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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง การยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม 

ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียก์บัการยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน 
และ 2) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์อง
เกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน กลุ่มตวัอย่างคือเกษตรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์การศึกษาคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม แบบน าสัมภาษณ์ การจดบนัทึกจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นท่ี และเอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ลกัษณะพื้นฐานทัว่ไปของเกษตรกร ใชส้ถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้สถิติ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด การทดสอบสมมุติฐาน ใช้
สถิติวเิคราะห์คือ การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์ความแปรปรวน  

ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียโ์ดยรวมในระดบัมาก 
ส่วนเร่ืองท่ีเกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจความน้อยท่ีสุดคือ เร่ืองอตัราการใช้ปุ๋ยอินทรียข้ึ์นอยู่กบั
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การทดสอบสมมุติฐานพบว่าความรู้ ความเขา้ใจไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ปริมาณการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร 

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ของเกษตรกรผู ้ปลูกส้มในต าบลแม่งอน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ การศึกษา รายได ้
ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และทัศนคติต่อปุ๋ยอินทรีย์ กับปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรียพ์บว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเกษตรท่ีมีอายมุากจะมีการใชปุ๋้ยอินทรียม์ากกวา่



 

จ 

เกษตรกรท่ีมีอายุน้อย และเกษตรกรท่ีมีรายไดม้าก มีการศึกษาสูง มีประสบการณ์การใช้ปุ๋ย
อินทรียม์ากและมีทศันคติท่ีดีต่อปุ๋ยอินทรียจ์ะมีแนวโนม้ท่ีจะใชปุ๋้ยอินทรียม์ากกวา่ ดงันั้นปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับและใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยัด้าน 
ทศันคติต่อปุ๋ยอินทรีย ์พบวา่ ทศันคติในระดบัมากท่ีสุด คือดา้นปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ในการปรับปรุง
สมบติัทางกายภาพของดิน ระดบัน้อยท่ีสุดคือ การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าให้มีวชัพืชเพิ่มข้ึน และปัจจยัดา้น
ประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรีย ์พบวา่เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรในระดบั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหล้ดตน้ทุนการผลิตได ้  

ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ คือ วสัดุท่ีใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์นโยบายและการสนับสนุนของรัฐ และความ
ตอ้งการของตลาดมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดังน้ี ด้านวสัดุท่ีใช้ผลิตปุ๋ย
อินทรียพ์บวา่ เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ระดบัมาก คือการจดัเตรียมวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์
หลายขั้นตอน และระดบัน้อยท่ีสุด คือ วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์ราคาแพง ดา้นนโยบายและการ
สนบัสนุนของรัฐ พบวา่ เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรในระดบัมากท่ีสุดใน
เร่ือง  แนวพระราชด าริเกษตรพอเพียง ระดับน้อย คือการให้สินเช่ือเกษตรกร และดา้นความตอ้งการ
ของตลาด  พบว่า เร่ืองท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในระดับมากท่ีสุดคือ 
ผูบ้ริโภคต้องการบริโภคผลผลิตปลอดสารพิษ ส่วนระดับน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริโภคต้องการบริโภค
ผลผลิตปลอดสารพิษ 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study on acceptance and behavioral changes for application of organic 
fertilizers among the orange growers in Mae Ngon Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province 
were 1) to study the relationship between knowledge and understanding on organic fertilizers and 
acceptance of application of organic fertilizers among the orange growers in Mae Ngon Sub-district, 
and 2) to study personal factors affecting acceptance and behavioral changes of those orange 
growers. The sampling groups were orange growers in Mae Ngon Sub-district and relevant people 
in promoting application of organic fertilizers. In this study, data were collected by questionnaires, 
interviews, note-takings from non-participatory observation in collecting the data, and data records 
of local offices, including other printed documents. The statistics applied for analyzing general 
information of farmers were descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard 
deviation, minimum, and maximum. Hypothesis testing was conducted by correlation analysis and 
analysis of variance.  
 The study revealed that orange growers possessed knowledge and understanding of organic 
fertilizers at a high level. However, their knowledge and understanding on the amount of organic 
fertilizer usage to comply with the soil fertility was at a low level. Hypothesis testing found that 
knowledge and understanding had no relationship with the amount of organic fertilizer application 
among the orange growers. 
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 The study on personal factors affecting acceptance and behavioral changes for organic 
fertilizer application of orange growers in Mae Ngon Sub-district discovered that there was a 
relationship between personal factors such as age, education, revenue, and experience of organic 
fertilizer usage, including attitudes toward organic fertilizers, and the amount of organic fertilizer 
usage with a statistically significant result at 0.05. In this regard, old farmers used more organic 
fertilizers than young farmers and farmers with high revenues, high education, more experience of 
using organic fertilizers, and good attitudes toward organic fertilizers were more likely to use the 
organic fertilizers. Therefore, differences of personal factors affected acceptance and application of 
organic fertilizers among the farmers in a different way. With regard to attitudes toward the organic 
fertilizers, the benefit of organic fertilizers for improving physical properties of soil was rated the 
highest level whereas an increase of weeds as a result of organic fertilizer usage was at the lowest 
level. In terms of experience of using organic fertilizers, the factor affecting the decision to use 
organic fertilizers of farmers at the highest level was to minimize the production costs. 
 Other factors which included materials for organic fertilizer production, policy and support 
of government, and market demands showed statistical significance of relationship at 0.05. For the 
materials for organic fertilizer production, it was found that preparation of materials for organic 
fertilizer production in several steps affected the decision at a high level whereas high cost of 
materials for organic fertilizer production was at the lowest level. With respect to the policy and 
support of government, the factor affecting the decision to use organic fertilizers of farmers at the 
highest level was the royal guidance on sufficiency economy in agriculture and the factor affecting 
the decision at a low level was farmer financing. Regarding the market demand, the factor affecting 
the decision to use the organic fertilizers of farmers at the highest level was a demand of consumers 
in favor of pesticide-free products and the factor at the lowest level was a demand of consumers in 
favor of pesticide-free products.  
 


