 
และส่งต่อให้หน่วยงานส่งเสริม
เกษตรกรเป็นภารกิจงานปกติ 
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บทท่ี 3 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจพืชและพื้นที่ 

1. การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตร   มีข้ันตอนดังนี้ 

1.1  การเลือกพื้นที่ และประเด็นปัญหา  
1.2  ตั้งวัตถุประสงค์ และก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์   
1.3  ก าหนด ประเภท ชนิด ปริมาณข้อมูล และจ านวนผู้วิเคราะห์  
1.4  ก าหนดกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ วิธีการ และลักษณะข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
1.5  ตั้งสมมุติฐานการวิเคราะห์ หมายถึงการตั้งข้อสันนิฐานในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

เกษตรที่เกิดข้ึนโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.6  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ในรูปแบบตาราง แผนภูมิ หรือประโยคสรุป  

และน ามาอภิปรายความเชื่อมโยง หรือหาเหตุบ่งชี้ที่สนใจ 
1.7  จ าแนกเขตนิเวศน์เกษตร และก าหนดเขตท่ีมีความคล้ายคลึงกัน โดยใช้เกณฑ์ คือ ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ดิน น้ า พืชตามธรรมชาติ พื้นที่เพาะปลูก ลักษณะการจัดการที่ดิน ความหนาแน่นประชากร ขนาด
ฟาร์มการถือครองที่ดิน เป็นต้น 

1.8  ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าภาพตัดขวาง โดยก าหนดเส้นตัดขวาง (transect) จากพ้ืนที่สูงไปสู่พื้นที่
ลุ่ม ผ่านเขตที่มีความแตกต่างของเขตพ้ืนที่ ให้มากท่ีสุด การจัดท าภาพตัดขวางจะอธิบายลักษณะส าคัญ เช่น 
ดิน พืช ปัญหา และโอกาสการพัฒนา   

1.9  จัดท าแผนที่เขตนิเวศน์ โดยอาศัยแผนที่พ้ืนฐาน การสอบถามข้อเท็จจริง ภาพดิจิตอล ที่แสดง
ทิศทาง มาตรส่วน สัญลักษณ์ และวันที่จัดท า 

1.10 จัดท าปฏิทินการเกษตรและกิจกรรม โดยระบุเดือน กิจกรรมทางการเกษตรในแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
งานที่ด าเนินการ และกิจกรรมนอกเกษตร  

1.11 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ค้นหาผู้ให้ข่าวสารส าคัญ (key informant) 
การเตรียมแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง   ประเด็นที่ที่ควรศึกษา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม
เกษตรในช่วงเวลาต่างๆตั้งแต่ในอดีต ความสัมพันธ์ของผู้คน สิ่งของ ผลผลิต ปัจจัยการผลิต การไหลเวียน
ของปัจจัยและทรัพยากร ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเมือง นโยบาย 
ปัจจัยการผลิต เทคนิคการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่เกิดจากการเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงประชากร ตลาดสินค้า สินเชื่อ การถือครองที่ดินและทรัพยากร แรงงาน และรายได้  

1.12 จ าแนกประเภทของระบบการท าฟาร์มเบื้องต้น เช่นจ าแนกตามประเภทลักษณะเศรษฐกิจ-
สังคม ตามขนาดการถือครอง (เล็ก-กลาง-ใหญ่) ตามลักษณะการใช้แรงงาน (แรงงานครอบครัว-ครอบครัว+
รับจ้าง-จ้างเป็นหลัก) ตามลักษณะกิจกรรม (พืช-ปศุสัตว์-ประมง)  

1.13 จ าแนกทางเลือกในการพัฒนา โดยตั้งประเด็นค าถามหลักในเชิงวิจัย และในเชิงพัฒนา ตั้ง
สมมุติฐานในการวิจัยและพัฒนา เปรียบเทียบประเมินและจัดล าดับทางเลือกโดยใช้เกณฑ์ คือ ผลกระทบที่จะ
มีต่อระบบ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ เวลาด าเนินการ และความเป็นไปได้ทางเทคนิค  
เอกสารอ้างอิง : สมยศ ทุ่งหว้า. 2557. การวิเคราะหร์ะบบสังคมเกษตร. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ   
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ตัวอย่างภาพตัดขวางพ้ืนที่ ที่มา: Conway et. Al (1987) 
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2. การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน   
    (Rapid Rural Appraisal – RRA)           
   2.1 ลักษณะที่ส าคัญของเทคนิค  RRA  คือ 

๑) ความหมาย เป็นการศึกษาประเมินสภาพพ้ืนที่(ชนบท)แบบเร่งด่วนภายในระยะเวลา 
ประมาณ 3 วัน เพ่ือท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่ ประเด็นปัญหา ตลอดจนวางแผนการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วม 

๒) คณะผู้ศึกษาแบบสหสาขาวิชา (Interdisciplinary Team)  คือเป็นทีมที่จะมีนักวิจัยทั้ง 
ทางด้านการผลิต อารักขา ปฐพี ฯลฯ นักพัฒนา ผู้น าท้องถิ่น และเกษตรกร เป็นต้น เพ่ือร่วมกัน
วินิจฉัยประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีได้อย่างฉับพลันและถูกต้อง 

๓) เครื่องมือ ข้อมูลทุติยภูมิพ้ืนที่ การเดินส ารวจ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  (Semi –  
Structured Interviewing – SSI)   แนวค าถามที่เตรียมไว้  เช่น  ประวัติหมู่บ้าน  การประกอบ
อาชีพ  การถือครองที่ดิน  การตลาด  การปลูกพืช ฯลฯ  ผู้สัมภาษณ์จะถามเจาะลึกไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะได้ข้อมูลเพียงพอ ใช้การสังเกต การวาดภาพ และถ่ายภาพ    

๔) ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ขึ้นกับเรื่องที่ศึกษา มักเป็นผู้น าชุมชน และเกษตรกรผู้ผลิต  
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  

 2.2 วิธีการ  

๑) ในห้องประชุม ก าหนดวัตถุประสงค์เปูาหมายการวิเคราะห์ วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
ทุติยภูมิ วางแผนการท างาน นัดหมายเกษตรกรผู้น า  

๒) เดินส ารวจสภาพภูมิประเทศพร้อมท าแผนที่การใช้ที่ดิน แผนที่ภาพตัดขวาง สอบถามข้อมูล 
ทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ปฏิทินแรงงาน ปฏิทินการปลูกพืช เป็นต้น และ
น ามาสรุปในห้องประชุม    

๓) เดินส ารวจการผลิตพืช สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์สภาพการผลิตประเด็นปัญหาในแปลง 
ปลูกพืช และน ามาสรุปในห้องประชุม    

๔) จัดท าแผนการพัฒนา  
๕) วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจะเป็นเชิงคุณภาพ เช่นเขียนผังกิจกรรม  ตาราง 

เปรียบเทียบ การเขียนปฏิทินแรงงาน ภาพความสัมพันธ์การไหลตามแนวคิดเชิงระบบ                
๖) เนื่องจากเป็นการประเมินสภาพพ้ืนที่แบบเร่งด่วน จะท าให้ไม่ได้ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีจะมา 

ค านวณหาค่าเฉลี่ยหรือร้อยละ เช่นด้านเศรษฐกิจสังคม หลังจากกระบวนการนี้แล้วอาจจ าเป็นต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
 

เอกสารอ้างอิง : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD). มปป. การศึกษาชุมชน.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นจาก    
       : http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0109501/Unit08/unit08_014.htm 
FAO. n.d. Rapid Rural Appraisal : http://www.fao.org/docrep/w3241e/w3241e09.htm 
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3. การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร1 
    (Agro – ecosystem Analysis – AA) 

 
        ลักษณะที่ส าคัญของเทคนิค  AA  คือ เป็นการวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจพ้ืนที่โดยเน้นความสัมพันธ์
ของระบบเกษตร และระบบนิเวศ กรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร  ได้แก่  ทฤษฎีและแนวคิดเชิง
ระบบโดยจะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นๆ  มีลักษณะตามคุณสมบัติของระบบ  (System 
Properties)  4  ประการ ได้แก่  

3.1 ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนสุทธิของผลผลิตต่อหน่วยของทรัพยากร  
ซึ่งได้แก่ ที่ดิน แรงงาน พลังงานหรือเงินทุน โดยทั่วไปจะวัดจากผลผลิตในรอบปี หรือรายได้สุทธิต่อพ้ืนที่ 1 
ไร่ หรือต่อแรงงาน 1 คน หรือต่อเงินทุน 
          3.2 เสถียรภาพ (Stability) หมายถึง ระดับความคงที่ของผลิตภาพภายใต้สภาพปกติหรือผันแปร
บ้างเล็กน้อยเนื่องมากจากปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  โดยวัดด้วยค่าสัมประสิทธิของการเบี่ยงเบน 
(Coefficient of variation) ของผลิตภาพ ตัวอย่างเช่น ค่าสัมประสิทธิของความเบี่ยงเบนในการผลิตข้าว
พันธุ์ลูกผสมต่างประเทศท่ีมีค่าเท่ากับ 0.5 ย่อมจะมีเสถียรภาพน้อยกว่า ค่าสัมประสิทธิของการผลิตข้าวพันธุ์
พ้ืนเมืองซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.10 เป็นต้น หากจะกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือ ความผันแปรในการผลิตมากเท่าใดค่า
ความเบี่ยงเบนก็จะสูงเสถียรภาพในการผลิตก็จะน้อย (ต่ า) ในทางตรงข้าม ความผันแปรน้อย ค่าความ
เบี่ยงเบนก็จะต่ า เสถียรภาพก็จะมาก (สูง) หรืออธิบายให้ชัดเจนก็คือ การผลิตข้าวโพดลูกผสมต่างประเทศ 
ใน 100 ครั้งจะมีโอกาสที่สูญเสียผลผลิตเนื่องมาจากโรคแมลงศัตรูพืช ความแห้งแล้ง 50 ครั้ง แต่ข้าวโพด
พันธุ์พ้ืนเมือง (ถึงแม้จะผลผลิตต่ ากว่าพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ) จะมีโอกาสสูญเสียผลผลิตด้วยสาเหตุเดียวกัน
เพียง 10 ครั้งใน 100 ครั้ง 

3.3 ถาวรภาพหรือความยั่งยืน (Sustainability)หมายถึง การรักษาระดับความมั่นคงของผลิต 
ภาพในระยะยาวอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีเหตุแห่งปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบก็ไม่ท าให้เกิดการผันแปรของ
ผลิตภาพ ปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบนั้นอาจจะเกิดข้ึนเป็นครั้งคราวเช่น น้ าท่วมฉับพลัน ศัตรูพืชระบาด 
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือสภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจ าของท้องถิ่น เช่น ดินเป็นกรด ดินขาดธาตุอาหาร  
ความหมายของเสถียรภาพกับถาวรภาพนั้นใกล้เคียงกัน  
          3.4 เสมอภาค (Equitability) หมายถึง การกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากผลิตภาพให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในท้องถิ่นของการผลิตว่าได้รับมากน้อยและทั่วถึงเพียงใด การผลิตใดที่ผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นมี
ประโยชน์กับคนต่างถิ่นมากกว่าคนในท้องถิ่นย่อมมีระดับสมภาพต่ า ในทางตรงข้ามการผลิตที่มีผลผลิตที่
เกิดขึ้นนั้นคนในท้องถิ่นในใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย พลังงาน อย่างทั่วถึงย่อมจะมี
สมภาพที่สูง เป็นต้น 

 
1 

เอกสารอ้างอิง : สมยศ ทุ่งหว้า. 2557. การวิเคราะหร์ะบบสังคมเกษตร. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ   
ศูนยพ์ัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD). มปป. การศึกษาชุมชน.  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. สบืค้นจาก :   

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0109501/Unit08/unit08_014.htm 

แหลง่ศกึษาเพิ่มเตมิ : Conway, G.R. 1983. AGROECOSYSTEM ANALYSIS. Centre for Environmental Technology 

and Department of Pure and Applied Biology, Imperial College of Science and Technology, London, SW7 ILU, 

United Kingdom  แหลง่สบืค้น:  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAS100.pdf    

Conway, G.R. 1986. Agroecosystem Analysis for Research and Development, Winrock International, Bangkok.  



๑๗ 

 

  

 
คุณสมบัติสามประการแรก  มักจะน ามาใช้วิเคราะห์เรื่องการเกษตร  เช่น  วิเคราะห์  กิจกรรม  การ 

ปลูกพืชในพ้ืนที่นั้นให้ผลผลิตดี  เพียงพอหรือไม่  หากได้ผลต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรเป็นก็ต้องมีการวิเคราะห์
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงต่อไป ส่วนคุณสมบัติประการหลังมักใช้ในการวิเคราะห์เรื่องของคนและเรื่องของทาง
สังคม  เช่น  การปลูกข้าวส่งผลต่อความสามัคคีของชุมชนอย่างไร  มีความเสมอภาคในด้านการผลิต 
การตลาด  และผลประโยชน์ของกลุ่มชุมชนหรือไม่อย่างไร  และสุดท้ายชุมชนมีการพ่ึงตนเองได้มากน้อย
เพียงใด   

3.5  การวิเคราะห์ตามเทคนิค  AA  นี้  เริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือวิเคราะห์ 
พ้ืนที่  การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่  การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านต่างๆ  ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิง
พรรณนา ตัวเลข แผนที่  แล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่  เช่น  ทางกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  และหากจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลมือหนึ่ง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์  มีรายละเอียด
ครบถ้วนมากขึ้นแล้ ว เริ่ มการวิ เคราะห์ โดยเริ่มการวิ เคราะห์รูปแบบ  (Pattern Analysis)  
              1) การกระจายตัวของปัจจัยต่างๆ (Space)  เช่น  ถนน  บ่อน้ า  ปุาไม้  โรงเรียน  ฯลฯ ในพ้ืนที่   
              2) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ (Time) ในช่วงเวลาต่างๆ  เช่น  เริ่มปลูกมันส าปะหลัง
เมื่อใด  สร้างโรงสีเมื่อไหร่  ในแต่ละช่วงเวลามีใครเป็นผู้น าบ้าง  ชาวบ้านมีการกระจายแรงงานในแต่ละเดือน
เพ่ือท าอะไรบ้าง   

   3) การเคลื่อนย้ายไหลเวียน (Flow) ของแรงงาน  ข้อมูลข่าวสาร  สินค้า  เงิน  ฯลฯ จากไหนไป
ไหน  จากใครถึงใคร   

   4)  การตัดสินใจของคนในชุมชน (Decision making) ว่าจะท าหรือไม่ท าอะไร  ในเงื่อนไข
สถานการณ์ต่างๆ  ถ้าจะท าเขาจะท ากับใคร  เพราะเหตุใด   รูปธรรมของการใช้  AA  ที่เห็นได้ชัดในพ้ืนที่
ต่างๆ  ได้แก่  การพัฒนาระบบการเกษตร  รวมถึงการรายงาน  การวิเคราะห์พ้ืนที่เปูาหมายว่ามีปัญหา  และ
สภาพอย่างไร  มีแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ  ปรับปรุงอย่างไร  เป็นต้น 

 

 



๑๘ 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

                คุณสมบัติของระบบนิเวศเกษตร (Conway, G.R., 1986)  
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 4. แนวความคิดการวิเคราะห์และท าความเข้าใจระบบเกษตรยั่งยืน 
4.1 เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture)  
เกษตรยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่สัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของเกษตรกร

และสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบการท าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ เป็น
ธรรมทางสังคม มีมนุษยธรรม และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจะเป็นระบบการเกษตรที่รักษาอัตราการผลิตพืช
และสัตว์ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวติดต่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
หรือไม่เหมาะสม เกษตรกรรมยั่งยืนจึงไม่ได้หมายความเพียงการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการท าการเกษตร หาก
ยังหมายรวมถึงการสอนให้มีการปรับเปลี่ยนคุณค่าและกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตไปในเวลาเดียวกัน ระบบเกษตร
ยั่งยืนเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสานที่มีทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดที่ผสมกัน และมี
ความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการผลิตอาหารและปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การ
ผลิต การบริโภค และ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมีความสมดุล อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ท าให้ระบบเกษตรกรรมเหล่านี้ด าเนินต่อเนื่องไปได้นาน
ที่สุด โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา และไม่เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 

ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน
ว่า เป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยง
สัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและต่อหรือสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 

ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการจัดการดิน และการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วยเพ่ิม
ผลผลิต ลดการพ่ึงพาเครื่องจักรและสารเคมีเพ่ือการเกษตร ทั้งปุ๋ยและสารปูองกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช  

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปกปูองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิ่งทดแทน
ตลอดจนน าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น้ า และสิ่งมีชีวิตในปุา หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ  

ความย่ังยืนด้านสังคม ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น อย่างน้อยส าหรับเทคนิคการเกษตรบาง
ประเภท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน,ม.ป.ป.) 

4.2 เกษตรยั่งยืนและความยั่งยืนของมนุษย ์ (Sustainable agriculture and sustain 
people)   

จุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนในอเมริกา เริ่มให้ความสนใจเมื่อช่วงปี 1980  หลังจากที่
ประเทศประสบปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของดินในช่วงทศวรรษที่ 1970 และการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของ
ภาคเกษตรในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งเป็นผลจากแนวทางของการพัฒนาการเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่ผ่าน
มา แนวคิดการพัฒนายุคหลังอุตสาหกรรม (Post-industrial) ที่เกิดขึ้นต่อมาได้เริ่มจากการให้ความสนใจ
ศึกษาด้านของการเกษตรที่เข้าสู่ความยั่งยืนมากขึ้น เช่นโครงการ LOW INPUT sustainable agriculture 
project : LISA และ sustainable agriculture research and education: SARE แนวคิดทางด้านการ
พัฒนาการเกษตรในยุคหลังอุตสาหกรรม จึงอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยมีแนวคิดหลักดังนี้ (Ikerd,2008) 
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๑) ค านึงถึงหลัก 3 ประการ คือ ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ (Economic viability) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) และ ความมั ่นคงของระบบนิเวศน์ 
(Ecological integrity)  

๒) คิดใหม่ (Rethink) คิดใหม่ในการบริหารจัดการฟาร์ม มององค์รวมของฟาร์ม ไม่มองแยกเป็น
รายพืช หรือสาขา ให้ความสนใจการวิเคราะห์จัดการทรัพยากรโดยรวม (Holistic Resource 
Management) เพ่ิมขึ้น จากการวิเคราะห์หรือจัดการแบบเดิมที่เคยด าเนินการอยู่เช่น การ
วิเคราะห์กิจการ (Enterprise analysis) การวิเคราะห์ผลตอบแทนสูงสุด (Maximum yield , 
maximum profits) วิเคราะห์การจัดการที่ดิน แรงงาน ทุน การจัดการ หลักการจัดการฟาร์ม 
ใช้แนวทางการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม (Holistic Resource Management 

๓) สร้างพลังความสามารถให้เกษตรกร (Empower people) สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
ท่ามกลางความหลากหลาย แสวงหาความสิ่งที่เกษตรกรถนัดและท าให้ดีที่สุด ท างานอาศัยฐาน
การใช้ความรู้ (Knowledge based systems) คิดและปรับปรุงอยู่เสมอ (Working thinker 
and thinking worker) 

๔) การเกษตรจะมุ่งท าเงินอย่างเดียวไม่พอต้องดูแลพ้ืนที่และคนอ่ืนด้วย  สร้างแนวคิดเกษตร
ยั่งยืนคือสาระความสมบูรณ์ของมนุษย์ เชื่อมคน ด้วยวัตถุประสงค์และสถานที่ ท างานกับ
ชุมชน ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ ร่วมก าหนดความคาดหวัง (Share the vision : shared vision of 
hope) ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Personal relationships) เปูาหมายคือการเพ่ิม
คุณภาพชีวิต (Quality of life) เปูาหมายอยู่ที่คุณค่ามากกว่าเงินตรา  

๕) ท าเกษตรทางเลือกมีความหลากหลาย (Alternatives, diverse)การเกษตรแบบครอบครัว 
(Family farm) ด าเนินการผลิตได้ด้วยตนเอง เกษตรอินทรีย์ (Organic farm) เกษตรต้นทุน
ต่ า (Low-input) และเกษตรชีวภาพ (Biodynamic farm)  ไม่ยึดรูปแบบที่ตายตัว (No blue 
prints)  ใช้ช่องทางการตลาดที่ตนมีอ านาจ (Market in the niches)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน. ม.ป.ป. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน. สืบค้นจาก :  

http://www.sathai.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=683&auto_id=15&TopicPk  
John Ikerd. 2008. Sustaining People Through Agriculture: Opportunities for Graziers. Prepared 

for the 7th Annual Oklahoma Grazing Lands Conference, Oklahoma city, OK, August 7, 
2008. สืบค้นจาก : http://web.missouri.edu/ikerdj/papers/  
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5. แนวความคิดการวิเคราะห์และท าความเข้าใจการจัดระบบการ
ปลูกพืช 

การจัดระบบการปลูกพืชเป็นการจัดการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และระยะเวลา 
ความส าเร็จของการจัดระบบการปลูกพืชจะต้องค านึงถึง ชนิดพืชที่ปลูก วัตถุประสงค์ของการปลูกเพ่ืออาหาร 
รายได้ หรืออาหารสัตว์ ความสูงของพืช ช่วงอายุจนถึงเก็บเกี่ยว ความทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง การช่วยปก
คลุมดิน ชนิดของราก และการช่วยบ ารุงดิน เป็นต้น โดยมีการจัดระบบการปลูกพืชแบบต่างๆได้ดังนี้  
 5.1 การปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Mono cropping) เป็นการปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันในพ้ืนที่
เดียวกัน เช่น ปลูก ข้าวนาปี นาปรัง หมุนเวียนตลอดปี เป็นต้น  
 5.2 การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) การปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าลงบนพ้ืนที่
เดียวกัน แต่ว่าจะปลูกไม่พร้อมกัน มีการจัดล าดับพืชที่ปลูกก่อนและปลูกหลังอย่างเหมาะสม การปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกต่างชนิดติดต่อกันในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น ปลูกข้าวโพด 1 ฤดู และตามด้วยการปลูกถั่วในฤดู
ถัดไปหมุนเวียนกันไป เป็นต้น 
 5.3 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (Relay Cropping) เป็นการจัดระบบพืชโดยการปลูกพืชที่สอง ขณะที่
พืชแรกยังไม่ทันได้เก็บเก่ียว เช่น ระบบการปลูกพืชแบบนี้ ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดเหลื่อมกับมันเทศ การ
ปลูกข้าวเหลื่อมกับถ่ัวเขียวในนาธรรมชาติ เป็นต้น 
 5.4 การปลูกพืชแซม (Intercropping) คือ การปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าสองชนิดพร้อมกัน 
หรือปลูกในเวลาใกล้เคียงกัน แบบแถวสลับแถว วิธีนี้ควรค านึงถึงความสัมพันธ์ของพืชในเรื่องของระบบราก 
ความต้องการธาตุอาหาร ศัตรูพืช ความสูง และการเกิดร่มเงาหน้าดินส่วนใหญ่มีพืชคลุม ท าให้ลดการชะล้าง
พังทลายของดิน น้ าฝน สามารถซึมลงในดินได้มากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของพืชหลัก
เนื่องจากศัตรูพืช เช่น การปลูกถ่ัวลิสงแซมมันส าปะหลัง การปลูกสับปะรดแซมยางพารา การปลูกถ่ัวระหว่าง
แถวข้าวโพด เป็นต้น 
 5.5 การปลูกพืชแบบผสม (Mixed Cropping) เป็นวิธีการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าสองชนิด
ในแปลงเดียวกัน โดยไม่ต้องปลูกเป็นแถวเป็นแนว เป็นวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมของเกษตรกรเมื่อครั้งที่ดินยัง
อุดมสมบูรณ์อยู่ โดยน าเมล็ดสองชนิดรวมกันหว่านลงในแปลง ให้พืชหลักมีจ านวนมากกว่าพืชรอง พืชปลูก
ควรมีคุณสมบัติที่เก้ือกูลกัน เช่น ช่วยลดการท าลายของศัตรูพืช ท าให้ไม่ต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
 5.6 การปลูกพืชแบบผสมผสานต่างระดับ (Multi-Storey Cropping) เป็นการปลูกพืชในระบบวน
เกษตรคือจะมีไม้ยืนต้นเป็นไม้ใช้สอยหรือไม้ผล โดยให้ลักษณะของพืชที่ปลูกนั้นแบ่งเป็น 3-5 ระดับ ตาม
ความสูงและความลึกของราก ชั้นบน (ระดับแรก) จะเป็นพืชที่ต้องการแสงมาก มีพุ่มใบไม่หนาทึบ เช่น 
มะพร้าว หมาก รองลงมา (ระดับที่สอง) ก็จะเป็นต้นไม้ ที่มีใบพุ่มหนา เช่น มะม่วง รองลงมาอีก (ระดับที่สาม) 
ก็จะเป็นกล้วย จนถึงพืชผักในระดับผิวดิน และใต้ดิน การปลูกพืชแบบผสมผสานต่างระดับนี้นะค่ะ จะช่วยให้
ธาตุอาหารในดินหมุนเวียนและถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดินจะถูกปกคลุมตลอดเวลาและ
ได้รับอินทรียวัตถุอย่างสม่ าเสมอ จากใบไม้ที่ร่วงหล่น ลดความแรงของการกระทบโดยตรงของเม็ดฝน เพราะ
เรือนยอดของต้นไม้และไม้พืชล่างที่ขึ้นคลุมดินอยู่จะช่วยรองรับน้ าฝนเป็นชั้นๆ โรคและแมลงก็มีน้อยลง ไม่
ต้องใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช จึงเป็นวิธีการปรับปรุงดินที่ใช้ท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 5.7 การปลูกพืชพ่ีเลี้ยง (Nursing Crop) เหมาะส าหรับการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ดินที่ถูกท าลายจนล้านโล่ง
เตียน วิธีการปลูกคือ น าพืชโตเร็วมาปลูกร่วมกับพืชหลัก เพ่ือให้เป็นร่มเงาพืชหลัก ให้ความชุ่มชื้น เป็นที่เกาะ
ยึดและใบช่วยบ ารุงดินและช่วยเพิ่มรายได้ในระยะแรก เช่น การปลูกกล้วยร่วมกับไม้ผลที่เพ่ิงปลูกใหม่ กล้วย
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จะช่วยบังร่มเงาให้ความชุ่มชื้นไม้ผลในฤดูแล้ง และยังให้ผล ใบ ปลี ขายเป็นรายได้ในช่วงที่ไม้ผลยังไม่มี
ผลผลิต 
 5.8 การปลูกพืชบังลม (Wind Break) โดยการน าไม้ยืนต้นโตเร็ว กิ่งก้านเหนียว แตกทรงพุ่มหนา 
เช่น ไม้สน ประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ สะเดา แคฝรั่ง ปลูกเป็นแนวขวางทิศทางลมในแปลงพืชโดยปลูกเป็น
ระยะๆ ห่างกันพอสมควรขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ แนวพืชที่ปลูกในทิศทางขวางทางลม จะช่วยลดความเสียหาย
จากการฉีกหักของกิ่งไม้ผลเพราะแรงลมได้ โดยเฉพาะช่วงที่กิ่งก าลังติดผล ช่วยลดความเสียหายจากการล้ม
ต้นของพืชไร่ ลดการคายน้ าและการระเหยของน้ า (Evapotranspiration) ลดปริมาณการใช้น้ าของพืช ลด
ปริมาณน้ าไหลบ่าหน้าดิน (Runoff) และปูองกันการสูญเสียหน้าดินอันเนื่องมาจากลม (Wind erosion)  
 5.9 การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันไฟ (Fire-Break) เหมาะกับพ้ืนที่เขตภูเขา ซึ่งมีเหตุไฟปุาในฤดูแล้ง
เป็นประจ า เพ่ือปูองกันไฟปุาไม่ให้ลามเข้ามาในแปลง โดยการถางหญ้าท าแนวกันไฟ 1-2 เมตร และปลูก
ต้นไม้ที่ทนไฟเป็นแนวกันไฟ เช่น ปลูกต้นแคฝรั่ง ซึ่งล าต้นเหนียว และสามารถแตกกิ่งก้านได้ทันทีหลังถูกไฟ
เผาเป็นแนวกันไฟ  
 5.10 การปลูกพืชแบบราทูน (Ratoon Cropping) เป็นการปลูกพืชที่จะยืดระยะเวลาของการ
ให้ผลผลิตได้มากกว่า 1 ฤดูกาลโดยไม่ต้องมีการปลูกใหม่ เช่น อ้อย สับปะรด เป็นต้น 
 5.11  การปลูกพืชแบบตามกัน (Sequential cropping) เป็นการปลูกพืชชนิดหนึ่งในช่วงก่อน
หรือหลังอีกชนิดหนึ่ง เช่น ปลูกข้าวโพดในฤดูฝนและปลูกถ่ัวในฤดูแล้ง ระบบถั่วเขียว-ข้าว เป็นต้น 
 5.12 การปลูกพืชคลุมดิน (Cover cropping) เป็นการปลูกพืชที่มีรากมาก รากลึก ใบแผ่แน่น 
และโตเร็ว เช่น หญ้าแฝก ยึดหน้าดินไว้เพื่อปูองกันการชะล้างและช่วยรักษาความชื้น เป็นต้น 
 5.13  การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (Strip cropping) คือ การปลูกพืชต่างชนิดกันสลับเป็นแถบ
ตามท่ีราบหรือขวางความลาดเทของพ้ืนที่ที่ลาดชัน เพื่อลดความรุนแรงของการไหลของน้ า 
 5.14  การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour cropping) คือการปลูกพืชขวางความลาดเทของ
พ้ืนที่ตามเส้นแนวระดับหรือเส้นแนวขอบเนิน เพ่ือจะลดความรุนแรงของการไหลของน้ า การปลูกต้นไม้เป็น
แนวระดับขวางทางลาดชัน ในเขตภูเขาหรือที่ที่มีความลาดชัน จะมีการปลูกไม้พุ่มขวางทางลาดชันเป็นแนว
ระดับ โดยจะปลูกไม้พุ่มให้เป็นแนวชิดติดกันเป็นแถวคู่ ระหว่างแนวระดับก็จะปลูกพืชไร่และต้นไม้ แนวไม้พุ่ม
จะช่วยดักอินทรียวัตถุและหน้าดินที่ถูกน้ าพัดพาลงมา และช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและช่วยตรึง
ไนโตรเจน เช่น ถั่วมะแฮะ กระถิน เมื่อต้นสูงก็จะตัดกิ่งและใบมาคลุมดิน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดินช่วย
รักษาความชุ่มชื้นและช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน  
 5.15  การปลูกพืชตามขั้นบันได (Terracing) คือ การท าดินเป็นขั้นขวางตามแนวลาดชัน เพ่ือเก็บ
กักน้ า ลดความเร็วของน้ า และกักแร่ธาตุที่ถูกชะล้างไว้ให้กับดิน  

 
 

 
 
 
 

 เอกสารอ้างอิง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ. 2544. บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร ประจ าวันจันทร์ที่ 26 
กุมภาพันธ์ สิบวิธีการปลูกพืชเพื่อรักษาหน้าดินและสงวนน้ า. สืบค้นจาก : http://natres.psu.ac.th/radio/radio_article/  
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6. แนวความคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน   
 (Sustainable  livelihoods)  
 เป็นแนวความคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจชุมชน และวิเคราะห์ระบบการ
ผลิตพืชเพ่ือความยั่งยืน 
 แนวความคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน  เป็นแนวความคิดที่น าเสนอโดย Department for 
international development ใน The 1997 UK government white paper on international 
development committed แนวคิดนี้ช่วยให้เพ่ิมความเข้าใจในธรรมชาติของความยากจนได้ดีขึ้น และมี
เปูาหมายที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือการท างานพัฒนาเพ่ือลดความยากจน ภายใต้การพัฒนาจากหน่วยงาน
นานาชาติหลายหน่วยงาน เช่น Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
International Fund for Agricultural (IFAD), United Nations Development Programme (UNDP) 
และ World Food Programme (WFP) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหลักที่ใช้แนวทางนี้ในการท างานคือ 
Department for International Development (DFID) โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้  
 แนวทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable livelihoods approach) มีวัตถุประสงค์ที่จะท า
ความเข้าใจ การท าการเกษตร และระบบการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการสนับสนุนโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือลด
ความยากจน  
 การท าความเข้าใจการด ารงชีพอย่างยั่งยืนอาศัยแนวความคิดหลัก 6 ประการ ดังนี้  
 1. คนเป็นส าคัญ (People-centered) เริ่มจากการวิเคราะห์การด ารงชีวิตของเกษตรกร และ
วิธีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบาย การจัดองค์กร ที่เกิดกับคน การถือ
ครอง มิติของความยากจน และท างานเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย เน้นความส าคัญของอิทธิพลด้านนโยบายและ
การจัดการสถาบันที่เกี่ยวกับวาระของความยากจน ท างานสนับสนุนคนเพ่ือน าไปสู่เปูาหมายของการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเชื่อว่าความยากจนจะลดลงหากการสนับสนุนจากภายนอกท างานสอดคล้องกับแนวทางของวิถี
การด ารงชีวิต สภาพแวดล้อมทางสังคม และความ สามารถในการปรับใช้ 
 2. องค์รวม (Holistic) ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไม่แยกส่วนตามลักษณะ
ภูมิศาสตร์ และกลุ่มสังคม ส านึกในอิทธิพลหลากหลายที่มีต่อมนุษย์ ค้นหาท าความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างอิทธิพลเหล่านี้และผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิต ส านึกในหน้าที่ที่หลากหลาย ยอมรับวิถีที่
หลากหลายของการด ารงชีวิต และค้นหาเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่หลากหลายของการด ารงชีวิต 
 3. พลวัต (Dynamic) ค้นหาเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้จากการเปลี่ยน แปลงเพ่ือที่จะสามารถ
สนับสนุนผลทางบวกและบรรเทาผลทางลบที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอก 
 4. สร้างบนความเข้มแข็ง (Building on strengths) หลักการส าคัญคือการเริ่มวิเคราะห์ความ
เข้มแข็งมากกว่าสนใจความต้องการ 
 5. เชื่อมโยงมหภาคและจุลภาค (Macro-micro links) แนวทางการศึกษาการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
ต้องการที่จะเป็นจุดเชื่อมช่องว่างระหว่างระดับนโยบาย สถาบัน ถึงระดับชุมชน และรายบุคคล 
 6. ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นการประเมินความยั่งยืนจาก 4 องค์ ประกอบหลักคือ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบัน  
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กรอบการท างานตามแนวคิดการด ารงชีพอย่างย่ังยืน (Sustainable livelihood framework) 
การศึกษาการด ารงชีพอย่างยั่งยืนเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 5 ประการที่จะ

น าไปสู่เปูาหมายในการด ารงชีพของเกษตรกรคือ 
1. องค์ประกอบด้านบริบทของความอ่อนแอและไม่แน่นอนหรือความเปราะบาง (Vulnerability  

context) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สิน และผลลัพธ์จากวิถีการด าเนินชีวิต ได้แก่  
     ภาวะที่เกิดผลกระทบอย่างทันทีทันใดและรุนแรง (Shocks) ส่งผลเสียหายต่อการด ารงชีพ 

โดยเฉพาะในองค์ประกอบของทรัพย์สิน เช่น ภัยธรรมชาติ การขาดเงินใช้จ่าย ความขัดแย้งในสังคม ปัญหา
สุขภาพมนุษย์ พืช และสัตว์ 

 แนวโน้ม (Trends) ภาวะแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถี
การด ารงชีพ เช่น แนวโน้มประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิจ รัฐบาล นโยบาย และเทคโนโลยี 

 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonality) ได้แก่ วงจรของราคา ผลผลิต สุขภาพ และ
โอกาสการจ้างงาน เป็นต้น 
 2. ทรัพย์สินในการด ารงชีพ (Livelihoods assets) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ หรืออีก
นัยหนึ่งคือเป็นต้นทุนที่เกษตรกรน ามาใช้ในกระบวนการด ารงชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดผล
ลัพธ์ มีผลต่อโอกาสการเลือกวิถีการด ารงชีพ ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากบริบทความอ่อนแอ และการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและสถาบัน ได้แก่ 

2.1 ทุนมนุษย์ (Human capital) หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านแรงงาน คุณภาพ
แรงงาน ศักยภาพการเป็นผู้น า และความมีสุขภาพดี เป็นต้น 

2.2 ทุนธรรมชาติ (Natural capital) หมายถึง ดิน น้ า อากาศ ปุาไม้ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นต้น 

2.3 ทุนการเงิน (Financial capital) หมายถึง เงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และเงิน
ไหลเวียน เป็นต้น 

2.4 ทุนกายภาพ (Physical capital) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก และวัสดุที่ใช้ในการผลิต 
เป็นต้น 

2.5 ทุนสังคม (Social capital) หมายถึง กลุ่ม เครือข่าย ประชาสังคม การเป็นสมาชิก 
ความสัมพันธ์ หน้าที่ในสังคม และสภาวะการเป็นผู้น า เป็นต้น 

          3. การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างและกระบวนการ (Transforming structures and processes) เป็น
องค์ประกอบที่มีผลกระทบโดยตรงที่ท าให้เกิดความอ่อนแอในกระบวนการ และส่งผลต่อการเลือกวิถีการ
ด ารงชีพ มีส่วนประกอบย่อย 2 ส่วนคือ 

3.1    โครงสร้าง (Structures) มี 2 ระดับคือระดับสาธารณะ และระดับเอกชน เช่น รัฐบาล  
องค์กร และประชาสังคม  
 3.2 กระบวนการ (Processes) หมายถึง ส่วนขับเคลื่อนของโครงสร้าง เช่น นโยบาย กฎหมาย 
ข้อก าหนด สถาบัน และวัฒนธรรม  
 4. ยุทธ์วิธีการด ารงชีพ (Livelihoods strategies) เป็นทางเลือก โอกาส ที่เกษตรกรใช้เป็นกลยุทธ์
ในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะมีลักษณะของความหลากหลาย ตามลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศ ที่ถือครอง และ
ช่วงเวลา เป็นลักษณะที่เคลื่อนไหว กระจายหลายสถานที่ และเชื่อมโยง (diversity, dynamic, straddling, 
linkage) 



๒๕ 

 

  

 5. ผลลัพธ์ (Livelihood outcome) เป็นผลได้ที่เกิดจากการเลือกวิถีหรือยุทธ์วิธีในการด าเนิน
ชีวิตซึ่งแสดงออกถึงการด ารงชีพอย่างยั่งยืน ได้แก่  

1.1  การมีรายได้เพ่ิมขึ้น (More income)  
1.2  การเพ่ิมการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Increased well-being)  
1.3  การลดความอ่อนแอ (Reduced vulnerability)  
1.4  การเพ่ิมความมั่นคงด้านอาหาร(Improved food security)  
1.5  การเกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Sustainable use of natural 

resource based)  
  
จากภาพ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในระบบการด ารงชีพของเกษตรกรได้ว่า 

ทรัพย์สิน เป็นองค์ประกอบหลักอันดับแรกที่จ าเป็นในการด ารงชีพ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นต้นทุนที่เกษตรกร
น ามาใช้ในกระบวนการด ารงชีพ การเปลี่ยนแปลงฐานะของทรัพย์สินจะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างและกระบวนการ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของบริบทความอ่อนแอ ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยน
นโยบายทางเศรษฐกิจเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้เกิดภาวะแนวโน้มสินค้าต้นทุนการผลิตราคาสูงขึ้น ท าให้
เกษตรกรต้องใช้เงินลงทุนในการผลิตมากขึ้น ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของเกษตรกรลดต่ าลง และมีผล
ต่อเนื่องไปยังโอกาสการเลือกกลยุทธ์การด ารงชีพ หรือการเลือกวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับผลกระทบที่
เกิดขึ้น หากเกษตรกรมีกลยุทธ์หรือมีการปรับปรุงการผลิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ระบบก็จะ
ยังคงให้ผลลัพธ์ ในระดับท่ีสมดุลกับความต้องการ และผลลัพธ์ที่ได้นี้จะส่งผลโดยตรงต่อระดับของทรัพย์สินที่
เกษตรกรจะน ามาใช้เป็นต้นทุนในการด ารงชีพต่อไป 

 

 
 

เอกสารอ้างอิง : Institute of Development Studies. 2008. Livelihoods Sustainable livelihoods 
guidance sheets. สืบค้นจาก : http://www.eldis.org/go/livelihoods.  
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ภาพ กรอบการท างานการด ารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable livelihoods framework) 
ที่มา : Institute of Development Studies (2008) 
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7. ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) และห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value 
chain) 

        ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูล
ข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพ่ือการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้จัด ผลิตไปยัง
ลูกค้าคนสุดท้าย(End Customer)  ลักษณะโครงสร้างของโซ่อุปทาน คือมีการไหลของอัปสตรีม 
(Upstream) คือ ผู้จัดจ่ายวัตถุดิบ (Supplier) ถึงผู้กระจายสินค้า (Distributor) และ ดาวน์สตรีม
(Downstream) คือ ผู้กระจายสินค้า (Distributor) ถึง ผู้บริโภค (Customer) การวิเคราะห์การจัดการโซ่
อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) จะมุ่งเสริมสร้างผลิตภาพผลผลิต (Productivity)  ให้เป็น
ที่พอใจของลูกค้า โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ คือ 1)     ลักษณะสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจ 2)     ศักยภาพการผลิต
และบริการ3)   การลดต้นทุนและสร้างก าไร 4) การเติบโตที่มีเสถียรภาพขององค์กร 

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) เป็นแนวคิดท่ีว่าด้วยคุณค่าหรือราคาของสินค้าที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อยอม 
จ่ายให้กับสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง เป็นกิจกรรมในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
(Value Added) จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุดิบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า กิจกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (Non Value Added) เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลา ทรัพยากร หรือ พ้ืนที่ แต่ไม่ได้ท าให้ 
มูลค่าเพ่ิม หรือมีของเสียเกินความต้องการ(Waste) 

 
ที่มา : http://www.agriman.doae.go.th/home/news2/Logistics/Binder%202.pdf 

เอกสารอ้างอิง: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
2557. ความรู้พื้นฐานส าหรับการบริหารจัดการโซ่อุปทาน แหล่งสบืค้น :  

http://techno.kpru.ac.th/logistics/index.php/e-learning/13-e-learning/13-

1?showall=1&limitstart= 

http://www.agriman.doae.go.th/home/news2/Logistics/Binder%202.pdf 
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บทท่ี 4 

ความรู้พื้นฐานการวิจัยเชิงทดลองในพื้นทีเ่กษตรกร 

 

1. ค าแนะน าในการเขียนโครงการวิจัย 

1.1 การก าหนดโจทย์การวิจัย   

แหล่งที่มาของโจทย์วิจัยสามารถหาได้จาก  
1) ปัญหาพืชเศรษฐกิจที่ปรากฏในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต 
2) ปัญหาของพ้ืนที่เฉพาะ ตามที่ได้รับทราบจากชุมชน 
3) ศักยภาพในการพัฒนาตามการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ  
4) แนวนโยบายการวิจัยของชาติ และแนวนโยบายการพัฒนาของประเทศ  
5) ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยของผู้อ่ืน ปัญหาที่หน่วยงาน ผู้น าทางวิชาการ แหล่งทุน หรือ

ผู้อื่นเสนอแนะ  
 
ลักษณะของโจทย์การวิจัยที่ดี  มีเกณฑ์ในการประเมินปัญหา 
1) ปัญหานั้นมีความส าคัญเกิดประโยชน์กับส่วนรวมเพียงพอ  
2) เป็นปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยมีความสามารถท่ีจะวิจัยปัญหานั้นได้ หาค าตอบได้   
3) เหมาะสมกับเงินทุน  เวลา และเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท าวิจัย  

 

1.2 หลักการตั้งชื่อเร่ืองโครงการวิจัย 

มักขึ้นต้นด้วย ค านาม มากกว่า กริยา โดยจะสื่อความหมาย  4 ค าส าคัญ คือ 

ท าอะไร  ท าอย่างไร  ของใคร   ที่ไหน  

 

เช่น การเปรียบเทียบ การใส่ปุ๋ยยางพารา ของเกษตรกร ภาคใต้ตอนล่าง 

 

เอกสารอ้างอิง : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต าราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย” . สืบค้นจาก: 
http://training.nrct.go.th/nrct/ 
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1.3 การก าหนดความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 

หลักการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
1) ตรงปัญหา เน้นปัญหาให้ถูกจุด อ่านจบแล้วทราบว่าปัญหา คืออะไร  
2) ครอบคลุมประเด็นส าคัญของปัญหาที่จะศึกษาในหัวข้อเรื่องทั้งหมด  
3) ตัวเลขทีม่าใส่อ้างอิงในส่วนความส าคัญของปัญหา ให้เลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงๆ 

เฉพาะตัวเลขที่ส าคัญๆ มาสรุปเป็นประโยคให้กลมกลืนกันไปกับเนื้อเรื่อง  
4) ถ้าน าเอาผลงานวิจัยของผู้อ่ืน หรือน าเอาตัวเลขข้อมูลของคนอ่ืน หรือน าเอาแนวคิด ทฤษฎี 

ของผู้อ่ืนมากล่าวไว้ จะต้องอา้งอิงเอกสารเหล่านั้นประกอบด้วยเสมอ  
5) การข้ึนย่อหน้าใหม่ในแต่ละตอน ต้องมีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องในส่วนท้ายของย่อหน้าตอนเก่า

ด้วย เหมือนขั้นบันได  
6) ในส่วนท้ายของความส าคัญของปัญหา ต้องเขียนสรุปเพ่ือให้มีส่วนเชื่อมโยงกับหัวข้อใน

วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไปด้วย  

7) สุดท้ายเขียนสรุปว่า ปัญหานี้จ าเป็นต้องวิจัย ทฤษฎีนี้ วิธีการนี้ ยังไม่มีผู้ใดเคยศึกษามาก่อน 
หรือมีการศึกษาไว้น้อยมาก จึงน่าจะศึกษาเรื่องนี้ หรือการศึกษาเรื่องนี้จะมีประโยชน์อย่างไร เอาไว้ใช้
ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

1.4 การเขียนวัตถุประสงค ์  

วัตถุประสงค์ เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยจะต้องท าเพ่ือหาค าตอบของปัญหา หลักส าคัญของการเขียนมีดังนี้   
1) เขียนให้เห็นว่า ต้องการท าอะไร ในแง่มุมใด  
2) ต้องสามารถศึกษาได้ หรือเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด พยายามถามตนเองทีละข้อทุกข้อว่า ข้อนี้ท า

ได้ไหม  
3) รูปของประโยคบอกเล่าและระบุการกระท า เช่น หา... พัฒนา... ศึกษา... สร้าง... เปรียบเทียบ

... ติดตาม... ประเมิน... วิเคราะห์... ค้นหา... ทดลอง... ตรวจสอบ... ส ารวจ... ทดสอบ... ประมวล 
4) เขียนในรูปของการเปรียบเทียบ หรือเขียนในรูปของความสัมพันธ์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ต้องการ

ศึกษาวิจัยในปัญหานั้นๆ  
5) ถ้าเขียนวัตถุประสงค์แยกเป็นข้อๆ แต่ละข้อต้องระบุปัญหาที่ศึกษาเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น  
6) วัตถุประสงค์ ไม่ใช่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากสิ้นสุดการวิจัย  

1.5 การก าหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ จะน าไปท าสิ่งใด ประโยชน์ที่ตกแก่คนกลุ่มต่าง ๆ หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือให้มองเห็นภาพของผู้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ แยกประโยชน์ทางตรงและ
ทางอ้อมออกจากกัน  
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1.6 การก าหนดขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัยท าให้งานวิจัย สามารถด าเนินได้ส าเร็จตามกรอบที่วางไว้ ไม่บานปลาย เสร็จได้
ตามเวลาหลักส าคัญของการเขียนขอบเขตการวิจัย  ก าหนดขอบเขตของประชากรที่ต้องการศึกษา  ก าหนด
ขอบเขตของตัวแปร  ก าหนด สถานที่ และเวลา ที่ท าวิจัย 

1.7 แหล่งค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
2) ฐานข้อมูลอ้างอิง ThaiLIS เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการสืบค้น และดาวน์

โหลด เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สืบค้นได้ ที ่http://dcms.thailis.or.th เป็นฐานข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ทุกแห่งของรัฐมีให้บริการ 

3) Science Direct (http://www.sciencedirect.com/) ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จานวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสานักพิมพ์ Elsevier Science, 
Academic Press และสานักพิมพ์อ่ืนๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จานวน
กว่า 6.2 ล้านระเบียน 

4) ฐานข้อมูล H.W.Wilson (http://vnweb.hwwilsonweb.com/ hww/ jumpstart.jhtml) 
ฐานข้อมูลบทความวารสารของบริษัท H.W. Wilson Company ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ 
กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ 
ดาราศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ และสันทนาการ 

5) ProQuest Digital Dissertation (http://proquest.umi.com/login/ipauto/( เป็น
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ให้ข้อมูล
บรรณานุกรมตั้งแต่ ปี ค .ศ .1861 ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ ปี ค .ศ.1981 และให้
ข้อมูล 4 หน้า ตั้งแต่ ปี ค .ศ.1997-ปัจจุบัน 

6) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูล Dissertations Full Text ฐานข้อมูล Grolier Online 
ฐานข้อมูล IFD Newsclip Online ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks ฐานข้อมูลงานวิจัย มสธ. สภาวิจัย
แห่งชาติ (งานวิจัย) และฐานข้อมูลวารสาร J-Gate  
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2. การวางแผนการทดลอง (Experimental design ) 

2.1 แบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomize Design)  

หน่วยทดลอง (experimental units) มีลักษณะเหมือนกัน มีความสม่ าเสมอ  มีการสุ่มสิ่งทดลอง 
(treatment) ทั้งหมดลงในหน่วยทดลอง  

ตัวอย่าง ศึกษาการทนเกลือของข้าวโพดที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ 5 ระดับ(A,B,C,D,E) ทดลองใน
กระถาง จ านวน 5 ซ้ า จัดสิ่งทดลองโดยการสุ่มได้ดังนี้ 

D B A E C 
C E D B A 
E A B C D 
B D C A E 
A B E D C 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์หาความแตกต่างของสิ่งทดลอง (analysis of variance) 

โดยแหล่งความแปรปรวนมาจากสิ่งทดลอง (treatment  error) และ ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง 
(experimental error) 

การทดสอบความแตกต่างกันระหว่างสิ่งทดลอง ใช้วิธี  Least Significant Different (LSD) 
หรือDuncan's Multiple Range Test (DMRT)  

ควรใช้ DMRT ในการ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย เมื่อการทดลองมีมากกว่า ๕ กรรมวิธี
ขึ้นไป และ ให้ระบุใต้ตารางว่า “ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันที่
ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT”  

การใช้ LSD ต้องระบุ ค่า LSD ที่ค านวณได้ในแต่ละระดับความ เชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
เปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นคู่ๆ ไป ซึ่งปกติ นิยมใช้เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยที่อยู่ใน 
อันดับติดกันตามล าดับจากมากไปหาน้อย หรือเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีต่างๆ กับกรรมวิธีมาตรฐาน 
(Check/Control) ที่ใช้ โดยทั่วไปถ้า F-test มีความแตกต่าง กัน ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ให้
ค านวณและแสดงเฉพาะค่า LSD ๐.๐๕ เท่านั้น แต่ถ้า F-test มีความแตกต่างกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 
๙๙ เปอร์เซ็นต ์ก็ให้ค านวณและแสดงทั้งค่า LSD ๐.๐๕ และ LSD ๐.๐๑ 

 

 เอกสารอ้างอิง : กรมวิชาการเกษตร. 2529. เทคนิคการปฏิบัติงานทดลอง. เอกสารประกอบค าบรรยายการฝึกอบรมสถิต ิ
กรมวิชาการเกษตร. 2553. การใช้สถิติส าหรับงานวิจัยเกษตร. เอกสารประกอบค าบรรยายการฝึกอบรมสถติ ิ
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2.2 แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized 
Complete Block Design)  

หน่วยทดลองมีลักษณะแตกต่างกัน เช่นการทดลองในไร่นาที่มีพ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ จึงจัดหน่วย
ทดลองที่มีลักษณะเหมือนกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน เรียกว่า บล็อก แต่ละบล็อกมีครบทุกสิ่งทดลอง  

ตัวอย่าง  

เปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพด 5 พันธุ์ (A,B,C,D,E) ทดลองในแปลงเกษตรกร จ านวน 5 ซ้ า จัดสิ่ง
ทดลองโดยการสุ่มได้ดังนี้ 

D  B  A  E  C 
C  E  D  B  A 
E  A  B  C  D 
B  D  C  A  E 
A  B  E  D  C 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์หาความแตกต่างของสิ่งทดลอง (analysis of variance) 
โดยแหล่งความแปรปรวนมาจากสิ่งทดลอง (treatment  error) บล็อก (replication or block  error)  
และ ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง (experimental error) การทดสอบความแตกต่างกันระหว่างสิ่ง
ทดลองใช้วิธี  Least Significant Different (LSD) หรือ Duncan's Multiple Range Test (DMRT)  

2.3 การทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Experiment) 

เมื่อผู้ทดลองสนใจในปัจจัยสองปัจจัยเท่าๆกัน ต้องการทดสอบด้วยความเที่ยงตรงเท่าๆกัน เป็น
การทดลองที่มีการรวมกลุ่มของทรีทเมนต์ที่ท าการทดลองเป็น combination แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะ
ของการจัดทรีทเมนต์ คือไม่ได้บอกว่าเป็น design ใด จึงต้องต้องจัดกลุ่มของสิ่งทดลองให้เข้ากับลักษณะ
ของการวางแผนแบบใดแบบหนึ่ง (CRD, RCB, LT) เช่น  Factorial Experiment ที่จัดรูปในรูปของ RCB  

ตัวอย่าง  

การตอบสนองของปุ๋ย N และ P ในข้าวโพด  

ปัจจัยที่ 1 N 3 ระดับ N 10, N 20, N 30 กก./ไร่ 

  ปัจจัยที่ 2 P 3 ระดับ P 10, P 20, P 30 กก./ไร่ 

ทรีทเมนต์ = 3x3=9 + control N0 P0 =10 ทรีทเมนต์  
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วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ า ตัวอย่างการสุ่มและวางผังแปลงดังนี้ 

T4 T1  T6 T3  T5 T1 
T5 T10  T2 T8  T3 T4 
T9 T8  T1 T7  T10 T2 
T3 T7  T9 T10  T9 T8 
T6 T2  T5 T4  T7 T6 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

จะได้ความแตกต่างระหว่างระดับของปัจจัยที่ 1, ปัจจัยที่ 2 และผลร่วมของปัจจัยที่ 1 และ 2 

 

2.4 การวางแผนทดลองแบบ Split Plot Design 

เป็นการวางแผนการทดลองที่ประกอบด้วย 2 ปัจจัย แต่ละปัจจัย มีตั้งแต่ 2 ระดับข้ึนไป และมี
ความส าคญัไม่เท่ากัน การจัดสุ่มทรีทเมนต์เข้าในสิ่งทดลองยังคงใช่แผนการทดลองพ้ืนฐาน มีความแตกต่าง
จากการทดลองแบบแฟคทอเรียล คือมีหน่วยทดลองไม่เท่ากัน หน่วยที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า main plot 
และหน่วยทดลองขนาดเล็กเรียกว่า sub plot ใน main plot จะมี sub plot ครบทุกระดับ และการ
ทดสอบใน sub plot จะได้ความละเอียดมากกว่า main plot  การจัด main plot จะจัดตามแผนการ
ทดลองพ้ืนฐาน   

ตัวอย่าง  

การตอบสนองของปุ๋ย N 6 ระดับ และระยะปลูกข้าวโพด 4 ระยะ  

main plot  ปุ๋ย N 6 ระดับ  

sub plot  ระยะปลูก 4 ระยะ  

การจัด main plot แบบ RCB 3 ซ้ า ตัวอย่างการสุ่มและวางผังแปลงดังนี้ 
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2.5 การวางแผนการทดสอบ 2 กรรมวิธ ี

 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร 
แนะน าการวางแผนงานทดสอบเทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกร กรณีมีการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้คือ      
          วางแผนการทดสอบแบบ RCB 2 กรรมวิธี ทดสอบในพื้นที่เกษตรกร 10 รายๆ ละ 2 ซ้ า  

 เหตุผลของการก าหนดให้ด าเนินการ 2 ซ้ า เนื่องจากในพื้นที่เกษตรกรมีเง่ือนไขหลายประการที่
อาจท าให้การทดลองล้มเหลว เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง น้ าท่วม หรือเหตุการณ์อ่ืนๆที่ท าให้อาจไม่ได้ข้อมูลการ
ทอลอง นอกจากนั้นในการสุ่มตัวอย่างผลผลิตในแต่ละซ้ าควรสุ่ม 2-4 ตัวอย่าง พื้นที่สุ่มตัวอย่างตาม
ค าแนะน าของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต วิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield Gap Analysis)1 เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้ Paired T-Test  
   อนึ่ง ข้อคิดในการก าหนดกรรมวิธีทดสอบเทคโนโลยี 2 กรรมวิธี นิยมก าหนดใน 2 รูปแบบคือ 

รูปแบบท่ี 1  กรรมวิธีที่ 1 วิธีตามค าแนะน า 
        กรรมวิธีที่ 1 วิธีตามแบบเดิมเกษตรกร (เกษตรกรแต่ละคนปฏิบัติแตกต่างกัน) 
  ในกรรมวิธีแนะน า พิจารณาได้ 2 แบบ คือ ค าแนะน าตามเอกสารของกรมวิชาการเกษตร เช่น 
เอกสารเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีทั้งชุดตั้งแต่เตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว และแบบใช้วิธีที่นักวิจัย
ได้น าค าแนะน าในเอกสารมาปรับปรุงหรือปรับใช้แล้ว โดยน าค าแนะน าเพียงบางส่วนมาใช้เท่านั้น เช่น 
เฉพาะการใช้ปุ๋ย หรือด้วยประสบการณ์นักวิจัยและเงื่อนไขเฉพาะพ้ืนที่ สามารถคัดกรองค าแนะน าเบื้องต้น
ได้ เช่น ในพ้ืนที่ที่เกษตรกรไม่นิยมการใช้สารเคมี นักวิจัยจึงต้องปรับวิธีแนะน าที่มีการใช้สารทดแทน
สารเคมี เป็นต้น   

รูปแบบที่ 2  กรรมวิธีที่ 1 วิธีตามค าแนะน า 
        กรรมวิธีที่ 1 วิธีตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับผลงานวิจัย (เกษตรกร
แต่ละคนปฏิบัติเหมือนกัน)    

ในรูปแบบนี้จะไม่มีวิธีเดิมของเกษตรกรแต่ละราย ด้วยเหตุผล คือ นักวิจัยมั่นใจว่าการทดสอบจะ
ได้ผลดีกว่าวิธีการเดิมแน่นอน จึงมองหากรรมวิธีที่ก้าวหน้าขึ้น กล่าวคือ ในกรรมวิธีตามค าแนะน า ยังใช้
วิธีการพิจารณาตามรูปแบบที่ 1 ส่วนอีกกรรมวิธีให้เกษตรกรเป็นผู้ก าหนดกรรมวิธีที่สนใจ(แน่นอนว่าผ่าน
การกลั่นกรองความเหมาะสมกับตนเองได้ระดับหนึ่ง) โดยน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรผู้น าที่มีปฏิบัติ
ได้ผลดีมาผสมผสานกับผลงานวิจัย ซึ่งวิธีการนี้มีโอกาสที่จะมีความเหมาะสมมากกว่ากรรมวิธีแรก  
รูปแบบดังกล่าวนี้คล้ายกับการก าหนดแบบ 3 กรรมวิธี คือวิธีแนะน า วิธีแนะน าผสมสานกับภูมิปัญญา และ
วิธีเดิมเกษตรกร 

 
 
 

 

1 แหล่งศึกษาเพิ่มเติม FAO. 2015. Yield gap analysis of field crops: Methods and case studies. 
แหลง่สบืค้น: http://waterforfood.nebraska.edu/wp-content/uploads/2015/06/FAO_WR41FINAL_low.pdf 
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บทท่ี 5 

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ร่วมกับงานวิจัยเชิงทดลองทางเกษตร 

1. ประเภทการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

การวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อให้
ได้ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีหลักฐาน มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบตีความ ตลอดจนหาผลแห่งการเป็นจริงของ
ข้อมูล หรือข่าวสารนั้นๆ เพื่อแสวงหาค าตอบของปัญหาต่างๆ เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์   
ในการวิจัยทางสังคม จะมีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
           การวิจัยมีการด าเนินมีข้ันตอนวิจัยชัดเจนและเคร่งครัด การวิเคราะห์เน้นการอธิบายตัวแปรในเชิง
ปริมาณ และใช้สถิติเชิงเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธ์ นิยมใช้ร่วมการการวิจัยเชิงทดลองในประเด็น
การส ารวจทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี เช่น การส ารวจระดับการยอมรับเทคโนโลยี โดยการใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เป็นค าถามปลายปิด และมีค าตอบให้เลือกตอบชัดเจน   

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การวิจัยเป็นการวิจัยเพ่ือพรรณนาเหตุการณ์ในเชิงลึก มีลักษณะทั่วไป คือ มีขั้นตอนวิธีการ

ด าเนินงานที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามผลการศึกษา ใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายรูปแบบทั้งสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างหรือปลายเปิด และสังเกต รวมทั้งอาจจะมีการท ากิจกรรมทางสังคมหรือทางเกษตร ที่จะท าให้
เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์การวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลจะด าเนินการไปพร้อมๆกับการวิจัย ได้แก่ 
(สุภางค์ จันทวานิช,25391)  การวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) คือการตีความ สร้างข้อสรุป
ข้อมูลจากปรากฏการณ์ ที่มองเห็น  หลังจากได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะตั้งข้อสรุปเป็นสมมติฐาน
ชั่วคราว (working hypothesis) จากนั้นท าการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมถึงปรากฏการณ์ด้วยค าถาม
หลัก ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร กับใคร เพราะอะไร มีความหมายว่าอย่างไร และสรุปออกมาเป็น
ข้อสรุปที่ตรวจสอบแล้ว    การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (typological analysis) หรือการ
วิเคราะห์ขั้นตอนของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายการเกิดขึ้นเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของกระบวนการ  ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเด็นคือกิจกรรม การกระท า  ความหมาย  
ความสัมพันธ์  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม สภาพสังคมหรือสถานการณ์  และใช้ วิธีการวิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูล (constant comparison) คือน าข้อมูลมาท าตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ หาว่ามี
อะไรที่สัมพันธ์กัน ซ้ ากัน หรือเกี่ยวข้องกันในแง่ใด  มีอะไรที่เหมือนและต่างกัน สร้างข้อสรุปแบบ
ความสัมพันธ์เป็นลักษณะกรอบแนวคิด เป็นกุญแจไขไปสู่ความเข้าใจ และสร้างเป็นข้อสรุปสรุปในเชิง
กระบวนการ เปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธ์  
1เอกสารอ้างอิง : สุภางค์ จันทวานิช. 2549. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
กรุงเทพฯ.   
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2. แนวทางการเขียนงานวิจัยทางสังคมศาสตร์  

2.1  หลักท่ัวไป การเขียนชื่อเรื่อง ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย และการทบทวน
วรรณกรรม มีหลักการเช่นเดียวกับงานวิจัยทางเกษตร 

2.2  การเขียนกรอบแนวความคิด  โดยเลือกใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมกับประเด็นการศึกษา เช่น ศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยี ใช้ ทฤษฎี The Innovation Decision Process Theory โดยน าขั้นตอน และตัว
แปรจากทฤษฎีมาเขียนเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา เช่น วัดการยอมรับโดยเก็บข้อมูลจาก 5 
ขั้นตอน คือ การรับความรู้  การโน้มน้าว การตัดสินใจ  การลงมือปฏิบัติ และการยืนยันการปฏิบัติ  

2.3  การก าหนดตัวแปร การวัดค่าตัวแปร และการแปลงค่าเพื่อใช้วิเคราะห์สถิติ หลายครั้งที่นักวิจัยมัก
ตั้งค าถามว่า ความคิดเห็นเกษตรกรจะวัดได้อย่างไร และเชื่อถือได้หรือไม่ ค าตอบคือ ตัวแปรทางสังคม
ที่เป็นนามธรรม ล้วนวัดไดเ้ป็นตัวเลข เช่น ผลการส ารวจความสุขประชาชนที่วัดออกมาเป็นคะแนน 1-
10 เป็นต้น การจ าแนกมาตรวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์และการใช้สถิติวิเคราะห์1  มีดังนี้ 

ระดับการวัด
ตัวแปร 

ลักษณะข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติ
อ้างอิง 

แบบกลุ่มหรือ
นาม(Nominal 
Scale) 

แบ่งออกเป็นกลุ่ม เช่น ชาย-หญิง สามารถ
แทนค่าตัวเลขได้แต่เปรียบเทียบระดับกัน
ไม่ได้  

ความถ่ี ร้อยละ หรือฐานนิยม  
ค่าไคร์สแควร์ 

 

แบบอันดับ 
(Ordinal 
Scale) 

แบ่งออกเป็นกลุ่ม เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ เช่น ช่วงชั้นระดับการศึกษา ช่วง
การเห็นด้วย มาก ปานกลาง น้อย  แทนค่า
ตัวเลขได้แต่ไม่ทราบว่ามีความแตกต่างกัน
มากน้อยกว่ากันเท่าไร  

ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม  
มัธยฐาน และเปอร์เซนไทล์ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
สเปียร์แมน 

 

แบบช่วง 
(Interval 
Scale) 

ค่าเป็นตัวเลข ลักษณะข้อมูลต่อเนื่อง 
เรียงล าดับได้ และทราบว่าแตกต่างกันมาก
น้อยกว่ากันเท่าไร แต่ไม่มีศูนย์แท้ เช่น 
อุณหภูมิ คะแนนข้อสอบ (แม้ได้ 0 ก็ไม่ได้
หมายถึงว่าไม่มีความรู้) 

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ  
ฐานนิยม มัธยฐาน เปอร์เซนไทล์ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

T-test 
F-test 

แบบอัตราส่วน 
(Ratio Scale) 

ค่าเป็นตัวเลข ลักษณะข้อมูลต่อเนื่อง มี
ศูนย์แท้ เช่น อายุ จ านวนรายได้     

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ฐาน
นิยม มัธยฐาน เปอร์เซนไทล์ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

T-test 
F-test 

1 เอกสารอ้างอิง : สมชาย วรกิจเกษมสกุล. มปป. ระเบียบวิธีการวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร ์โครงการ
ต าราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน.ี สืบค้นจาก:   
         http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/01/07.pdf 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข. สืบค้นจาก:    
           http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0701503/index.htm 
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การแปลงค่าจากทัศนคติให้เป็นตัวเลขในเรื่องเดียวกันสามารถวัดได้หลายมาตรวัด ขึ้นกับลักษณะข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น   

ทัศนคติเกษตรกรในการยอมรับการปฏิบัติตามค าแนะน า   

-ข้อมูลที่ได้แบบปฏิบัติ  หรือ ไม่ปฏิบัติ =นามบัญญัติ  หรอืข้อมูลที่ได้แบบปฏิบัติตาม มาก ปาน
กลาง น้อย =อันดับมาตรา สามารถแปลงค่าข้อมูลให้เป็นแบบอันดับได้ คือ ปฏิบัติ=1  ไม่
ปฏิบัติ=0 หรือ มาก=3 ปานกลาง=2 น้อย=1 

2.4  การก าหนดประชากร (Population) หมายถึง ขอบข่ายเกษตรกรทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตามท่ี
ผู้วิจัยก าหนด เช่น จ านวนผู้ปลูกมังคุดทั้งหมดของจังหวัดสงขลา  

2.5  การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง สมาชิกกลุ่มย่อย ๆ ของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา ที่ได้คัดเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากร  แล้วน าผลจากการศึกษาคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Statistic) ไปใช้อ้างอิงคุณลักษณะของประชากรได้ (Parameter)   การก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง มีอยู่หลายวิธี ตัวอย่างเช่น เมื่อทราบจ านวนประชากร ที่ชัดเจน คือไม่ต่ ากว่า 
500 คน ก าหนดที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 
5% ค านวณจ านวนตัวอย่างตามสูตร Yamane1 ดังนี้ 

 

อย่างไรก็ตามในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของการศึกษาทางสังคมยังขึ้นอยู่กับลักษณะการวิจัย 
เช่นการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม หรือเก็บข้อมูลจนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว (Data 
Saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ์ อาจประมาณ 6-10 ราย  ส่วนงานวิจัยเชิงปริมาณ เช่นการส ารวจใน
งานที่เจาะจงเป็นกรณีศึกษาในระดับการท าวิยานิพนธ์หลายสถาบัน นิยมใช้จ านวนขั้นต่ า 30 ราย ซ่ึง
เพียงพอในการวิเคราะห์ทางสถิติต่างๆ   

ชนากานต์ บุญนุช2 (2554) อธิบายไว้ว่าการก าหนดขนาดตัวอย่าง กรณีใช้ขนาดอิทธิพล ( Effect Size : d ) ถ้า
มีค่ามากขนาดตัวอย่างจะใช้น้อยลง และการใช้ค่า Power of test หมายถึง ความน่าจะเป็นของระดบัความมั่นใจว่า
ตัดสินใจได้ถูกต้องในการปฎิเสธสมมุติฐานศูนย์ โดยทั่วไปนิยมก าหนดค่า Power ให้เท่ากับ ร้อยละ 80 (=0.80) เมื่อน า
ค่า Effect size มาเปิดตาราง Polit, D.F.and Hungler, B.P.(1987) เพื่อหาขนาดกลุม่ตัวอย่าง โดยก าหนด α = 0.05 
Power = 0.80 และจากการค านวณ Effect size = 0. 8 เปิดตาราง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 25 คน  ถ้าก าหนดให ้α = 
0.01 Power = 0.70 Effect size = 0.80 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 30 คน  และในหลักการก าหนดตัวอย่าง มีการ
ก าหนดโดยอ้างถึงสถาบันที่น่าเชื่อถือ เช่น The European Cosmetics, Toiletry and Perfumery Association 
COLIPA ใช้ตัวอย่างในการทดลองเครื่องส าอาง 30 คน ) 

 1  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม Yamane Taro. 1973. Statistics : An introductory Analysis. : Harper 
International,  

  2 เอกสารอ้างอิง :ชนากานต์ บุญนุช. 2554. ขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงปริมาณ. มหาวิทยาลัยมหดิล. สืบค้นจาก:          
             http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/files/sample_size_0.pdf 
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ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % หรือมีความคลาด
เคลื่อนที่เกิดข้ึน 5 %  

 

ที่มา : สมชาย วรกิจเกษมสกุล (มปป.) 
http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/01/07.pdf 

2.6  การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) หมายถึง กระบวนการเลือก “ตัวอย่าง” จาก “ประชากร”
เพ่ือให้ กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรในการให้ข้อมูล และสามารถใช้ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นข้อมูลอ้างอิงสู่ประชากรได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง
ภายนอกที่สูงขึ้น 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง มีดังนี้1 

1  เอกสารอ้างอิง : กรมเจ้าท่า. มปป. ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในการรับบริการ 
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         การสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นไปตามความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) 
1) การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างที่ตั้งเปูาหมายของ

ตัวอย่างให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังเช่น เฉพาะชาวนา ถ้าพบชาวนา(โดยบังเอิญ) สามารถสอบถาม
ความคิดเห็นได้ทันที  

2) การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างจากผู้ที่คาดว่าจะเป็น
ตัวแทนหรือตัวอย่างที่ดีและสามารถตอบปัญหาต่าง ๆ แทนประชากรทั้งหมดได้ เช่น เลือกหัวหน้า
ครอบครัว 

3) การสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างที่จากแต่ละกลุ่มบุคคลที่เป็น
สัดส่วนกับจ านวนประชากร 

4) การสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ผู้ส ารวจได้เก็บข้อมูลหรือสัมภาษณ์บุคคลหนึ่งแล้ว 
ก็ให้บุคคลนั้นแนะน าบุคคลอ่ืนต่อๆ กันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ตัวอย่างครบตามจ านวน 
       การสุ่มตัวอย่างแบบให้เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) 
       1) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยทั่วไปจะใช้วิธีจับฉลาก 
  2) การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) เป็นกรณีกลุ่มตัวอย่างที่จะท า
การสุ่มได้ถูกจัดไว้เป็นระบบอยู่แล้วเช่น มีเลขที่ทะเบียนบ้าน เลือกโดยใช้เลขคู่ 
  3) การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  แบ่งตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด เช่น กลุ่มผลิตเพ่ือยังชีพ กลุ่มผลิตเพ่ือขาย กลุ่มผลิตเพ่ือส่งออก 
         4) การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratify random sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นชั้น ๆ 
เช่น เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ฯลฯ ดังนั้น การแยกตัวแปรอิสระต่างๆออกมาเป็นชั้นๆ
เพ่ือกระจายให้ตัวอย่างที่ได้รับเลือกและมีโอกาสเป็นตัวแทนหรือตัวอย่างของทุกระดับชั้น ซึ่งจะท าให้เป็น
ตัวแทนหรือตัวอย่างที่ดีได้ 

2.7 ออกแบบสัมภาษณ์และการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 1 
การออกแบบสัมภาษณ์ ให้มีหัวข้อค าถามสอดคล้องกับแนวความคิดหรือหลักทฤษฎีที่น ามาใช้ 

หลังจากนั้นน าไปทดลองการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง และน ามา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 

การวัดความเที่ยงตรง (Validity) ความเที่ยงตรง หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้วัดใน คุณลักษณะ/พฤติกรรม/เนื้อหาสาระท่ีต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม มี
ประสิทธิภาพ และ วัดได้ถูกต้องตามความเป็นจริง แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มี
ความเที่ยงตรง มีดังนี้  

1) ก าหนดความหมายของตัวแปรต้องให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ  
2) ก าหนดข้อค าถาม/สร้างเครื่องมือวิจัย ควรค านึงถึงหลักตรรกศาสตร์และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
3) ต้องมีกระบวนการสร้างที่ดี และมีค าชี้แจงที่ชัดเจน มีโครงสร้าง การใช้ภาษาที่ง่าย ๆ ไม่ก ากวม 

มีการตรวจให้คะแนนที่เป็นปรนัย ใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลต้องมีความแตกต่างกัน ห้ามคาดคะเนค าตอบ รูปแบบ
ของเครื่องมือวิจัย และ ความไม่พร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ให้ข้อมูล  
1 เอกสารอ้างอิง : สมชาย วรกิจเกษมสกุล. มปป. ระเบียบวิธีการวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร ์โครงการ

ต าราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน.ี  สืบค้นจาก:         
http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/01/07.pdf 
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4) ให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาตรวจสอบ  

การวัดความเชื่อม่ัน (reliability) ในเครื่องมือในการวัดผลที่ดีจะต้องมีความเชื่อม่ันได้ว่าผลที่ได้
จากการวัดจะมี ความคงที่ ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ผลการวัดครั้งแรกเป็นอย่างไร เมื่อวัดซ้ าโดยใช้
เครือ่งมือวัดผล ชุดเดิม จะวัดกี่ครั้งก็จะให้ผลการวัดเหมือนเดิม ใกล้เคียงกัน หรือสอดคล้องกัน   วิธีการวัด
ค่าความเชื่อมั่น จะวัดความสอดคล้องภายในใช้ของข้อค าถาม (Internal Consistency Method) ใช้วิธีหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (ในโปรแกรม spss ใช้ค าสั่ง Analyze - Scale - Reliability Analysis 

ค่าแอลฟา น้อยกว่า 0.50 เชื่อถือได้น้อย 0.50 - 0.65 เชื่อถือได้ปานกลาง 0.70 ขึน้ไป เชื่อถอื

ได้ค่อนข้างสูง ตัวอย่าง จะวัดความง่ายในการใช้เทคโนโลยีใหม่ จะมีค าถามย่อย 7 ข้อ ผลวิเคราะห์พบว่า

ถ้าตัดค าถามย่อยข้อที่ 6 ออกจะท าให้ความเชื่อมั่นมีมากข้ึน 

 

     ที่มา :  www.socialresearchmethods.net 

2.8 การวิเคราะห์ข้อมูล ควรใช้ทั้งสถิตทิั้งการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
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3. การวัดทัศนคติ  

 การวัดทัศนคติควรมีการวัดองค์ประกอบการวัด 3 ประการ1 คือ 
3.1 ดานทีเ่กีย่วกับอารมณและความรูสึก (Affective) เป็นทัศนคติที่เกิดมาจากความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ เปนสภาพทางอารมณ ควบคูไปกับการประเมิน (Evaluation) ของแตละบุคคล เช่น 
ความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พอใจ  

3.2 ดานที่เก่ียวกับความนึกคิด (Cognition) เปนทัศนคติที่เกิดจาก ความรู้ การรับรู ความเห็น 
และความเชื่อของบุคคล ซึ่งมีที่มาจากการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเปนหลัก เช่น ความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยเคมี   

 3.3 ดานทีเ่กีย่วกับพฤติกรรม (Behavior) เปนทัศนคติท่ีเกิดจากการตั้งใจที่จะกระท าตอคนอ่ืน
หรอืวัตถุสิ่งของดวยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งทางเปนมิตร เปนปฏิปกษ เปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ 
ความรูสึก เช่น ถามีความคิด ความเชื่อ ความรูสึกที่ดีตอศูนย์วิจัย ผนูั้นกม็ีแนวโน้มที่จะน าค าแนะน าไป
ปฏิบัติ  

มาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (Likert Scale, 1932)2 
มาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วิธีการประเมินแบบรวมค่า (Method of  

Summated Rating)” คิดคนขึ้นโดยนักจิตวิทยาสังคมชื่อ เรนซิส ลิเคอรท (Rensis Likert) มาตรวัดเจตคติ
แบบลิเคอรทมีจุดมุงหมายเพ่ือใชวัดเจตคติเปนการวัดโดยใชขอความเกีย่วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอบถาม
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอเรื่องนั้น แลวใหบุคคลนั้นแสดงความรูสึกตอขอความดังกลาว การตอบสนองข
อความนั้นอาจเปนไปไดทั้งเห็นดวยหรือพอใจ (favorable) ไมเห็นดวยหรือไมพอใจ (unfavorable) หรือ
แสดงความไมแนใจ (uncertain) กับขอความนั้น  
 
ระดับความเห็น คะแนนค าถามทัศนคติทางบวก คะแนนค าถามทัศนคติทางลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 1 
เห็นด้วย 4 2 
เฉย ๆ หรือไม่แน่ใจ 3 3 
ไม่เห็นด้วย 2 4 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5 

การน าเสนอข้อมูลการวัดทัศนคติ มีการน าเสนอข้อมูลเป็นร้อยละ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 
20 เห็นด้วย ร้อยละ 30 เฉยๆ ร้อยละ 30 ไม่เป็นด้วยร้อยละ 20 ซ่ึงมีจุดอ่อนคือ ไม่สามารถชี้ชัดว่า
ทัศนคติอยู่ในระดับใด แนวทางการสรุป ผู้วิจัยสามารถน าเสนอข้อมูลเป็นระดับคะแนนจากค่าเฉลี่ยซึ่ง
สามารถเปรียบ เทียบได้ทันทีจากระดับคะแนนที่ปรากฏ หรือสามารถแปลงข้อมูลกลับเป็นระดับที่เข้าใจ
ง่ายๆ 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย โดยใช้สูตร  

คะแนนการแบ่งช่วง= (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)/จ านวนช่วง เช่น (5-1)/3=1.333     
แปลงระดับจากคะแนนดิบ 1.00-2.333= น้อย 2.334-3.667=ปานกลาง 3.668-5.00=มาก 
1เอกสารอ้างอิง :สุบิน ยุระรัช. 2550. ทฤษฎีการวัดทัศนคติ (Theory of Attitude Measurement) แหล่งสืบค้น : 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=inthedark&month=27-06-2007&group=2&gblog=27 
http://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00311/Chapter2.pdf 
2  เจ้าของทฤษฎีคือ Likert, Rensis (1932). "A Technique for the Measurement of Attitudes". Archives of 
Psychology 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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4. ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของเกษตรกร1  

4.1 ทฤษฎกีารแพร่กระจายของเทคโนโลยีใหม ่(Diffusion of innovations)  

การแพร่กระจายของเทคโนโลยีใหม่ขึ้นกับปัจจัย 5 ประการ คือ 

1)  ตัวเทคโนโลยี (Innovation)   
คุณสมบัติของตัวเทคโนโลยี 5 ประการ ที่ง่ายต่อการยอมรับ ได้แก่  
1.1) สามารถทดลองใช้ได้ก่อนการจะยอมรับ (Trial ability)  
1.2) สามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน (Observe ability )   
1.3) มีข้อดีกว่าหรือเห็นประโยชน์ได้ชัดเจนกว่าสิ่งอ่ืน ๆ มีอยู่ในขณะนั้นหรือสิ่งที่มีลักษณะ 
       ใกล้เคียงกัน (Relative Advantage)  
1.4) ไม่มีความซับซ้อนง่ายต่อการน าไปใช้  (Complexity)  
1.5) สอดคล้องกับการปฏิบัติและค่านิยมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น (Compatibility) 

   2)  ช่องทางในการสื่อสาร (Communication channels) เป็นการส่งผ่านข่าวสารทั้งจาก
บุคคลสู่บุคคล และในรูปแบบสารธารณะ    

 3)  เวลา (Time) ทฤษฏีอัตราการยอมรับ (The theory of rate of adoption)   ได้อธิบายว่า  
เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมในช่วงเวลาอย่างเป็นแบบแผน  เขียนกราฟเป็นรูปตัว S  นวัตกรรมจะได้รับการ
ยอมรับผ่านช่วงของระยะเวลาอย่างช้าๆ  แบบค่อยเป็นค่อยไป และจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและจะ
ชะลอตัวอีกครั้ง     

 4)  ระบบสังคม วัฒนธรรมของคนในสังคม (Social System) เกี่ยวข้องกับอิทธิพลหลายอย่าง
ทั้งมา จากภายนอก เช่น สื่อสารมวลชน หน่วยงานรัฐ ความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งทัศนคติของตัวผู้น า  

 

 

 

1  เจ้าของทฤษฎีคือ  Rogers, E., & Shoemaker, F. (1978). Communication of innovations: A  
cross-cultural approach. New York: Free Press  

เอกสารอ้างอิง : เอกพงศ์  มุสิกะเจริญ. 2554. การแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวง  
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สืบค้นจาก:     
        http://www.clinictech.most.go.th/online/blog/blog_show1.asp?blog_id=121 
wikipedia.org.  Diffusion of innovations. สืบค้นจาก:     
        https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations#Adoption_strategies  
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 5) ผู้ยอมรับ (Adopter)   การจ าแนกบุคคลกับการยอมรับนวัตกรรม  มีอยู่ 5 กลุ่ม    

5.1) กลุ่มผู้รับเร็ว (Innovators) มีจ านวนร้อยละ 2.5 กล้าลองกล้าได้กล้าเสีย  

5.2) กลุ่มผู้รับที่พิจารณาการรับให้รอบคอบ (Early Adopters) มีจ านวนร้อยละ 13.5 
เป็นผู้ที่ มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ มักประสบผลส าเร็จ
ในอาชีพ มีฐานะทางสังคมที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ อ่ืนได้ ในการท างานถ่ายทอด
เทคโนโลยีอาจใช้ประโยชน์จากผู้รับนวัตกรรมในกลุ่มนี้โดยขอความร่วมมือให้
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับนวัตกรรมในกลุ่มอื่นๆได้  

5.3) กลุ่มผู้รับที่ยอมรับตามผู้อื่นที่ค่อนข้างเร็ว (Early Majority) มีจ านวนร้อยละ 34.0 
เป็นกลุ่มใหญ่ของผู้ยอมรับที่ต้องอาศัยการดูอย่างผู้อื่นที่ประสบผลส าเร็จก่อน เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจมากขึ้น แล้วจึงตัดสินใจ 

5.4) กลุ่มผู้รับที่ยอมรับตามผู้อื่นที่ค่อนข้างช้า (Late Majority) มีจ านวนร้อยละ 34.0 มี
ลักษณะที่ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 

5.5) กลุ่มผู้รับที่รับช้า (Laggards) มีจ านวนร้อยละ 16.0 มีค่านิยมเดิมอย่างเหนียวแน่น 
มีความลังเลสงสัยในสิ่งแปลกใหม่ มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูง 

บางทฤษฏี แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ  
กลุ่ม “หัวไวใจสู้” มีจ านวนร้อยละ 2.5   กลุ่ม“ขอดูทีท่า” มีจ านวนร้อยละ 13.5  
กลุ่ม “เบิ่งตาลังเล” มีจ านวนร้อยละ 34.0  กลุ่ม “หันเหหัวดื้อ” มีจ านวนร้อยละ 34.0  
กลุ่ม “งอมือจับเจ่า” มีจ านวนร้อยละ 13.5  กลุ่ม “ไมเ่อาไหนเลย” มีจ านวนร้อยละ 2.5 
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4.2 ทฤษฎกีระบวนการยอมรับ (Adoption process)  

กระบวนการของการยอมรับแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  
ขั้นที่ 1 การรับรู ้(Awareness stage) รับทราบข่าวสาร 
ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest stage) มีความสนใจ ค้นหารายละเอียด  

      ขั้นที่ 3 ประเมินค่า (Evaluation stage) ไตร่ตรองหาเหตุผลถึงประโยชน์ในการลองใช้ 
วิธีการหรือวิทยาการใหม่ ๆ  

ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial stage) น ามาทดลองใช้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด  
ขั้นที่ 5 ยอมรับ (Adoption stage) ยอมรับน าไปปฏิบัติ 
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 4.3 ทฤษฎกีระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม  

    (The Innovation Decision Process Theory) 

  กระบวนการตัดสินใจในเทคโนโลยีใหม่ มี 5 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นความรู้ (Knowledge Stage) ผู้รับนวัตกรรมได้รับความรู้ หรือเสาะหาความรู้เพ่ิมเติมที่ 
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนั้นๆ 
       2) ขั้นโน้มน้าว (Persuasion Stage) ผู้รับนวัตกรรมให้ความสนใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อนวัตกรรม
มากขึ้น เกิดความโน้มเอียงที่จะเห็นดีเห็นงามต่อนวัตกรรมนั้นๆมากขึ้น 
               3) ขั้นการตัดสินใจ (Decision-making Stage) ผู้รับนวัตกรรม พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียก่อนที่
จะตัดสินใจว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามนวัตกรรมนั้น 
               4) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Implementation Stage) ผู้รับนวัตกรรมลงมือปฏิบัติตามนวัตกรรม 
               5) ขั้นยืนยันการปฏิบัติ (Confirmation Stage) ผู้รับนวัตกรรมปฏิบัติซ้ าตามนวัตกรรมนั้น 
หลังจากได้เริ่มปฏิบัติครั้งแรกไปแล้ว 

 

 

ที่มา : http://www.slideshare.net/arvindpawar758399/lecture-1-marketing-
communications-theory 
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บทท่ี 6 

จากข้อมูลผลการทดลองสู่ค าแนะน าแก่เกษตรกร 

1. กลุ่มแนะน าร่วม (Recommendation Domain) 

 ย้อนหลังไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทดลอง แม้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาระดับชาติ
ระดับภาค ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ก็ตาม ในการทดลองนักวิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ที่ตัวแทนของ
ปัญหาเพื่อท าการทดลองค้นหาค าตอบ และจะน าค าตอบนั้นมาแนะน าเกษตรกรเพ่ือใช้แก้ปัญหาในวงกว้าง  
 ในการทดลองนักวิจัยได้ก าหนดจ านวนแปลงทดลองบนพื้นฐานความเชื่อถือได้ทางสถิติ เช่น ในงาน
ตามแผนการทดลอง ให้มี df ≥ 12 มีการทดลอง 5 แปลง เมื่อมี 4 กรรมวิธี หรือ 10 ราย เมื่อมีการ
เปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี หรือ ก าหนดจ านวนแปลงตามงบประมาณ และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น   

ปัญหาข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ คือแม้ผลการทดลองได้ผลดีในแปลงที่ร่วมทดลอง และมีความ
น่าเชื่อถือทางสถิติ แต่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ยังไม่น าผลงานวิจัยไปใช้เพราะเหตุผล 2 ประการส าคัญ คือ
นักวิจัยไม่ได้เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของปัญหาและพ้ืนที่จริง และนักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีไปในเกษตรกร
ที่มีสภาพเงื่อนไขแตกต่างจากเกษตรกรที่ท าการทดลอง 

ในความเป็นจริงแทบกล่าวได้ว่ามีเพียงเทคโนโลยีเรื่องพันธุ์พืชที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไปตาม
แนวความคิดนี้ได้ดีที่สุด และเทคโนโลยีเรื่องการใช้ปุ๋ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไปตามแนวความคิดนี้ได้น้อยที่สุด 
สังเกตได้จากเกษตรกรมักไม่ใช้ปุ๋ยตามในเอกสารแนะน า บ้างใช้ตามการเจริญเติบโตของพืช บ้างใช้ตามค า
เชิญชวนของเพ่ือนบ้านหรือบริษัท บ้างใช้ตามเงินลงทุน จึงท าให้ปัจจุบันนักวิจัยหันมาแนะน าการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินควบคู่กับการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นการแนะน าเชิงหลักการที่มีความยืดหยุ่นในการใช้
งานมากขึ้น (หากเกษตรกรมีอุปกรณ์ตรวจสอบเคมีดินประจ าบ้าน คาดว่าค าแนะน านี้จะได้รับการยอมรับ
สูง) 
 ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อจะแสดงให้เห็นความส าคัญของ “กลุ่มค าแนะน าร่วม” 1 หมายถึงกลุ่ม
เกษตรกร  ที่มีสภาพเงื่อนไขคล้ายคลึงกัน การก าหนดกลุ่มแนะน าร่วมสามารถท าได้โดยน าเงื่อนไขต่างๆมา
ซ้อนทับกันได้มากท่ีสุด คือกลุ่มค าแนะน าร่วมที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น 

 เงื่อนไขกายภาพ เช่น สภาพการใช้น้ า ปริมาณน้ าฝน กลุ่มดิน สภาพภูมิประเทศ     
 เงื่อนไขชีวภาพ เช่น พันธุ์  ปัญหาพืช คุณภาพสินค้า ลักษณะการปลูก  
 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น ฐานะ ความพร้อมในการลงทุน วัสดุอุปกรณ์ ตลาด  
 เงื่อนไขทางสังคม เช่น ลักษณะวัฒนธรรม ความเชื่อ วัตถุประสงค์ในการผลิต แรงงาน  
 
 
 
 

 1  เอกสารอ้างอิง : อารันต์ พัฒโนทัย และธนรักษ์ เมฆขยาย. 2534. จากข้อมูลผลการทดลองสูค่ าแนะน าแก่เกษตรกร. 
คู่มือการฝึกอบรมทางเศรษฐศาสตร์ CIMMYT 
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2. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อก าหนดค าแนะน า 

การวิเคราะห์งบประมาณบางส่วน1 (Partial budget) 
คือการวิเคราะห์เฉพาะงบประมาณที่ใช้เฉพาะกิจกรรมที่ท าการเปรียบเทียบ ได้แก่ ผลรวมของต้นทุนที่

ต่างกัน และผลได้สุทธิที่ต่างกัน การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม (Marginal analysis) อัตราผลตอบแทน
ส่วนเพิ่ม (Marginal rate of return) หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเพ่ิม เช่น ทุกการลงทุน 1 
บาท จะได้ผลตอบแทน 1 บาทคืน และบวกกับผลได้สุทธิอีก  2.6 บาท ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

รายการ ก าจัดด้วยแรงงานคน ใช้สารเคมี 
ผลผลิตเฉลี่ย กก./ไร่  2,000 2,400 
ผลได้รวม บาท/ไร่ 3600 4320 
ค่าสารเคมี+ค่าแรงงานพ่น  บาท/ไร่  500+100 
ค่าแรงงานก าจัดวัชพืช บาท/ไร่ 400  
รวมต้นทุนที่ต่างกัน บาท/ไร่ 400 600 
ผลได้สุทธิ  บาท/ไร่ 3200 3720 
ต้นทุนส่วนเพิ่ม  600-400=200 
ผลได้สุทธิส่วนเพิ่ม  3720-3200=520 
ผลได้สุทธิส่วนเพิ่ม/ต้นทุนส่วนเพิ่ม  520/200=2.6 
ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม  2.6x100=260 % 
กรณีมีเทคโนโลยี 2 ปัจจัย   

ก าจัดวัชพืช อัตรา
เมล็ดพันธุ์ 

ผลรวมต้นทุน
ที่ต่างกัน 

ต้นทุน
เพิ่ม 

ผลได้สุทธิ ผลได้
สุทธิเพิ่ม 

อัตราผลตอบแทน
ส่วนเพิ่ม 

1.ไม่มีการก าจัด
วัชพืช 

120 2400  10360  
 
1405 

 
 

95% 2.ไม่มีการก าจัด
วัชพืช 

160 3200 1475 10136d* 

3.ใช้สารก าจัด
วัชพืช 

120 3875  
800 

11765  
200 

 
25% 

4.ใช้สารก าจัด
วัชพืช 

160 4675 11965 

D* dominate treatment กรรมวิธีด้อยจะตดัออกจากการวิเคราะห์ (ต้นทุนสูง รายได้ต่ า) จากตารางอธิบายว่า
เกษตรกรที่ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ต่ า 120 ถ้ายอมเปลี่ยนจากการไม่ก าจัดวัชพืชมาใช้สารก าจัดวัชพืชจะท าให้
ได้ผลตอบแทนในอัตรา 95% และถ้าเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ที่สูงขึ้นอีก จะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกในอัตรา 
25% 

1  เอกสารอ้างอิง : อารันต์ พัฒโนทัย และธนรักษ์ เมฆขยาย. 2534. จากข้อมูลผลการทดลองสูค่ าแนะน าแก่เกษตรกร. 
คู่มือการฝึกอบรมทางเศรษฐศาสตร์ CIMMYT 
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การวิเคราะหอ์ัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทนุ (Benefit and Cost ratio :BCR) 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio :BCR) คือ มูลค่าปัจจุบัน (Present 
Value) ของผลประโยชน์รวม (Benefit)  หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost) เพ่ือ
ตัดสินใจว่าแต่ละโครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่  

B/C ratio     =    PV of  Benefit 
       PV of  Cost 

( B/C > 1   คุ้มค่าการลงทนุ  B/C = 1   เท่าทุน   B/C < 1   ไม่คุ้มทุน ขาดทุน ) 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใชป้ระโยชน์ที่ดิน1 (Land Equivalent Ratio : LER)  
          ใช้ส าหรับวิเคราะห์การปลูกพืชร่วม (Intercropping) 

 LER=ผลผลิตพืชชนิดที่1 เมื่อปลูกเป็นพืชร่วม +  ผลผลิตพืชชนิดที่2 เมื่อปลูกเป็นพืชร่วม + 
        ผลผลิตพืชชนิดที1่ เมื่อปลูกเป็นพืชเดี่ยว    ผลผลิตพืชชนิดที่2 เมื่อปลูกเป็นพืชเดี่ยว   
 

พืช เมื่อปลูกเป็นพืชเดี่ยว 
กก./ไร ่

เมื่อปลูกเป็นพืชร่วม 
กก./ไร ่

Partial LER 

ถั่วเขียว 100 120 120/100=1.20 
ข้าวโพด  1500 800 800/1500=0.53 
แตงกวา 3000 2500 2500/3000=0.83 
Total LER   2.56 
ความหมาย LER ถั่วเขียว 1.20  ข้าวโพด=0.53  แตงกวา=0.83  หมายถึง  
ถั่วเขียวในระบบพืชร่วม ให้ผลผลิต 120% ของการปลูกแบบเชิงเดี่ยว หรือผลผลิตการปลูกแบบ
พืชร่วม 1 ไร่ จะเท่ากับการปลูกแบบพืชเชิงเดียว 1.20 ไร่   
ข้าวโพดในระบบพืชร่วม ให้ผลผลิต 53 % ของการปลูกแบบเชิงเดี่ยว หรือผลผลิตการปลูกแบบ
พืชร่วม 1 ไร่ จะเท่ากับการปลูกแบบพืชเชิงเดียว 0.53 ไร่  
แตงกวาในระบบพืชร่วม ให้ผลผลิต 83% ของการปลูกแบบเชิงเดี่ยว หรือผลผลิตการปลูกแบบพืช
ร่วม 1 ไร่ จะเท่ากับการปลูกแบบพืชเชิงเดียว 0.83  ไร่  
Total LER =2.56  หมายถึง การปลูก ถั่วเขียว ข้าวโพด แตงกวา ร่วมกันในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะให้
ผลผลิตเท่ากับการปลูกแต่ละพืชแบบเชิงเดี่ยว รวมกัน 2.56 ไร่ (ถ่ัวเขียว 1.20 ไร่  ข้าวโพด 
0.53  ไร่  แตงกวา 0.83 ไร่) หรือการปลูกพืชร่วมสามารถลดการใช้พื้นที่ลง 156% 
 
เอกสารอ้างอิง : Cooperative extension washington state university. n.d.  Compare yield with 
Land Equivalent Ratio แหล่งสืบค้น : https://ay14-
15.moodle.wisc.edu/prod/pluginfile.php/59463/mod_resource/content/0/LERfactsheet.pdf 

 



49 

 

  

3. สถิติกับการก าหนดค าแนะน า 

 มีประเด็นที่เป็นข้อเคลือบแคลงในการสรุปผลการทดลองเมื่อพบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมีหลักการน าไปพิจารณาดังนี้ 

3.1  ในกรณีที่ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ ควรเลือกกรรมวิธีที่มีการลงทุนต่ าที่สุด 
3.2  เมื่อค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ และการค านวณอยู่ในระดับก้ ากึ่ง เช่น ค่า sig.=0.049 

หรือ 0.059 ซึ่งอาจเกิดจากความแปรปรวนที่มีมาก และควรมีการทดสอบซ้ า  
3.3  ในกรณีที่ผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ ควรวิเคราะห์งบประมาณบางส่วนประกอบการ

ตัดสินใจ 
3.4  ผลการทดลองที่ให้รายได้ไม่แตกต่างกันมากนัก ควรแนะน าวิธีที่มีความแปรแปรวนของ

รายได้น้อย โดยดูจากข้อมูลการทดลองหลายๆปี   
3.5  การใช้ผลตอบแทนขั้นต่ า (minimum returns analysis) ประกอบการให้ค าแนะน า 

ผลตอบแทนขั้นต่ า คิดจากผลตอบแทนเฉลี่ยของจ านวนแปลง 25% ที่มีผลผลิตต่ าสุด เช่นมี
แปลงทดลองทั้งหมด 20 แปลง ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 526 เมื่อเรียงล าดับผลตอบแทน 
พบว่า 5 แปลงสุดท้ายมีผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 244 หมายความว่าในสถานการณ์ที่แย่
ที่สุด กรรมวิธีดังกล่าวยังให้ผลตอบแทน 244 บาท ขณะที่อีกกรรมวิธีให้ผลตอบแทน 200 
บาท กรรมวิธีแรกจึงเหมาะสมที่จะแนะน า    

3.6  ราคาที่น ามาค านวณควรเป็นราคาที่แปลงเกษตรกร ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริง 
3.7  การทดลองที่จัดการโดยนักวิจัย ควรใช้ตัวเลขผลผลิตที่ปรับแล้ว (adjust yield) เนื่องจาก

ในความเป็นจริงเกษตรกรจะได้ผลผลิตน้อยกว่าที่นักวิจัยค านวณ ทั้งนี้เกิดจากความ
คลาดเคลื่อนของผลผลิตจริงและผลผลิตที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนมีปัจจัยเรื่องสภาพ
พ้ืนที่และการจัดการ ระดับการปรับที่นิยมใช้ 5-30% หรือใช้อัตราความแตกต่างระหว่าง
สถานที่ทดลอง 

 

  
 

เอกสารอ้างอิง : อารันต์ พัฒโนทัย และธนรักษ์ เมฆขยาย. 2534. จากข้อมูลผลการทดลองสู่ค าแนะน าแก่เกษตรกรคู่มือ
การฝึกอบรมทางเศรษฐศาสตร์ CIMMYT
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บทท่ี 7 

กรณีตัวอย่าง งานวิจัยพัฒนาและทดสอบในพื้นที่เกษตรกร 
การน าเสนอกรณีตัวอย่างงานวิจัยพัฒนาและทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกร จากงานวิจัยดีเด่น มีข้อแนะน า

ส าหรับการศึกษาเพ่ือเป็นการเรียนรู้ในประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 

๑. ความเชื่อมโยงของการวิจัย ชื่อเรื่อง ความจ าเป็น ประเด็นปัญหา และวัตถุประสงค์การวิจัย 
๒. ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการด าเนินงาน  
๓. องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวความคิด ที่น ามาใช้ในการวิจัย  
๔. การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติ  
๕. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
๖. ผลการทดลอง องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีที่ได้ค้นพบ 
๗. การขยายผล การน าไปใช้ประโยชน์ และเงื่อนไข  
๘. ลักษณะการเขียนรายงานฉบับเต็ม 
 

กรณีตัวอย่างมีดังนี้ 

งานวิจัยดีเด่น สาขาพัฒนางานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (เฉพาะงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร) 

ปี 2550 การพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ปี 2551 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดภาคใต้ 

                       ตอนล่าง 
ปี 2552 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ปี 2553 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม 
ปี 2554 วิจัยและพัฒนาการผลิตฟูาทะลายโจรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 
ปี 2555 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายพืชไร่พันธุ์ดีสู่เกษตรกร 
ปี 2556 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
ปี 2557 การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตหอมแดงคุณภาพ 

 
งานวิจัยดีเด่น ประเภทงานบริการวิชาการ  
ปี 2554  การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง : สี่คิ้วโมเดล  
 
 
(หมายเหตุ เนื้อหาบางส่วนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับ เนื่องการจากจัดรูปเล่มของ
หนังสือ โปรดศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารต้นฉบับ) 


