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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ระดบัความรู้ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเกษตรกร
ผูป้ลูกขา้วกลุ่มจงัหวดัอีสานตอนใตท่ี้มีต่อโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร อิทธิพล ของความรู้
ความเขา้ใจและปริมาณข่าวสารท่ีไดรั้บท่ีมีต่อความ คิดเห็นของเกษตรกร และปัญหา อุปสรรค  
ขอ้เสนอแนะของเกษตรกร  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีข้ึนทะเบียนโครงการประกนั
รายไดเ้กษตร  ปี 2553 /54 กลุ่มจงัหวดัอีสานตอนใต ้ จ านวน 725 ราย เม่ือ 12-22 ตุลาคม 2553 
ในช่วงการประชาคม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติเชิงพรรณนาและ การถดถอยพหุ 

ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ โครงการประกนัรายได้ อยูร่ะดบัปานกลาง 
โดยมีปริมาณการรับรู้ข่าวสาร  อยู่ระดบัปริมาณนอ้ย จากแหล่งข่าวสาร 3 แหล่ง คือ เกษตรต าบล 
ก านนั /ผูใ้หญ่บา้น และ เจา้หนา้ท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ตามล าดบั ความคิด เห็น
เกษตรกรมีต่อโครงการ อยูร่ะดบัเห็นดว้ย ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรดา้นการท าสัญญาประกนั
กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ปริมาณข่าวสารท่ีไดรั้บ  มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็น อยา่งมีนยัส าคญั  เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัโครงการ น้ีและเป็นโครงการท่ีดีและอยาก
ใหมี้ต่อไปเร่ือย ๆ เพราะเกษตรกรไดรั้บ ประโยชน์ ทัว่ถึง  ท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน ปัญหาท่ีพบ คือ
เกษตรกรไม่ชดัเจนวนัใชสิ้ทธิ ท่ีเกิดประโยชน์ท่ีสุด ซ่ึงอา้งอิงกบั ราคากลางอา้งอิงท่ีประกาศทุก
สัปดาห์  แต่เกษตรกรขาดการ ติดตามข่าวสาร ดงันั้นเสนอแนะใหก้ าหนดกฎ ระเบียบท่ีชดัเจน จดั
อบรมเจา้หนา้ท่ี และเกษตรกรเพื่อใหมี้ ความรู้ความเขา้ใจ อยา่งแทจ้ริง เพิ่มช่องทางประชาสัมพนัธ์
และก าหนดจุดแสดงขอ้มูลข่าวสารท่ีเกษตรกรจะเห็นไดช้ดัเจนอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อเป็นแนวทางการ
ตดัสินใจของเกษตรกร 
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis   Cognition and the Opinion of rice farmer on Income Guarantee 
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Technology) 

Year 2013 

 

 

The objectives of this study were level of cognition and the Opinion of rice farmers,  
influence of cognition and amount of information that farmers receive have affect for opinion 

them, problems and suggestions of rice farmers regarding Income Guarantee Scheme in The 

Southern Isan provinces groups. The selected samples are 725 farmers who were participated in 

the Income Guarantee Scheme in 2010/2011, Round 1 in The Southern Isan provinces groups. 

The data were collected on 12-22 October 2010, was the community registrations of a project by 

725 questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics with the frequency, percentage 

and inferential statistics with multiple regression. 

The results of the study of  farmers' cognition are moderate and least amount of 
information from ordinal 3 information sources are Agricultural Extension Officer, Subdistrict 

Headman / Village Headman, officer of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Rice 

farmers’ opinion are agree with income guarantee scheme. Amount of information have influence 

the opinions of farmers, significantly. The results indicated that rice farmers' opinions of income 

guarantee scheme was the good project that should have been continually proceed. This project 

can prevent the corruption of false registration by others. Those farmers agreed that by joining the 

project, because the farmers to earn more profits and get better lives. Problems found in this 

project that rice farmers had not clear most benefit day for income guarantee contact with Bank 
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for Agriculture and Agricultural Cooperatives which refer from cost estimate that government 
announced every week but farmer are not interested. So, suggested to solve this problem that the 
rules and regulations should have been clearly specified, training officers and farmers to truly 
understand for project. The public relations information should have been operated efficiently and 
always should have point clearly declared for farmers to guide the decisions of rice farmers on 
income guarantee scheme in The Southern Isan province groups. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์ เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วกลุ่มจงัหวดั
อีสานตอนใตท่ี้มีต่อโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร ส าเร็จลุล่วง ไดเ้น่ืองมาจากไดรั้บความกรุณา
และช่วยเหลือ เป็นอยา่งดียิง่จากรองศาสตราจารย ์ดร . เดือนเพญ็ ธีรวรรณววิฒัน์  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์  ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้  าปรึกษา  ขอ้ช้ีแนะ  ขอ้คิดเห็น  และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง    
อนัเป็นประโยชน์ในการท าวทิยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน และขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ปรีชา 
วจิิตรธรรมรส  อาจารยท่ี์ปรึกษาและตรวจสอบวทิยานิพนธ์  รวมทั้ง ดร . ไชยยงค ์มงคลกิจงาม จาก 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี ท่ีไดก้รุณาให้
ค  าแนะน าพิจารณาวทิยานิพนธ์ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  เกษตรกรทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
รวมทั้งเจา้หนา้ท่ี ทุกท่านท่ี ใหค้วามช่วยเหลือ  และอ านวยความสะดวกในการ เก็บรวบรวม ขอ้มูล 
โดยเฉพาะ นายพิทกัษ ์เสาวโค (นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการอ าเภอเมืองสุรินทร์ ) ท่ีเป็น
ผูป้ระสานงานการเก็บขอ้มูลในทุกจงัหวดั และขอขอบคุณนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
3 ท่าน นายวลิาส อนนัตภูมิ (อ าเภอเมืองยโสธร) นายสมจิตร รังกลาง (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) นายเจิมจุล 
สิทธิเวช (อ าเภอหว้ยแถลง นครราชสีมา ) เจา้พนกังานการเกษตรช านาญงาน 2 ท่าน นายสมาน       
มาจนัทึก  (อ าเภอ  เดชอุดม อุบลราชธานี ) นายพิทกัษ ์อ่อนนวล  (อ าเภอช านิ บุรีรัมย์ ) นกัวชิาการ
ส่งเสริมการเกษตร 2 ท่าน นายปรัชญา สุทนต ์ (อ าเภอหว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ ) นางสาวธมลวรรณ 
กาลวบิูลย ์(อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ) ท่ีอ  านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี และขอขอบคุณ
นายสกนธ์ อาภรณ์ ท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูลโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร จากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  กรุงเทพมหานคร  ท่ีท  าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน  และ
ขอขอบพระคุณ  เจา้หนา้ท่ีคณะสถิติประยกุตทุ์กท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ในการศึกษาคร้ังน้ีอยา่งดี  
รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนท่ีรักทุกคน ส าหรับก าลงัใจและความช่วยเหลือตลอดมา 

ทา้ยสุดน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวทิยานิพนธ์ 
ฉบบัน้ี แด่บุพการีผูใ้หก้  าเนิด  คณาจารย์ทุกท่านผูป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้  ส่งเสริม สนบัสนุนและ
เป็นก าลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญั จนท าใหก้ารศึกษาน้ีประสบความส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
 

                                                                                       นงณพร  ทบัทิมทวโีชค 
                                                                                        กนัยายน 2556 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว หรือชาวนา เป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัต่อภาคการผลิตของประเทศไทย 
โดยมีสัดส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณร้อยละ 59 ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งประเทศ  และมีครัวเรือนท่ี
ประกอบอาชีพเพาะปลูกขา้วประมาณ  3.7 ลา้นครัวเรือน  กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง  ๆ ทัว่ประเทศ   
มีปริมาณผลผลิตต่อปีเฉล่ีย 32 ลา้นตนัขา้วเปลือก (ประมาณ 20 ลา้นตนัขา้วสาร) โดยร้อยละ 55 นั้น
ใชภ้ายในประเทศ และส่วนท่ีเหลือส่งออก เช่น ปี 2552/53 ส่งออกเฉล่ีย 8.5 ลา้นตนัขา้วสาร มูลค่า
กวา่ 159,543 ลา้นบาท (อตัราแลกเปล่ียน 31.49 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ) โดยคิดเป็นร้อยละ 28.79 ของ
ส่วนแบ่งการตลาดการคา้ขา้วของโลก และเป็นอนัดบั 1 ผูส่้งออกขา้วของโลก (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร , 2553: 12-10) ดงันั้นการเพาะปลูกขา้วจึงเป็นทั้งแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายไดข้อง
เกษตรกรไทย อาชีพ ชาวนาจึงมีความส าคญัต่อภาคการเกษตรของประเทศ แต่ทุกฤดูกาลของการ
เพาะปลูก ขา้วมกัมีปัจจยัเส่ียงสูง ทั้งดา้นภยัธรรมชาติ และปริมาณผลผลิต เพราะเป็นสินคา้ท่ีมีเวลา
จ ากดัโดยเฉพาะช่วงเก็บเก่ียวปลายปีท่ีมกัมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกนัเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
ช่วงดงักล่าวเป็นช่วงท่ีขา้วราคาตกต ่าท่ีสุด จึงถือวา่เกษตรกรมีความเส่ียงสูงมาก  

เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว รัฐบาลจึงตอ้งเขา้ไปแทรกแซง ราคาผลผลิต  โดยน านโยบายดา้นราคา 
(Price policy) มาใช้ก าหนดราคาใหม่ และแนวทางการประกนัราคาขั้นต ่า  (Minimum price level) 
ภายใตช่ื้อ “โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ” ท่ีเกือบทุกรัฐบาลเลือกใช ้ตั้งแต่ ปี 2524/25 เป็นตน้มา 
โดยมีหลกัการเหมือนการรับจ าน าส่ิงของทัว่ไป นัน่คือ รัฐบาลจะก าหนดราคารับจ าน าไวต้  ่ากวา่
ราคาตลาดเล็กนอ้ย เม่ือ เกษตรกร ท่ีเขา้ร่วมโครงการ น าผลผลิตมาจ าน าไวก้บัโรงสีท่ีร่วมโครงการ  
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  (ส่ีเดือน) หากราคาในตลาดสูงกวา่ ราคาท่ีจ าน าไว้ เกษตรกรสามารถ     
ไถ่ถอนคืน และน าผลผลิตไป ขายในตลาดได ้ แต่หากไม่ไถ่ถอนคืนในระยะเวลาท่ีก าหนด  ผลผลิต
ดงักล่าวจะตกเป็นของรัฐบาล  

ปีการผลิต 2543 โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกปรับเปล่ียนหลกัการและเจตนา รมณ์ไปจากเดิม 
โดยก าหนดราคารับจ าน าสูงกวา่ราคาตลาดและขยายโครงการใหญ่ข้ึน เกษตรกรจึงน าผลผลิตมาเขา้
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ร่วมโครงการเป็นจ านวนมากและไม่ไถ่ถอนผลผลิตคืน ส่งผลให้รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บ

รักษาผลผลิต และยังระบายข้าวได้ล่าช้า ส่งผลให้คุณภาพข้าวด้อยลง ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นภาวะ 

การซื้อแพงขายถูก อีกทั้งผลประโยชน์ยังตกแก่ชาวนาฐานะร ่ารวยหรือชาวนาในเขตชลประทาน 

ประมาณ 1 ล้านครัวเรือนเท่านั้น และขั้นตอนการด าเนินงานยังเปิดช่องให้ง่ายต่อการทุจริตด้วย  

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงได้ปรับเปล่ียนแนวทางการแทรกแซงราคา

ผลผลิตด้วยการประกันราคาขั้นต ่าแนวทางใหม่ โดยรัฐบาลมิได้รับซื้อผลผลิต แต่จ่ายเงินอุดหนุน

การผลิตให้แก่เกษตรกรแทน ภายใต้ช่ือว่า “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว” โดยเริ่ม   

ปีการผลิต 2552/53  มีหลักการคือ แต่ละรอบการผลิต รัฐบาลจะประกาศราคาประกันข้าวเปลือก 

ทุกชนิดไว้สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย (หอมมะลิ หอมจังหวัด หอมประทุม ข้าวจ้าว และข้าวเหนียว) 

ทุกสัปดาห์ระหว่างด าเนินโครงการ จะประกาศราคากลางอ้างอิงเพื่อใช้เป็นราคากลางส าหรับซื้อ

ขายข้าวเปลือก และเป็นตัวเลขเพ่ือใช้ค านวณเงินชดเชยรายได้ กรณีท่ีราคากลางอ้างอิงต ่ากว่าราคา

ประกัน (ส่วนต่างระหว่างราคากลางอ้างอิงกับราคาประกัน) โดยมีหลักการคือถ้าช่วงใดราคากลาง

อ้างอิงต ่ากว่าราคาตลาด จะขายข้าวจะได้ราคาต ่า แต่ได้รับส่วนต่างชดเชยรายได้ และถ้าช่วงใดราคา

กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาตลาด จะขายข้าวได้ราคาสูง แต่ไม่ได้รับส่วนต่างชดเชยรายได้ จึงเห็นได้ว่า

โครงการประกันรายได้เกษตรกรนี้ มีเจตนารมณ์และหลักการต่างไปจากโครงการรับจ าน า

ข้าวเปลือกเดิม ความรู้ความเข้าใจและการติดตามข่าวสารจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นเพื่อให้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประโยชน์สูงสุด  

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร 

ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีสัดส่วนของพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณร้อยละ 

30.32 ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งประเทศ มีจ านวนประชากรเฉล่ีย ร้อยละ 16.97 ของประเทศ และยัง

เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพสูงของประเทศท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลก แต่ด้วย

ลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีเป็นท่ีราบสูง แห้งแล้ง และห่างไกลแหล่งน ้า จึง

ท าให้ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี (รอบท่ี 1) ได้เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป ด้วยการใช้

น ้าฝน นิยมใช้ข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ แต่ก็มีส่วนน้อยท่ีปลูกข้าวนาปรัง (รอบท่ี 2) โดยเริ่มตั้งแต่

เดือน ม.ค. เป็นต้นไป ซ่ึงจะมีเฉพาะในเขตชลประทานเท่านั้น นิยมใช้พันธ์ข้าวเจ้าทั่วไป และส่วน

ใหญ่ก็เป็นเกษตรกรกลุ่มเดียวกับท่ีปลูกข้าวในนาปีด้วย  

จะเห็นว่า จ านวนเกษตรกรและพื้นท่ีการเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้นั้น เฉล่ียเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ แต่ข้อมูลจากส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2552 กลับมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี ประมาณ 29,174–36,681 บาท ยกเว้น จังหวัด

นครราชสีมา ประมาณ 54,362 บาท (วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์, 2553: 438-459) ซ่ึง 5 ใน 8 จังหวัดนั้น 
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มีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีต ่าเป็น 10 อันดับของประเทศ อีกทั้งการด าเนินโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี 2552/53 ท่ีผ่านมานั้น พบปัญหาของการด าเนินโครงการหลายประการ 

จนกระทั่งคณะติดตามการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้การสนใจเป็นพิเศษ 

และผลการด าเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ซ่ึงเป็น

ปีแรก ปี 2552/53 รายละเอียดตารางท่ี 1.1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1.1  ผลการด าเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร (ข้าวเปลือก) ปี 2552/53            

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ จาก ธ.ก.ส. ข้อมูลสะสมถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553    

 

รายช่ือ 

จังหวัดอีสานตอนใต้ 

ประชากรรวม 

(คน) 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

รอบที่ 1 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

รอบที่ 2 

จ านวนที่ผ่าน 

ประชาคม (ราย) 
ร้อยละ ล าดับ 

จ านวนที่ผ่าน 

ประชาคม (ราย) 
ร้อยละ 

ศรีสะเกษ 1,446,345 198,659 5.82 1 36,800 4.48 

นครราชสีมา 2,571,292 189,888 5.57 2 16,196 1.97 

อุบลราชธานี 1,803,754 186,618 5.47 3 18,858 2.30 

สุรินทร์ 1,377,827 161,489 4.73 6 13,416 1.63 

บุรีรัมย์ 1,546,784 152,600 4.47 7 13,477 1.64 

ชัยภูมิ 1,125,166 104,077 3.05 11 21,389 2.60 

ยโสธร 539,134 71,387 2.09 17 13,251 1.61 

อ านาจเจริญ 370,804 53,301 1.56 20 1,198 0.15 

รวม 10,781,106 1,118,019 32.77  134,585 16.39 

รวมท้ังประเทศ 63,525,062 3,411,835 100.00  821,227 100.00 

อัตราส่วนต่อ

ประเทศ 

16.97 32.77 100.00  16.39 2.87 

 

แหล่งที่มา:  กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553 ข.  

 

จากตารางท่ี 1.1  จะเห็นว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ มีอัตราส่วนของ

ประชากรต่อประเทศประมาณร้อยละ 16.97 และมีอัตราส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบท่ี 1 ต่อ

ประเทศ ประมาณร้อยละ 32.77 และมีอัตราส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบท่ี 2 ต่อประเทศ 
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ประมาณร้อยละ 16.39 โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบท่ี 2 นั้น เป็นกลุ่มเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

รอบท่ี 1  

ส าหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ท่ีก าลังเข้าสู่การด าเนินโครงการเป็นปีท่ี 2 

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสม สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของ

ชาวนาท่ีเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอน

ใต้ ซ่ึงมีอัตราส่วน 1 ใน 3 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อประเทศ จึงมีความน่าสนใจท่ีจะศึกษาผลของ

ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารท่ีได้รับท่ีมี

ต่อความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้   

 

1.2  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

1.2.1  ระดับความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสาน

ตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

1.2.2  อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารท่ีได้รับท่ีมีต่อความคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ 

1.2.3  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร  

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 

การวิจัยนี้ครอบคลุมฤดูการผลิตปี 2553/54 ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ 

 

1.3.1  รูปแบบและวิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ 

ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ 

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และยโสธร 
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1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้    

ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ท่ีขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 ข้าวนาปี (รอบท่ี 1)     

ตามบัญชีรายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1,118,019 ราย 

 

1.3.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีมีต่อของโครงการ

ประกันรายได้นั้นครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ด้านการ

ด าเนินโครงการ ด้านการขึ้นทะเบียนการประชาคม และการออกใบรับรองเกษตรกร และด้านการ

ท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.  

 

1.4  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 

1.4.1  เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก-

ข้าว สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทางแก้ไขในส่วนท่ีบกพร่อง 

อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป 

1.4.2  เพื่อเป็นสารสนเทศให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของเกษตรกร  

ผู้ปลูกข้าว เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

ของเกษตรกร 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษา เร่ือง “ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร” นี้ ผู้วิจัยใช้แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการก าหนดกรอบในการศึกษาในครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

2.1  ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็น 

 

 2.1.1   ความหมาย 

ความรู้ (Knowledge) เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truths) กฎเกณฑ์และรายละเอียด 

ท่ีเกิดจากการได้ยิน ได้ฟัง ท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า ทักษะหรือประสบการณ์    

ท่ีได้รับมา ความรู้จัดเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญต่อมนุษย์  

ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถท่ีสูงกว่าความรู้ เป็นการแปลความ ตีความ 

หรือการขยายความ ความรู้ท่ีได้รับมา และสะสมสิ่งท่ีเพิ่มเติมนี้ไว้เพ่ือท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

ความรู้ความเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถน าความรู้ท่ีเพิ่มเติมนี้ ไปใช้ดัดแปลง

ให้เหมาะสมส าหรับน าไปใช้อธิบายเปรียบเทียบในเร่ืองนั้น ๆ ดัดแปลงหรือน าไปใช้ในสถานการณ์

จริงได้อย่างมีเหตุผล สิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คือการศึกษาและสิ่งแวดล้อมในสังคม ซ่ึง

จะต้องมีแหล่งให้ความรู้ หรือแหล่งข่าว ผลของความรู้ความเข้าใจนั้นจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและแหล่งความรู้ท่ีได้รับมา ดังนั้นกระบวนการเกิดความรู้ความเข้าใจจึงสัมพันธ์

กับความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล เป็นกระบวนการภายใน  ท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ของบุคคล จึงสรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการเข้าใจรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ 

ท่ีบุคคลได้สะสมไว้มาจากแหล่งให้ความรู้หรือแหล่งข่าว หลังจากท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเร่ืองนั้น 

 ๆแล้ว ผลของความรู้ความเข้าใจอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับบุคคล และแหล่ง

ความรู้ท่ีได้รับมา  

ความคิดเห็น (Opinion) เป็นกระบวนการต่อเน่ืองของความรู้ความเข้าใจหลังจากบุคคล

ได้รับข่าวสาร และแสดงออกถึงความเช่ือ ความรู้สึก ด้วยการพูดหรือการเขียน ท่ีสะท้อนความในใจ 
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ในลักษณะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ อาจมีความโน้มเอียงท่ีไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริง

หรืออาจเป็นข้อเท็จจริงบางอย่างก็ได้ และผลของความคิดเห็นจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่

กับบุคคลนั้น ๆ และแหล่งความรู้ท่ีได้รับมา และส่วนใหญ่แล้วความคิดเห็นมักเกี่ยวกับค าถามใน

ปัจจุบันท่ีสามารถจะเปล่ียนแปลงไปได้ตามกาลเวลาหรือสถานการณ์ท่ีแปรเปล่ียนไป แต่สามารถ

แสดงเหตุผล สังเกตและวัดได้ ถึงแม้จะไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติท่ีต้องอาศัยความพร้อมของบุคคล 

เป็นส าคัญ สรุปความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น แสดงรายละเอียดภาพท่ี 1.1  

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น  

 

ถึงแม้ว่าความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นข้างต้นจะมีความสัมพันธ์กัน แต่ผลของความ

คิดเห็นจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น และแหล่งความรู้ท่ีได้รับมา จึงสรุปได้ว่า 

ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล มาจาก 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) พันธุกรรม หรือ สรีระ 

เช่น อายุ เพศ  2) ประสบการณ์ตรงของบุคคล เช่น การศึกษา ทักษะหรืออาชีพท่ีบุคคลได้พบเห็น 

หรือประสบเหตุการณ์ด้วยตนเอง 3) อิทธิพลจากครอบครัวหรือผู้ปกครอง 4) ความคิดเห็นของกลุ่ม  

5) ส่ือมวลชน ได้แก่ ส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ ล้วนเป็นปัจจัยท่ีกระทบต่อ

ความคิดเห็นของบุคคล สรุปได้ว่าความรู้ความเข้าใจและความคิดข้างต้น ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อความคิดเห็น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 

ปริมาณผลผลิต ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ ความรู้ความเข้าใจ และปริมาณข่าวสารท่ีเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ได้รับ ในปีการผลิต 2553/54   

 

2.1.2   การวัดวัดความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น 

2.1.2.1   การวัดความรู้ความเข้าใจและมาตรท่ีใช้ในการวัด 

การวัดความรู้ความเข้าใจ เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเร่ืองราวข้อเท็จจริง 

หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับมา โดยใช้มาตรวัดต่าง ๆ มาตรวจสอบความรู้ ซ่ึงการวัดความรู้

ความเข้าใจนั้นส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบ ซ่ึงแบบทดสอบนี้เป็นเคร่ืองมือประเภทข้อเขียนท่ีนิยม

ใช้กันทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบอัตนัยหรือแบบความเรียง ซ่ึงให้เขียนตอบเป็น

ข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน 1-2 บรรทัด หรือเป็นข้อ ๆ ตามความเหมาะสม และแบบปรนัย ซ่ึงแบ่งเป็น 4 

ทัศนคติ ความเข้าใจ ความรู้ ความคิดเห็น 



8 
 

ชนิด คือ แบบเติมค า แบบถูก-ผิด แบบจับคู่ และแบบเลือกตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเลือกตอบ

นั้น เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เน่ืองจากสามารถวัดได้ครอบคลุม

จุดประสงค์และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน โดยจะมีส่วนข้อค าถามและตัวเลือกท่ีเป็นตัวถูกและ

ตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง โดยค าถามวัดความรู้ความเข้าใจ แบ่งออก เป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1) ถามความรู้ในเนื้อเร่ือง เป็นการถามรายละเอียดเนื้อหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

ของเร่ืองราวทั้งหลาย ประกอบด้วยค าถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศัพท์ นิยม กฎ ความจริง หรือ

รายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ  

2) ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ตาม

แบบแผน ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบัติงานทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดับขั้น 

แนวโน้มการจัดประเภทและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

3) ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุป หรือ

หลักการของเร่ืองท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลัก 

หรือหัวใจของเนื้อหานั้น 

จากการวัดความรู้ความเข้าใจดังกล่าว สรุปได้ว่า การวัดความรู้ความเข้าใจ ท าได้โดย 

ให้บุคคลระลึกถึงความจ าในเร่ืองนั้น ๆ ออกมา โดยใช้แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และในการศึกษานี้ 

ก าหนดการวัดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ในตอนท่ี 3 โดยสอบถามความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อเท็จจริง วิธีการด าเนินการ และความรู้

รวบยอดของโครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 

15 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ด้านการด าเนินโครงการ ด้าน

การขึ้นทะเบียน ประชาคม และการออกใบรับรองเกษตรกร ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.  

2.1.2.2  การวัดความคิดเห็นและมาตรท่ีใช้ในการวัด 

การวัดความคิดเห็น เป็นการส ารวจความคิดเห็น ทัศนะหรือมุมมองของบุคคลท่ีมี

ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เป็นการแสดงออกท่ีเกิดจากความรู้สึกภายใน ซ่ึงแต่ละคนสามารถท่ีจะแสดง

ออกมาได้หลายวิธี เช่น การพูด การเขียน และการส ารวจความคิดเห็นนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อ

การวางแผนนโยบาย ซ่ึงการรับฟังความคิดเห็นจะท าให้ทราบกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง สามารถท าให้การด าเนินงานนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง ซ่ึง

การวัดความคิดเห็นสามารถท าได้หลายวิธี แต่ท่ีนิยมคือ การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

โดยแสดงให้เห็นถึงจ านวนร้อยละของค าตอบในแต่ละข้อความ เพราะจะท าให้เห็นลักษณะของ

ความคิดเห็นว่าจะออกมาเช่นไรในอันท่ีจะด าเนินการต่อไป และ การวัดความคิดเห็นจะต้องระบุให้

ผู้ตอบ ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีก าหนดไว้ โดยท่ีแบบสอบถามประเภทนี้นิยม
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สร้างตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert) ช่ือมาตรวัด Liker’s Scale ซ่ึงพัฒนามาจากของเธอร์สโตน 

(Thurstone) ซ่ึงการวัดความคิดเห็นดังกล่าว มีประโยชน์ด้านการท านายพฤติกรรมของบุคคลหรือ

ของกลุ่มบุคคล (ปิยาณี เจริญศิริ, 2546: 10) การใช้แบบสอบถามส าหรับวัดความคิดเห็นของลิเคิร์ท 

ล าดับขั้นตอนโดยจากการรวบรวมหรือการเรียบเรียงข้อความท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็น จะต้องระบุให้

ผู้ตอบ ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีก าหนดให้ ซ่ึงข้อความแต่ละข้อความจะมี

ความคิดเห็นเลือกตอบเป็น5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนการให้คะแนนขึ้นอยู่กับข้อความว่า เป็นข้อความเชิงบวก (Positive) ให้

คะแนนตามล าดับโดยเริ่มจากเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง คือ  5 4 3 2 1 และหรือข้อความเชิงลบ 

(Negative) ให้คะแนนตามล าดับ โดยเริ่มจากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ 5 4 3 2 1 การวัดความคิดเห็น

โดยทั่วไป จะต้องมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 อย่าง คือ 1) บุคคลท่ีจะถูกวัด 2) สิ่งเร้า (แบบสอบถาม

เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจจะเป็นเหตุการณ์หรือโครงการใด ๆ ) และ 3) การตอบสนอง (ความ

คิดเห็นของบุคคลท่ีถูกวัดในขณะนั้น) (เบสท์ Best . 1977 : 171) และการวัดความคิดเห็น มีวิธีการ

วัด 2 วิธีหลัก (นีออน พิณประดิษฐ์, 2541: 136-140) คือ 1) การรายงานตนเอง เป็นการวัดความ

คิดเห็นโดยวิธีการให้ผู้ถูกวัดรายงานตนเองถึงความรู้สึกท่าทีต่อสิ่งนั้น ๆ อาจเป็นไปในรูปทางบวก

และทางลบก็ได้ และ 2) การสังเกตพฤติกรรม เป็นการสังเกตพฤติกรรมภายนอกของบุคคล เป็นอีก

วิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้ราบถึงความคิดของบุคคลได้ ซ่ึงอาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 

เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายเพิ่มเติม 

จากการวัดความคิดเห็นสรุปได้ว่า การวัดความคิดเห็นจะต้องมีองค์ประกอบหลัก อยู่ 

3 ประการ คือ บุคคลท่ีจะถูกวัด สิ่งเร้า และการตอบสนอง ส่วนเคร่ืองมือท่ีจะใช้วัดมีอยู่หลายอย่าง

ขึ้นอยู่กับวิธีการวัด เช่น การใช้แบบสอบถาม ท่ีเรียกว่า การรายงานตนเอง จะสามารถเก็บข้อมูลได้

จากคนกลุ่มใหญ่ และการสัมภาษณ์ เพื่อให้บุคคลแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ 

เพราะฉะนั้นการวัดความคิดเห็นจึงควรใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน เพื่อช่วยเสริมข้อบกพร่องในวิธี

ใดวิธีหน่ึงเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

 

2.2  นโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐในตลาดข้าวเปลือก 

 

 2.2.1  นโยบายการแทรกแซงกลไกราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล 

 เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพผู้ปลูกข้าว ดังนั้นเม่ือถึงช่วงของ

การเก็บเกี่ยวท่ีส่วนใหญ่จะเป็นปลายปี จึงมีปริมาณผลผลิตออกสู่ท้องตลาดพร้อม ๆ กันจ านวนมาก 

และมักจะเป็นช่วงเวลาท่ีเกษตรกรถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือโรงสี ในกรณีเช่นนี้รัฐบาล
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จึงจ าเป็นต้องน านโยบายด้านราคา (Price policy) เข้าไปรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยการสร้างอุป

สงค์เทียมเพื่อดูดซับข้าวออกไปจากตลาดชั่วระยะเวลาหน่ึง แล้วค่อยระบายข้าวออกมาเม่ือพ้นฤดู

เก็บเกี่ยวแล้ว ซ่ึงมาตรการท่ีใช้มักจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2524 และการด าเนินนโยบายด้านราคาข้าวเปลือกของรัฐในช่วง

สองทศวรรษท่ีผ่านมานั้น นโยบายด้านราคาท่ีใช้แทรกแซงราคาข้าวนั้นมีหลายแนวทาง โดยทั่วไป

จะใช้แนวทางการประกันราคาขั้นต ่า (Minimum price level) ซ่ึงรัฐบาลจะเข้าไปก าหนดราคาข้าว

ให้สูงกว่าระดับราคาดุลยภาพท่ีเป็นอยู่ โดยมี 2 แนวทาง ได้แก่  

2.2.1.1 การประกันราคาขั้นต ่าโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานส่วนเกิน นั่นคือการท่ี

รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมราคา ไม่ให้มีการซื้อสินค้าต ่ากว่าราคาท่ีก าหนด หากมีเกษตรกรท่ีไม่

สามารถขายผลิตผลในราคาประกันได้ รัฐบาลก็จะเป็นผู้รับซื้อเอาไว้เอง แนวทางดังกล่าวสามารถ

ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายเทียบเคียงได้กับ “มาตรการรับซื้อผลผลิตอุปทานส่วนเกิน” ซ่ึง

เป็นรูปแบบหน่ึงของการให้เงินกู้ เรียกว่า “การให้กู้เพื่อเก็บรักษาพืชผล (Storage Loan)” และท่ีผ่าน

มา ใช้ช่ือว่า โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ใช้ตั้งแต่ปี 2524/25 - 2551/52  

2.2.1.2 การประกันราคาขั้นต ่าโดยรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร นั่นคือ

รัฐบาลจะก าหนดราคาประกันขั้นต ่าไว้ แล้วปล่อยให้มีการซื้อขายสินค้าตามกลไกราคาในตลาด 

และหากช่วงเวลาใดราคาในตลาดต ่ากว่าราคาท่ีประกันไว้ และเกษตรกรขายผลิตผลในช่วงดังกล่าว

รัฐบาลก็จะจ่ายเงินชดเชยเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดให้เกษตรกร แนวทาง

ดังกล่าวสามารถใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายเทียบเคียงได้กับ “มาตรการจ่ายเงินอุดหนุนให้

เกษตรกร” ซ่ึงนี้ท่ีผ่านมานั้น ใช้ช่ือว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเริ่มปีการ

ผลิต 2552/53 และเหตุผลท่ีรัฐบาลของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยกเลิกโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก

นั้น เน่ืองมาจากผลกระทบซ่ึงเป็นปัญหาในหลายประการ อีกทั้งคาดการณ์ว่าในระยะยาวปัญหา

เหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดและเศรษฐกิจข้าวไทยทั้งระบบ และถึงแม้ว่าโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น จะมีหลักการประกันราคาขั้นต ่า เหมือนกับโครงการรับจ าน า

ข้าวเปลือก แต่มีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

 

2.2.2  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 

2.2.2.1  หลักการและเหตุผล 

เหตุผลท่ีรัฐบาลของนายกอภิสิทธิ เวชชาชีวะยกเลิกโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

เน่ืองจากทุกปีรัฐบาลมีภาวะของการขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาผลผลิตเป็นจ านวนมาก 

รวมถึงการทุจริต จนกระทั่งกลางปี 2552 จึงเห็นชอบให้ปรับเปล่ียนการช่วยเหลือเกษตรกรใหม่ 
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ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เสนอ เริ่มปีการผลิต 2552/53 โดยครอบคลุมพืช

เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวใช้ช่ือว่า โครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นลักษณะการประกันความเส่ียงด้านราคา ซ่ึงแนวทางนี้จะช่วยให้เกษตรกร

วางแผนและตัดสินใจลงทุนได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะประสบปัญหาราคาตกต ่าหรือขาดทุน และยัง

ยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เหมาะสม พร้อมกับสร้างความมั่นคงการประกอบอาชีพ

อีกด้วย ซ่ึงแนวทางนี้จะค านวณจากต้นทุนการผลิตบวกก าไรท่ีเกษตรกรควรจะได้รับ โดยสามารถ

จะช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะมีผู้ใดมาสวมสิทธิ์ เพราะ ธ.ก.ส. จะ

เป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง อีกทั้งปัญหาการบริหารจัดการของรัฐก็จะหมดไป ไม่ต้องเสียค่าเช่า

โรงสี/โกดัง ไม่ต้องเสียเงินแปรรูป และไม่ต้องพยายามผลักดันขาย จึงไม่บิดเบือนกลไกของตลาด 

โดย ปี 2553/54 นั้น เป็นการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นปีท่ี 2  

2.2.2.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1)  เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ  

2)  เพื่อให้กลไกตลาดเดินปกติและสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3)  เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าในระยะยาวและมีความยั่งยืน 

4)  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น 

5)  เพื่อลดภาระการเก็บสต็อก การระบาย และภาระขาดทุนในการระบาย 

2.2.2.3  หลักเกณฑ์โครงการ 

1)  เป้าหมายและระยะเวลาด าเนินโครงการ   

เป้าหมายการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ของ      

ปีการผลิต 2553/54 ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย (รวมจังหวัดชุมพร) โดยภาคใต้ยกเว้น

จังหวัดชุมพร และแบ่งเป็น 2 รอบ คือ ข้าวนาปี (รอบท่ี 1) และข้าวนาปรัง (รอบท่ี 2) โดยสามารถ

ตรวจสอบพื้นท่ี และมีพืชยืนต้นในแปลงนาวันท่ีขึ้นทะเบียนและการประชาคม หากจังหวัดใดต่อปี

การผลิตสามารถปลูกข้าวได้มากกว่า 2 ครั้ง ให้ด าเนินการเพียง 2 ครั้ง รายละเอียดตารางท่ี 2.1  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ตารางที่ 2.1   รายการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร และหน่วยงานรับผิดชอบ ปี 2553/54  

 

รายการ ข้าวนาปี (รอบที่ 1) ข้าวนาปรัง (รอบที่ 2) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

การขึ้นทะเบียน  1 มิ.ย.– 30 พ.ย. 2553 ภาคใต้ 

16 ก.ค. 2553-31 มี.ค. 2554 

4 ม.ค.-31 พ.ค.2554 ภาคใต้ 

1 เม.ย.- 15 ก.ค. 2554 
กรม

ส่งเสริม

การเกษตร 

การประชาคม 

 

16 มิ.ย.-15 ธ.ค. 2553 ภาคใต้ 

1 ส.ค. 2553-15 เม.ย. 2554  

20 ม.ค.-15 มิ.ย. 2554 ภาคใต้ 

2 พ.ค.-31 ก.ค. 2554 

การออกหนังสือรับรอง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

16 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2553 ภาคใต้ 
1 ส.ค. 2553– 30 เม.ย. 2554  

20 ม.ค.-30 มิ.ย. 2554 ภาคใต้ 

2 พ.ค.-15 ส.ค. 2554 

การท าสัญญาประกัน

รายได้เกษตรกร สาขาท่ี

เป็นภูมิล าเนา/พื้นท่ีปลูก  

1 ก.ค. 2553-31 ม.ค.  2554 
ภาคใต้ 16 ส.ค. 2553-31 พ.ค. 
2554  
 

20 ม.ค.-30 พ.ค. 2553 

ภาคใต้ 20 เม.ย-30 ส.ค.  

2553 

ธ.ก.ส. 

และ

เกษตรกร 

การใช้สิทธิประกัน

รายได้ หรือขอรับเงิน

ชดเชยส่วนต่างราคาจาก 

ธ.ก.ส. สาขาท่ีท าสัญญา  

1 ส.ค. 2553-15 มี.ค. 2554 
ภาคใต้ 16 ก.ย.  2553-15 ก.ค. 
2554  
 

1 ก.พ- 30 มิ.ย. 2554 ภาคใต้  

1 พ.ค.-30 ก.ย. 2554 

เกษตรกร 

 

แหล่งที่มา :  กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552: 1. 

 

2) ก าหนดราคาประกัน ปริมาณผลผลิตเกษตรกรแต่ละครัวเรือน และ

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของโครงการประกันรายได้เกษตรกร  

การก าหนดราคาประกันข้าวเปลือกทุกชนิดนั้น จะประกาศเพียงครั้งเดียว  

ในแต่ละรอบเม่ือเริ่มปีการผลิต คณะอนุกรรมการฯ จะก าหนดราคาประกันโดยพิจารณาจากต้นทุน

การผลิตข้าวเปลือกแต่ละชนิด บวกด้วยค่าขนส่งเฉล่ียจากไร่นาถึงจุดรับซื้อและบวกก าไรให้แก่

เกษตรกรตั้งแต่ร้อยละ 20–40 (ของต้นทุนการผลิต+ ค่าขนส่งเฉล่ีย) และการก าหนดปริมาณผลผลิต

เข้าร่วมโครงการโดยใช้พื้นท่ีถือครองถั่วเฉล่ียของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นหลัก โดยปริมาณผลผลิต

ท่ีเกษตรกรแต่ละครัวเรือนเข้าร่วมโครงการนั้น จะแตกต่างกั นตามประเภทของข้าวเปลือกและ

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของแต่แหล่งการผลิต ซ่ึงต้องไม่เกินปริมาณประกันขั้นสูงท่ีก าหนดไว้ กรณี

เกษตรกรท าการผลิตข้าวเปลือกมากกว่า 1 ประเภท สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกินปริมาณ



13 
 

ประกันขั้นสูงของข้าวเปลือกประเภทท่ีเกษตรกรน ามาเข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรจะต้องเป็นผู้

ก าหนดว่าจะให้ข้าวเปลือกประเภทใดเข้าโครงการเป็นล าดับท่ี 1 2 หรือ 3 อีกทั้งโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรก าหนดข้าวเปลือกแห้ง ท่ีมีความชื้นไม่เกิน  15% รายละเอียดตารางท่ี 2.2 -2.3   

 

ตารางที่ 2.2   ชนิดของประเภทข้าวเปลือก ราคาประกันและปริมาณผลผลิตต่อครัวเรือน 

 

ประเภทข้าวเปลือก รอบที่ ราคาประกัน (บาท/ตัน) 
ปริมาณผลผลิต (ไม่เกิน) 

(1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม) 

หอมมะลิ 1 15,300 (15.30 บาท /  กิโลกรัม) 14 ตัน 

หอมจังหวัด 1 14,300 (14.30 บาท / กิโลกรัม 16 ตัน 

2 14,300 (14.30 บาท / กิโลกรัม 16 ตัน 

ปทุมธานี 1 10,000 (10.00 บาท / กิโลกรัม) 25 ตัน 

2 11,000 (10.00 บาท / กิโลกรัม) 25 ตัน 

เจ้า 1 10,000 (10.00 บาท / กิโลกรัม) 25 ตัน 

2 10,000 (10.00 บาท / กิโลกรัม) 25 ตัน 

เหนียว 1 9,500 ( 9.50 บาท / กิโลกรัม) 16 ตัน 

2 9,500 ( 9.50 บาท / กิโลกรัม) 16 ตัน 

 

แหล่งที่มา :  กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552: 1. 
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ตารางที่ 2.3   ชนิดและช่ือพันธ์ข้าวเปลือก และผลิตผลิต่อไร่ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน 

 

ชนิดข้าวเปลือก ช่ือพันธ์ 

ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ในเขต นอกเขต 

ข้าวหอมมะลิ ขาวดอกมะลิ 105, กข. 15 ท่ีเพาะปลูกในเขตจังหวัดของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 

เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา 

369 326 

ข้าวหอมจังหวัด เป็นพันธ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105, กข. 15 ท่ีปลูกนอกจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  

541 423 

ข้าวปทุมธานี 1       

(ข้าวหอมปทุม) 

เป็นข้าวเจ้านาสวน ไม่ไวแสง ปลูกได้ทั้งนาปี/นาปรัง 730 538 

ข้าวเจ้า กข. (17, 19, 21, 23, 25, 27, กข. 29 พันธ์ุ ชัยนาท 80),   

กข. 33 (หอมอุบล 80), กข. 31(ปทุมธานี 80), กข. 35 

(รังสิต 80), พิษณุโลก (60-1, 60-2, 2, 3), สุพรรณบุรี (1, 2, 

60, 90), สุรินทร์ 1, พลายงามปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี (1, 2), 

ขาวตาแห้ง, เหลือประทิว, พัทลุง 60, เล็บนกปัตตานี, เฉี้ยง

พัทลุง, ชัยนาท 1, ชัยนาท 2, ชัยนาท 60, พัทลุง, หันตา 60, 

ชุมแพ 60, แก่นจันทร์, ลูกแดงปัตตานี 

570 457 

ข้าวเหนียว เหนียวสันป่าตอง, กข. 8, กข. 10, กข. 12 (หนองคาย 80), 

เหนียวอุบล 1, เหนียวอุบล 2, แพร่ 1, สกลนคร, สันป่า

ตอง 1, หลวงสันป่าตอง 

448 333 

 

แหล่งที่มา :  กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552: 2. 

 

3) ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการค านวณเงินชดเชยส่วนต่าง 

คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์

ค านวณจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันและเกณฑ์กลางอ้างอิงให้แก่เกษตรกรหรือท่ี

เกี่ยวข้องทราบ โดยเกณฑ์กลางอ้างอิงท่ีประกาศจะถือใช้เป็นราคาเดียวเท่ากันทุกจังหวัดแหล่งผลิต 
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โดยเริ่มประกาศราคากลางอ้างอิง ปี 2553/54 ตั้งแต่ 4 ต.ค. 2553 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ  

รายละเอียดตารางท่ี 2.4   

 

ตารางที่ 2.4   ตัวอย่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ปี 2553/54 ข้าวนาปี (รอบท่ี 1) เดือน ต.ค. 2553 

 

คร้ังที่ 
ประจ าวันท่ี 

(รอบที่ 1 และรอบที่ 2) 

ข้าวเปลือก ตันละ(บาท)  

หอมมะลิ  หอมจังหวัด  หอมปทุม  เจ้านาปี  เหนียว  

1  4-10 ต.ค. 2553 14,921 14,083 11,418 8,687  15,780  

2 11-17 ต.ค. 2553 14,643 14,013 11,432 8,551 15,755 

3 18-24 ต.ค. 2553 14,530 13,956 11,242 8,318 15,732 

4 25-31 ต.ค. 2553 14,372 13,952 11,212 8,357 15,746 

 

แหล่งที่มา :  กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552: 2. 

 

 จากตารางท่ี 2.4 การพิจารณาราคากลางอ้างอิงข้าวเปลือก สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น 

คือ ถ้าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต ่ากว่าราคาประกัน เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง แต่ ณ เวลา

ในขณะนั้น เกษตรกรไม่ควรขายข้าวเปลือกเพราะจะได้ราคาต ่า แต่ถ้าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่า

ราคาประกัน เกษตรกรจะไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง แต่ ณ เวลาในขณะนั้น เกษตรกรควรรีบขาย

ข้าวเปลือก เพราะจะได้ราคาดี เช่น ราคาอ้างอิง ประกาศวันท่ี 4 ต.ค. 2553  ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ราคาประกัน 15,300 บาท/ตัน (ตารางท่ี 2.2) ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 14,921 บาท และวันท่ี 11 ต.ค. 

2553 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 14,643 บาท ถ้าหากนาย ก ท าสัญญาเพ่ือขอใช้สิทธิช่วงวันท่ี 4 ต.ค. 

นาย ก ก็จะได้รับเงินส่วนต่าง 379 บาท/ตัน ถ้ามีผลผลิต 10 ตัน ก็จะน า 379 คูณ 10 เท่ากับ 3,790 

บาท โอนเข้าบัญชี และขายข้าวได้ราคาตันละ 14,921 บาท หรือถ้า นาย ก ท าสัญญาช่วง ประกาศ

วันท่ี 11 ต.ค. 2553  นาย ก จะได้รับเงินส่วนต่าง 657 บาท/ตัน และได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 6,570 

บาท และสามารถขายข้าวได้ราคาตันละ 14,643 บาท  

การตัดสินใจของเกษตรกรท่ีจะใช้สิทธิ์หรือขายข้าวเม่ือใดนั้น จะต้องพิจารณาท่ี 2 ประการ 

เพื่อท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ นั่นคือ การใช้สิทธิ ให้พิจารณา

ช่วงท่ีปริมาณเงินส่วนต่างของการประกาศราคากลางอ้างอิงสูง เพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงท่ีผลิตผล

ในตลาดมีมาก (ช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว) แล้วให้เก็บผลิตผลของตนเองไว้ก่อน และขายผลิตผลในช่วงท่ี

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต ่า เพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงท่ีผลิตผลในตลาดมีน้อย จึงเป็นช่ วงเวลาท่ีจะ
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ขายผลิตผล เพราะจะได้ราคาสูง ดังนั้นถ้าหากเกษตรกรสามารถเข้าใจเร่ืองของการประกาศราคา

กลางอ้างอิงจะท าเป็นข้อมูลประกอบเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจใช้สิทธิ์หรือขายข้าวเปลือก  

4)  คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

คุณสมบัติของเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ดังนี้ 

(1)  เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี หรือ าปรัง ปีการผลิต 2553/54 ท่ีขึ้น

ทะเบียนการปลูก และผ่านการประชาคม มีใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

หรือ นาปรัง (ทพศ. 1/3) ในปีการผลิตดังกล่าว และยังไม่มีการขายผลผลิตไปก่อนการท าสัญญา

ประกันรายได้กับ ธ.ก.ส. 

(2)  เกษตรกรครัวเรือนหน่ึง จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้

เกษตรกร  ผู้ปลูกข้าวนาปีหรือนาปรังได้เพียง 1 รายเท่านั้น ยกเว้นอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

มากกว่า 1 ครอบครัว และแต่ละครอบครัวแยกการท ากินเป็นอิสระอย่างชัดเจน โดยพนักงานพัฒนา

ธุรกิจได้ตรวจสอบการท าการผลิตถึงบ้านและนาไร่แล้ว ให้เกษตรกรรายดังกล่าวเข้าโครงการได้ 

 (3)  เกษตรกรทั่วไป สามารถขอเข้าร่วมโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ตามภูมิล าเนา (ส าเนาทะเบียนบ้านของเกษตรกรตาม ธ.ก.ส. สาขาท่ีตั้ง

ภูมิล าเนา กรณีเกษตรกรมีภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลคนละจังหวัดกับพื้นท่ีเพาะปลูก ยกเว้นเกษตรกรท่ีมี

ภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลคนละจังหวัดกับพื้นท่ีเพาะปลูก อนุโลมให้เข้าร่วมโครงการ ณ ธ.ก.ส.  สาขา

ท่ีตั้งแหล่งพื้นท่ีเพาะปลูก (พิจารณาตามความจ าเป็น โดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ) 

2.2.2.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เม่ือเริ่มต้นโครงการแต่ละรอบ 1 ครั้ง รัฐบาลจะประกาศราคาประกันข้าวเปลือก 

พร้อมก าหนดราคาเป้าหมาย ปริมาณผลผลิตสูงสุดท่ีจะรับประกันรายได้ส าหรับเกษตรกรแต่ละราย 

เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,300 บาท ไม่เกิน 14 ตัน เป็นต้น (ตารางท่ี 2.2) ในพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว

ทั่วประเทศ และระหว่างด าเนินการในแต่ละรอบ รัฐบาลจะประกาศราคากลางอ้างอิงทุกสัปดาห์ 

(ตารางท่ี 2.4) โดยปี 2553/54 เริ่มประกาศตั้งแต่ 4 ต.ค. 2553 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดในแต่ระรอบ 

และการด าเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร รายละเอียดภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2  ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี 2553/54 

 

 

 

ข้ันตอนการด าเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) เกษตรกรแสดงเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน 

2. การตรวจสอบข้อมูล (จากเอกสารหลักฐาน) 

3. พิมพ์รายช่ือและปิดประกาศในชุมชนแต่ละหมู่บ้าน 

4. ประชาคม : เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกร

แต่ละราย 

ชุมชนคัดค้าน ชุมชนยอมรับ 

สุ่มตรวจสอบพื้นท่ีทุกราย(ท่ีถูกคัดค้าน) สุ่มตรวจสอบพื้นท่ี 10% 

5. พิมพ์รายช่ือรายท่ีผ่านการตรวจสอบและคณะกรรมการเซ็นรับรอง 

ส่งบัญชีรายช่ือให้ ธกส. ออกใบรับรองให้เกษตรกร 

6. ธกส.ท าสัญญาประกันรายได้ราคากับเกษตรกร 

7. เกษตรกรใช้สิทธิ์ขอรับเงินชดเชยส่วนต่าง 

ผลการตรวจ

ของชุมชน 
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 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกร  

1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ     

(ทพศ.) โดยท่ีเกษตรกรท าการยื่นค าร้องขึ้นทะเบียน ทบก. ก่อน แล้วยื่นค าร้องขึ้นทะเบียน ทพศ. 

และสามารถยื่นค าร้องพร้อมกันทั้งสองรายการได้ โดยในขั้นตอนนี้จะมีการ ตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารท่ีเกษตรกรน ามาประกอบทั้งเอกสารส่วนตัวและเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

และ/หรือเอกสารสิทธิ์ท่ีทางราชการให้การรับรอง และ/หรือเอกสารการเช่าท่ีดิน และ/หรือหนังสือ

รับรองการใช้ท่ีดิน และสามารถใช้หนังสือมอบอ านาจผู้อ่ืนให้ท าการยื่นขอขึ้นทะเบียนแทนได้ 

จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะออกใบรับค าร้อง และแจ้งเวลา/สถานท่ี ประกาศผลการตรวจสอบความถูกต้อง

ให้ทราบ ในส่วนนี้จะบันทึกข้อมูลค าร้องเข้าระบบ โดยเกษตรต าบล/เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2)  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกต้องของข้อมูลทุกราย (จากข้อ 

1.)  ก าหนด 10 วัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบระดับต าบล รวม 5 คน โดยคณะอนุกรรมการ 

นโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดบตรวจสอบความมีตัวตน

ของเกษตรกร ตรวจสอบความสัมพันธ์ของพื้นท่ีถือครองกับพื้นท่ีปลูกพืชท่ีแจ้งไว้ในแบบค าร้อง  

ขอขึ้นทะเบียน การตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ 

(1)  ของตนเอง หมายถึง ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือ

เอกสารท่ีแสดงว่าได้ถือครอง เช่น โฉนด (นส.4, นส.3/นส.3ก, สปก.4-01, สค.1, กสน., ใบจอง 

(นส.2), ใบไต่สวน (นส.5), ใบเหยียบย ่า นค.3 และ สทก. เป็นต้น กรณีท่ีดินในเขต สปก. (สปก.4-

01) ตามกฎหมาย การปฏิรูปท่ีดิน ได้ก าหนดว่าเกษตรกร  ซ่ึงเป็นผู้ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม    ได้ท าสัญญาเช่า หรือเช่าซื้อท่ีดินกับส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมไม่

ประสงค์จะท าประโยชน์ในพื้นท่ีต่อ จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การท าประโยชน์ในพื้นท่ีให้แก่บุคคล

อ่ืนได้ ยกเว้น   คู่สมรส บุตร และเครือญาติ เท่านั้น 

(2)  การเช่า หมายถึง ท่ีดินท่ีเช่าจากผู้อ่ืน โดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดหรือ

ผลผลิต ตามแต่จะตกลงหรือท าสัญญากับเจ้าของท่ีดิน     กรณีเกษตรกรเป็นผู้เช่าพื้นท่ีปลูกข้าวจาก

ผู้ให้เช่า ซ่ึงพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีมีเอกสารสิทธิ์ แต่ผู้ให้เช่าไม่มีการท าสัญญากับผู้เช่า หรือมีการ 

ท าสัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า  ซ่ึงทั้ง 2 กรณี ผู้ให้เช่าไม่ยินยอมให้ส าเนาเอกสารสิทธิ์ หรือ 

ข้อมูลเลขท่ีเอกสารสิทธิ์ท่ีเช่า ให้กับเกษตรกรผู้เช่า ส าหรับใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน ทพศ.1 ให้

ก านันผู้ใหญ่บ้านรับรอง 

(3)  พื้นท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

หรือประธานคณะกรรมการชุมชน รับรองการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามมติของ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2552 ข้อ 18 พื้นท่ีใดไม่มีก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธาน
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คณะกรรมการชุมชน ให้ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานคณะกรรมการชุมชนข้างเคียงเป็น        

ผู้รับรองแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2552 ส าหรับในกรุงเทพมหานคร กรณี

พื้นท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ ท่ีดินท่ีเข้าไปท าประโยชน์โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือ

ไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้ผู้น าชุมชนหรือผู้น าเกษตรกรท่ีได้รับมอบหมายโดยเกษตรเขตของ

กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับรอง 

3)  พิมพ์รายช่ือและปิดประกาศในชุมชนแต่ละหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบระดับต าบล เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการพิมพ์รายช่ือและน าไปปิดประกาศ เพ่ือให้เกษตรกร

ตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการแก้ไขในกรณีท่ีผิดพลาดของข้อมูล กรณีท่ีเกษตรกรมีพื้นท่ี

ปลูกหลายพื้นท่ีอาจอยู่ท่ีต่างอ าเภอต่างจังหวัดข้อมูลท่ีบันทึกแล้วจะไปปรากฏท่ีสถานท่ีปลูกพืช

ชนิดนั้น ๆ 

4)  ประชาคม โดยผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม นอกจากจะมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบระดับต าบลแล้ว มีผู้น าชุมชนและเกษตรกรท่ีมีรายช่ือแจ้งขอขึ้นทะเบียนมาร่วมประชุม

พร้อมเพรียงกัน  เพื่อตรวจสอบ/รับรองพื้นท่ีการผลิตและเพื่อการยืนยันการเป็นเกษตรกรของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผลการประชาคมถ้าชุมชนยอมรับ ให้ด าเนินการสุ่มตรวจสอบพื้นท่ี ร้อยละ 10 ของ

จ านวนผู้ผ่านการประชาคม  และถ้าชุมชนคัดค้าน นั่นคือไม่ผ่านการประชาคม คณะกรรมต้อง

ตรวจสอบข้อมูลในพื้นท่ีจริงทุกราย คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ปลัดอบต. หรือปลัดเทศบาล

เป็นประธานกรรมการประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  เจ้าหน้าท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  และนักวิชาการ

ส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  

5)  พิมพ์รายช่ือรายท่ีผ่านการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นผลจากการประชาคมและ

ตรวจสอบข้อมูลจริงในพื้นท่ี และให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวระดับ

ต าบล เซ็นช่ือตอนท้ายของตาราง ซ่ึงในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าท่ีจะออกใบรับรองให้เกษตรกร โดย

เกษตรอ าเภอจะเป็นผู้ออกใบรับรองให้แก่เกษตรกร และส่งบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีผ่านการ

ตรวจสอบและได้ใบรับรองแล้วไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ผ่านเว็บไซด์ www.doae.go.th 

เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลของเกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และ ธ.ก.ส. ซ่ึง ธ.ก.ส. 

จะได้รับบัญชีรายช่ือประกอบการท าสัญญา  

6)  ธ.ก.ส. ท าสัญญาประกันรายได้กับเกษตรกร เม่ือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

น าใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรออกให้  พร้อมบัตรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีของ ธกส. มาแสดงเพื่อท าสัญญาประกันราคากับทาง 

ธกส. ส าหรับเกษตรกรท่ียังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธกส. ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธกส. ก่อน  
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7)  การก าหนดวันใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกัน ของ

เกษตรกร และกรณีจัดท าสัญญาประกันฯ ก่อนวันท่ีเก็บเกี่ยวตามใบรับรองฯ เกษตรกรสามารถจะ

ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันท่ีเก็บเกี่ยวเป็นต้นไป ซ่ึงต้องไม่เกินวันสิ้นสุดก าหนดวันใช้สิทธิ โดยเกษตรกร

สามารถแจ้งในวันท าสัญญาหรือแจ้งในภายหลังได้ ทั้งนี้ กรณีแจ้งขอใช้สิทธิในภายหลังวันท่ี

เกษตรกรจะก าหนดวันขอใช้สิทธิให้นับตั้งแต่วันท่ีเกษตรกรมาแจ้งขอใช้สิทธิเป็นต้นไป ซ่ึงจะต้อง

ไม่เกินวันสิ้นสุดก าหนดวันใช้สิทธิ และกรณีจัดท าสัญญาประกัน ฯ  หลังวันท่ีเก็บเกี่ยวตาม

ใบรับรอง ฯ เกษตรกรสามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้ตั้งแต่วันเก็บเกี่ยวเป็นต้นไป ต้องไม่เกินวันท่ี

สิ้นสุดก าหนดวันใช้สิทธิโดยเกษตรกรจะต้องแจ้งวันใช้ สิทธิในวันท าสัญญา กรณีเกษตรกร

ประสงค์จะขอก าหนดวันใช้สิทธิในภายหลัง วันท่ีเกษตรกรจะขอใช้สิทธิให้นับตั้งแต่วันท่ีเกษตรกร

มาแจ้งขอใช้สิทธิเป็นต้นไป ซ่ึงต้องไม่เกินวันสิ้นสุดก าหนดวันใช้สิทธิส าหรับกรณีเกษตรกรระบุ

วันใช้สิทธิไว้แล้ว และมีความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงวันใช้สิทธิ ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ียัง

ไม่ถึงวันใช้สิทธิ โดยต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงวันใช้สิทธิล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้สิทธิ 3 วันท าการ 

หากเลยก าหนดวันใช้สิทธิเดิมไปแล้วเกษตรกรจะขอเปล่ียนแปลงวันใช้สิทธิไม่ได้ และเม่ือใช้สิทธิ

แล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างท่ีเกษตรกรได้รับ เข้าบัญชีเกษตรกรโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีเสียชีวิต

บุตรหรือทายาทตามกฎหมายก็จะได้รับสิทธิเป็นมรดกตกทอดได้  

2.2.2.5   หน่วยงานด าเนินโครงการ 

เพื่อให้การด าเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว บรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1)  กรมส่งเสริมการเกษตร (กสอ.) ท าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

และจัดท าประชาคมเพ่ือออกหนังสือรับรองให้เกษตรกร และประชาสัมพันธ์โครงการฯ เป็นต้น 

2)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก าหนดเป็น

หน่วยงานหลักด าเนินการท าสัญญาประกันรายได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง

ระหว่างราคาประกันกับราคากลางอ้างอิง การประชาสัมพันธ์และร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

จังหวัดแหล่งผลิตจัดประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯ เป็นต้น 

3)  จังหวัดแหล่งผลิต โดยคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับ

จังหวัด ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรการ รวมทั้งท าความเข้าใจกับเกษตรกร 

เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายงานภาวะการซื้อขาย และสถานการณ์

ข้าวเปลือกภายในจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวัน 

4)  กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด และคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ อาทิ 
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การจัดประชุม และน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ และ

วิธีด าเนินการ จัดประชุมชี้แจงมาตรการประสานการด าเนินโครงการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การ

จัดประชุม เพื่อพิจารณาก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง

ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

2.2.2.6 มาตรการลงโทษ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบระดับต าบล พบความผิดปกติของข้อมูลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบระดับพื้นท่ี ในการพิจารณาลงโทษตามชั้นความผิด เช่น การปรับลดพื้นท่ี

ตามความเป็นจริง เพิกถอนสิทธิการเข้าร่วมโครงการ และ/หรือด าเนินการตามกฎหมาย ตลอดจน

มาตรการอ่ืนใดตามความเหมาะสม  

2.2.2.7 ผลกระทบจากโครงการ 

1)  ข้อดี จะเห็นได้ว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น มี

ขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน รัฐบาลไม่ต้องด าเนินการเก็บรักษาสินค้าและแปรรูปผลผลิต สามารถป้องกัน

การทุจริตได้ส่วนหน่ึง เกษตรกรได้เงินโดยตรงจากรัฐบาลหากราคาท่ีซื้อขายต ่ากว่าราคาประกัน 

ส่งผลให้กลไกตลาดท างานเป็นปกติไม่ถูกบิดเบือนเหมือนระบบการรับจ าน า เพราะมีการซื้อขาย

กันปกติตามราคาตลาด อีกทั้งเกษตรกรได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถแก้ไข

ปัญหาการแทรกแซงจากภาคการเมืองได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแนวทางการสนับสนุนด้านราคาท่ี

ไม่ขัดต่อกฎขององค์การค้าโลก (WTO) เพราะไม่ใช่การอุดหนุนการส่งออก แต่เป็นเพียงการดูแล

และพยุงราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ 

2)  ข้อเสีย ส าหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นการ

ประกันรายได้ให้กับเกษตรกรหากราคาตลาดต ่ากว่าราคาประกันมาก รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ

มากจ านวนในการชดเชยส่วนต่างราคานี้ อีกทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นก็สามารถเกิดขึ้นได้หาก

ไม่ตรวจสอบควบคุมท่ีรัดกุม โดยเฉพาะการลงทะเบียนเกษตรกร ท่ีอาจมีการสวมสิทธิ์ได้ ซ่ึงหาก

รัฐบาลมีระบบการตรวจสอบท่ีรัดกุมก็อาจสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตได้ส่วนหน่ึง รวมถึงหาก

ผู้รับซื้อหรือผู้ค้ามีการสมยอมหรือฮั้วราคารับซื้อในราคาต ่ากว่าราคาประกันก็อาจท าให้กลไกตลาด

บิดเบือนได้ เช่น กรณีท่ีหากโรงสีสมยอมกันรับซื้อข้าวในราคาต ่า รัฐบาลก็ต้องชดเชยทั้งหมด ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของระบบประกันราคานี้  และอาจไม่ได้รับความร่วมมือ

หรือการต่อต้านจากเกษตรกรเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคยและมีความพึงพอใจกับระบบการ

รับจ าน าอยู่แล้ว เม่ือมีการปรับเปล่ียนวิธีการแบบนี้อาจเกิดความสับสน ซ่ึงรัฐบาลต้องเร่งสร้าง

ความเข้าใจและให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มากขึ้น 
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2.2.3  โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

2.2.3.1  หลักการของโครงการ 

นโยบายการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรในรูปของโครงการรับจ าน าของไทย เริ่ม

มาตั้งแต่ปีการเพาะปลูก 2524/25 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีราคาข้าวในประเทศค่อนข้างตกต ่า รัฐบาลต้อง

ช่วยเหลือชาวนาท่ีประสบปัญหาราคาข้าวตกต ่าจากภาวะข้าวล้นตลาดในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวท่ีมี

ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ราคาตกต ่า ยิ่งเกษตรกรน าข้าวออกมาขาย 

ปริมาณสินค้าก็มากขึ้น ราคาก็ยิ่งต ่าลงเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอุปสงค์และอุปทาน และในช่วง

ดังกล่าวนั้นรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร ในการรับจ าน าข้าวเปลือกของเกษตรกร มีหลักการ

เหมือนกับการรับจ าน าสิ่งของทั่วไป คือ เป็นการกู้เงินมาโดยเอาของมอบไว้ ถ้ามีเงินเม่ือไหร่ก็ไป 

ไถ่ถอนคืนมา ส่วนใหญ่ราคารับจ าน าท่ีก าหนดไว้จะมีราคาต ่ากว่ามูลค่าของสินค้าขณะนั้น  

ส าหรับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนั้น จะด าเนินโครงการในช่วงท่ีผลผลิตมีราคา

ท่ีต ่า ซ่ึงเกษตรกรควรเก็บข้าวเปลือกไว้เพื่อรอขายในช่วงท่ีผลผลิตเริ่มลดลง จะท าให้ได้ราคาท่ี

สูงขึ้น แต่หากเกษตรรายใดท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ไม่สามารถเก็บผลผลิตเพื่อรอให้ราคาปรับ

เพิ่มขึ้นได้   ก็สามารถน าข้าวเปลือกมาจ าน าไว้กับรัฐก่อน เม่ือข้าวมีราคาสูงขึ้นก็น าเงินมาไถ่ถอน

ข้าวเปลือกคืนเพื่อน าไปจ าหน่าย พร้อมช าระดอกเบี้ยให้แก่รัฐในอัตราท่ีต ่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

แต่หากไม่มาไถ่ถอนในเวลาท่ีก าหนดข้าวเปลือกท่ีน ามาจ าน าก็จะตกเป็นของรัฐบาล ลักษณะนี้เป็น

รูปแบบหน่ึงของการให้เงินกู้ ซ่ึงเรียกว่า “การให้กู้เพื่อเก็บรักษาพืชผล (Storage Loan)” ซ่ึงเป็น 

“มาตรการรับซื้อผลผลิตอุปทานส่วนเกิน” โดยระยะเวลาการรับจ าน าข้าวเปลือก รายละเอียด

แผนภาพท่ี 2.3 

 

 

พ.ย. – ธ.ค.       เก็บเกี่ยว          จ าน า 

ก.พ. – เม.ย.       ไถ่ถอน                     ขาย / ช าระหนี้ + ดอกเบี้ย 

 

 

ภาพที่ 2.3  ระยะเวลาการรับจ าน าข้าวเปลือก ข้าวนาปี  

 

จากภาพท่ี 2.3 จะเห็นว่าโดยปกติแล้วราคาข้าวเปลือกจะตกต ่าท่ีสุดในช่วงการเก็บ

เกี่ยวผลผลิต เช่น ข้าวนาปีจะมีราคาต ่าสุดในช่วงพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม หลังจากนั้นราคาจะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามผลผลิตท่ีเริ่มลดลงคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  และจะเริ่ม
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ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังนาปรังเก็บเกี่ยว ดังนั้นเกษตรกรจะ

น าข้าวมาจ าน าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และขายข้าวในช่วงท่ีมีราคาสูงคือช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เพื่อน าเงินไปช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ย ดังนั้นตามหลักการแล้วราคา

รับจ าน าจึงควรจะต ่ากว่าราคาตลาด เพราะหากราคารับจ าน าสูงกว่าราคาตลาดแล้วเกษตรกรก็ไม่

จ าเป็นต้องมาไถ่ถอน สามารถปล่อยให้หลุดจ าน าไปได้  

ถึงแม้ว่านโยบายข้างต้นจะสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาในเร่ืองรายได้ของเกษตรกรได้

ส่วนหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อตลาดข้าวไทยมาโดยตลอด กลายเป็น

ปัญหาท่ีเรื้อรังของประเทศในระยะยาว สาเหตุเกิดจากการใช้วิธีการรับจ าน าท่ีผิดไปจากหลักการ

และเจตนารมณ์เดิม นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โครงการรับจ าน าถูกปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีเป็น

มาตรการเสริมเพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดและรักษาระดับราคาเท่านั้น ถูกปรับเปล่ียน

กลายเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดโดยขยายโครงการให้ใหญ่ขึ้น และก าหนดราคารับจ าน าให้สูง

กว่าราคาตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี  2547/48 ซ่ึงราคาสูงกว่าราคาตลาดมากถึงร้อยละ 20-30 และ

ยังสูงกว่าราคารับจ าน าในปีท่ีผ่าน ๆ มา ราคาท่ีสูงเช่นนี้ส่งผลให้ชาวนาน าข้าวมาเข้าโครงการมาก

เป็นประวัติการณ์ กล่าวคือ จากปริมาณ 2.54 ล้านตันในปี 2546/47 เพิ่มขึ้นเป็น 8.65 ล้านตันในปี 

2547/48 ท าให้ภาครัฐมีภาระด้านต้นทุนการรับจ าน า การบริหารจัดการ และการตรวจสอบเพิ่มขึ้น  

การก าหนดให้ราคารับจ าน าท่ีสูงกว่าราคาข้าวในท้องตลาดท าให้ชาวนาส่วนใหญ่ท่ี

น าข้าวมาเข้าร่วมโครงการไม่มาไถ่ถอนข้าวออกไป เป็นการสร้างภาระให้กับรัฐบาลเน่ืองจากข้าว

คงเหลือในคลังของรัฐบาลซ่ึงแต่ละปีมีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาโครงการ

รับจ าน าข้าวเปลือกก็เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาราคาตกต ่าท่ีเป็นแรงจูงใจให้รัฐบาลทุกยุคสมัย

ต้องด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดราคารับจ าน าสูง และปริมาณการรับจ าน า (Quota) ท่ี

เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง  

2.2.3.2  ผลกระทบจากโครงการ 

1)  ข้อดี โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกเป็นวิธีท่ีใช้แก้ปัญหาได้รวดเร็วท่ีสุด 

เม่ือเทียบกับวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการปลูกพืชชนิดอ่ืน การส่งเสริม

ให้พัฒนาคุณภาพผลผลิต เป็นต้น และเป็นวิธีท่ีเกษตรกรรายใหญ่มีความพึงพอใจ  

2)  ข้อเสีย กลไกตลาดถูกบิดเบือน สาเหตุเกิดจากรัฐบาลก าหนดราคารับ

จ าน าท่ีสูงกว่าราคาตามกลไกตลาด เกษตรกรจึงมุ่งท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่

ซื้อ/ขายปกติตามกลไกตลาด และเม่ือจ าน าเอาไว้แล้วก็ไม่มีการไถ่ถอน อีกทั้งผู้ประกอบการ ต่าง ๆ 

เช่น โรงสี ผู้ค้า ก็มีรายได้มหาศาลจากการเข้าร่วมโครงการ คือ ส่วนต่างราคาข้าวรับจ าน ากับราคา

ตลาด จึงไม่สนใจท าการซื้อขายตามปกตินัก สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีไม่สามารถแข่งขันราคา
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ของรัฐได้ แต่ผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการได้รับดังกล่าวนั้นสร้างปัญหาการทุจริตในรูปการสวม-

สิทธิ์เกษตรกรเพื่อมาเข้าร่วม การปลอมปนข้าว การเวียนเทียนข้าวในโกดัง การน าผลผลิตจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านมาเข้าร่วมโครงการรับจ าน าของไทย ฯลฯ เม่ือปริมาณผลผลิตท่ีรัฐบาลรับไว้ใน

โครงการเพิ่มขึ้นมากต่อเน่ือง ท าให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการรับซื้อผลผลิตจาก

เกษตรกร และงบประมาณการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าการจัดเก็บ ค่าแปรสภาพ ค่าเส่ือมคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อระบายผลผลิต และรัฐบาลกลายเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ของประเทศ ผู้ส่งออกท่ีแต่เดิม

เคยรับซื้อข้าวจากโรงสี ท่ีมีการแข่งขันกันด้านราคา ก็คอยแต่จะประมูลข้าวจากรัฐบาลเพื่อส่งออก

แทนท่ีจะไปซื้อกับโรงสี ส่งผลให้ต้นทุนการส่งออกข้าวของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ มี

ผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง และยังเป็นการส่งเสริมให้

เกษตรกรเกิดค่านิยมในการเพาะปลูกเพื่อขายให้โครงการรับจ าน าแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การปรับปรุงและพัฒนาพันธ์ุข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และ

การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น ขั้นตอนการรับจ าน านั้นเปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอรัปชั่นในทุก ๆ

ระดับตั้งแต่ข้าราชการระดับล่างไปจนถึงระดับผู้บริหาร นักการเมือง หรือผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม

โครงการ งบประมาณท่ีสูญเสียจากการทุจริตคอรัปชั่น ท าให้เกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์อย่าง     

เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายเล็กท่ีไม่มีอ านาจต่อรอง อีกทั้งภาวะการค้าโลก

เปล่ียนไป คือ การเปิดเสรีทางการค้า ท าให้แต่ละประเทศไม่มีการกีดกันด้านภาษีต่อกัน จะส่งผลให้

สินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาสวมสิทธิ์จ าน ากับรัฐบาล และในปัจจุบันระบบของ

การรับจ าน าสินค้าเกษตรของไทยถูกต่อต้านจากต่างประเทศ ไม่ดีในสายตาของต่างชาติและมักใช้

เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะในอนาคตท่ีประเทศเริ่มเปิดเสรีทางการค้าต่อกันจึงมี

แนวโน้มท่ีระบบการรับจ าน าจะไม่เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นคู่ค้า

ของประเทศไทย 

 

2.2.4   การเปรียบเทียบนโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐในตลาดข้าวเปลือก 

จากการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรของรัฐบาลทั้ง 2 แบบนั้น มีลักษณะการพยุงราคาหรือ

ประกันราคาขั้นต ่าให้แก่เกษตรกรพื่อช่วยให้มีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น โดยท่ีรัฐบาลมีรายจ่ายการแทรกแซง

ราคาท่ีเหมือน ๆ กัน (อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป) แต่สิ่งท่ีต่างกันอย่างชัดเจนอยู่ท่ีวิธีด าเนินการ 

นั่นคือโครงการรับจ าน าจะใช้การจ าน าสินค้าไว้กับรัฐบาลและไถ่ถอนคืนไปเม่ือถึงเวลาการไถ่ถอน 

แต่ท่ีไม่ได้ไถ่ถอนก็ถือว่ารัฐบาลรับซื้อสินค้านั้นไปโดยปริยายตามราคาท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นค่าใช้จ่าย

ในการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าจัดเก็บ แปรสภาพ ค่าเส่ือมคุณภาพ ระบายผลผลิต และการขาดทุน

จากการขายผลผลิต ซ่ึงโครงการรับจ าน าจะมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีตามมาและภาระรับความเส่ียงมากกว่า
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โครงการประกันรายได้ ท่ีรัฐบาลไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสินค้าเพียงแต่จ่ายเงินชดเชยในส่วนต่าง

ของราคาประกันกับราคาตลาดเท่านั้น รายละเอียดตารางท่ี 2.5 

 

ตารางที่ 2.5  ความแตกต่างของโครงการประกันรายได้เกษตรกรและโครงการรับจ าน า 

   

โครงการประกันรายได้ โครงการรับจ าน า 

ประเด็น : ระยะเวลาด าเนินนโยบาย 

2 ปี การผลิต (ปี 2552/53 -2553/54) กว่า 20 ปี การผลิต (ปี 2524/25 – 2551/52) 

ประเด็น : กลไกการแทรกแซงตลาด 

- มีการแทรกแซงตลาดท่ีไม่รุนแรง เพราะรัฐ

จ ากัดบทบาท โดยไม่เป็นผู้รับซื้อข้าวในตลาด 

-  มีความเท่าเทียมกันในการกระจาย

ผลประโยชน์ ซ่ึงเกษตรกรทุกคนสามารถเข้า

ร่วมโครงการได้ 

- ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการยกระดับราคา

ข้าวในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวท่ีข้าวออกสู่ตลาด

เป็นจ านวนมาก 

 

-   มีการแทรกแซงตลาดท่ีรุนแรงจนรัฐบาล

กลายเป็นผู้รับซื้อข้าวรายใหญ่ในตลาด 

-  ไม่เกิดความเท่าเทียมกันในการกระจาย 

ผลประโยชน์เพราะมีเกษตรกรเพียงส่วน

หน่ึงเท่านั้นท่ีเข้าโครงการได้ 

-  ขาดประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพ

ด้านราคาข้าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

และขาดประสิทธิภาพการยกระดับราคาข้าว

ในช่วงข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันจ านวนมาก 

ประเด็น : ช่องทางการทุจริต 

ลดช่องทางการทุจริตเหลือเพียงขั้นตอนการขึ้น

ทะเบียน กรณีเกษตรกรแจ้งเท็จทั้งเร่ืองพันธ์ุข้าว

ท่ีปลูก พื้นท่ีและผลผลิตท่ีได้ เพราะข้าวบางพันธ์ุ

ไม่ได้รับการประกัน บางรายไม่ได้ปลูกข้าวแต่ก็

ขึ้นทะเบียนได้โดยการช่วยเหลือจากผู้น าหมู่บ้าน 

และไม่มากนักท่ีเจ้าของท่ีดินท่ีให้เช่าท านาจะขู่

บังคับชาวนาเอาสิทธิ์การประกันรายได้เกษตรกร 

ทั้ง ๆ ท่ีไม่ได้ท านา 

เกิดการทุกจริตได้ทุกขั้นตอนและรุนแรงมาก

กรณีท่ีโรงสีโกงสิทธิ์เกษตรกรโดยการซื้อข้าว

ราคาถูกไปใช้สิทธิของเกษตรกร หรือโกดัง

เก็บสต็อกลม เพราะน าข้าวไปขายก่อนช่วงท่ี

รัฐบาลฝากไว้ ขณะเดียวกันก็เกิดการเส่ือมของ

ข้าวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท าให้ราคา

ลดลงมาก รวมถึงมีการสมรู้ร่วมคิดในช่วง

ประมูลการจ าหน่วย 

ประเด็น : การสวมสิทธิ์ 

จ านวนน้อยทั้งกรณีการสวมสิทธิ์ของเกษตรกร 

หรือการลักลอบน าเข้าข้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

จ านวนมากทั้งกรณีการสวมสิทธิ์ของ

เกษตรกรเอง หรือโดยโรงสี หรือการลักลอบ 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 
 

โครงการประกันรายได้ โครงการรับจ าน า 

มาสวมสิทธิ์ น าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ 

รวมถึงการบีบบังคับของเจ้าของท่ีดินเพ่ือจะ

ได้สิทธิ์ของเกษตรกร 

ประเด็น : ภาระด้านงบประมาณ  

ไม่มากนัก และยังครอบคลุมเกษตรกรได้ทุกคน 

ดังปีการผลิต 2552/53 มีเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ 3,411,835 ราย 

เกิดภาระด้านงบประมาณมหาศาลนับแสน

ล้านบาทในแต่ละรอบการรับจ าน า และ

ครอบคลุมเกษตรกรแค่ส่วนหน่ึงเท่านั้น ดังปี

การผลิต 2551/52 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

568,797 ราย 

 

  การใช้นโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐในตลาดข้าวเปลือก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 

รับจ าน าท่ีด าเนินการมาแล้วหรือโครงการประกันรายได้ท่ีน ามาใช้นี้ รัฐบาลต้องมีการตรวจสอบ

และควบคุมดูแลท่ีดี และท่ีส าคัญนั้นหากมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ไม่ว่า

จะเป็นวิธีการใดก็ย่อมมีปัญหาได้เหมือน ๆ กันแทบทั้งสิ้น  

 

2.3  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ 

 

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร 

ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี เม่ือพิจารณารายได้เฉล่ียประชากรต่อคนต่อปี

เปรียบเทียบทั้งประเทศ พบว่า มี 5 ใน 8 จังหวัดอยู่ล าดับต ่าท่ีสุดของประเทศ 10 อันดับ แต่มีเนื้อท่ี

ปลูกข้าว ร้อยละ 30.32 มีจ านวนประชากร คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของประเทศ เป็นแหล่งปลูกข้าว

พันธ์ุขาวดอกมะลิคุณภาพสูงของประเทศ ท่ีโด่งดังไปทั่วโลก และลักษณะภูมิประเทศกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง คือ ข้าวนาปี (รอบท่ี 1) เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็น

ต้นไป ด้วยการใช้น ้าฝน นิยมใช้ข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ และปลูกข้าวนาปรัง (รอบท่ี 2) เริ่มตั้งแต่

เดือน ม.ค. เป็นต้นไป เฉพาะในเขตชลประทาน และเป็นเกษตรกรกลุ่มเดียวกับท่ีปลูกข้าวรอบท่ี 1 

นิยม ใช้พันธ์ข้าวเจ้าทั่วไป รายละเอียดตารางท่ี 2.6 
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ตารางที่ 2.6  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้  

 

รายช่ือ 

จังหวัดอีสานตอนใต้ 

ประชากรรวม 

(คน) 

เกษตรกรท่ีขึ้นเบียนเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว ผ่านการประชาคม 

(คน) 

รายได้เฉล่ียประชากร 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
ต่อคนต่อปี 

(บาท) 

ล าดับท่ี 

(ประเทศ) 

ชัยภูมิ 1,125,166 198,659 36,800 35,578 65 

นครราชสีมา 2,571,292 189,888 16,196 54,362 52 

บุรีรัมย์ 1,546,784 186,618 18,858 31,444 72 

ยโสธร 539,134 161,489 13,416 31,759 70 

ศรีสะเกษ 1,446,345 152,600 13,477 29,174 76 

สุรินทร์ 1,377,827 104,077 21,389 31,759 71 

อ านาจเจริญ 370,804 71,387 13,251 30,970 73 

อุบลราชธานี 1,803,754 53,301 1,198 36,681 64 

รวม 10,781,106 1,118,019 134,585 281,727  

รวมทั้งประเทศ 63,525,062 3,411,835 821,227 9,813,800  

อัตราส่วนต่อประเทศ 16.97 32.77 16.39 2.87  

 

แหล่งที่มา :   กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552 ก.  

 

จากตารางท่ี 2.6 กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ มีรายได้เฉล่ียประชากรต่อคนต่อปี ประมาณ 

35,000 บาท และเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้เฉล่ียประชากรของทั้งประเทศนั้น กลุ่มจังหวัดอีสาน

ตอนใต้มีรายได้เฉล่ียประชากรต่อคนต่อปีต ่ามาก โดยล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ศรีสะเกษ 

อันดับ 76 อ านาจเจริญ อันดับ 73 บุรีรัมย์ อันดับ 72 สุรินทร์ อันดับ 71 ยโสธร อันดับ 70 

อุบลราชธานี อันดับ 64 ชัยภูมิ อันดับ 65 และนครราชสีมา อันดับ 52 จะเห็นได้ว่ากลุ่มจังหวัดอีสาน

ตอนใต้เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีรายได้เฉล่ียประชากรต่อคนต่อปีน้อยมาก เม่ือเทียบกับทั้งประเทศ 

ในขณะท่ีเป็นแหล่งปลูกข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิท่ีเล่ืองลือไปทั่ว และเม่ือพิจารณาเนื้อท่ีเพาะปลูก กับ

ผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตารางท่ี 2.7 
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ตารางที่ 2.7  ข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2552 

 

กลุ่มอีสานตอนใต้ 

เนื้อที่

เพาะปลูก 

(ไร่) 

เนื้อที่เก็บ

เกี่ยว (ไร่) 
ผลผลิต  

(ตัน) 

ผลผลิต

ต่อไร่ 

(ก.ก) 

ชัยภูมิ 1,305,984 1,204,746 369,320 307 

นครราชสีมา 3,157,659 3,047,922 900,158 295 

บุรีรัมย์ 2,758,051 2,649,762 885,061 334 

ยโสธร 1,054,110 989,510 304,894 308 

ศรีสะเกษ 2,279,189 2,179,593 834,694 383 

สุรินทร์ 2,737,085 2,652,162 973,735 367 

อ านาจเจริญ 930,972 902,105 283,997 315 

อุบลราชธานี 3,211,548 3,017,295 970,622 322 

รวมกลุ่มอีสานตอนใต้ 17,434,598 16,643,095 5,522,481 329 

รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,008,124 31,528,169 10,377,499 329 

รวมท้ังประเทศ 57,497,441 54,747,389 23,253,251 425 

อัตราส่วนต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52.82 52.79 53.22  

อัตราส่วนต่อประเทศ 30.32 30.40 23.75  

 

แหล่งที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552: 3-5. 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น     

ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากโครงการประกันรายได้ เริ่มปีการผลิต 2552/2553 

เป็นปีแรก ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงขอน าเสนอเอกสารหรืองานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง และอ้างอิงเฉพาะส่วนท่ีมีความใกล้เคียง ซ่ึงเป็นนโยบายด้านราคา (price policy) ใน

แนวทางการประกันราคาขั้นต ่า (Minimum price) คือ โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ท่ีเกือบจะทุก

รัฐบาลน าไปใช้ในการรักษาเสถียรภาพราคา เริ่มตั้งแต่ปีการผลิต 2524/25 จนถึงปีการผลิต 2551/52 
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และจากผลการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะใน 3 ช่วง อาทิ ช่วงท่ี

รัฐบาลน านโยบายการจ าน าข้าวเปลือกมาใช้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย (สุชาติ ภิญโญ, 2538: 

69) ช่วงท่ีรัฐบาลเริ่มปรับเปล่ียนวิธีการรับจ าน าข้าวเปลือกใหม่โดยก าหนดราคารับจ าน าสูงกว่า

ราคาตลาดเล็กน้อย และขยายขนาดของโครงการให้ใหญ่ขึ้นด้วย (ดรุณี ขันโท, 2544: 109) และช่วง 

ท่ีรัฐบาลปรับเปล่ียนวิธีการจ าน าข้าวเปลือกอีก โดยก าหนดให้มีราคารับจ าน าท่ีสูงกว่ากลไกตลาด 

(ปิยาณี เจริญศิระ, 2546: 91-92; สมบัติ สระแก้ว, 2548: 65-70) โดยสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ      

ท่ีคล้ายคลึงกันกับโครงการประกันรายได้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้  

ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

ได้แก่ ความเพียงพอของทรัพยากรในการด าเนินงาน ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือต่อการปฏิบัติ  

โครงการฯ และปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล และความเป็นธรรมในการด าเนินงานโครงการฯ ได้แก่ 

ความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จ านวนเกษตรกรท่ีขอกู้ จ านวนสินเช่ือท่ีให้กู้ 

และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ในการประเมินผลโครงการเพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน

โครงการนั้น สามารถใช้ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้ โดยผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการรับจ าน า พบว่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 47-53 

ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสถานะภาพแต่งงานแล้ว มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน 

โดยมี 3-4 คน เป็นแรงงานส าคัญในครอบครัวซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และมี

อาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง มีรายได้เฉล่ีย ประมาณ 22,000-33,000 บาทต่อปี มีพื้นท่ีปลูกข้าว 

5-8 ไร่ ปริมาณผลผลิตท่ีได้ 60-70 ถังต่อไร่ และปริมาณข้าวท่ีจ าน าประมาณ 4-5 ตัน โดยท่ีเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี และจากการศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ พบว่า 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น รวมถึงการประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก 

และมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่า

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีแล้ว และเม่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการ        

จากผลการศึกษาของ ปิยาณี เจริญศิระ พบว่า ความแตกต่างของปัจจัยรายได้เฉล่ียต่อปีและปริมาณ

ข้าวท่ีเข้ารับจ าน า มีผลต่อความคิดเห็น ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนแรงงานในครัวเรือน 

และผลผลิตข้าวต่อปี ไม่ผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกร และจากการศึกษาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายของ นิพนธ์ พัวพงศกร (2553: 71) โดยศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อป้องกัน

การทุจริตในการแสวงหาค่าตอบแทนส่วนเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจ าน า

ข้าวเปลือก พบว่า โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกประโยชน์นั้นส่วนใหญ่มิได้ตกแก่ชาวนา แต่ตกแก่  

ผู้ส่งออก โรงสี เจ้าของโกดัง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และชาวนาท่ีได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นชาวนา

ในเขตชลประทาน หรือเป็นชาวนารายใหญ่ และการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาลก่อผลกระทบ
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รุนแรงต่อความสามารถในการส่งออก ท าให้ต้นทุนผลิตข้าวของสังคม (Social Cost) สูงขึ้น แต่ข้าว

คุณภาพต ่าลง พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นและตลาดกลางเลิกกิจการ พ่อค้าส่งออกรายใหญ่ ได้เปรียบ

พ่อค้าส่งออกข้าวรายอ่ืน ๆ การแทรกแซงบิดเบือนกลไกตลาด ท าให้การแข่งขันลดลง ยิ่งกว่านั้น

การแทรกแซงยังก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ และมีการทุจริตในทุกระดับ

ของการแทรกแซง ผลท่ีตามมาคือความเสียหายต่อการใช้ทรัพยากรและการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ 

ดังนั้นรัฐบาลจึงควรยกเลิกโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเฉพาะเร่ืองความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น 

ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยใช้

กรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไปนี้ 

 

2.5  กรอบแนวคิด 

 

จากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบ แนวคิดในการ

วิจัยเพื่อพิจารณาหาตัวแปรอิสระท่ีสาคัญของเกษตรกรท่ีมีผลต่อตัวแปรตามคือความ คิดเห็นของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซ่ึงตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพ การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกร และ ความรู้ความเข้าใจ 

รายละเอียดภาพท่ี 2.4 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  กรอบแนวคิดในการศึกษาความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว        

ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

 

2.6  สมมติฐานการศึกษา 

 

 สมมติฐานของการศึกษาความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีมีต่อ

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ดังนี้ 

2.6.1   ความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารท่ีเกษตรกรได้รับมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น

ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

-  ระดับการศึกษาสูงสุด  

การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกร   

- ปริมาณข่าวสารท่ีได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ที่มีต่อโครงการฯ  

1. ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ   

2. ด้านการด าเนินโครงการ  

3. ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคม และการออกใบรับรองเกษตรกร  

4. ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.  

 

ปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพ 

- พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 

- ปริมาณผลผลิต 

-  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 

 
 

 

ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ที่มีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร    

ผู้ปลูกข้าว 
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2.7  นิยามปฏิบัติการ 

 

  2.7.1  ความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมายถึง ความทรงจ าในเร่ืองราว 

ข้อเท็จจริง รายละเอียดต่าง ๆ หลังจากท่ีได้รับข่าวสารหรือร่วมปฏิบัติตามโครงการประกันรายได้

เกษตรกรใน 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ด้านการด าเนินโครงการ ด้านการ

ขึ้นทะเบียน ประชาคม และการออกใบรับรองเกษตรกร ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. ของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ซ่ึงวัดได้จากแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจและ

ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

  2.7.2  ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและข้อ

สันนิษฐานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้

เกษตรกร ใน 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ด้านการด าเนินโครงการ ด้านการ

ขึ้นทะเบียน ประชาคม และการออกใบรับรองเกษตรกร ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. ซ่ึงวัด

ได้จากแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาได้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแปรในการศึกษา ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าทางสถิติในการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 
 

3.1  ตัวแปรในการศึกษา 
 

ตัวแปรในการศึกษาความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีมีต่อโครงการ

ประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว  

3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการ- 

ศึกษาสูงสุด ปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพ ประกอบด้วยพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ ปริมาณผลผลิต ระยะเวลา 

ประกอบอาชีพ ปริมาณข่าวสารท่ีได้รับ ความรู้และความเข้าใจ 

3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว            

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
 

3.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 ซ่ึงได้มาจากบัญชีรายช่ือของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ปี 2553/54 ส าหรับข้าวนาปี (รอบท่ี 1) ของกรม

ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1,118,019 ราย การเลือกตัวอย่างได้ด าเนินการ ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 ค านวณขนาดตัวอย่างจากประชากร โดยใช้หลักการค านวณของ Yamane 

ก าหนดให้ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าเท่ากับร้อยละ 3.7 ดังนี้ 
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        สูตรการค านวณ        n =
2N(e)1

N


  

   โดย       n  = ขนาดตัวอย่าง 

   N = จ านวนรวมของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

   e = ค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (0.037) 

   แทนค่า n =
)20.037x  (1,118,0191

1,118,019


      = 725 

     ดังนั้น ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 725  

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาก าหนดการท าประชาคมส าหรับเลือกวันท่ีมีการประชาคมในพื้นท่ี 8 

จังหวัดอีสานตอนใต้ และพบว่าช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมคือระหว่างวันท่ี 12 – 22 

ตุลาคม 2554 และก าหนดสัดส่วนของขนาดตัวอย่างจากจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบท่ี 1  

ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Two-stage Random Sampling)  

                  1.  แต่ละจังหวัด (ชั้นภูมิ) สุ่มอ าเภอท่ีท าประชาคมมา 1 อ าเภอ 

                  2.  แต่ละอ าเภอ สุ่มต าบลตามสัดส่วนของขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดไม่เกินหมู่บ้านละ 

55 ตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกเกษตรกรจากบัญชี

รายช่ือของเกษตรต าบลท่ีรับผิดชอบการประชาคมในพื้นท่ี ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1  

 

ตารางที่ 3.1  วันท่ี สถานท่ีและขนาดตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว      

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ รอบท่ี 1 
 

วันท่ี จังหวัด จ านวน สถานท่ีเก็บข้อมูล ขนาดตัวอย่าง (ราย) 

12 ต.ค. บุรีรัมย์        152,600  อ.ช านิ ต.โคกสนวน 9, 14 50, 48 

13 ต.ค. นครราชสีมา        189,888  อ.ห้วยแถลง ต.ห้วยแถลง 2, 7, 9 51, 22, 49 

14 ต.ค. ชัยภูมิ        104,077  อ.เมือง ต.บ้านเล่า 4, 5 17, 50 

18 ต.ค. อุบลราชธานี        186,618  อ.เดชอุดม ต.ตบหู 8, 9, 10 50, 50, 20 

19 ต.ค. ยโสธร         71,387  อ.เมือง ต.หนองหิน 3 46 

20 ต.ค. อ านาจเจริญ         53,301  อ.เมือง ต.สร้างนกทา 12 42 

21 ต.ค. ศรีสะเกษ        198,659  อ.ห้วยทัพทัน ต.กล้วยกว้าง 1, 8, 10 28, 50, 50 

22 ต.ค. สุรินทร์        161,489  อ าเภอเมือง ต.เมืองที 3 และ 4  50, 54 

รวม 1,118,019  725 
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3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

3.3.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น  

5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 

(Check list) และเติมค าในช่องว่าง รวม 8 ข้อ ซ่ึงถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส  จ านวน

สมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนครั้งของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี และระยะเวลาการประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ตอนท่ี 2 การรับรู้แหล่งข้อมูลข่าวสารโครงการประกันรายได้เกษตรกรและปริมาณ

ข่าวสารท่ีได้รับ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกแหล่งข่าวสาร จ านวน 10 รายการ ได้แก่ วัตถุประสงค์

และเป้าหมายโครงการฯ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการฯ ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของ

โครงการฯ ราคาประกันข้าวเปลือก ราคากลางอ้างอิง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การประชาคมใน 

แต่ละพื้นท่ี การออกใบรับรองเกษตรกร การท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. การก าหนดวันการใช้สิทธิ์

และแก้ไขวันใช้สิทธิ์ จากแหล่งข่าวสาร 12 แหล่ง ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

เกษตรต าบล พนักงาน ธ.ก.ส. ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย กลุ่มเกษตรใน

หมู่บ้าน เพื่อนบ้าน การฝึกอบรม และพ่อค้า / โรงสี 

ตอนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้

เกษตรกร เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 14 ข้อ ประกอบด้วยการสอบถาม

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ การด าเนินโครงการ การขึ้นทะเบียน 

ประชาคม และการออกใบรับรองเกษตรกร รวมทั้งเร่ืองของการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.  

ตอนท่ี 4 สอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมี

ต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนเชิงประมาณค่า (Rating scale) 

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) เห็นด้วย (4) ไม่แน่ใจ (3) ไม่เห็นด้วย (2) และไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง (1) ทั้งหมด 50 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จ านวน 9 ข้อ  

ด้านการด าเนินโครงการ จ านวน 14 ข้อ  

ด้านการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองเกษตรกร จ านวน 15 ข้อ 

ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. จ านวน 12 ข้อ 
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ตอนท่ี 5 สอบถามความคิดเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ

เกษตรกรท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ 

 

3.3.2 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ท าการประเมินความตรงตามเนื้อหาของมาตรท่ีใช้วัด

ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีส่งผลต่อโครงการประกันรายได้ โดย

อาศัยดุลยพินิจของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน คือ นายพิทักษ์ เสาวโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และนายถวัลย์ แสงไชย เกษตร-

อ าเภอสรรคบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และท าการ Pre-test แบบสอบถาม

กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอ าเภอชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีเข้าร่วม

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 จ านวน 119 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของ

เคร่ืองมือได้ผล คือ มาตรวัดความรู้ความเข้าใจ มีค่าความเช่ือมั่นแบบ Cronbach Alpha 0.70 และ

มาตรวัดความความคิดเห็น มีค่าความเช่ือมั่น แบบ Cronbach Alpha 0.87  

 

3.4  ตัวแปร นิยาม และมาตรวัด 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดตัวแปร นิยามและมาตรวัด ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปร

ควบคุม รายละเอียดตารางท่ี 3.2  

 

ตารางที่ 3.2  ตัวแปร นิยามและมาตรวัด 

 

ช่ือตัวแปร นิยาม การวัด 

ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อ

โครงการประกันรายได้

เกษตรกร 

 

คะแนนรวมท่ีได้จากแบบประเมินค่าของ

ลิเคอร์ท จ านวน 50 ข้อ มีลักษณะค าตอบเป็น

การเปรียบเทียบกันจ านวน 5 ค าตอบ คือ  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

Interval Scale  

(มาตรวัดอันตรภาคชั้น) 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

 

ช่ือตัวแปร นิยาม การวัด 

ตัวแปรอิสระ 

1.  ความรู้ความเข้าใจท่ีมี

ต่อโครงการประกัน

รายได้เกษตรกร 

 

คะแนนรวมท่ีได้จากแบบทดสอบจ านวน 14 ข้อ 

มีลักษณะการให้คะแนนคือ ถ้าตอบถูกให้ 1 

คะแนน ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน 

 

Interval Scale 

(มาตรวัดอันตรภาค

ชั้น)  

2.  การรับรู้ข่าวสารของ

เกษตรกร 

ปริมาณข่าวสารท่ีได้รับ (จ านวนครั้ง) Ratio Scale  

(มาตรวัดอัตราส่วน) 

ตัวแปรควบคุม 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล 

     - เพศ 

 

     - อายุ 

 

     - ระดับการศึกษา

สูงสุด 

 

 

 

เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ เพศชาย และเพศหญิง 

เป็นตัวแปรต่อเน่ืองแสดงถึงจ านวนอายุ (ปี) 

เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 

คือ ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า มัธยมศึกษา

ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอ่ืน ๆ 

 

 

Nominal Scale 

(มาตรวัดนาม

บัญญัติ) 

Ratio Scale 

(มาตรวัดอัตราส่วน) 

Ordinal Scale 

(มาตรวัดเรียงล าดับ) 

2.  ปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพ 

    - พื้นท่ีในการประกอบ

อาชีพ 

    - ปริมาณผลผลิต 

 

    - ระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพ 

 

เป็นตัวแปรต่อเน่ืองแสดงถึงพื้นท่ีในการ

ประกอบอาชีพ (ไร่)  

เป็นตัวแปรต่อเน่ืองแสดงถึงจ านวนผลผลิตท่ี

เก็บเกี่ยวได้ (ตัน) 

เป็นตัวแปรต่อเน่ืองแสดงถึงระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพท านา (ปี) 

 

Ratio Scale 

(มาตรวัดอัตราส่วน) 

Ratio Scale 

(มาตรวัดอัตราส่วน) 

Ratio Scale 

(มาตรวัดอัตราส่วน) 
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3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for Social Science) for Windows Version 16.0 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.5.1  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางความถ่ี (Frequency 

Table) และร้อยละ (Percentage) ในการศึกษาลักษณะของตัวอย่างและพรรณนาระดับและแบบ

แผนการกระจายของคะแนนวัดความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของ

กลุ่มอีสานใต้ท่ีส่งผลต่อโครงการประกันรายได้ 

3.5.1.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Linear Regression) ในการศึกษาอิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณ

ข่าวสารท่ีได้รับท่ีมีต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

3.5.2  เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวิเคราะห์ 

ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนและเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ดังนี้ 

3.5.2.1  ค าถามตรวจรายการ (Checklist) ได้แก่ แบบสอบถามตอนท่ี 2 แหล่งข้อมูล

ข่าวสารโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยเลือกรายการละ 1 แหล่งส าคัญเท่านั้น และให้เขียน   

แสดงปริมาณข่าวสารท่ีได้รับตลอดการด าเนินโครงการในแต่ละรอบ โดยก าหนดปริมาณท่ีได้รับรู้ 

ดังนี้ 

คะแนน 0 หรือไม่เติม  หมายถึง ไม่ได้รับข่าวสาร  

คะแนน 1  หมายถึง ได้รับข่าวสารในระดับน้อย (1-2 ครั้ง)  

คะแนน 2  หมายถึง ได้รับข่าวสารในระดับปานกลาง ( 3-4 ครั้ง)  

คะแนน 3  หมายถึง ได้รับข่าวสารในระดับมาก (มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป) 

   แปลความหมายปริมาณท่ีได้รับรู้ข่าวสาร ในการวิเคราะห์ฐานนิยม (Mode)  

3.5.2.2  ค าถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ แบบสอบถามตอนท่ี 3 เป็นเร่ืองระดับความรู้

ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับโครงการประกันรา ยได้เกษตรกร เป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ก าหนดให้ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน และ

แบ่งแบบสอบถามออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์  ข้อท่ี 1- 2 ด้านด าเนินโครงการ ข้อท่ี 

3-8 ด้านการขึ้นทะเบียน ข้อท่ี 9-10 และด้านการท าสัญญา ข้อท่ี 11-14  เกณฑ์ในการแปล

ความหมายของความรู้ความเข้าใจ รายละเอียดตารางท่ี 3.3  
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ตารางที่ 3.3  เกณฑ์การแปลความหมายความรู้ความเข้าใจ 

 

ความรู้ความเข้าใจ 
ระดับ (คะแนน) 

น้อย ปานกลาง มาก 

โดยรวม (14 ข้อ) 0-4 5-10 11-14 

ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ (2 ข้อ) 0 1 2 

ด้านการด าเนินโครงการ (6 ข้อ) 0-1 2-4 5-6 

ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและ                        

การออกใบรับรองเกษตรกร(2 ข้อ) 

0 1 2 

ด้านนการท าสัญญาประกันรับ ธ.ก.ส. (4 ข้อ) 0-1 2-3 4 

 

3.5.2.3  แบบสอบถามตอนท่ี 4  เป็นค าถามมาตราส่วนเชิงประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ในข้อถามท่ีเป็นเชิงบวก ( ยกเว้นข้อ 10, 13, 17, 21, 25-27, 37-38) ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

คะแนน 4 หมายถึง  เห็นด้วย 

คะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

คะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

คะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ข้อถามท่ีเป็นเชิงลบ ( ได้แก่ ข้อ 10, 13, 17, 21, 25-27, 37-38) 

คะแนน 1 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

คะแนน 2 หมายถึง  เห็นด้วย 

คะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

คะแนน 4 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

คะแนน 5 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับค่าเฉล่ียได้ ดังนี้  

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  ไม่เห็นด้วย 

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  ไม่แน่ใจ 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  เห็นด้วย 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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3.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้ความร่วมมือ

จากคณะท างานการประชาคมระดับต าบลในทุก ๆ พื้นท่ี (สถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดูได้

ตารางท่ี 3.3)  ท าการเก็บรวมรวมข้อมูล ตั้งแต่ 12-22 ต.ค. 2553 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ดังนี้ 

3.6.1  ท าการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรผู่ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร ก่อนท่ีจะเริ่มท าการประชาคมในพื้นท่ีต่าง ๆ  

3.6.2  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและชี้แจงแบบสอบถาม  

3.6.3  เกษตรกรจะท าแบบสอบถามระหว่างประชาคม และน าส่งคืนหลังสิ้นสุด

การประชาคมแล้ว และตรวจทานความถูกต้อง หรือระหว่างนี้อาจชี้แจงเกษตรกรแต่ละรายท่ีมีข้อ

สงสัย และสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามในกรณีท่ีพบเกษตรกรรายใดอ่านหนังสือไม่ออกด้วย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร” น าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์        

ในการวิจัย โดยจัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามล าดับ คือ ส่วนแรกน าเสนอลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

ของการศึกษานี้ ส่วนท่ีสองเป็นผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับ

โครงการประกันรายได้ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและปริมาณข่าวสารท่ีเกษตรกรได้รับ 

ส่วนท่ีสามน าเสนอผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารท่ีได้รับท่ีมี

ต่อความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ และส่วน สุดท้ายเป็นผล

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะของเกษตรกร รายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

 

4.1  ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง  

 

 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ท่ีเป็นตัวอย่างของการศึกษานี้ จ านวน 725 

คน โดยแบ่งลักษณะทั่วไปออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และรายได้รวมของครัวเรือนต่อปี 

และส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีเกษตรกรตัวอย่างเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น จ านวนครั้ง

การขึ้นทะเบียน พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ และระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพ โดยลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง แสดงรายละเอียดไว้ในตารางท่ี 4.1- 4.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  จ านวน ร้อยละ เฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนบุคคล 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

331 

394 

 

45.70 

54.30 

อายุ 

น้อยกว่า 30 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี  

50-59 ปี 

มากกว่า หรือเท่ากับ 60 ปี 

 

34 

159 

268 

173 

91 

 

4.70 

21.90 

37.00 

23.90 

12.60 

ค่าเฉลี่ย                              46.45  ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.50 ปี 

สถานภาพสมรส 

โสด 

สมรส 

หม้าย/หย่า/แยก 

 

37 

637 

51 

 

5.10 

87.90 

7.00 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ไม่เกิน 3 คน 

4 – 6 คน 

7 – 10 คน 

มากกว่า 10 คน 

 

143 

498 

79 

5 

 

19.70 

68.70 

10.90 

0.70 

ค่าเฉลี่ย                               4.69 คน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.63 คน 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ สูงกว่าปริญญาตรี 

 

460 

125 

112 

28 

 

63.40 

17.20 

15.40 

4.00 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

  

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี 

น้อยกว่า 30,000 บาท 

30,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 150,000 บาท 

มากกว่า 150,000  

 

183 

192 

253 

97 

 

25.24 

26.48 

34.90 

13.38 

ค่าเฉลี่ย                            86,678.21 บาท ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 74,285.93 บาท 

 

จากตารางท่ี 4.1  แสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ท่ีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี้ พบว่า มีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย   

มีอายุเฉล่ีย 46.45 ปี (S.D. = 10.50 ปี) เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และมีจ านวนสมาชิก

ในครัวเรือน เฉล่ีย 4.69 คน (S.D. = 1.63 คน) โดยมากกว่าร้อยละ 60 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีรายได้รวมครัวเรือนต่อปี เฉล่ีย 86,678.21 บาท (S.D. = 74,285.93 บาท) 

 

ตารางที่ 4.2  จ านวน ร้อยละ เฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับโครงการ 

 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนคร้ังการขึ้นทะเบียน 

1 ครั้ง 

2 ครั้ง 

 

701 

24 

 

96.70 

3.30 

พื้นท่ีที่ลงทะเบียนคร้ังที่1  

ไม่เกิน 5 ไร่ 

5–9 ไร่ 

10–14 ไร่ 

15–24 ไร่ 

มากกว่า หรือเท่ากับ 25 ไร่ 

 

53 

92 

183 

193 

204 

 

7.30 

12.70 

25.20 

26.60 

28.10 

ค่าเฉลี่ย                                     20.05 ไร่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.54 ไร่ 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ)   

 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ จ านวน ร้อยละ 

พื้นท่ีที่ลงทะเบียน คร้ังที่ 2 จ านวน 24 คน 

ไม่เกิน 5 ไร่ 

5–9 ไร่ 

10–14 ไร่ 

15–24 ไร่ 

มากกว่า หรือเท่ากับ 25 ไร่ 

 

7 

5 

4 

6 

2 

 

29.17 

20.83 

16.67 

25.00 

8.33 

ค่าเฉลี่ย                                      4.00 ไร่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.35 ไร่ 

ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้  (ลงทะเบียนคร้ังที่ 1) 

ไม่เกิน 5 ตัน 

5–9 ตัน 

10– 14 ตัน 

มากกว่า หรือเท่ากับ 15 ตัน 

 

345 

234 

109 

37 

 

47.60 

32.30 

15.00 

5.10 

ค่าเฉลี่ย                                      6.99 ตัน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.98 ตัน 

ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ (ลงทะเบียนคร้ังที่ 2) 

ไม่เกิน 5 ตัน 

5–9 ตัน 

10– 14 ตัน 

มากกว่า หรือเท่ากับ 15 ตัน 

 

15 

6 

2 

1 

 

62.50 

25.00 

8.33 

4.17 

ค่าเฉลี่ย                                      5.63 ตัน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.19 ตัน 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรผู้ปลูกข้าว 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 

6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 

มากกว่า 15 ปี 

 

63 

82 

61 

519 

 

8.70 

11.30 

8.40 

71.60 

ค่าเฉลี่ย                                      25.23 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 14.00 ปี 
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ตารางท่ี 4.2  น าเสนอข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่แล้วต่อปีการผลิต จะขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว 1 ครั้ง 

ได้แก่ การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ร้อยละ 96.70 โดยมีพื้นท่ีในการประกอบอาชีพในการลงทะเบียน

ข้าวนาปี เฉล่ีย 20.05 ไร่ (S.D. = 12.54 ไร่) และปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ เฉล่ีย 6.99 ตัน (S.D. = 

4.98 ตัน) และการขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ร้อยละ 3.30 มีพื้นท่ีในการประกอบอาชีพเฉล่ีย 4.00 ไร่ 

(S.D. = 2.35 ไร่) และปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้เฉล่ีย 5.63 ตัน (S.D. = 6.19 ตัน) และเกษตรกร   

ผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพ เฉล่ีย 25.23 ปี (S.D. = 14 ปี) 

 

4.2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ 

 

การศึกษานี้ได้สร้างมาตรขึ้นมาเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรในด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ การด าเนิน

โครงการ การขึ้นทะเบียน การประชาคม การออกใบรับรอง และการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. 

รวม 14 ข้อ มาตรนี้วัดระดับความรู้ความเข้าใจต ่าสุดคือ 0 คะแนน และสูงสุด คือ 14 คะแนน โดย

น าเสนอผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้ความเข้าใจ รายละเอียดตารางท่ี 4.3-4.5 ตามล าดับ 

  

ตารางที่ 4.3  ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ความเข้าใจในภาพรวม  

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ความถ่ี ร้อยละ 

ภาพรวม 

น้อย (0 – 4  คะแนน) 49 6.80 

ปานกลาง (5 – 10 คะแนน) 637 87.90 

มาก (11 – 14 คะแนน) 39 5.40 

ค่าเฉลี่ย 7.64 คะแนน 54.57 (7.64 จาก 14 คะแนน) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.90 คะแนน  
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ตารางที่ 4.4  ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ความเข้าใจเป็นรายด้าน 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ความถ่ี ร้อยละ 

ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 

น้อย (0 คะแนน) 71 9.80 

ปานกลาง (1 คะแนน) 275 37.90 

มาก (2 คะแนน) 379 52.30 

ค่าเฉลี่ย 1.42 คะแนน  71.00 (1.42 จาก 2 คะแนน) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 คะแนน  

ด้านการด าเนินโครงการฯ 

น้อย (0 - 1 คะแนน) 114 15.70 

ปานกลาง (2 - 4 คะแนน) 583 80.40 

มาก (5 - 6  คะแนน) 28 3.90 

ค่าเฉลี่ย 2.52 คะแนน  42.00 (2.52 จาก 6 คะแนน) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.07 คะแนน 
 

ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกร 

น้อย (0 คะแนน) 74 10.20 

ปานกลาง (1 คะแนน) 317 43.70 

มาก (2 คะแนน) 334 46.10 

ค่าเฉลี่ย 1.36 คะแนน 68.00 (1.36 จาก 2 คะแนน) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 คะแนน  

ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. 

น้อย (0 - 1 คะแนน) 159 21.90 

ปานกลาง (2 - 3 คะแนน) 458 63.20 

มาก (4 คะแนน) 108 14.90 

ค่าเฉลี่ย 2.34 คะแนน  58.50 (2.34 จาก 4 คะแนน) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06 คะแนน  



47 
 

ตารางที่ 4.5   ร้อยละท่ีตอบของคะแนนความรู้ความเข้าใจเป็นรายข้อ 

 

ตัวแปร 
ร้อยละ 

ที่ตอบถูก 

ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 

1.  เหตุผลส าคัญท่ีรัฐบาลน าโครงการประกันรายได้มาใช้แทนโครงการจ าน าเดิม 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการประกันรายได้ 

ด้านการด าเนินโครงการฯ 

1.  จ านวนครั้งในการด าเนินงานโครงการประกันรายได้ใน 1 ปีการผลิต 

 

73.20 

69.20 

 

17.10 

2.  ชนิดของข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรสามารถน าเข้ามาร่วมโครงการประกันรายได้ 

3.  พื้นท่ีการท านาของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ 

4.  ปริมาณผลผลิตการใช้สิทธิ์ในโครงการประกันรายได้ 

5.  จ านวนครั้งในการประกาศราคาประกันข้าวเปลือกของโครงการประกันรายได้ 

6.  วัตถุประสงค์ของการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 

ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกร 

1.  ความส าคัญของประชาคมในโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

2.  ความส าคัญของใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. 

1.  เหตุการณ์หลังจากเกษตรกรได้ท าสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส. แล้วต่อมา

ภายหลังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเน่ืองจากประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ 

2.  การแก้ไขวันใช้สิทธิ์ของเกษตรกรในการท าสัญญาประกันรายได้ 

3.  เกณฑ์ส าคัญท่ีเกษตรกรควรพิจารณาก าหนดวันใช้สิทธิ์เพื่อให้ได้ประโยชน์

มากท่ีสุด 

4. สาเหตุของกรณีท่ีเกษตรกรจ านวน 2 รายมีพื้นท่ีท านาเท่ากัน แต่ได้รับ           

เงินส่วนต่างจาก ธ.ก.ส. ไม่เท่ากัน 

15.40 

75.30 

53.80 

26.10 

64.00 

 

72.40 

63.40 

 

64.70 

 

44.80 

61.80 

 

63.00 

 

จากตารางท่ี 4.3  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้

ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้ภาพรวม พบว่า อยู่ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 54.57 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเม่ือพิจารณาความรู้ความเข้าใจเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรเป็นรายได้จากทั้งหมด 4 ด้าน ในตารางท่ี 4.4 พบว่า   
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ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 

เท่ากับ 71.00 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ด้านการด าเนินโครงการฯ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 42.00 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกร พบว่าอยู่ระดับมาก 

โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 68.00 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 58.50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เม่ือพิจารณาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเป็นรายข้อ จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ร้อยละท่ี

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พื้นท่ีการท านาของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการประกันรายได้ เหตุผลส าคัญท่ีรัฐบาลน าโครงการประกันรายได้มาใช้แทนโครงการจ าน า

เดิม ความส าคัญของประชาคมในโครงการประกันรายได้เกษตรกร และร้อยละท่ีเกษตรกรมีความรู้

ความเข้าใจ 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ชนิดของข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรสามารถน าเข้าร่วมโครงการ

ประกันรายได้ จ านวนครั้งในการด าเนินงานโครงการประกันรายได้ใน 1 ปีการผลิต จ านวนครั้งใน

การประกาศราคาประกันข้าวเปลือกของโครงการประกันรายได้   

สรุปได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้มีความรู้ความเข้าใจโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  2 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โครงการมาก รองลงไปคือด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกร และ

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจโครงการประกันรายได้อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านการท า

สัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. และด้านการด าเนินโครงการฯ 

การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกร 

การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกัน

รายได้เกษตรกร จากการสอบถาม โดยแต่ละรายการให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลือกแหล่งของการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพียง 1 แหล่ง จากทั้งหมด 12 แหล่งซ่ึงมีทั้งจาก

วิทยุ ส่ือสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต และท่ีเป็นบุคคล  ได้แก่ 

เกษตรต าบล พนักงาน ธ.ก.ส. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย กลุ่มเกษตรกรใน

หมู่บ้าน เพื่อนบ้าน การฝึกอบรม และพ่อค้า/โรงสี โดยก าหนดปริมาณท่ีได้รับรู้ คือ 0 หรือไม่เติม  

หมายถึง ไม่ได้รับข่าวสาร 1 หมายถึง ได้รับข่าวสารในระดับน้อย (1-2 ครั้ง) 2  หมายถึง ได้รับ

ข่าวสารในระดับปานกลาง ( 3-4 ครั้ง) และ 3  หมายถึง ได้รับข่าวสารในระดับมาก (มากกว่า 5 ครั้ง
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ขึ้นไป) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณท่ีเกษตรกรได้รับรู้ข่าวสารในภาพรวม และแหล่งข่าวสาร

ท่ีเกษตรกรได้รับเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร รายละเอียดตารางท่ี 4.6-4.7 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.6  ปริมาณข่าวสารของเกษตรกรท่ีได้รับในภาพรวมโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

 

ปริมาณข่าวสาร ความถ่ี ร้อยละ 

ไม่ได้รับ 883 12.20 

น้อย (1-2 ครั้ง) 3559 49.10 

ปานกลาง (3-4 ครั้ง) 1422 19.60 

มาก (มากกว่า 5 ครั้ง) 1386 19.10 

รวม 7250 100.00 

 

ตารางที่  4.7  ร้อยละของเกษตรกรจ าแนกตามแหล่งข่าวสารท่ีได้รับ เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้

เกษตรกร  

 

รายการ แหล่งข่าวสาร ร้อยละ 

ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ   

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการฯ เกษตรต าบล 23.60 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน 21.20 

ด้านการด าเนินโครงการฯ   

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เกษตรต าบล 31.90 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน 22.60 

 ระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติ เกษตรต าบล 37.50 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน 23.70 

 ราคาประกันข้าวเปลือก พนักงาน ธ.ก.ส. 34.60 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน 17.80 

ราคากลางอ้างอิง พนักงาน ธ.ก.ส. 37.80 

 ก านันผู้ใหญ่บ้าน 14.20 
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ตารางที่  4.7  (ต่อ) 

 

รายการ แหล่งข่าวสาร ร้อยละ 

ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกร 

 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก านันผู้ใหญ่บ้าน 34.10 

เกษตรต าบล 34.10 

 การประชาคมในแต่ละพื้นท่ี ก านันผู้ใหญ่บ้าน 44.30 

เกษตรต าบล 15.90 

 การออกใบรับรองเกษตรกร เกษตรต าบล 35.90 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน 27.40 

ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.   

 การท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. พนักงาน ธ.ก.ส. 39.90 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน 25.80 

 ก าหนดและแก้ไขวันใช้สิทธิ์ พนักงาน ธ.ก.ส. 37.80 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน 25.80 

 

จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ปริมาณข่าวสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้  

ท่ีได้รับของโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในภาพรวมอยู่ระดับน้อย หรือ ประมาณ 1-2 ครั้ง      

คิดเป็นร้อยละ 49.10 รองลงไป คือ ปานกลาง หรือ 3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.60 ซ่ึงมีร้อยละ

มากกว่าปริมาณมากเพียงเล็กน้อย และการศึกษาครั้งนี้ มีเกษตรกรท่ีไม่ได้รับข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 

12.20 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรเป็นรายด้าน จ าแนกตามแหล่งข่าวสารท่ีได้รับ 

เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร ดังนี้ 

ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการฯ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับข่าวสารจากเกษตร

ต าบลมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.60) ท่ีรองลงมา คือ จากก านันผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 21.20)  

ด้านการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 4 รายการ โดยระยะเวลาด าเนินงานโครงการฯ 

ระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติ เกษตรกรได้รับข่าวสารจากเกษตรต าบลมากท่ีสุด (ร้อยละ 31.90 และ 

ร้อยละ 37.50 ตามล าดับ) รองลงมา คือ จากก านันผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 22.60 และ ร้อยละ 23.70 

ตามล าดับ) ส่วนราคาประกันข้าวเปลือก และราคากลางอ้างอิง เกษตรกรได้รับข่าวสารจากพนักงาน 

ธ.ก.ส. มากท่ีสุด (ร้อยละ 34.60 และ ร้อยละ 37.80 ตามล าดับ) รองลงมา คือ จากก านันผู้ใหญ่บ้าน 

(ร้อยละ 17.80 และ ร้อยละ 14.20 ตามล าดับ) 
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ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรอง ประกอบด้วย 3 รายการ โดย 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรได้รับข่าวสารจากก านันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรต าบล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ 34.10 ) การประชาคมในแต่ละพื้นท่ี เกษตรกรได้รับข่าวสารจากก านันผู้ใหญ่บ้านมากท่ีสุด

(ร้อยละ 44.30) รองลงมา คือ จากเกษตรต าบล (ร้อยละ 15.90) ส่วนการออกใบรับรองเกษตรกร 

เกษตรกรได้รับข่าวสารจากเกษตรต าบล มากท่ีสุด (ร้อยละ 35.90) รองลงมา คือ จากก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 27.40)  

ด้านการท าสัญญากับ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย 2 รายการ โดยการท าสัญญาประกันกับ        

ธ.ก.ส.ก าหนดและแก้ไขวันใช้สิทธิ เกษตรกรได้รับข่าวสารจากพนักงาน ธ.ก.ส. มากท่ีสุด (ร้อยละ 

39.90 และร้อยละ 37.80 ตามล าดับ) รองลงมา คือ จากก านันผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 25.80)  

สรุปได้ว่า การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อ

โครงการประกันรายได้เกษตรกร มีแหล่งท่ีมาข่าวสารส าคัญจาก 3 แหล่ง ได้แก่ เกษตรต าบลก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน ธ.ก.ส. ตามล าดับ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อการ

ด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยตรง และเม่ือจ าแนกโครงการประกันรายได้เกษตรกร

เป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่า มี 5 รายการ ท่ีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับข่าวสารจากเกษตรต าบลมากท่ีสุด 

คือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาด าเนิน งานโครงการ ระเบียบและขั้นตอน

การปฏิบัติของโครงการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การออกใบรับรองเกษตรกร ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินโครงการ และมี 4 รายการ ท่ีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับข่าวสารจากพนักงาน ธ.ก.ส. มากท่ีสุด 

คือ ราคาประกันข้าวเปลือก ราคากลางอ้างอิง การท าสัญญา การใช้สิทธิ์และแก้ไขวันใช้สิทธิ์ และมี 

1 รายการท่ีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับข่าวสารจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้านมากท่ีสุด คือ การประชาคมใน

พื้นท่ี ถึงแม้ว่าการรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ จะมีแหล่งท่ีมาของ

ข่าวสารจาก 3 แหล่ง ดังกล่าว  

ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้ 

ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกัน

รายได้เกษตรกร เป็นลักษณะของมาตราส่วนเชิงประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยก าหนด

เกณฑ์ในการแปลความหมายความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ คะแนน 1.00-1.80 (ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง) คะแนน 1.81-2.60 ( ไม่เห็นด้วย) คะแนน 2.61-3.40 (ไม่แน่ใจ) คะแนน 3.41-4.20 (เห็นด้วย) 

คะแนน 4.21-5.00 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 

รายละเอียดตารางท่ี 4.8-4.9 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของเกษตรกร

ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร  

 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  4.02 0.83 เห็นด้วย 

2.  การด าเนินโครงการ  3.49 1.05 เห็นด้วย 

3.  การขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออก

ใบรับรองเกษตรกร  

3.55 1.09 เห็นด้วย 

4.  ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.  4.01 0.75 เห็นด้วย 

เฉลี่ยรวม 3.77 0.93 เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเป็นรายด้านของเกษตรกร

ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร  

 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ    

1.  โครงการนี้ให้ผลประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 4.38 0.67 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2.  โครงการนี้ช่วยชะลอข้าวเปลือกออกสู่ตลาดพร้อมกัน 3.72 0.9 เห็นด้วย 

3.  โครงการนี้ช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต ่าได้ 4.11 0.81 เห็นด้วย 

4.  เกษตรกรมีความคุ้มค่าในการลงทุนท านา 3.95 0.83 เห็นด้วย 

5.  สามารถช่วยลดปัญหาการขาดทุนของเกษตรกร 4.13 0.78 เห็นด้วย 

6.  สามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรม 4.01 0.86 เห็นด้วย 

7.  สามารถป้องกันการสวมสิทธิ์ของเกษตรกรจากคนอ่ืน 4.06 0.82 เห็นด้วย 

8.  เกษตรกรมีเงินรายได้เหลือจากการปลูกข้าว  3.93 0.7 เห็นด้วย 

9.  เกษตรกรไม่ประสบปัญหาการขาดทุนในการปลูกข้าว 3.90 0.84 เห็นด้วย 

เฉลี่ยรายด้าน 4.02 0.83 เห็นด้วย 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ)   

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ด้านการด าเนินโครงการ    

10.  ระยะเวลาด าเนินโครงการในแต่ละรอบการผลิต                

ไม่เหมาะสมกับเวลาการปลูกข้าวของเกษตรกร 
2.51 0.891 ไม่เห็นด้วย 

11.  มีการประชาสัมพันธ์โครงการในแต่ละรอบการผลิต         

ได้ทราบกันอย่างทั่วถึงดี 
4.12 0.688 เห็นด้วย 

12.  เกษตรกรมีความเข้าใจโครงการนี้เป็นอย่างดี 4.00 0.723 เห็นด้วย 

13.  ขั้นตอนการปฏิบัติของโครงการยุ่งยากซับซ้อน 2.82 1.084 ไม่แน่ใจ 

14.  ราคาประกันข้าวเปลือกแต่ละชนิดมีความเหมาะสมดี 3.76 0.908 เห็นด้วย 

15. ราคากลางอ้างอิงข้าวเปลือกมีความเหมาะสมดี 3.67 0.919 เห็นด้วย 

16.  ประกาศราคากลางอ้างอิงสอดคล้องกับราคาตลาด 3.67 0.814 เห็นด้วย 

17.  เกษตรกรไม่ชัดเจนราคากลางอ้างอิงท่ีประกาศนัก 2.32 0.891 ไม่เห็นด้วย 

18.  มีการประชาสัมพันธ์ราคากลางอ้างอิงอย่างทั่วถึง 3.85 0.749 เห็นด้วย 

19.  ติดตามข่าวการประกาศราคากลางอ้างอิงอย่างใกล้ชิด 3.93 0.732 เห็นด้วย 

20.  ก าหนดปริมาณข้าวเปลือกร่วมโครงการเหมาะสมดี

กับเกษตรกรรายย่อย 

3.81 0.821 เห็นด้วย 

21.  ก าหนดปริมาณข้าวเปลือกร่วมโครงการไม่เหมาะสม

กับเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีท านามากกว่า 45 ไร่ 

2.55 1.017 ไม่เห็นด้วย 

22. มีการก าหนดวันใช้สิทธิ์ขอรับเงินชดเชยส่วนต่างของ 

เกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.00 0.772 เห็นด้วย 

23.  มีการแจ้งระเบียบการขอเปล่ียนแปลงวันใช้สิทธิ์

ขอรับเงินส่วนต่างอย่างชัดเจน 

3.87 0.763 เห็นด้วย 

เฉลี่ยรายด้าน 3.49 1.05 เห็นด้วย 

ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกร  

24. มีการประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียน/ออกใบรับรองทั่วถึง 4.24 0.639 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

25.  ช่วงเวลาขึ้นทะเบียนไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก                2.68 1.004 ไม่แน่ใจ 

26.  ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรน้อยเกินไป 2.69 1.004 ไม่แน่ใจ 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ)   

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

27. การขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองมีความยุ่งยาก 2.78 1.114 ไม่แน่ใจ 

28.  การขึ้นทะเบียนและออกเอกสารรวดเร็วทันใจ 3.66 0.924 เห็นด้วย 

29.  มีการชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน 4.06 0.715 เห็นด้วย 

30. ในกรณีท่ีข้อมูลไม่ถูกต้องและขอแก้ไขนั้น             

การ ผิดพลาดของข้อมูลเกิดจากตัวของเกษตรกรเอง 

3.41 1.083 เห็นด้วย 

31. แจ้งขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูล เกษตรกร 

สามารถท าได้ง่ายกับเจ้าหน้าท่ี 

3.74 0.894 เห็นด้วย 

32.  มีการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนอย่างเข้มงวด 4.10 0.785 เห็นด้วย 

33. เอกสารการขึ้นทะเบียนท่ีเกษตรกรได้รับถูกต้อง 4.10 0.591 เห็นด้วย 

34.  สถานท่ีรับขึ้นทะเบียน มีความสะดวกต่อการติดต่อ 4.10 0.658 เห็นด้วย 

35.  เจ้าหน้าท่ีให้การดูแล แนะน า  ช่วยแก้ไขปัญหาดี 4.14 0.688 เห็นด้วย 

36. การประชาคมท าได้อย่างรัดกุมและป้องกัน              

การทุจริต 

4.05 0.752 เห็นด้วย 

37.  มีเกษตรกรท่ีไม่ได้ท านา แต่ผ่านการประชาคม 3.02 1.197 ไม่แน่ใจ 

38.  การขึ้นทะเบียนท่ีนานอกเขตท่ีอยู่มีความยุ่งยาก 2.44 1.041 ไม่เห็นด้วย 

เฉลี่ยรายด้าน 3.55 1.09 เห็นด้วย 

ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.    

39.  มีการประชาสัมพันธ์การท าสัญญาประกันทั่วถึง 4.13 0.647 เห็นด้วย 

40.  ระยะเวลาในการท าสัญญาประกันมีความเหมาะสม 4.07 0.610 เห็นด้วย 

41.  สถานท่ีท าสัญญาประกัน สะดวกต่อการติดต่อ 4.08 0.623 เห็นด้วย 

42. มีการชี้แจงรายละเอียดการท าสัญญาประกันท่ี

ชัดเจน 

4.13 0.595 เห็นด้วย 

43.  มีการอ านวยความสะดวกของพนักงานเป็นอย่างดี 4.02 0.689 เห็นด้วย 

44.  มีความรวดเร็วในการท าสัญญาประกัน 3.95 0.767 เห็นด้วย 

45. เกษตรกรก าหนดวันใช้สิทธิ์ได้ ตามท่ีตนเอง

ต้องการ 

3.76 1.032 เห็นด้วย 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ)   
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

46.  การจ่ายเงินส่วนต่างนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วน 4.08 0.750 เห็นด้วย 

47.  การโอนมอบเงินส่วนต่างรวดเร็ว ทันใจ 3.94 0.780 เห็นด้วย 

48.  เงินส่วนต่างท่ีได้รับในแต่ละครั้งมีความเหมาะสมดี 3.86 0.825 เห็นด้วย 

49.  เกษตรกรพอใจกับเงินส่วนต่างท่ีตนเองได้รับ 4.01 0.792 เห็นด้วย 

50. พนักงานมีการดูแลและให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไข

ปัญหาดี 

4.10 0.651 เห็นด้วย 

เฉลี่ยรายด้าน 4.01 0.75 เห็นด้วย 

 

จากตารางท่ี 4.8  ระดับความคิดเห็นโดยรวมของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้

เกษตรกร พบว่า อยู่ระดับเห็นด้วย เฉล่ียเท่ากับ 3.77 (S.D. = 0.93) และเม่ือพิจารณาความคิดเห็น

ของเกษตรกรเรียงล าดับรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

เกษตรกรมีความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด รองลงไปคือด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. 

ด้านการด าเนินโครงการ และด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคม และการออกใบรับรองเกษตรกร  

 

4.3  อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารที่ได้รับที่มีต่อความคิดเห็นของเกษตรกร 

 

ในการวิเคราะห์อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุ โดยข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

โครงการ ได้แก่ พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ ปริมาณผลผลิต ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ เป็น

ตัวแปรควบคุม ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว แสดงไว้ในตาราท่ี 4.10   
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ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุของอิทธิพลของความคิดเห็นเกษตรกรท่ีมีต่อ

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ 

 

ความคิดเห็น 
Model ที่ 1  

 

Model ที่ 2 

B S.E. B S.E. 

ค่าคงที่ 185.322 2.951  179.817 4.477 

ปัจจัยส่วนบุคคล      

เพศชาย1 1.46 1.227  1.350 1.233 

อายุ 0.020 0.078  0.033 0.078 

ประถมศึกษา2 -0.884 1.265  -1.060 1.274 

ปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพ      

พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ (ครั้งท่ี 1) 0.050 0.071  0.043 0.071 

ปริมาณผลผลิต (ตัน) ครั้งท่ี 1 -0.063 0.181  -0.056 0.181 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ -0.021 0.057  -0.011 0.057 

ความรู้ความเข้าใจ      

   ด้านท่ี 1  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย    0.982 0.863 

   ด้านท่ี 2  การด าเนินโครงการ    -0.716 0.532 

   ด้านท่ี 3 การขึ้นทะเบียนและออกใบรับรอง

เกษตรกร 
  

 -1.023 0.890 

   ด้านท่ี 4  การท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.     1.405* 0.562 

ปริมาณข่าวสาร    0.388* 0.198 

R2 0.005   0.022  

R2 Change    0.017  

 

a.  Dependent Variable : ความคิดเห็น  

*  p-value < 0.10 
1  เพศหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิง และ  2 สูงกว่าประถมเป็นกลุ่มอ้างอิง 

 

จากตารางท่ี 4.10 ซ่ึงท าการวิเคราะห์ตัวแบบ โดยตัวแบบท่ี 1 มีเฉพาะตัวแปรควบคุม 

ส่วนตัวแบบท่ี 2 ได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปริมาณข่าวสารเข้าไปในสมการ พบว่าถึงแม้จะเพิ่ม
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ตัวแปรความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารเข้าไปในสมการ จะท าให้ค่า R2 เพิ่มจากตัวแบบท่ี 1 

ซ่ึงเท่ากับ 0.005 เป็น R2 Change เท่ากับ 0.017 ในตัวแบบท่ี 2 แต่เม่ือทดสอบ R2 Change ไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. และปริมาณข่าวสารนั้น

ไม่ Sig. แต่มันก็ท าให้เห็นว่าด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. เป็นสิ่งท่ีชี้แนะให้เห็นว่าด้านการ

ท าสัญญากับ ธ.ก.ส. ดังกล่าวมีอิทธิพลกับความคิดเห็นของเกษตรกรมากว่าอีก 3 ด้านท่ีเหลือของ

ความรู้ความเข้าใจ คือ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ด้านการด าเนินโครงการ ด้าน การขึ้นทะเบียน

และออกใบรับรองเกษตรกร 

นอกจากนี้ปริมาณข่าวสารก็มีลักษณะเช่นเดียวกับด้านการท าสัญญาประกั นกับ ธ.ก.ส. 

ถึงแม้จะมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มันก็ไม่มากเพียงพอท่ีจะอธิบายความแปรปรวนความคิดเห็นของ

เกษตกรได้มากนัก แต่ปริมาณข่าวสารก็มีความส าคัญ เห็นได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของ

ข่าวสารจากภาครัฐไปยังประชาชน (ทฤษฏีผลกระทบของส่ือ) ซ่ึงมีลักษณะการกระจายข่าวสารเป็น

ขั้นตอน คือ ผู้ส่งสาร ผู้ถ่ายทอดสาร ผู้น าความคิด และประชาชน โดยระดับท่ีมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนผู้น าความคิด ซ่ึงเป็นผู้ท่ีอยู่ในสังคมหรือผู้ท่ีแวดล้อมรอบตัว

ประชาชนและมีอิทธิพลกับความคิดของประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้นปริมาณข่าวสารในขั้นตอนของ

ผู้น าความคิดจึงมีส่วนส าคัญต่อการชี้น าความคิดของเกษตรกร  

 

4.4  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

จากการสอบความคิดเห็นของเกษตรกร โดยให้เปรียบเทียบโครงการประกันรายได้

เกษตรกรและโครงการรับจ าน าเดิม ในการตอบค าถาม เกษตรกรสามารถบอกความแตกต่างของ

โครงการได้ถูกต้อง เฉล่ียร้อยละ 85.40 เม่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร   

ผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสาน ตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยพิจารณาความ

คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เห็นควรหรือไม่ควรด าเนินโครงการต่อไป ข้อดีและข้อเสียของ

โครงการ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษารายละเอียดตารางท่ี 4.11-4.13 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.11  จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้    

ท่ีเห็นควรหรือไม่ควรด าเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อไป  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ควรด าเนินโครงการฯ ต่อไป  718 99.00 

เหตุผลท่ีควรด าเนินโครงการฯ ต่อไป   

1. เกษตรกรได้รับประโยชน์ในการช่วยเหลือ จึงท าให้ไม่ขาดทุน               

ในการขายข้าว และยังเป็นเงินทุนส ารองในการผลิตครั้งต่อไป 

458 

 

63.79 

 

2. เกษตรกรมีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยสามารถแบ่งรายรับรายจ่าย 

คาดคะเนการขายและก าไรได้ ท าให้ไม่วิตกในการขายข้าว 

260 

 

36.21 

 

ไม่ควรด าเนินโครงการฯ ต่อไป 7 1.00 

เหตุผลท่ีไม่ควรด าเนินโครงการ ฯ ต่อไป เพราะเกษตรกรขายข้าวไม่ได้ราคา

ตามท่ีประกาศไว้ 

7 1.00 

รวม 725 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.11 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ท่ีมีต่อ

โครงการประกันรายได้เกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ เห็นควร

ด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อไป (ร้อยละ 99.0) เหตุผลเพราะเกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ในการช่วยเหลือ ท าให้ไม่ขาดทุนในการขายข้าวและยังมีเงินทุนส ารองในการผลิตต่อไป 

(ร้อยละ 63.79) และเห็นว่าเกษตรกรมีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยสามารถแบ่งรายรับรายจ่าย 

คาดคะเนการขายและก าไรได้ ท าให้ไม่วิตกกังวลในการขายข้าว (ร้อยละ 36.21) ความคิดเห็นของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ไม่ เห็นควรด าเนินโครงการประกันรายได้

เกษตรกรต่อไป (ร้อยละ 1.0) เหตุผลเพราะขายข้าวไม่ได้ราคาตามท่ีประกาศไว้  
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ตารางที่ 4.12  จ านวนและร้อยละความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้  

เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ข้อดีของโครงการฯ 335 46.21 

เหตุผล 

1. ช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหาของการขาดทุน จึงท าให้มีรายได้เพิ่ม และ

มีเงินทุนในการผลิตต่อไป 

 

238 

 

32.83 

2. สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการท านา เป็นการสร้างขวัญและ

ก าลังใจ จึงท าให้สนใจในการท านามากยิ่งขึ้น 

97 

 

13.38 

 

ข้อเสียของโครงการฯ 59 8.14 

เหตุผล 

1. เกษตรกรยังไม่ชัดเจนในรายละเอียดและขั้นตอนของโครงการ ซ่ึงมี

ความยุ่งยากและก่อให้เกิดความสับสน ไม่เข้าใจว่าระยะเวลาใดท่ีตนเอง

จะได้ประโยชน์จากการขายข้าว 

 

26 

 

3.59 

2. ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนสั้น 20 2.76 

3. การก าหนดปริมาณไม่เหมาะสม และผู้ท่ีท านามากได้รับประโยชน์น้อย 7 0.97 

4. ได้รับเงินล่าช้า 6 0.83 

รวม 394 54.34 

 

จากตารางท่ี 4.12 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ เกี่ยวกับ 

ข้อดีและข้อเสียของโครงการประกันรายได้เกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ มีความเห็นว่าโครงการฯ นี้มีข้อดี (ร้อยละ 46.21)  คือ ช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหา

ของการขาดทุน จึงท าให้มีรายได้เพิ่มและมีเงินทุนในการผลิตต่อไป (ร้อยละ 32.83) และสร้างความ

มั่นใจให้เกษตรกรในการท านา เป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจ จึงท าให้สนใจในการท านามาก

ยิ่งขึ้นด้วย (ร้อยละ 13.38) และมีข้อเสีย (ร้อยละ 8.14) คือ เกษตรกรยังไม่ชัดเจนในรายละเอียดและ

ขั้นตอนของโครงการ ซ่ึงมีความยุ่งยากและก่อให้เกิดความสับสนไม่เขาใจว่า ระยะเวลาใดท่ีตนจะ

ได้รับประโยชน์จากการขายข้าว (ร้อยละ 3.59) และการก าหนดปริมาณไม่เหมาะสม (ร้อยละ 2.76) 

ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนสั้น (ร้อยละ 0.97) และได้รับเงินล่าช้า (ร้อยละ 0.83) 
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ตารางที่ 4.13  จ านวนและร้อยละความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้  

เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะของโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ปัญหาอุปสรรค์ของโครงการฯ 194 26.76 

1. มีข้อมูลท่ีผิดพลาด ทั้งท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรเอง โดยเกษตรกร 

ไม่เข้าใจโครงการ ขั้นตอน จึงเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

58 8.00 

2. ท านานอกเขตมีความยุ่งยาก 30 4.14 

3. ปริมาณผลผลิตต่อไร่ไม่ตรงกับความเป็นจริงท าให้ได้รับผลประโยชน์น้อย 43 5.93 

4. ราคาขายไม่ตรงประกาศ 24 3.31 

5. ท่ีสาธารณะขึ้นทะเบียนไม่ได้ 15 2.07 

6. รับเงินล่าช้า 11 1.52 

7. กรณีนาเช่า ผู้ให้เช่าน าท่ีนาไปขึ้นทะเบียนเอง จึงหาผู้รับรองเอกสารยาก 

เกิดการแจ้งข้อมูลซ ้าซ้อน และทุจริตในการแจ้งข้อมูลเท็จ 

9 

 

1.24 

 

8. ระยะเวลาจ ากัด 4 0.55 

ข้อเสนอแนะของโครงการฯ 277 38.21 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเจ้าหน้าท่ีควรชี้แจงรายละเอียดของ

ข้อมูลให้เกษตรกรเข้าใจ 

126 

 

17.38 

 

2. เพิ่มปริมาณประกัน หรือเพิ่มเงินชดเชย หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 80 11.03 

3. ขึ้นทะเบียนจุดเดียว เพ่ือจัดการให้เร็วขึ้น 28 3.86 
 

ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

4. ขึ้นทะเบียนท่ี สปก. ได 24 3.31 

5. ขยายเวลา 12 1.66 

6. ควบคุมราคารับซื้อโรงสี 7 0.97 

รวม 471 64.97 
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จากตารางท่ี 4.13 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ เกี่ยวกับ

ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะของโครงการประกันรายได้เกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ มีความเห็นว่าโครงการฯ มีปัญหาอุปสรรค์(ร้อยละ 26.76) คือ มีข้อมูล

ท่ีผิดพลาด ทั้งท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรเอง โดยเกษตรกรไม่เข้าใจโครงการ ขั้นตอน จึงเกิด

ความล่าช้าในการด าเนินงาน (ร้อยละ 8.00) ปริมาณผลผลิตต่อไร่ไม่ตรงกับความเป็นจริงท าให้

ได้รับผลประโยชน์น้อย (ร้อยละ 5.93) และการท านานอกเขตมีความยุ่งยาก (ร้อยละ 4.14) ราคาขาย

ไม่ตรงประกาศ (ร้อยละ 3.31) ท่ีสาธารณะขึ้นทะเบียนไม่ได้ (ร้อยละ 2.07) รับเงินล่าช้า (ร้อยละ 

1.52) กรณีท่ีนาเช่า ผู้ให้เช่าน าท่ีนาไปขึ้นทะเบียนเอง จึงหาผู้รับรองและเอกสารยาก เกิดการแจ้ง

ข้อมูลซ ้าซ้อนและทุจริตในการแจ้งข้อมูลเท็จ (ร้อยละ 1.24) ระยะเวลาจ ากัด (ร้อยละ 0.55) และ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีข้อเสนอแนะ (ร้อยละ38.21) คือ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ

เจ้าหน้าท่ีควรชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลให้เกษตรกรเข้าใจ (ร้อยละ 17.38) เพิ่มปริมาณประกัน 

หรือเพิ่มเงินชดเชย หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ (ร้อยละ 11.03) ขึ้นทะเบียนจุดเดียว เพ่ือจัดการให้เร็วขึ้น 

(ร้อยละ 3.86) ขึ้นทะเบียนท่ี สปก. 4-01ได้ (เอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูป

ท่ีดิน ร้อยละ 3.31) ขยายเวลาการขึ้นทะเบียน (ร้อยละ 1.66) และควบคุมราคารับซื้อโรงสี (ร้อยละ 

0.97)  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพ่ือศึกษา

ระดับความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อ

โครงการประกันรายได้เกษตรกร อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารท่ีได้รับท่ีมีต่อ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสาน

ตอนใต้ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการประกันร ายได้เกษตรกร โดยใช้

แบบสอบถาม จ านวน 725 ชุด สรุปผลและข้อเสนอแนะ รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.1  ลักษณะทั่วไปและเกี่ยวกับอาชีพของตัวอย่าง  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ตัวอย่างขนาด 725 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 54.30 และเพศชาย ร้อยละ 45.70 อายุเฉล่ีย 46.45 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจ านวน

สมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 4.69 คน มากกว่าร้อยละ 60 มีการศึกษาระดับประถม ศึกษา มีรายได้รวม

ครัวเรือนต่อปี เฉล่ีย 86,678.21 บาท ขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ร้อยละ 96.70 มีพื้นท่ี เฉล่ีย 20.05 ไร่ 

ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ เฉล่ีย 6.99 ตัน ประกอบอาชีพชาวนา เฉล่ีย 25.23 ปี  

 

5.1.2  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสาน

ตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้ภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง (X  = 54.57) และเม่ือ

พิจารณาความรู้ความเข้าใจเป็นรายด้าน พบว่ามี 2 ด้าน อยู่ระดับมาก คือ ด้านวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของโครงการ (X  = 71.00) และด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรอง

เกษตรกร (X  =  68.00) และมี 2 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง คือ ด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส.   

(X  =  58.50) และด้านการด าเนินโครงการ (X  = 42.00) เม่ือพิจารณาความรู้ความเข้าใจของ

เกษตรกรเป็นรายข้อพบว่า ร้อยละท่ีเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ พื้นท่ี
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การท านาของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ เหตุผลส าคัญท่ีรัฐบาลน าโครงการประกัน

รายได้  มาใช้แทนโครงการจ าน าเดิม ความส าคัญของการประชาคมในโครงการประกันรายได้

เกษตรกร และร้อยละท่ีเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ 3 อันดับสุดท้าย คือ ชนิดของข้าวเปลือกท่ี

เกษตรกรสามารถน าเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ จ านวนครั้งในการด าเนินงานโครงการประกัน

รายได้  ใน 1 ปีการผลิต จ านวนครั้งในการประกาศราคาประกันข้าวเปลือกของโครงการประกัน

รายได้  

 

5.1.3  การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกร 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้รับรู้ข่าวสารโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร โดยรวมอยู่ในปริมาณน้อย (1-2 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 49.10 มีแหล่งข่าวสาร

มาจาก 3 แหล่ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อการด าเนินโครงการประกันรายได้

เกษตรกร ตามล าดับดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ เกษตรต าบล โดยมี 5 รายการ คือวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน โครงการ ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของโครงการ 

การขึ้น-ทะเบียนเกษตรกร การออกใบรับรองเกษตรกร ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี 1 รายการ คือการ

ประชาคมในพื้นท่ี  และพนักงาน ธ.ก.ส. โดยมี 4 รายการ คือ ราคาประกันข้าวเปลือก ราคากลาง

อ้างอิง การท าสัญญา การใช้สิทธิ์และแก้ไขวันใช้สิทธิ์  

 

5.1.4  ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการประกันรายได้ 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ มีความคิดเห็นต่อ

โครงการประกันรายได้โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับเห็นด้วย (X  = 3.77) โดยล าดับค่าเฉล่ียรายด้าน

จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ด้านการท าสัญญาประกันกับธ.ก.ส. 

ด้านการขึ้นทะเบียน การประชาคม และการออกใบรับรองเกษตรกร และด้านการด าเนินโครงการ  

 

5.1.5  อิทธิพลของข้อมูลพื้นฐาน  ความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารที่ได้รับที่มีต่อ

ความคิดเห็นของเกษตรกร 

จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อ

โครงการประกันรายได้เกษตรกร พบว่า ความรู้ความเข้าใจด้านการท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส. 

และปริมาณข่าวสารท่ีเกษตรกรได้รับมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญ แต่มี

ความสัมพันธ์กับความคิดของเกษตรกรในระดับค่อนข้างต ่า  จึงสรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจด้าน

การท าสัญญาประกันกับ ธ.ก.ส และปริมาณข่าวสารท่ีเพิ่มขึ้นหรือคลอบคลุมรายการต่าง  ๆ         

มากขึ้น ความคิดเห็นของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น 
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  5.1.6  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 จากการสอบโดยให้เกษตรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีกสานตอนใต้แสดงความคิดเห็น โดยให้

เปรียบเทียบความแตกต่างของโครงการประกันรายได้เกษตรกรกับโครงการรับจ าน าเดิม เกษตรกร

สามารถบอกความแตกต่างของโครงการทั้งสองได้ (X  = 85.40) และส่วนใหญ่เห็นควรให้ด าเนิน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อไปอีก (X  = 99.00) โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้  

มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย โดยข้อดีคือเกษตรกรได้รับประโยชน์ในการช่วยเหลือของรัฐบาล โดยเฉพาะ

เกษตรกรรายย่อย (มีผลผลิตเฉล่ีย 6.99 ตัน) ซ่ึงเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของตัวอย่างนี้ จะปลูกข้าว

เพื่อบริโภคในครัวเรือน มากกว่าเพื่อขาย มีรายได้เพิ่ม มีเงินทุนส ารองในการผลิตต่อไป สร้างความ

มั่นใจในการท านา เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ จึงท าให้สนใจท านามากยิ่งขึ้น รวมถึงมีเกษตรกร

รายใหม่หันมาประกอบอาชีพชาวนาด้วย ข้อเสีย คือเกษตรกรยังไม่ชัดเจนในรายละเอียด ขั้นตอน

ของโครงการว่า ระยะเวลาใดท่ีตนจะได้รับประโยชน์จากการขายข้าว ซ่ึงเกี่ยวข้องกับวันท่ีใช้สิทธิ

ในโครงการ และมีข้อมูลท่ีผิดพลาดทั้งท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรเอง จึงเกิดความล่าช้าในการ

ด าเนินงานบ้าง รวมถึงราคาขายไม่ตรงประกาศ  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีข้อเสนอแนะ คือให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเจ้าหน้าท่ี

ควรชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลให้เกษตรกรเข้าใจ เพิ่มปริมาณประกัน หรือเพิ่มเงินชดเชย หรือเพิ่ม

ผลผลิตต่อไร่ ขึ้นทะเบียนจุดเดียว เพื่อจัดการให้เร็วขึ้น ขึ้นทะเบียนท่ี สปก.4-01 ได้ (เอกสารสิทธิ

ให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน) ขยายเวลาขึ้นนทะเบียน และควบคุมราคารับซื้อ

ผลิตผลของโรงสีท่ีมักจะต ่ากว่าราคากลางท่ีประกาศไว้   
 

5.2  อภิปรายผล 

 

ปีการผลิต 2553/54 เป็นปีท่ี 2 ของการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

แม้ว่าจะเป็นโครงการใหม่แต่เกษตรกรก็พอจะเข้าใจวัตถุประสงค์และเหตุผลท่ีรัฐบาลปรับเปล่ียน 

แนวทางการแทรกแซงราคาข้าวจากโครงการรับจ าน าเดิม และยังเห็นว่าโครงการประกันรายได้

เกษตรกรให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงแก่เกษตรกร ช่วยชะลอข้าวเปลือกออกสู่ตลาดพร้อมกัน ช่วย

แก้ปัญหาราคาข้าวตกต ่า ลดปัญหาการขาดทุนของเกษตรกร สามารถป้องกันการสวมสิทธิจาก

เกษตรกรรายอ่ืนได้ สถานท่ีด าเนินโครงการทั้งรับขึ้นทะเบียนและท าสัญญา มีความสะดวกต่อการ

ติดต่อ ซ่ึงมักจะใช้สถานท่ีภายในหมู่บ้านหรือภูมิล าเนา ท าให้เกิดความรวดเร็วในการขึ้นทะเบียน 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีการชี้แจงรายละเอียด แนะน าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่เกษตรกรมีความ

คิดเห็นไม่แน่ใจการประชาสัมพันธ์โครงการท่ีจะเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศ
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ราคากลางอ้างอิง ท่ีเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจวันใช้สิทธิท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ซ่ึงผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ ก านันผู้ใหญ่บ้าน เกษตรต าบล และพนักงาน ธ.ก.ส. ควรต้องส่งเสริมให้

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการประกาศราคากลางอ้างอิงอย่างแท้จริง เพื่อ

ประโยชน์อย่างแท้จริงและสามารถวางแผนการผลิต หรือจ าหน่ายผลผลิต และส่วนใหญ่เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ เห็นควรให้ด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อไป ซ่ึง

สอดคล้องกับสรุปผลการด าเนินโครงการประกันรายได้จาก ธ.ก.ส. ปี 2552/53 ท่ีมีเกษตรกรได้รับ

ผลประโยชน์ ประมาณ 3.41 ล้านราย เม่ือเปรียบเทียบกับสรุปผลการด าเนินโครงการรับจ าน า (เดิม) 

ปี 2551/52 ท่ีเกษตรกรได้รับประโยชน์ ประมาณ 6.9 แสนราย ซ่ึงเกษตรกรท่ีเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรรายย่อย ท่ีปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากกว่าเพื่อจ าหน่ายและมีเกษตรกรรายใหม่ท่ี

ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังจากการด าเนินโครงการประกันรายได้ในปีการผลิตท่ี 2 นี้ 

 ส าหรับ เกษตรกร ร้อยละ 1 ในการศึกษานี้มีความคิดเห็นว่าไม่ควรด าเนินโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรต่อไป (ร้อยละ 1) เหตุผลมาจากความไม่ชัดเจนในรายละเอียดและขั้นตอนของ

โครงการ โดยเฉพาะการใช้สิทธิท่ีเกษตรกรมองว่ายุ่งยากและสับสนช่วงเวลาท่ีตนเองจะได้

ประโยชน์จากการขายข้าวมากท่ีสุด หรือขายข้าวไม่ได้ราคาตามท่ีประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 

ซ่ึงในประเด็นนี้เป็นผลมาจากเกษตรกรรีบขายผลผลิตทันทีเม่ือเก็บเกี่ยวเสร็จ ข้าวจึงมีความชื้นสูง

กว่า 15% ตามท่ีประกาศราคาไว้  

จะเห็นได้ว่า ปริมาณข่าวสารมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัด

อีสานตอนใต้ ซ่ึงปริมาณข่าวสารท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศราคากลาง

อ้างอิง จะส่งผลให้ความคิดเห็นของเกษตรกรดียิ่งขึ้น  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ  

 

5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสาน

ตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการท า

สัญญากับ ธ.ก.ส. และด้านการด าเนินโครงการ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรง 

รวมถึงการรับรู้ข่าวสารของเกษตรกร ท่ีอยู่ในระดับน้อย และมาจากแหล่งข่าวสารเพียง 3 แหล่ง จาก 

12 แหล่ง เช่น เกษตรต าบล ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ธ.ก.ส. อีกทั้งปริมาณข่าวสารมีอิทธิพลต่อความ

คิดเห็นด้วย  ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ในโครงการประกันรายได้

เกษตรกร มีดังนี้ 
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5.3.1.1   สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนเริ่มโครงการประกันรายได้เกษตรกรแต่ละปี

การผลิต เช่น ราวเดือน พ.ค.-มิ.ย. ใช้เวลา 1 วัน ซ่ึงแต่เดิมมีเพียงการประชาสัมพันธ์ นัดหมายเพื่อ

ชี้แจงการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพียงคร่าว ๆ เท่านั้น โดยจัดอบรมค ณะท างาน

ระดับต าบล เจ้าหน้าท่ี ในพื้นท่ีและเกษตรกร เช่น ผู้น าหมู่บ้าน ผู้แทนเกษตรกร องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ในพื้นท่ี และกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวสารท่ีส าคัญให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี โดยท่ี

ผ่านมานั้นขาดบทบาทโดยสิ้นเชิง โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

1)  คณะท างานระดับต าบลหรือเจ้าหน้าในพื้นท่ี  

(1)  ชี้แจงกรอบการด าเนินงาน ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อขจัด

ความสับสนในการด าเนินงาน ซ่ึงระเบียบปฏิบัติในคู่มือของการขึ้นทะเบียนเป็นเพียงก าหนดการท่ี

ด าเนินงานกว้าง ๆ เท่านั้น จึงมีความสุ่มเส่ียงในการเข้าใจคลาดเคล่ือนได้ 

(2)  เน้นย ้าความซ่ือสัตย์ เพราะท่ีผ่านมานั้น พบวความหละหลวมใน

กระบวนการปฏิบัติงานบางประการ เช่น การแก้ไขข้อมูลระหว่างต าบลโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ

จากเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงเป็นช่องทางเดียวท่ีพบการทุจริตจากการด าเนิน

โครงการ 

 (3)  สนทนาซักถามประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากการด าเนินงาน

ในรอบการขึ้นทะเบียนท่ีผ่านมา (After action review) เพื่อเป็นมาตรการทบทวนและป้องกันปัญหา   

ท่ีจะเกิดขึ้น และยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคณะท างานอีกด้วย 

2)  เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

ชี้แจงวัตถุประสงค์  ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ทราบถึง

บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง รวมถึงการใช้สิทธิ และช่วงเวลาใช้สิทธิ์ท่ีเหมาะสม และส่งเสริม

เกษตรกรติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด อาทิ ติดตามความเคล่ือนไหวของราคาเกณฑ์กลาง

อ้างอิง รวมถึงชี้แจงบทลงโทษการแจ้งขึ้นทะเบียนและการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพ่ือให้เกษตรกร

ตระหนักและนึกเกรงกลัว และควรสนทนาซักถาม ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีพบในปีท่ีผ่านมา 

รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาเพิ่มปริมาณผลผลิตจากการท านา   

5.3.1.2  ประชาสัมพันธ์ราคากลางอ้างอิงหลังจากการประกาศทุกครั้ง โดยตั้งจุด

แสดงราคากลางอ้างอิงในหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นจุดท่ีจะสามารถเห็นได้ง่าย เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูล

ในการพิจารณาก าหนดวันใช้สิทธิ์และขายข้าวตามท่ีตนเองพึงพอใจ และควรประกาศราคากลาง

อ้างอิงทางหอกระจายข่าว โดยประกาศทุกวัน เวลาเดิม เพื่อให้เกษตรกรรับทราบอย่างทั่วถึงกัน 

5.3.1.3  ป้องปรามและป้องกันการทุจริต โดยสามารถด าเนินการได้ 4 ประการ 

1)  ตั้ง ตู้ ป.ณ. รับแจ้งเร่ืองร้องทุกข์ จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  
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2)  ก าหนดรหัสผ่านให้กับเกษตรต าบลท่ีรับผิดชอบเฉพาะคน เน่ืองจาก

ปัจจุบันพบมีการแก้ไขข้อมูลของเกษตรกรและออกใบรับรองโดยท่ีเกษตรต าบลในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ไม่ทราบ เพราะการปฏิบัติงานท่ีผ่านมานั้นมีการก าหนดรหัสผ่านเดียวใช้ร่วมกันทั้งอ าเภอ 

3)  แต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าแนะน าและปรึกษาข้อกฎหมาย เน่ืองจาก

พบปัญหาการทุจริต ทั้งระดับเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร  

4)  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น ให้รางวัล และเน้นย ้า

ถึงมาตรการลงโทษในกรณีทุจริต เพ่ือเป็นการป้องปรามการทุจริต 

5.3.1.4  แก้ไขระเบียบปฏิบัติในบางกรณี ท่ีขัดหรือไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ  

1)  การขึ้นทะเบียนนอกเขต (กรณีพื้นท่ีนาอยู่ต่างอ าเภอ หรือต่างจังหวัด) 

ท่ีแต่เดิมสร้างความยุ่งยากให้กับเกษตรกร เน่ืองจากต้องไปขึ้นทะเบียนและประชาคม ณ จุดท่ีตั้ง

ของแปลงนา เห็นควรแก้ไขให้มีผู้รับรอง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าหนังสือรับรองการท านาของ

เกษตรกรรายนั้น ณ จุดท่ีตั้งแปลงนา แล้วน าไปขึ้นทะเบียน ณ ภูมิล าเนาของตนเอง แต่ให้ไป

ประชาคมในพื้นท่ีตั้ง แปลงนาด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน 

2)  แก้ไขขึ้นทะเบียน สปก. ท่ีแต่เดิมไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ เห็นควร

แก้ไขให้เกษตรกรท่ีเช่านา สปก. และมีเอกสาร สัญญาเช่าท่ีถูกต้อง สามารถขึ้นทะเบียนร่วม

โครงการได้  

3)  ปรับระยะเวลาการด าเนินโครงการใหม่ เพื่อให้สอดรับกับสภาพความ

จริงในพื้นท่ีและมีเวลาตรวจสอบความผิดพลาดด้วย ซ่ึงปัจจุบันพบการทุจริตด้วยรีบร้อนด า เนิน

ตามโครงการเกินไป เช่น เดือนท่ี 1 ขึ้นทะเบียน เดือนท่ี 2 บันทึกข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร เดือน

ท่ี 3 ประชาคม เดือนท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 1 ตรวจสอบผลประชาคมและสัปดาห์ท่ี 2 ออกใบรับรอง 

4)  เช่ือมโยงข้อมูลบุคคลทะเบียนราษฎร์จากกระทรวง มหาดไทย เพ่ือ

เป็นปัจจุบันท่ีพบความผิดพลาดของข้อมูล ท าให้การด าเนินงานล่าช้า เช่น ช่ือ-สกุล เลขท่ีบ้าน รหัส

บัตรประชาชน หรือหมายเลขประจ าบ้าน โดย แล้วให้ระบบรายงานดึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์  

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 

5.3.2.1  ผลจากการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ท่ีมีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรนี้ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะ

เกษตรกร เท่านั้น แต่โครงการนี้ยังมีคณะท างานระดับต าบลหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอีก จึงควร

ศึกษาบุคคลดังกล่าวร่วมด้วย ก็จะท าให้เห็นผลจากการศึกษาโดยภาพรวมชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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5.3.2.2  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่ม

จังหวัดอีสานตอนใต้ ดังนั้น เพื่อการศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ ควรศึกษาข้อมูลภาคอ่ืน ๆ 

ด้วย แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เหมาะสม 

5.3.2.3  การวัดปริมาณข่าวสารในการวิจัยนี้ยังไม่แม่นย าเพียงพอ เพื่อการศึกษา

ต่อไปควรระบุแหล่งข่าวสารของโครงการท่ีชัดเจน ตลอดจนความเข้มข้นซ่ึงเป็นปริมาณข่าวสาร

ตลอดโครงการท่ีแท้จริง 
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