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บทคัดยอ 

 

บทความนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการ ของการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

ที่อิงฐานงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารมในประเทศไทย ตั้งแตในชวงแรกเริ่มประมาณป พ.ศ. 

2525 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2543) โดยอาศัยประสบการณของผูเขียนเปนหลัก เริ่มตั้งแต

วัตถุประสงค/เปาหมาย ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการในการคัดเลือกพ้ืนที่เปาหมาย  

การวิเคราะหพ้ืนที่  การบงชี้ปญหาและโอกาส  การวางแผนการทดสอบ  การทดสอบรวมกับเกษตรกร  

การประเมินผลการทดสอบ และการขยายผลการทดสอบ 

ในดานวัตถุประสงค/เปาหมาย  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอยที่สุด ในสวนการเลือกพ้ืนที่

เปาหมาย มักถูกกําหนดจากภายนอกหรือจากหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานเอง แตในการตั้ง

วัตถุประสงค/เปาหมายในการทดสอบเทคโนโลยี มีการเนนไปที่การมีสวนรวมของเกษตรกรมากขึ้น โดย

ใหเกษตรกรเปนผูกําหนด เพราะจะเปนผูปฏิบัติเอง และเพ่ือแกปญหาของตนเอง 

การเลือกพ้ืนที่ เปาหมาย มิไดเปนการเลือกตามอําเภอใจ แตมีการเลือกใหตรงตาม

วัตถุประสงคที่ตองการแกไขปญหา  โดยอาศัยการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลตางๆ ที่จะเปนตัว

บงชี้พ้ืนที่ที่เปนปญหาและปจจัยภายในที่เก่ียวของ  ในเบ้ืองตน มีการใชเทคนิคการซอนแผนใสตาม

วิธีการ “Agroecosystem analysis” แตตอมามีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เรียกกันวา “Geographic 

information system” มาชวยหาความสัมพันธของขอมูลที่เก่ียวของ  แลวชวยกําหนดเขตและพื้นที่

เปาหมายและขอบเขต  มีการวิเคราะหตามลําดับชั้น โดยแบงพ้ืนที่เปาหมายออกเปนเขตตาง ๆ ตาม

ลักษณะและความรุนแรงของปญหา แลวเลือกหมูบานที่เปนตัวแทนของเขตที่มีปญหามากเพื่อทําการ

วิเคราะหชุมชน  ขั้นตอนตอมา ดําเนินการวิเคราะหครัวเรือนประเภทตางๆ และกิจกรรมในครัวเรือน   

ในการบงชี้ปญหาและโอกาส  มีการวิเคราะหและสรุปขอมูลรวมกับเกษตรกร เพ่ือหาประเภท

ครัวเรือนและกิจกรรมที่มีปญหา  มีการวิเคราะหกระบวนการของกิจกรรมเพื่อหาขั้นตอนที่มีปญหา แลว

วางแผนแกไขจุดบกพรองรวมกับเกษตรกรตอไป     

สําหรับวิธีการ  มีการใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  “Rapid rural appraisal”   เพ่ือเก็บ

ขอมูล ตั้งแตการวิเคราะหระดับหมูบานลงไปจนถึงการวิเคราะหกระบวนการของกิจกรรม ตอมามีการ

พัฒนาวิธีการท่ีเกษตรกรสามารถวิเคราะหหาปญหาดวยตนเอง  ซึ่งวิธีการทั้งสองนี้ แตละแบบมีทั้ง

จุดเดนและจุดดอย 
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ในดานการวางแผนการทดสอบ ในปจจุบันยังคงมีจุดออนที่เกษตรกรมีสวนรวมนอย  

เนื่องจากเจาหนาท่ีมักติดยึดกับการวางแผนที่อิงการวิเคราะหทางสถิติ  มีการปรับรูปแบบโดยที่

เกษตรกรหลายคนรวมวิเคราะหปญหากันเอง แลววางแผนทดสอบรวมกัน โดยที่เอาผลการทดสอบของ

แตละคนเปนซ้ํา มีการวางแผนดูงานแลวสรุปผลกันเอง  และยังคงมีการใชวิธีการ “Superimpose-trial” 

กันแพรหลาย 

การทดสอบวิธีการแกปญหารวมกับเกษตรกร  ตั้งแตชวงแรกของการใชแนวคิดระบบการทํา

ฟารมมาจนถึงปจจุบัน เจาหนาท่ีมักควบคุมใกลชิด และมีการจางแรงงานของเกษตรกรในพื้นที่เสริม

เพ่ือใหงานเสร็จทันเวลา แตมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหเกษตรกรเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด แลวจึง

ประเมินผลรวมกันระหวางเจาหนาที่และเกษตรกรในภายหลัง 

การประเมินผลการทดสอบ  ในชวงแรกมีการอิงการวิเคราะหทางสถิติกันมาก แตภายหลังมัก

ใชความเห็นของเกษตรกรเปนหลัก  มีการสรุปประเด็นเงื่อนไขของความสําเร็จและลมเหลวของ

เกษตรกรที่ทําการทดสอบแตละราย  แลววางแผนทดสอบเพิ่มเติมในฤดูปลูกตอไป 

 สําหรับการขยายผลการทดสอบนั้น  ยังคงอาศัยการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลตางๆ 

ที่จะเปนตัวบงชี้พ้ืนที่และครัวเรือนที่มีปญหาเชนเดียวกัน ในการนี้ ใชวิธีการเชนเดียวกับในขั้นตอนการ

เลือกพ้ืนที่   ในสวนของเกษตรกรเอง มักนิยมการเผยแพรเทคโนโลยีที่กลุมของตนทําได โดยผานทาง

เครือขายของกลุมเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  ในปจจุบัน มีหนวยงานทั้งขององคกรเอกชน

และรัฐบาล ที่ใหการสนับสนุนการสรางเครือขายลักษณะดังกลาว 

จากการสังเกตความมากนอยในการมีสวนรวมของเกษตรกร พอสรุปไดวา รูปแบบและวิธีการ

ของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารมในปจจุบัน มีเกษตรกรเปนองคประกอบหลัก และนักวิชาการ/

นักสงเสริมเริ่มลดบทบาทลงเปนเพียงองคประกอบเสริม เพ่ือกระตุนใหเกิดการพึ่งตนเองของชุมชน 

และนําไปสูการใชทรัพยากรทั้งของรัฐและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนในที่สุด 

 

 

 

งานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม เปนวิธีการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 

ที่คํานึงถึงการยอมรับและการมีสวนรวมของเกษตรกรเปนหลัก  ในประเทศไทย งานวิจัยและพัฒนาใน

รูปแบบนี้ ไดดําเนินการอยางแพรหลายในชวงป พ.ศ. 2525 ถึง 2535 และในปจจุบันไดแพรกระจาย

และหย่ังรากลึกลงในวิธีการทํางานของหลายหนวยงาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งโดยทางตรงและ

ทางออม 

บทความนี้จะกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ของการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีที่

อิงฐานงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม ตั้งแตในชวงแรกถึงปจจุบัน โดยอาศัยประสบการณของ

ผูเขียนเปนหลัก  เริ่มตั้งแตวัตถุประสงค/เปาหมาย ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการในการ

เลือกพ้ืนที่เปาหมาย  การวิเคราะหพ้ืนที่  การบงชี้ปญหาและโอกาส  การวางแผนการทดสอบ  การ

ทดสอบรวมกับเกษตรกร  การประเมนิผลการทดสอบ และการขยายผลการทดสอบ ซึ่งเปนกระบวนการ

ขั้นตอนที่ทราบกันโดยทั่วไปของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม (อารันต, 2532) ดังแสดงใน

ภาพท่ี 1 (CIMMYT, 1988) 
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1. �การวินิจฉัยปญหา

 �ทบทวนขอมูลมือสอง

  � �การสํ  ารวจอยางไม

     �เปนทางการ

     � �และอยางเปนทางการ

2. การวางแผน

 จัดลํ  าดับความสํ  าคัญ
     ของงานวิจัย และวางแผน

     �การทดลองในฟารม

3. การดํ  าเนินการทดลอง

 �ทํ  าการทดลองในฟารม

     เพือ่หาเทคโนโลยีท่ี

     เหมาะสมกับสภาพของ

     เกษตรกร

4. การประเมินผล

   โดยเกษตรกร

   ทางวิชาการเกษตร

   ทางสถิติ

   ทางเศรษฐ �ศาสตร

5. �การแนะนํ  าเผยแพร

  สาธิตเทคโนโลยีท่ี

     � �ปรับปรุงใหมแกเกษตรกร

�งานวิจัยในฟารมเกษตรกร

นโยบาย

�เปาหมายของประเทศ,

�การจัดหาปจจัยการผลิต,

สินเช่ือ, ตลาด, ฯลฯ

�ปญหาเกี่ยวกับ
นโยบาย

�เลือกกลมุ

เกษตรกร

�เปาหมาย

และจัดลํ  าดับ

ความสํ  าคัญ

ของงานวิจัย

�เทคโนโลยีท่ีเปน

� �องคประกอบใหมๆ

สํ  าหรับงานวิจัย

�ในฟารม

สถานีทดลอง

พฒันาและคัดเลือก

�เทคโนโลยีท่ีเปน

� �องคประกอบใหมๆ

�ปญหาที่นํ  ากลับ
มาวิจัยในสถานี

 

ภาพท่ี  1   ขั้นตอนตางๆ ของงานวิจัยในฟารมเกษตรกร (CIMMYT, 1988) 

 

1. วัตถุประสงค/เปาหมาย 

รูปแบบของการวิจัยและพัฒนาที่ประยุกตใชแนวคิดและวิธีการระบบการทําฟารม มักมีอยู 2 

ลักษณะ คือการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เปนหลัก และการพัฒนาโดยยึดกิจกรรมเปนหลัก  
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ในการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เปนหลัก วัตถุประสงคโดยทั่วไปคือทําการแกไขปญหาและปรับปรุง

กิจกรรมการเกษตรทั่วไปที่มีอยูเดิม ใหมีผลผลิตที่มีปริมาณและ/หรือคุณภาพเพ่ิมขึ้น  มีเสถียรภาพและ

ยั่งยืนมากขึ้น  โดยมีเปาหมายสุดทายอยูที่การเพ่ิมรายไดที่ยั่งยืน สวนงานพัฒนาโดยยึดกิจกรรมเปน

หลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปรับปรุงขั้นตอนการผลิตของกิจกรรมที่มีปญหา ใหทํางานดีขึ้น เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและรายได หรืออาจเปนการเสนอแนะเทคโนโลยีตัวใหมใหเกษตรกรปฏิบัติก็ได โดยงานวิจัย

ลักษณะทั้ง 2 ควรเชื่อมโยงกัน ตัวอยางงานในลักษณะที่เชื่อมโยงกัน คืองานของเจาหนาท่ีสงเสริมหรือ

องคกรเอกชนหรือกลุมเกษตรกรเอง ที่ทําการวิเคราะหปญหาของการเกษตรในพื้นที่ตนเอง แลวพบวามี

ปญหาของกิจกรรมการเกษตรบางอัน (เทคโนโลยี) จึงตองติดตอนักวิชาการเฉพาะดานที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีดังกลาว ใหเขามาชวยแกไข ในสวนนักวิชาการเฉพาะดานที่มีหนาท่ีทําเทคโนโลยีเฉพาะอยาง 

เชน ดานขาว ดานวัวนม ฯลฯ ควรวิเคราะหปญหาของเกษตรกรรวมกับหนวยงานอื่นมากอน เม่ือพบวา

มีปญหาหรือโอกาสที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีที่อยูในหนาท่ีที่ตนรับผิดชอบแลว จึงทํางานรวมกับ

เกษตรกรในเรื่องการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว  บทความนี้จะนําเสนอในเรื่องการพัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลยีโดยยึดพ้ืนที่เปนหลัก 

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา วัตถุประสงคของงานวิจัยและพัฒนาที่อิงระบบการทําฟารม

ของทางราชการ มักเริ่มจากตัวหนวยงานเองหรือจากรัฐบาลที่มักกําหนดเอาเอง (คิดเอง) วาตอง

สงเสริมหรือแกไขปญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม กระแสงานพัฒนาในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่นิยมใหกลุมเกษตรกรในพื้นที่เปนผูกําหนดกิจกรรมและวัตถุประสงคในการพัฒนาเอง โดยผาน

กระบวนการที่เกษตรกรวิเคราะหปญหาทางการเกษตรของชุมชนตนเอง 

2. การเลือกพื้นที่เปาหมาย 

ในยุคแรกๆ (หรือแมแตในปจจุบันเอง) พ้ืนที่เปาหมายมักถูกกําหนดขึ้นตามอําเภอใจของผูที่

มีอํานาจหนาท่ีจัดการ มักเปนการกําหนดจากภายนอก โดยใชเหตุผลสวนตัว ไมมีการใชเครื่องมือ/

วิธีการมาวิเคราะหวา เพราะเหตุใดถึงเลือกพ้ืนท่ีนั้นเพ่ืองานวิจัยและพัฒนาดังกลาว ตอมาจึงเริ่มมีการ

คิดวิธีการวิเคราะหพ้ืนที่ขึ้น โดยใชขอมูลทุติยภูมิและการออกตรวจสอบพื้นที่ในสนามอยางสั้นขึ้น วิธีการ

ดังกลาวไดประยุกตมาจากการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem analysis) ของ Prof. G. 

Conway (เมธี เอกะสิงห และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ, 2528) ซึ่งไดเผยแพรวิธีการนี้เปนครั้งแรกที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Gypmantasiri et al., 1980) แลวนําแนวคิดและวิธีการนี้มาเผยแพรตอท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU-Ford Cropping Systems Project, 1982)  

วิธีวิเคราะหระบบนิเวศเกษตรที่กลาวขางตน เปนวิธีการหาความสัมพันธของขอมูล ซึ่ง

ความสัมพันธเหลานั้นจะเปนตัวกําหนดผลลัพธของระบบ ท่ีมักเปนวัตถุประสงคของการพัฒนา ซึ่งไดแก 

ระดับผลผลิต เสถียรภาพ ความยั่งยืน และความเทาเทียมกัน (G. Conway เรียกวาคุณสมบัติของ

ระบบ) G. Conway เสนอวา ลักษณะความสัมพันธของขอมูลดังกลาวมักมี 4 ลักษณะดวยกัน คือ 

ความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ เชิงเวลา การไหลหรือเคลื่อนยาย และการตัดสินใจ (Conway, 1985)  
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ในการหาความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ ในชวงแรกๆ มีการนําเอาปจจัยที่มีสมมุติฐานวาอาจเปนเหตุ

และผลซึ่งกันและกัน มาหาการกระจายตัวบนพื้นที่ แลวนํามาซอนแผนใสเพ่ือหาความสัมพันธซึ่งกันและ

กัน เพ่ือพิสูจนสมมุติฐานดังกลาว วิธีนี้สามารถแยกแยะความแตกตางของพ้ืนที่หลายแหงท่ีเขารับการ

คัดเลือก พรอมกับทราบปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตาง แลวจึงเลือกพ้ืนที่ที่ตรงกับวัตถุประสงคเพ่ือ

ทํางานตอไป  การวิเคราะหดังกลาว ยังทําใหสามารถจัดแบงเขต (Zone) ภายในพื้นที่ได และสามารถ

เลือกเขตที่มีปญหา แลวเลือกตัวแทนภายในพื้นที่ของเขต เพ่ือเปนพ้ืนที่เปาหมายในการทํางานวิจัยและ

พัฒนาตอไปได 

ในดานของเกษตรกร ในปจจุบันไดพยายามทําพ้ืนที่ของตนเองใหเปนพ้ืนที่เปาหมายในการ

วิจัยและพัฒนากิจกรรมตางๆ โดยตองเขียนโครงการผานองคการบริหารของตําบลของตน เพ่ือให

หนวยงานที่เก่ียวของพิจารณา หรืออาจเขียนขอโครงการฯโดยตรงจากหนวยงานของรัฐและเอกชนที่มี

นโยบายสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาที่ใหเกษตรกรพึ่งตนเอง ในการนี้มักมีเจาหนาท่ีจากองคกรเอกชน

เปนที่ปรึกษา  

ตอมาไดมีการใชเทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System หรือ 

GIS) ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร มาชวยเพิ่มความสะดวกในการหาความสัมพันธของขอมูล 

(Chupraphawan, 1993)  เม่ือกําหนดเขตแลว จึงเลือกเขตที่มีปญหาจากเขตดังกลาว แลวจึงเลือก

หมูบาน/ชุมชนที่เปนตัวแทนเพื่อดําเนินการขั้นตอไป คือการวิเคราะหชุมชนและบทบาทครัวเรือน เพ่ือ

ระบุปญหาและโอกาสในการพัฒนาการเกษตรตอไป 

3. การวิเคราะหปญหาและโอกาสในการพัฒนาการเกษตร 

3.1  ขั้นตอน 

ในชวงตนของการประยุกตใชแนวคิดระบบการทําฟารม การรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหปญหา 

ผูสัมภาษณมักซักถามความเปนอยูทั่วไปของชุมชนและปญหาในการเกษตรจากผูรูของชุมชน ซึ่งสวน

ใหญก็มักไดแกกรรมการหมูบานและญาติของผูใหญบาน (เพราะผูใหญบานมักถูกขอรองใหนัดผูอ่ืน) 

เสร็จแลวจึงสรุปหาปญหาและหาแนวทางแกไขเลย ตอมากพบวา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีที่อิง

ขอมูลจากผูรูของหมูบานอยางเดียว ไมเพียงพอและอาจมีอคติ  เพราะมีเกษตรกรหลายรายที่มีปญหา

เมื่อนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติ เนื่องจากไมสามารถปรับเทคโนโลยีใหเขากับกิจกรรมอื่นๆในวิถีชีวิตของตน

ได ภายหลังจึงมีการปรับวิธีการวิเคราะห โดยเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะหครัวเรือนและกิจกรรมขึ้น (วิริยะ, 

2531; Limpinuntana, 1996) ภาพท่ี 2 เสนอลําดับขั้นของการวิเคราะหขอมูล เริ่มตั้งแตขนาดพื้นที่

ใหญ ลงมาจนถึงกิจกรรมการเกษตรที่มีปญหา 

สําหรับเทคโนโลยีการปลูกพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดนําเอาวิธีการวิเคราะห

องคประกอบผลผลิตพืชมาใชในสนาม เพ่ือตรวจสอบปญหาของการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืช

ดวย (อภินันท, 2533) 
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ภาพท่ี 2 ลําดับชั้นของการวิเคราะหระบบการเกษตร 

 

การวิเคราะหประเภทครัวเรือน มุงเนนวิเคราะหลักษณะการตัดสินใจปลูกและจัดการพืชของ

ครัวเรือนประเภทตางๆ โดยวิเคราะหวา ลักษณะดังกลาวมีความสัมพันธกับปจจัย/ทรัพยากรทั้งในและ

นอกครัวเรือนอยางไร โดยมีความเชื่อวา ครัวเรือนที่มีทรัพยากร/ปจจัยแตกตางกัน จะมีปญหาของการ

ใชเทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกตางกัน  

ในการวิเคราะหหาปญหาทั่วไปของชุมชน ผูสัมภาษณจะมีการประชุมรวมกับกลุมเกษตรกรที่

เก่ียวของ โดยที่ผูสัมภาษณเสนอผลของการสํารวจ/สัมภาษณกลับไปใหเกษตรกร เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองวาเขาใจตรงกันหรือไม เสร็จแลวจึงชวนเกษตรกรแตละคนจัดลําดับความสําคัญของปญหา โดย

การใหคะแนน เพ่ือสรุปวาปญหาอันไหนสําคัญกวากัน (เทคนิคของ Participatory Rapid Appraisal - 

PRA ใหเกษตรกรแตละคนกระจายเมล็ดถ่ัวหรือลูกอมจํานวนหนึ่ง เชน 50 อัน วางลงในชองของปญหา

ตางๆ แลวตัดสินโดยพิจารณาการกระจายความถี่) ในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ในรอบแรก

อาจมีการใหคะแนนลักษณะของปญหาวา เกิดขึ้นบอยเพียงไร เม่ือเกิดแลวมีความรุนแรงมากนอย

เพียงใด โดยพิจารณาทั้งความมากนอยในการลดผลผลิต และปญหานั้นเกิดขึ้นกับคนสวนใหญในชุมชน

หรือไม แลวจึงประเมินความสําคัญของปญหาเปนภาพรวมในภายหลัง หลังจากไดกิจกรรมที่มีปญหาที

จะตองแกไขรวมกันระหวางเกษตรกรและเจาหนาท่ีแลว  จึงดําเนินการในขั้นตอไปคือการวิเคราะห

กิจกรรมอยางละเอียด 
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ในการวิเคราะหเพ่ือแกปญหาของกิจกรรม ตองวิเคราะหลงลึกในรายละเอียด วากิจกรรม

ดังกลาวมีปญหาอยางไร เกิดปญหาเพราะมีปจจัยขอจํากัดอะไรบาง ทั้งภายในและภายนอกครัวเรือน ใน

การนี้ ผูวิเคราะหตองวิเคราะหกระบวนการผลิตของกิจกรรม โดยสัมภาษณถึงรายละเอียดของขั้นตอน

การปฏิบัติ เพ่ือหาวามีขั้นตอนไหนบางที่เปนตัวจํากัด และปจจัยที่เก่ียวของในขั้นตอนนั้นคืออะไร 

(นอกจากการสัมภาษณแลว การสังเกตโดยสายตาในระหวางที่เกษตรกรปฏิบัติ ก็นับวาเปนขอมูลท่ีมีคา

ยิ่ง) หลังจากสัมภาษณหาขอมูลเพ่ือระบุวาขั้นตอนไหนของกิจกรรมมีปญหาแลว ตองประชุมเกษตรกรที่

มีปญหาในกิจกรรมเดียวกัน เพ่ือเสนอผลที่วิเคราะหใหเกษตรกรวินิจฉัย วาถูกตองเขาใจตรงกันหรือไม 

ระหวางผูวิเคราะหและเกษตรกร เมื่อเขาใจตรงกันแลว จึงเขาสูขั้นตอนที่วางแผนรวมกันเพ่ือหาแนวทาง

ทดสอบเพื่อแกปญหาของกิจกรรมตอไป 

3.2 การรวบรวมขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห 

ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหชุมชนและระบุปญหา/โอกาส ในตอนตนของการเริ่มใช

วิธีการระบบการทําฟารม มักนิยมสํารวจขอมูลทั่วไปของหมูบานในรูปแบบสอบถามที่มีโครงสราง วิธีการ

นี้ไมสามารถเจาะลึกถึงสาเหตุของปญหา และไมสามารถระบุขั้นตอนของการปฏิบัติที่ทําใหเกิดปญหาได 

ตลอดจนไมสามารถกําหนดแนวทางแกไขหรือใหแนวความคิดในการแกไขปญหาของเกษตรกรได ทั้งนี้

เพราะแบบสอบถามที่มีโครงสราง มักถูกกําหนดลวงหนามากอน เพ่ือใหตอบคําถามที่เริ่มดวยคําวา 

“เทาไร เม่ือไร ที่ไหน ใคร อะไร” แตไมสามารถจะบรรจุคําตอบของคําถามที่เริ่มตนดวยคําวา “ทําไม

และอยางไร” ซึ่งเปนคําถามที่ทําใหทราบถึงการตัดสินใจของเกษตรกร และขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ 

ของกิจกรรมที่มีปญหาที่อยูในความสนใจ 

จากปญหาดังกลาว จึงไดมีการพัฒนาวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-structure 

interview) ขึ้นเพ่ือแกปญหาการถามเรื่องที่เก่ียวของกับการตัดสินใจ ความคิด ความรูสึก และวิธีการ

ปฏิบัติกิจกรรมของเกษตรกร วิธีหนึ่งที่นิยมใชกันแพรหลายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศคือ การ

ประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน (Rapid rural appraisal - RRA) ซึ่งไดรับการศึกษาและพัฒนาอยาง

มากที่โครงการวิจัยระบบการทําฟารม มหาวิทยาลัยขอนแกน (สุเกสินีและสุจินต, 2530) 

วิ ธีการประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน เริ่มตนดวยการกําหนดกรอบแนวคิดจาก

วัตถุประสงค การสรางประเด็นหัวขอท่ีจะสัมภาษณ (Subtopics) จากกรอบแนวคิด นําไปแตกเปน

คําถามในสนาม ในระหวางถามตองใชคําถามเปด ที่เริ่มตนดวยคําวา “ใคร อะไร ที่ไหน อยางไร เม่ือไร 

ทําไม อยางไร ถา….. เกิดขึ้น จะทําอยางไร (ถามถึงการตัดสินใจในอนาคต)”  (มักเรียกวาตัวชวย 8 

ตัว) 

นอกจากนี้ ในวิธีการประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน (RRA) ยังมีการใชเครื่องมือท่ีวาดเปน

รูปภาพ เพ่ือชวยในการสัมภาษณเกษตรกร และสรางความเขาใจถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆ 

ระหวางสัมภาษณมักขอรองใหเกษตรกรชวยวาดรูปภาพบางอัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน และสราง

ความคุนเคยกันระหวางผูสัมภาษณและเกษตรกร ตัวอยางรูปภาพที่เกษตรกรชวยวาดไดแก แผนที่การ

ใชที่ดิน ปฏิทินการปลูกพืชและการใชแรงงาน สวนเครื่องมือบางอยางก็วาดขึ้นเพ่ือสรุปผลหลังจากที่

สัมภาษณเกษตรกรเสร็จแลว (ความสัมพันธเชิงการไหลหรือเคลื่อนยาย, แขนงการตัดสินใจ, 
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กระบวนการและปจจัยที่เก่ียวของ ฯลฯ) เปนที่นาสังเกตวา รูปภาพเครื่องมือตาง ๆ นั้น มีวิวัฒนาการมา

จากการวิเคราะหรูปแบบ (Pattern Analysis) ของ Prof. G. Conway (Limpinuntana, 1985)  

ผูที่นําวิธีการ RRA ไปปฏิบัติ หรือไดเขาฝกอบรม มักพบวาวิธีการเก็บขอมูลแบบกึ่งโครงสราง

นี้ สามารถเก็บขอมูลไดมากมายในระยะเวลาสั้น แตผูปฏิบัติ RRA ตองมีขีดความสามารถในการ

วิเคราะหและเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลท่ีรวบรวมมา เพ่ือสามารถหาปญหาและสาเหตุของปญหา

ได ซึ่งขีดความสามารถนี้ จะไดมาโดยการฝกคิดและวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยความรูเชิงระบบ (System 

approach)  

ในชวงเวลาตอมา วิธีการเก็บขอมูลแบบกึ่งโครงสรางไดเปลี่ยนแปลงไป โดยใหเกษตรกรมีสวน

รวมมากขึ้น และในที่สุดมักใหเกษตรกรกรเปนผูวิเคราะหปญหาเอง โดยมีเจาหนาท่ีของรัฐหรือเอกชนที่

จะเก่ียวของเปนผูสังเกตการณ เรียนรูรวมกับเกษตรกร และเปนผูกระตุนใหเกิดการรวมอภิปราย

วิเคราะหในกลุมเกษตรกร วิธีการที่พัฒนาตอจาก RRA คือ PRA (Participatory Rural Appraisal) (จิต

ติ, 2540) ซึ่งพัฒนาโดย R. Chamber (เปนผูเสนอวิธี RRA เองในตอนแรก) โดยมีการนําเครื่องมือ

จาก RRA บางอันใหกลุมเกษตรกรรวมกันทํา แลวผูสังเกตการณรวมซักถามและเรียนรูปญหารวมกันกับ

เกษตรกร ตัวอยางเครื่องมือที่เกษตรกรนําไปใชคือ แผนที่การใชที่ดินเพื่อการเกษตร ปฏิทินการปลูกพืช 

ปฏิทินการใชแรงงาน รูปภาพของเวน (Venn Diagram) เพ่ือแสดงลําดับความสําคัญของปจจัยตาม

ความคิดของเกษตรกร รูปภาพความสัมพันธขององคประกอบ/ปจจัยในรูปการไหล (แสดงโดยลูกศรวิ่ง

เขา-ออก) ฯลฯ  

ในทางปฏิบัติมักพบวา การเก็บขอมูลแบบ PRA จะใชเวลามากกวาการเก็บขอมูลแบบ RRA 

(หากใชจํานวนผูรวบรวมขอมูลเทากัน) เพราะเกษตรกรตองใชเวลาคิดและตองฟงความคิดเห็นจาก

เกษตรกรหลายคน แตหากทําสําเร็จ และสามารถวิเคราะหขอมูลไดแลว จะทําใหการทํางานในขั้นตอไป 

คือการรวมแกปญหากับเกษตรกร หรือการทดสอบเทคโนโลยีกับเกษตรกร งายขึ้น  

การทํา PRA เพ่ือวิเคราะหหาปญหาในพื้นที่ ควรตามดวยการมีโครงการจริงเพ่ือแกปญหาของ

ทองถ่ินนั้น เพราะไดกระตุนใหเกษตรกรคิดวิเคราะหหาปญหาแลว มักเกิดอารมณตอเนื่องที่จะ

แกปญหา สวนการใช RRA จะเหมาะสมมากสําหรับบุคคลภายนอกในการทําความรูจักกับพื้นที่และ

ชุมชนเปนครั้งแรกในขั้นตอนการเลือกพ้ืนที่ หรือในดานการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งท้ังสองกรณี

จะตองหาขอมูลจากชุมชนตางๆ (จากหลายหมูบาน) ในเวลาอันสั้น โดยมีเงื่อนไขวา ผูปฏิบัติตอง

สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

ในปจจุบัน มีวิธีการอีกหลายอยางท่ีไดมีการนํามาใชเปนเครื่องมือใหเกษตรกรในชุมชน ไดมี

โอกาสวิเคราะหปญหาของพื้นที่/ชุมชนของตนเอง  ตัวอยางของวิธีการดังกลาวไดมีการรวบรวมและ

นําเสนอโดยปารชิาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543) 

แนวคิดในปจจุบันคือ ตองการใหเกษตรกรเปนผูกําหนดประเด็นงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาของ

พ้ืนที่ของตนเอง  แนวคิดประเภทนี้เรียกกันวา PAR (Participatory Action Research) ในปจจุบันไดมี

หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน ที่ใหทุนวิจัยในรูปงานวิจัยดวยการปฏิบัติ (Action Research) ดังเชน

โครงการกองทุนพัฒนาเพ่ือสังคม (SIF) ของธนาคารออมสิน สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฯลฯ 

ทุนวิจัยในรูปนี้ มอบใหองคกรของเกษตรกรในพื้นที่ทําการวิจัยโดยการปฏิบัติ ในทางปฏิบัติมักมี
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เจาหนาที่จากองคกรของรัฐและเอกชนทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหปญหาของชุมชน

กอน แลวชวยติดตอผูรูหรือนักวิชาการใหคําปรึกษาแกองคกรของเกษตรกร  

4. การวางแผนการทดสอบ 

ตั้งแตเริ่มตนการใชวิธีการระบบการทําฟารมจนถึงปจจุบัน เจาหนาท่ีหรือนักวิจัยมักมีบทบาท

เปนผูกําหนดรูปแบบและวิธีการของการทดสอบเอง หลังจากที่ไดทราบปญหาของเทคโนโลยีแลว โดยที่

เกษตรกรมักมีสวนรวมในการวางแผนการทดสอบนอยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะเจาหนาท่ีมักคิดวาตนเอง

มีความรูในเรื่องเทคโนโลยีนั้นๆ มากกวาเกษตรกร และอีกประการหนึ่ง อาจเปนหวงเรื่องการวิเคราะห

ทางสถิติของผลการทดลองที่จะตามมาดวย 

ในชวงแรกของการทํางานวิจัยระบบการทําฟารม การวางแผนการทดสอบในไรนามักเลียนแบบ

งานวิจัยในสถานีทดลอง คือมีกรรมวิธี (Treatment) หลายอัน และมีหลายซ้ํา (Replication) ซึ่ง

เกษตรกรสวนใหญมักปฏิบัติตามลําบาก และในหลายกรณีเจาหนาท่ีกลับกลายเปนผูดําเนินการทดลอง

เสียเองในแปลงเกษตรกร โดยจางเกษตรกรทํา หรือนําคนงานในสถานีทดลองไปชวยทํา เพราะกลัวงาน

ไมเสร็จ ในเวลาตอมา จึงมีการลดจํานวนกรรมวิธีและซ้ําลง เพ่ือใหเกษตรกรเขาใจและปฏิบัติไดงายไม

สับสน และมีหลายกรณีที่วางแผนโดยมีเกษตรกรรวมทําการทดสอบกรรมวิธีนั้นๆหลายราย โดยเปน

เสมือนซ้ํา เกษตรกรแตละรายอาจทํากรรมวิธีเดียวหรือ 2 กรรมวิธี โดยใชวิธีการเดิมที่เกษตรกรทําอยูใน

แปลงที่ติดกันเปนตัวเปรียบเทียบ (Control) การที่เอาเกษตรกรหลายรายเปนซ้ําไปดวยในตัวนั้น มักมี

ปญหาเรื่องความแตกตางของเงื่อนไขดานสภาพแวดลอม และการปฏิบัติในรายละเอียดของแตละรายที่

ไมเหมือนกัน และทําใหเกิดความแปรปรวนของผลการทดลอง แตอาจเปนผลดีในภายหลัง เพราะทําให

พบเงื่อนไขของเทคโนโลยีที่แกปญหาไดสําเร็จ 

ในการวางแผนการทดลองที่ไดผลนั้น ตองมีเกษตรกรเขารวมวางแผนและกําหนดกรรมวิธีที่จะ

ทดสอบดวย โดยเริ่มถามความคิดในการแกปญหาของเกษตรกรกอน  หากสามารถทําไดเชนนี้ 

เกษตรกรจะมีความตั้งใจรวมทดสอบเทคโนโลยี เพราะเปนความคิดของเกษตรกรเอง สําหรับกรรมวิธีที่

เกษตรกรไมเขาใจ และมีความเห็นรวมกันวาอาจมีศักยภาพหากนํามาปฏิบัติ เจาหนาท่ีอาจพาเกษตรกร

ที่จะทดสอบ ไปดูงานท่ีเกษตรกรรายอื่นทําแลวประสบผลสําเร็จ หรือไปดูงานทดลองในสถานีวิจัย เสร็จ

แลวใหเกษตรกรกลับมาปรึกษากันเอง แลววางแผนการวิจัยรวมกับเจาหนาท่ี เพ่ือเลือกกรรมวิธีที่จะ

ทดสอบ 

สําหรับลักษณะงานวิจัยที่นักวิชาการทํารวมกับเกษตรกรอยางไดผล คืองานวิจัยประเภท 

“Superimposed Trial” ซึ่งเปนการใหกรรมวิธีหลังจากที่เกษตรกรปลูกพืชไปแลว ตัวอยางเชนการกําจัด

ศัตรูพืช การใหปุยเสริม ฯลฯ งานวิจัยประเภทนี้ไดดําเนินการอยางไดผลดีมาตั้งแตชวงตนของการใช

แนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารมมาจนถึงปจจุบัน โดยสวนใหญนักวิจัยมักเปนผูดําเนินการเอง 

อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวจะถูกจํากัดเฉพาะกรรมวิธีที่เก่ียวของการปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นภายหลังการปลูก

พืชเทานั้น ในการใช Superimposed Trial นักวิจัยสามารถกําหนดซ้ําไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่ตน

เปนผูปฏิบัติ และสามารถนําไปวิเคราะหทางสถิติได โดยมีขอควรระวังและตองบันทึกคือ จํานวนตนตอ

พ้ืนที่ตองใกลเคียงกัน 
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ในสวนของเกษตรกร ในปจจุบันก็มีการทําการทดลองทดสอบเทคโนโลยีดวยเชนกันในบาง

พ้ืนที่ ดังตัวอยางของชุมชนอินแปงจากบานบัว ต. กุดบาก อ. กุดบาก จ. สกลนคร (เสรี, 2542) ที่

สามารถหาวิธีการเพาะกลาตนหวายได ชุมชนนี้มีการวางแผนการทดลองโดยปรึกษาหาวิธีเพาะกลาตน

หวายกันเอง โดยอาศัยความรูและขอสังเกตที่แตละคนมีหรือทราบขาวจากภายนอก แลวแยกยายกันไป

ทํา เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง จึงกลับมาประชุมรวมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูวาผูใดเพาะกลาหวายเร็ว

ขึ้นดวยวิธีการอยางไร หลังจากประชุมแลว แตละคนก็กลับไปทดสอบอีก เม่ือดําเนินการในรูปแบบนี้

หลายครั้ง จนกระทั่งไดตัวเทคโนโลยีการเพาะกลาหวายใหงอกในระยะเวลาสั้นออกมาในที่สุด รูปแบบ

การวางแผนการทดลองแบบนี้ จะไมมีซ้ํา (จากการสอบถามเกษตรกร) แตซ้ําจะเกิดก็ตอเม่ือเพ่ือน

เกษตรกรนําไปปฏิบัติลอกเลียนแบบ อยางไรก็ตาม เกษตรกรไดแยงวาซ้ําจริงๆอาจไมเกิดขึ้นก็ได 

เพราะแตละคนพยายามดัดแปลงกรรมวิธีของเพ่ือนเกษตรกรในรายละเอียด เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีขึ้น ที่

นาสังเกตคือ เกษตรกรมักไมนิยมทําซ้ําในการทดลองของตนเอง และขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กวา

จะไดผลลัพธสุดทายใชเวลานานมาก  เพราะจะใชการประชุมปรึกษาสลับกับการทดลอง การประชุมแต

ละครั้งไมไดตกลงวาผูใดจะทํากรรมวิธีอะไร  มีคนอื่นทําเปนซ้ําหรือไม ถาหากทําได จะเปนการทุนเวลา

ของงานวิจัย ดังกรณีของการทดสอบวิธีการปลูกขาวนาหยอดของเกษตรกรในบางตําบลของอําเภอหนอง

เรือ ซึ่งมีเกษตรตําบลเปนพ่ีเลี้ยง 

ดังนั้น หากจะทํางานวิจัย/สงเสริมเพื่อแกปญหาที่แทจริงของเกษตรกร เจาหนาท่ีควรจัดให

เกษตรกรมีเวทีอภิปรายถกปญหา และหาทางวางแผนแกไขเอง เจาหนาท่ีมีสวนรวมในการเติมความรูที่

ขาดไปจากชุมชน โดยการพาไปดูงาน/แลกเปลี่ยนความรูจากผูรูทานอ่ืน ซึ่งอาจเปนเกษตรกรอื่นที่มี

ประสบการณ หรือนักวิชาการของทางรัฐหรือเอกชนก็ได 

5. การทดสอบเทคโนโลยี 

ในชวงเริ่มตนของการใชวิธีการวิจัยระบบการทําฟารม การทดสอบเทคโนโลยีมักเปนไปในแบบ

ที่นักวิจัยเปนผูควบคุมใกลชิด และใหเกษตรกรเปนผูปฏิบัติตามแผนงานของกรรมวิธีที่วางไว ใน

บางครั้งนักวิจัยถึงกับจางแรงงานในพื้นที่ หรือนําแรงงานจากสถานีทดลองเขาชวย เพ่ือใหงานแลวเสร็จ

ทันเวลา อยางไรก็ตาม วิธีการในรูปแบบนี้ มักถูกวิจารณวาเปนการใชแรงงานไมสอดคลองกับความเปน

จริงของการใชแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกร ในภายหลัง จึงมีการยึดรูปแบบใหเกษตรกรเปนผู

ปฏิบัติเอง แลวมาติดตามเปนระยะ วามีปญหาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติอยางไรบาง เพ่ือปรึกษาหาแนว

ทางแกไขรวมกัน จึงเปนการคํานึงถึงความสัมพันธของการใชเทคโนโลยีกับกิจกรรมอื่นๆ ของวิถีชีวิต

เกษตรกรไปดวยในตัว 

การปฏิบัติโดยใหเกษตรกรเปนผูดําเนินการเองท้ังหมด อาจมีขอเสีย คือ การปฏิบัติหรือการ

ใหปจจัยไมตรงตามกรรมวิธีที่ไดวางไวลวงหนา แตอาจหาทางแกไขไดโดยการซักซอมความเขาใจใน

กรรมวิธีกับเกษตรกรใหถองแทกอนปฏิบัติ หากเกษตรกรยังปฏิบัติไมได ใหซักถามถึงเหตุผล ซึ่งอาจ

เก่ียวของกับความตองการใชแรงงาน/ทุนทรัพยในกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเปนกวาก็ได ทําใหเกิดการเรียนรู

ถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกันระหวางตัวเกษตรกรและนักวิจัย และอาจนําไปสูการดัดแปลง

ปรับปรุงเทคโนโลยีใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงท่ีเกษตรกรเผชิญอยู 
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เคล็ดลับของการที่เกษตรกรรวมทดสอบเทคโนโลยีอยางไดผล อยูที่การกระตุนใหเกษตรกร

มองเห็นความสําคัญของการแกปญหาโดยเทคโนโลยีที่จะทดสอบ และกระตุนเกษตรกรใหเกิดความ

อยากรูอยากวิจัย นอกเหนือไปจากการเขารวมโครงการทดสอบแลวไดรับผลประโยชน เพราะไดรับการ

สนับสนุนดานปจจัยการผลิตจากโครงการวิจัย  นอกจากนี้ หากกระตุนใหเกิดการสรางกลุมเกษตรกรที่มี

ใจรักงานวิจัย และสามารถแลกเปลี่ยนความคิด วางแผนงานวิจัยเพ่ือทดสอบเทคโนโลยีเอง ก็จะทําให

เกิดความกาวหนาและยั่งยืน ในการทดสอบเทคโนโลยีรวมกันระหวางนักวิจัยและเกษตรกร และในที่สุด 

เกษตรกรอาจสามารถคิดแกปญหาไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงความชวยเหลือจากภายนอก ดังเชนกลุม

อินแปง จ. สกลนคร 

6. การประเมินผลการทดสอบเทคโนโลยี 

ดังท่ีไดกลาวไวในหัวขอการวางแผนการทดสอบเทคโนโลยีในแปลงเกษตรกร ในชวงแรก ๆ 

ของงานวิจัยระบบการทําฟารม มักมีการทดสอบเทคโนโลยีโดยมีกรรมวิธีที่ซับซอน หรือมีหลายกรรมวิธี 

หลายซ้ํา เพ่ือหวังผลการวิเคราะหทางสถิติ  แตรูปแบบวิธีการดังกลาวทําใหเกษตรกรสับสนและปฏิบัติ

ไมได  จึงไดลดจํานวนกรรมวิธีลงมา และมักใชจํานวนเกษตรกรเปนซ้ํา วิธีการนี้มักนิยมเปรียบเทียบผล

โดยใชการวิเคราะหทางสถิติแบบงาย หรือไมใชเลย ดังเชนการเปรียบเทียบกรรมวิธีที่ทดสอบโดยมีคู

เปรียบเทียบคือวิธีการปฏิบัติเดิมของเกษตรกรในแปลงที่ติดกัน (มักสุมเอาตัวอยางจาก 4 แปลงรอบ

ดานของแปลงที่เกษตรกรใชเพ่ือทดสอบกรรมวิธีเพ่ือแกปญหา) ซึ่งวิธีการนี้มีบางคนเรียกวา 

“Pairwise-comparison”  สําหรับการทําซ้ํา มักนิยมใหเกษตรกรทดสอบแค 1 ซ้ําตอกรรมวิธี โดย

เปรียบเทียบกับวิธีเดิมของเกษตรกร  แลววิเคราะหทางสถิติโดยใชผลของเกษตรกรแตละรายเปนซ้ํา 

อาจใชวิธีวิเคราะหทางสถิติงาย ๆ เชน Chi-Square test (Gordon Banta, ติดตอสวนตัว) 

 ในทางปฏิบัติ การประเมินผลทางสถิติมักไมบอกเงื่อนไขความสําเร็จของเทคโนโลยีซึ่งอาจ

เกิดขึ้นได  ดังเชนกรณีการทดสอบของเกษตรกร 10 ราย มี 1 รายประสบผลสําเร็จ แตถูกการ

ประเมินผลทางสถิติปดบังเอาไว เพราะอีก 9 รายไมประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ในการประเมินผล

ความสําเร็จหรือลมเหลวของเทคโนโลยีที่ทดสอบ จึงควรเก็บขอมูลจากการสัมภาษณของเกษตรกรแตละ

รายวา เพราะเหตุใดจึงประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว ในกรณีที่ลมเหลว ควรสัมภาษณวาเกษตรกรจะคิด

ทําใหมและแกไขปรับปรุงวิธีการหรือไมและอยางไร ประเด็นนี้สําคัญมาก เพราะในทางปฏิบัติ เกษตรกร

จะนํากรรมวิธีที่ทดสอบไปปฏิบัติไมเหมือนกัน หรือไปใชในสภาพแวดลอมที่ตางกัน (โดยนักวิจัยไม

คาดคิดมากอน) ทําใหผลลัพธออกมาแตกตางกัน ดังเชนเรามักจะพบความแปรปรวนทางสถิติเกิดขึ้น

มากมาย ในการวิเคราะหทางสถิติของงานทดสอบเทคโนโลยีรวมกับเกษตรกร  แตความหลากหลายของ

วิธีการและสภาพแวดลอม มักทําใหคนพบเทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาใหมพรอมเงื่อนไขที่เก่ียวของ ในทาง

ปฏิบัติ จึงมีการใชการวิเคราะหทางสถิติกันนอย ในการทดสอบเทคโนโลยีรวมกับเกษตรกร  

นอกจากการประเมินผลการทดสอบเทคโนโลยีจากผลลัพธดานผลผลิตของเกษตรแลว ยังมี

การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนดานกําไรสุทธิ เพ่ือใหเกษตรกรยอมรับ โดย

คํ านึ ง ถึ งตนทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ  ทาง โครงการวิ จั ยระบบการทํ าฟาร ม  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเผยแพรวิธีการประเมินผลทางเศรษฐศาสตรของผลการทดสอบเทคโนโลยี 
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ของศูนยวิจัยการปรับปรุงขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT, 1988) ทาง CIMMYT ได

เสนอแนะวิธีการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ที่เรียกวาการประเมินคาเสียโอกาส (Opportunity cost) 

งบประมาณบางสวน (Partial budget) และการวิเคราะหสวนเพ่ิม (Marginal analysis) เพ่ือวิเคราะห

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรในการเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่ทดสอบกับวิธีการปฏิบัติเดิมของ

เกษตรกร โดยคํานึงถึงความแปรปรวนของตลาด ทั้งตลาดของปจจัยการผลิตและตลาดของผลผลิต 

รวมทั้งธรรมชาติของเกษตรกรที่ชอบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดวย 

อยางไรก็ตาม ยังไมมีวิธีการใดสามารถใชเปนมาตรฐาน ในการประเมินผลกระทบของการ

ทดสอบเทคโนโลยีตอกิจกรรมอื่น ๆ ของระบบการทําฟารม และตอวิถีชีวิตดานอ่ืนของเกษตรกร 

7. การขยายผลการทดสอบ 

สําหรับการขยายผลการทดสอบเทคโนโลยี  ยังคงอาศัยการวิเคราะหหาความสัมพันธของ

ขอมูลตางๆท่ีจะเปนตัวบงชี้พ้ืนที่และครัวเรือนที่มีปญหาเชนเดียวกัน ในการนี้ ใชวิธีการเชนเดียวกับใน

ขั้นตอนการเลือกพ้ืนที่   เม่ือไดคัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรแลว จึงพาเกษตรกรมาศึกษางานกับ

เกษตรกรทั้งที่ประสบผลสําเร็จและลมเหลวในการทดสอบเทคโนโลยี โดยใหเกษตรกรถายทอดกันเอง 

แลวกระตุนใหเกษตรกรในพื้นที่ใหมรวมปรึกษากัน เพ่ือคิดหาวิธีปรับใชเทคโนโลยีในสภาพพื้นที่และ

เงื่อนไขทรัพยากรในครัวเรือนของตนตอไป  

ในสวนของเกษตรกร มักนิยมการเผยแพรเทคโนโลยีที่กลุมของตนทําได โดยผานทางเครือขาย

ของกลุมเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  ในปจจุบัน มีหลายหนวยงานทั้งขององคกรเอกชน

และรัฐบาล ที่ใหการสนับสนุนการสรางเครือขายลักษณะดังกลาว 

8. สรุป 

จากการสังเกตความมากนอยในการมีสวนรวมของเกษตรกร พอสรุปไดวา รูปแบบและวิธีการ

ของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารมในปจจุบัน มีเกษตรกรเปนองคประกอบหลัก และนักวิชาการ/

นักสงเสริมเริ่มลดบทบาทลงเปนเพียงองคประกอบเสริม เพ่ือกระตุนใหเกิดการพึ่งตนเองของชุมชน 

และนําไปสูการใชทรัพยากรทั้งของรัฐและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนในที่สุด 
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