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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
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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. 



 

ช 

 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.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  แนวทางในการพฒันาการเกษตรของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาร่วม 40 ปี หลงัจากมี
การประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีหน่ึงในปี พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา นบัได้
ว่ามีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด โดยหลังจากท่ีการปฏิวติัเขียว (Green revolution) ได้อุบัติข้ึน
ในช่วงปี พ.ศ. 2504  และส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการเกษตรไทยในช่วงปี พ.ศ. 2510 เป็นตน้
มา แนวทางการพฒันาการเกษตรไทยในภาพรวมไดป้รากฏชดัเจนข้ึน กล่าวคือ เปล่ียนจากการเกษตร
ท่ีหลากหลายเพื่อยงัชีพและผลิตสินคา้อาหารเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศ มาเป็นการเกษตร
เชิงเด่ียวเพื่อการคา้ และเน้นการผลิตสินคา้วตัถุดิบเพื่อการส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สมยัใหม่ต่างๆท่ีหลัง่ไหลเขา้มาเผยแพร่ในประเทศ โดยเฉพาะสารเคมีก าจดัโรคแมลง ปุ๋ยเคมี และ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีสูงข้ึนในการลงทุนท่ีเท่าเดิม ใน
ระยะเวลาเดิม ประเทศไทยมีการน าเขา้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี จากจ านวน 3.79 ลา้นตนั ในปี 
2551 เป็น 5.17 ลา้นตนั ในปี 2553 และเป็นจ านวน 5.58 ลา้นตนั ในปี 2555 คิดเป็นมูลค่า 83,947 ลา้น
บาท (กรมวิชาการเกษตร , 2556) ปุ๋ยเคมีท่ีน าเข้ามาน้ีถูกน ามาใช้เพื่อชดเชยธาตุอาหารพืชท่ีถูก
น าออกไปจากดินในรูปของผลผลิตและการถูกชะลา้ง และปริมาณปุ๋ยมีสัดส่วน ร้อยละ 20-30 ของ
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด เพราะปุ๋ยเคมีเหล่าน้ีมีราคาแพงเน่ืองจากมีการน าเขา้เป็นส่วนใหญ่ ผลจากการ
ท าเกษตรกรรมแผนใหม่ท่ีมุ่งเนน้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการใชปุ๋้ยเคมีเป็นจ านวนมาก และใช้
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะท าให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของดินท าให้ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ (ธนัวา  จิตตส์งวน, 2543)   
  การปลูกส้มเขียวหวานในอ าเภอฝางเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 แต่การขยายตวัอย่างจริงจงั
เกิดข้ึนเม่ือเจ้าของสวนส้มแห่งหน่ึงได้พฒันาพนัธ์ุส้มสายน ้ าผึ้ งจ  าหน่ายจนได้รับความนิยมอย่าง
กวา้งขวางราวปี พ.ศ.2537-2538 ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นท่ีเกิดความต่ืนตวัและหนัมาท าสวนส้มกนั
บา้งเพราะเห็นวา่ท าก าไรไดม้าก และใชเ้วลาปลูกเพียงสองปีก็สามารถเร่ิมเก็บผลผลิตได ้ต่างจากการ
ปลูกล้ินจ่ีหรือล าไยซ่ึงเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีปลูกกนัก่อนหน้าน้ี ซ่ึงคาดเดาปริมาณผลผลิตและราคา
ตลาดแต่ละปีไดย้าก (อจัฉรา  รักยุติธรรม, 2551) ในปี 2538 – 2544 มีพื้นท่ีปลูกส้มรวมกนัทั้งเขต 3 
อ าเภอ (ฝาง แม่อาย และไชยปราการ) มีมากถึง 33,936 ไร่ โดยพื้นท่ีเขตอ าเภอฝางมีการขยายพื้นท่ีการ
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ปลูกส้มมากท่ีสุด (พรพิไล  เลิศวชิา, 2548) แต่ต่อมาผลผลิตส้มปี 2554 ในพื้นท่ีอ าเภอฝาง แม่อาย และ
ไชยปราการ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกหลกัของเชียงใหม่ลดลงกวา่ ร้อยละ 50 เกษตรกรรายยอ่ยทยอยเลิก
กิจการส้มอย่างต่อเน่ือง จากผลกระทบตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนกว่า ร้อยละ 50 โดยเฉพาะตน้ทุนการ
ผลิตคือปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ท าให้เกษตรกรเจา้ของสวนส้มรายย่อยส่วนใหญ่ได้เปล่ียนไปปลูกพืช
เกษตรท่ีใช้ตน้ทุนต ่ากว่า เช่น ล้ินจ่ี กระเทียม หอมหัวใหญ่ ยางพารา พืชพลงังาน เช่น ขา้วโพด และ
มนัส าปะหลงั (มูลนิธิชีววถีิ, 2554) 
  ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีหมู่บา้นจ านวน 15 หมู่บา้น มีพื้นท่ีประมาณ 
66,875 ไร่ เป็นพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด 19,950 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใน
อดีตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั คือ ล้ินจ่ี ต่อมาเม่ือมีกระแสความนิยมการปลูกส้มก็มีเกษตรกรหันมาปลูก
ส้มกนัเป็นจ านวนมาก ในปัจจุบนัมีเกษตรกรผูป้ลูกส้มจ านวน 226 ราย พื้นท่ี 2,187 ไร่ และเกษตรกร
ประสบปัญหาการผลิตเน่ืองจากการใชปุ๋้ยเคมีปริมาณมาก เพื่อเร่งผลิตส้มนอกฤดูติดต่อกนัเป็นระยะ
เวลานาน ท าให้สมดุลของระบบนิเวศดินถูกท าลาย และส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติในดิน ปุ๋ยเคมีจะเร่ง
อตัราการสลายตวัของอินทรียวตัถุ ท าให้โครงสร้างของดินเส่ือมลง ดินจึงกระด้าง ไม่อุม้น ้ าซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อพืช อีกทั้ งการใส่ปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุไนโตรเจนมากๆ จะท าให้ดินเป็นกรด จนธาตุ
ฟอสฟอรัสท่ีมีอยูใ่นดินแปรสภาพไปจากเดิม ซ่ึงพืชน ามาใชไ้ม่ได ้(วฑูิรย ์ ปัญญากุล, 2547) ตน้ส้มจึง
เป็นโรครากเน่าเพราะเช้ือโรคชอบความเป็นกรดของดินท าให้ ใบยอดเหลือง ตอ้งตดัก่ิงทิ้ง ร้อยละ 90 
และเกิดความเสียหายจากโรคกรีนน่ิง  โดยในปี 2552 ต าบลแม่งอน มีสวนส้มร้อยละ 80 อยูใ่นสภาพ
ทรุดโทรม แต่ละสวนมีจ านวนส้มท่ีตอ้งตดัทิ้งเป็นจ านวนมาก (พรพิไล เลิศวชิา, อา้งแลว้) ซ่ึงทางท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาน้ีไดท้างหน่ึงคือเกษตรกรตอ้งปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความสมบูรณ์ ท าให้ตน้ส้มมีความ
สมบูรณ์แข็งแรง ทนต่อโรค วิธีหน่ึงท่ีสามารถช่วยบ ารุงดินคือลดการใชปุ๋้ยเคมีลง และใชปุ๋้ยอินทรีย์
ให้มากข้ึน เพราะปุ๋ยอินทรียม์าจากการยอ่ยสลายของซากพืช ซากสัตว ์และเศษเหลือของสารอินทรีย์
ต่างๆ ไม่ผา่นกระบวนการทางเคมี จึงไม่มีสารพิษตกคา้งอยูใ่นดินท่ีจะท าลายจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์
ในการบ ารุงดินท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากน้ีเกษตรกรสามารถหาวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย
อินทรียไ์ด้ในพื้นท่ีของตนเอง ท่ีผ่านมารัฐบาลเองก็มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2544 ไดมี้การขบัเคล่ือนเกษตรอินทรียเ์ป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกนัปฏิบติั
อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตท่ีพึ่งพาการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมี มา
เป็นการพึ่งพาตนเองในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพเพื่อใช้เองในประเทศตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และในต าบลแม่งอนเองก็มีส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนราชการในอ าเภอฝาง ไดแ้ก่ ส านกังาน
เกษตรอ าเภอ และส่วนราชการในต าบลแม่งอน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่งอน ไดส่้งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ี โดยการอบรมให้ความรู้ สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และการสนบัสนุนวสัดุ
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อุปกรณ์ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกนัผลิตปุ๋ยอินทรีย ์จากการส่งเสริมพบว่าจากกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์ทั้ง 15 หมู่บา้นในต าบลแม่งอน ไม่มีกลุ่มใดท่ีมีการผลิตปุ๋ยอยา่งต่อเน่ือง มีเพียงเกษตรกรบาง
รายเท่านั้นท่ีผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ช้เอง เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัใช้ปุ๋ยเคมีสอดคล้องกบัปริมาณการน าเขา้
ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยท่ียงัเพิ่มข้ึนทุกปี ผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงการยอมรับและการเปล่ียน
พฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน เพื่อหาเหตุผลท่ีท าให้เกษตรกรผู ้
ปลูกส้มในต าบลแม่งอน ไม่มีการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อใช้ในพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง และไม่มีการ
รวมกลุ่มการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นชุมชนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการส่งเสริมให้เกษตรกรยอมรับ และใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดม
สมบูรณ์  ลดปัญหาทั้งดา้นการผลิต และตน้ทุนของเกษตรกรต่อไป 
 
1.2 ค ำถำมกำรศึกษำ 
  1.2.1 เกษตรกรผูป้ลูกส้มพื้นท่ีต าบลแม่งอนมีความรู้ ความเขา้ใจและยอมรับการใช้ปุ๋ย
อินทรียห์รือไม่ 
  1.2 .2 ถ้าเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์แล้วจะเปล่ียน
พฤติกรรมมาใชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึนหรือไม่ 
  1.2.3 การยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มใน
ต าบลแม่งอน มีผลมาจากปัจจยัใดบา้ง 
 

1.3 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
  1.3.1 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียก์บัการยอมรับ
การใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน 
  1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ย
อินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน 
   
1.4 สมมติฐำนกำรศึกษำ  
  1.4.1 ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ยอมรับ และส่งผลใหเ้กษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอนเปล่ียนพฤติกรรมมาใชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึน 
  1.4.2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรับปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม
ในพื้นท่ีต าบลแม่งอนแตกต่างกนั  
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1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
  ในการท าการศึกษาคร้ังน้ีนั้นผูศึ้กษาไดแ้บ่งขอบเขตการวิจยัออกเป็น 3 ดา้น คือขอบเขต
ดา้นพื้นท่ี ขอบเขตดา้นเน้ือหา และขอบเขตดา้นประชากร  
  1.5.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
   ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 107 ตารางกิโลเมตร อยู่
ห่างจากอ าเภอฝาง เป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีและลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ
เชิงเขา และท่ีราบลุ่ม มีพื้นท่ีภูเขาและป่าไม ้เป็นจ านวนมาก โดยอาศยัล าน ้ าแม่งอนเป็นหลกั แยกได้
ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีสูง เป็นภูเขาและป่าไม ้พื้นท่ีป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาท่ีระดบัความสูง
ตั้งแต่ 640 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลางข้ึนไป และมีพื้นท่ีเป็นป่าประเภท
ไม่ผลดัใบ ป่าประเภทผลดัใบ ป่าเบญจพรรณ 

2) พื้นท่ีราบ เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา มีความลาดเทจากเชิงเขาดา้นทิศตะวนัตกไปทาง 
ทิศตะวนัออก ลาดชนัเล็กนอ้ย    

  อุณหภูมิต าบลแม่งอนมีลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ มีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 23.8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต ่าสุด ในช่วงเดือนมกราคม เฉล่ีย 14.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน 
เฉล่ีย 36.1 องศาเซลเซียส 
  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ    ติดต่อเขต ต าบลแม่สูน และต าบลม่อนป่ิน    
  ทิศใต ้   ติดต่อเขต ต าบลแม่ข่า และต าบลปงต า   
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อเขต ต าบลแม่ข่า   
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อเขต ชายแดนประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
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ภำพที ่1.1 พื้นท่ีศึกษา ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทีม่ำ: ฐานขอ้มูลสารสนเทศ จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 

  
 1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาถึง การยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ของเกษตรกรผูป้ลูกส้ม ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการเก็บขอ้มูลในประเด็น
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลพื้นฐานของต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.1) สภาพทัว่ไปต าบลแม่งอน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลด้านประชากร สภาพ

ภูมิประเทศ พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปลูกส้ม แหล่งขอ้มูลมาจากการทบทวน
เอกสาร จากส่วนราชการท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลไว ้

1.2) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา พื้นท่ีการเกษตร   
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2) ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม เกษตรกรมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียห์รือไม่ และความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย์
มีความสัมพนัธ์กับการยอมรับปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม แล้วท าให้
เกษตรกรเปล่ียนพฤติกรรมมาใชปุ๋้ยอินทรียอ์ยา่งไร  

3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล คือ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ขนาดพื้นท่ีถือครอง ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ทศันคติ
ต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์มีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ของเกษตรกร และปัจจัยอ่ืนๆ คือ วตัถุดิบท่ีใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การ
ส่งเสริมจากส่วนราชการและความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีผลต่อการยอมรับและ
การเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร 

4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์และการส่งเสริมการ
ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

  ไดข้อ้มูลมาจากแบบสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกส้มในพื้นท่ีต าบลแม่งอน และการสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีส่วนในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรีย ์
 
 1.5.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
           ศึกษาจากประชากร 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มประชากรท่ีเป็นเกษตรกรผูป้ลูกส้มในเขตต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดั   
เชียงใหม่ จ  านวนทั้งหมด 226 ครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557)  

2) กลุ่มประชากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีส่วนในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์    
ไดแ้ก่ อาสาเกษตรหมู่บา้น และนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรต าบลแม่งอน จ านวน 
13 คน 

 
1.6 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
  เกษตรกรผูป้ลูกส้ม หมายถึง เกษตรกรท่ีปลูกส้มเขียวหวานในพื้นท่ี ต าบลแม่งอน อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่    
  ปุ๋ยเคมี หมายถึง ปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกส้ม ได้แก่ ปุ๋ยแอมโมเนียม ปุ๋ย
ฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียม 
  ปุ๋ยอินทรีย ์หมายถึง ปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ในงานวจิยัน้ีหมายถึงปุ๋ยหมกัอินทรียท่ี์ผลิตจาก
การน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ใบไม ้ก่ิงไม ้ตน้และเปลือกขา้วโพด  
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  ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรท่ี
ปลูกส้มในพื้นท่ีต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่    
  การยอมรับปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง การรับรู้ ยอมรับประโยชน์  และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรท่ีปลูกส้มในพื้นท่ี ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่    
  การเปล่ียนพฤติกรรม หมายถึง การเปล่ียนพฤติกรรมจากการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งเดียวมาใชปุ๋้ย
อินทรีย ์ร่วมกบัปุ๋ยเคมี ร้อยละ 50 
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
ของเกษตรกร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ทศันคติต่อ
ปุ๋ยอินทรีย ์และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์การสนบัสนุนจากส่วนราชการ และ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการยอมรับและเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร
ท่ีปลูกส้มในพื้นท่ี ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่    
 
1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1) ท ำให้ทรำบขอ้มูลควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ  เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม ใน
พื้นท่ีต ำบลแม่งอน 

2) ท ำให้ทรำบปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับ และเปล่ียนพฤติกรรมมำใช้ปุ๋ยอินทรียข์อง       
เกษตรกร 

3) เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องในกำรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์
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บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

   

   การศึกษาการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม 
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาและสร้างกรอบความคิด ดงัน้ี 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัปุ๋ยเคมี 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์
  2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับ 
  2.4 แนวคิดการเปล่ียนพฤติกรรม 
  2.5 แนวคิดเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์
  2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.7 กรอบแนวคิดการศึกษา 
   
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัปุ๋ยเคมี 
  ปุ๋ยเคมี ตามพระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ. 2550 หมายความว่า ปุ๋ยท่ีได้จากสารอนินทรียห์รือ
อินท รีย์สั ง เคราะ ห์  รวม ถึง  ปุ๋ ย เชิ ง เด่ี ยว ปุ๋ ย เชิ งผสม  ปุ๋ ย เชิ งประกอบและ ปุ๋ ย อินท รีย์เค มี 
(www.thailaws.com/law, 15 กรกฎาคม 2557) ปุ๋ยเคมีเป็นสารประกอบท่ีผลิตจากกระบวนการ
สังเคราะห์ทางเคมี ธาตุอาหารท่ีมีอยูส่่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปท่ีพืชดูดกินไดท้นัทีเม่ือละลายน ้า หรือใส่ลง
ดิน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ฯลฯ เป็นตน้ ปุ๋ยเคมี
สามารถแบ่งไดคื้อ ปุ๋ยไนโตรเจนไดแ้ก่ปุ๋ยท่ีให้ธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นหลกั  ปุ๋ยฟอสฟอรัส ไดแ้ก่
ปุ๋ยท่ีให้ธาตุฟอสฟอรัสเป็นหลัก  และปุ๋ยโพแทสเซียม ได้แก่ปุ๋ยท่ีให้โพแทสเซียมเป็นหลัก  
(www.ssnm.info/know/ferti, 11 มกราคม 2557)  
  การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตพืชนั้นจะท าลายสมดุลของระบบนิเวศดิน และส่งผล
กระทบต่อส่ิงมีชีวิตในดิน โดยปุ๋ยเคมีจะเร่งอตัราการสลายตวัของอินทรียวตัถุ ท าให้โครงสร้างของ
ดินเส่ือมลง ดินจึงกระดา้ง ไม่อุม้น ้ าซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อพืช อีกทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุไนโตรเจน
มากๆจะท าให้ดินเป็นกรด จนธาตุฟอสฟอรัสท่ีมีอยูใ่นดินแปรสภาพไปจากเดิม ซ่ึงพืชน ามาใชไ้ม่ได ้
การใช้ปุ๋ยเคมีธาตุหลกั ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม ติดต่อกนัจะท าให้เกิดปัญหา
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การขาดธาตุรอง เช่น สังกะสี เหล็ก ทองแดง แมงกานีส แมกนีเซียม ซ่ึงถ้าเกิดปัญหาน้ีข้ึนจะส่งผล
กระทบต่อพืช และกระทบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละสัตวผ์ูบ้ริโภค และมีผลท าใหผ้ลผลิตลดลง อีกทั้ง
โรค และแมลงศตัรูพืชเขา้ท าลายบ่อยคร้ังข้ึน นอกเหนือจากปัญหาผลกระทบทางดา้นการเกษตรและ
ส่ิงแวดลอ้ม การใช้ปุ๋ยเคมียงัมีผลทางเศรษฐกิจ เพราะแหล่งวตัถุดิบของปุ๋ยมีอยูจ่  ากดั (โดยเฉพาะปุ๋ย
ฟอสเฟต) การใชปุ๋้ยเคมีมากๆ ยอ่มท าให้เกิดปัญหาปุ๋ยขาดแคลน และมีราคาแพงข้ึน เพราะตอ้งน าเขา้
ปุ๋ยเคมีหรือวตัถุดิบจากต่างประเทศ  นอกจากน้ีการใชปุ๋้ยเคมียงัส่งผลกระทบต่อระบบภูมิอากาศโลก
ดว้ย โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(N2O) สู่บรรยากาศในชั้นสตราโตสเฟียร์ ก๊าซน้ีจะ
ท าลายชั้นโอโซน ซ่ึงช่วยท าหนา้ท่ีดูดซบัและกรองคล่ืนแสงอินฟาเรดเอาไว ้เม่ือชั้นโอโซนลดลง รังสี
จากดวงอาทิตยท่ี์แผม่ายงัโลกก็จะเพิ่มข้ึน ท าให้อุณหภูมิโลกร้อนข้ึน เกิดภาวะเรือนกระจก และความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อแบบแผนการผลิตทางการเกษตรค่อนขา้งมาก 
การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเนน้รูปแบบการผลิตเพื่อการคา้ในปัจจุบนั การไมใ่ชปุ๋้ยเคมีคงท าได้
ยากในระยะเวลาอนัใกล ้แต่หากเกษตรกรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่หันมาใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ให้มากข้ึน เช่น การใช้ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือการใช้พืช
ตระกูลถั่วเพื่อตรึงไนโตรเจน ก็อาจจะน าไปสู่การลด-เลิกใช้ปุ๋ยเคมีในอนาคต จะเป็นการช่วยลด
ปัญหาท่ีสามารถเร่ิมไดจ้ากตวัเกษตรกรเอง (วฑูิรย ์ปัญญากุล, 2547) 
  ปุ๋ยเคมีมาจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี จึงมีสารเคมีตกคา้งอยูใ่นดิน ท าให้ดินเส่ือม
โทรม  จึงต้องใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึน เกิดปัญหาทั้ งกับตัว
เกษตรกรเอง และกบัสภาพแวดลอ้มในระยะยาว 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัปุ๋ยอนิทรีย์ 
  ปุ๋ยอินทรีย ์ตามพระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ. 2550 หมายความว่า ปุ๋ยท่ีไดห้รือท ามาจากวสัดุ
อินทรีย ์ซ่ึงผลิตดว้ยกรรมวิธีท าให้ช้ืน สับ หมกั บด ร่อน สกดั หรือดว้ยวธีิการอ่ืน และวสัดุอินทรียถู์ก
ยอ่ยสลายสมบูรณ์ดว้ยจุลินทรีย ์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ในการปรับปรุง
สมบติัทางกายภาพของดินเป็นตน้วา่ ท าให้ดินโปร่ง ร่วน ซุย เพิ่มความสามารถในการระบายน ้ าและ
อากาศ ท าให้การชอนไชของรากเพื่อหาธาตุอาหารง่ายข้ึน ส่วนปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรียน์ั้น มี
อยูใ่นปริมาณท่ีค่อนขา้งน้อย ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารประกอบอินทรียเ์ช่น มีธาตุไนโตรเจน
อยู่ในสารประกอบจ าพวกโปรตีน แต่เม่ือใส่ลงไปในดิน สารประกอบเหล่าน้ีไม่สามารถเป็น
ประโยชน์กบัพืชได้ทนัที จ  าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรียใ์นดิน
เสียก่อน โดยสุดท้ายจะปลดปล่อยธาตุอาหารในรูปสารประกอบ อนินทรีย์ชนิดเดียวกับปุ๋ยเคมี 
(www.ssnm.info/know/ferti, 12 มกราคม 2557) จากนั้นพืชจึงดูดไปใชป้ระโยชน์ได ้
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    2.2.1 ประเภทของปุ๋ยอินทรีย ์
    กรมพฒันาท่ีดิน ไดแ้บ่งปุ๋ยอินทรียเ์ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จากการน าช้ินส่วนของพืช วสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร หรือวสัดุเหลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หญา้แห้ง ใบไม ้ฟาง
ขา้ว ซงัขา้วโพด กากออ้ยจากโรงงานน ้าตาล และแกลบจากโรงสีขา้ว ข้ีเล่ือยจาก
โรงงานแปรรูปไม ้เป็นตน้ มาหมกัในรูปของการกองซ้อนกนับนพื้นดิน หรืออยู่
ในหลุม เพื่อให้ผ่านกระบวนการย่อยสลายให้เน่าเป่ือยเสียก่อน โดยอาศัย
กิจกรรมของจุลินทรียจ์นกระทัง่ไดส้ารอินทรียวตัถุท่ีมีความคงทน ไม่มีกล่ิน มีสี
น ้าตาลปนด า   

2) ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดม้าจากส่ิงขบัถ่ายของสัตวเ์ล้ียง เช่น โค กระบือ สุกร  
เป็ด ไก่ และห่าน ฯลฯ โดยอาจจะใชใ้นรูปปุ๋ยคอกแบบสด แบบแห้ง หรือน าไป
หมกัใหเ้กิดการยอ่ยสลายก่อนแลว้ค่อยน าไปใชก้็ได ้ซ่ึงตอ้งค านึงถึงชนิดของดิน
และพืชท่ีปลูกดว้ย โดยเฉพาะการใชแ้บบสดอาจท าให้เกิดความร้อน และมีการ
ดึงธาตุอาหารบางตวัไปใชใ้นการยอ่ยสลายมูลสัตวซ่ึ์งอาจจะท าให้พืชเห่ียวตาย
ได ้การใช้ปุ๋ยคอกนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชใน
ดินแลว้ ยงัช่วยท าใหดิ้นโปร่งและร่วนซุย    

3) ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากการปลูกพืชบ ารุงดินซ่ึงไดแ้ก่ พืชตระกูลถัว่
ต่างๆ แลว้ท าการไถกลบเม่ือพืชเจริญเติบโตมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นช่วงท่ีก าลงัออก
ดอก  ตวัอย่างพืชท่ีเป็นปุ๋ยพืชสดไดแ้ก่ ถัว่พุ่ม ถัว่เขียว ถัว่ลาย ปอเทือง เป็นตน้   
( http://oss101.ldd.go.th, 23 มีนาคม 2557) 

  ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปุ๋ยท่ีมีองค์ประกอบหลกัเป็นสารอินทรียต่์างๆ ซ่ึงได้มาจากซากพืชซาก
สัตว ์เศษเหลือสารอินทรียต่์างๆ เซลล์จุลินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์ จะเป็นประโยชน์เม่ือผา่นกระบวนยอ่ย
สลาย โดยกระบวนการของจุลินทรียเ์สียก่อน  ปุ๋ยอินทรียมี์ความส าคญัต่อการปรับปรุงดินมาก เพราะ
เป็นแหล่งของอินทรียวตัถุท่ีจะท าใหส้ภาพต่างๆ ของดินดีข้ึน โดยปุ๋ยอินทรียท์ัว่ไป จะมีธาตุรอง และ
จุลธาตุพอเพียง หรือเกือบพอเพียงตามความตอ้งการของพืช ในระยะแรกๆ ปุ๋ยอินทรียอ์าจท าให้พืชมี
ผลผลิตไม่สูงมากนกั แต่ถา้พิจารณาในระยะยาวแลว้ผลผลิตของพืชจะสูงข้ึนมาก เน่ืองจากสมบติัของ
ดินดีจะค่อยๆ ดีข้ึนเร่ือยๆ และปุ๋ยอินทรียจ์ะช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเปล่ียนแปลงไดย้าก
ข้ึน รวมทั้งช่วยดูดยึดธาตุอาหารต่างๆ เอาไวไ้ม่ให้สูญเสียไปจากดินไดโ้ดยง่าย ส่งผลให้อนุภาคของ
ดินจบัตวักนัเป็นกอ้นหรือเป็นเมด็ดิน ดินไม่อดัตวักนัแน่นเกินไป มีการถ่ายเทอากาศดี การอุม้น ้า และ
การไหลซึมของน ้ าในดินดีข้ึน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดิน จุลินทรีย์
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ส่วนใหญ่ท่ีมีประโยชน์ในดินเป็นพวกเฮทเทอโรโทรพ ซ่ึงตอ้งใช้สารอินทรียจ์ากดินเป็นแหล่งของ
อาหาร การเติมปุ๋ยอินทรียล์งในดินจึงเป็นการเพิ่มปริมาณของจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดินดว้ย นอกจากน้ียงัสามารถหาปุ๋ยอินทรียไ์ดต้ามทอ้งถ่ิน ตามไร่นาทัว่ไป บางกรณีอาจ
ไม่ตอ้งซ้ือหรือซ้ือในราคาถูก ถา้พิจารณาถึงคุณค่าของปุ๋ยอินทรียใ์นการปรับปรุงดินนอกเหนือไปจาก
ปริมาณธาตุอาหารหลกัท่ีมีอยูใ่นปุ๋ยอินทรียแ์ลว้ เช่น การอุม้น ้ า การถ่ายเทอากาศ การรักษาสมบติัของ
ดิน ในระยะยาว ปุ๋ยอินทรีย์จะมีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีการ
เช่นเดียวกนักบัปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรียจ์ะมีโอกาสสูญเสียนอ้ย เพราะธาตุอาหารบางส่วน
เป็นองคป์ระกอบของสารอินทรียใ์นดิน (บญัชา  รัตนีทู, 2552) 
  2.2.2 บทบาทของปุ๋ยอินทรียใ์นการปรับปรุงบ ารุงดิน    
   1) คุณสมบติัทางกายภาพ 
    1.1) ช่วยปรับปรุงดิน ปรับปรุงคุณสมบติัดินทางกายภาพ และชีวภาพได ้
   มากกวา่ปุ๋ยเคมี 
    1.2) ท าใหดิ้นร่วนซุย ไม่จบัเป็นกอ้น ดินไม่แน่น 
    1.3) ท าใหดิ้นมีการถ่ายเทอากาศดี น ้าไม่ขงั ลดการไหลบ่าหนา้ดิน 
    1.4) เพิ่มความสามารถในการอุม้น ้าของดิน 
   2) คุณสมบติัทางเคมี 
  2.1) เพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุให้แก่ดิน ช่วยลดหรือ ชะลอการสูญเสียธาตุ
         อาหารพืชในดินเดิม 

    2.2) การใช้ ปุ๋ยพืชสดหรือซากพืช ช่วยลดความเป็นกรดของดินเพิ่ ม
ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุ ใหแ้ก่ดินชั้นบน 

    2.3) ลดความเป็นพิษจากการไดรั้บธาตุอาหารสูงเกินไป เช่น การใส่ปุ๋ยหมกั 
           ในดินท่ีเป็นกรด จะสามารถลดความเป็นพิษของอลูมินมัและแมงกานีส  
                             โดยช่วยดูดยดึธาตุทั้งสองไว ้ท าใหป้ริมาณสารละลายในดินลดลง 
    2.4) ช่วยควบคุม ลดการละลายของแร่ธาตุบางชนิดท่ีสูงมากถึงระดบัเป็น 
           พิษในดินกรดจดั 

2.5) ช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ไดข้องธาตุอาหารพืชบางชนิดในดินกรด  
       จดั 

    2.6) ช่วยควบคุมปฏิกิริยาของดิน(PH) ไม่ใหเ้ปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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   3) คุณสมบติัทางชีวภาพ  
    3.1) เพิ่มชนิดและ ปริมาณจุลินทรียใ์นดิน เช่น แบคทีเรีย รา แอคทิโนมยัซีส  
          ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรียใ์นดิน 
    3.2) เพิ่มปริมาณและกิจกรรมของสัตวเ์ล็กๆในดิน 
   4) สมบติัดินดา้นความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช 
    4.1) ปุ๋ยพืชสดท่ีเป็นพืชตระกุลถัว่ เพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน 
    4.2) ปุ๋ยอินทรียเ์พิ่มปริมาณธาตุอาหารหลกั ธาตุรองและจุลธาตุใหแ้ก่ดิน 
    4.3) การน าซากพืชกลบัมาบ ารุงดิน ช่วยลดการเผาท าลายหรือน าออกนอก 
          พื้นท่ี 
  2.2.3 ขอ้จ ากดัของปุ๋ยอินทรีย ์

1) ปุ๋ยอินทรียมี์ธาตุอาหารพืชอยู่น้อย จึงต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อให้พืชได้ธาตุ         
อาหารท่ีเท่ากนักบัปุ๋ยเคมี เสียค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และใชแ้รงงานมากกวา่ 

   2) การใชปุ๋้ยอินทรียไ์ม่สามารถปรับแต่งปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัดินและพืชได ้ 
3) การควบคุมปุ๋ยอินทรียใ์หป้ล่อยธาตุอาหารพืชใหต้รงเวลากบัท่ีพืชตอ้งการไดย้าก    
    (กรมวชิาการเกษตร ,2549) 

  ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นสารประกอบท่ีได้จากส่ิงมีชีวิตได้แก่พืช สัตว์ จุลินทรีย์ โดยผ่าน
กระบวนการผลิตทางธรรมชาติ จึงมีประโยชน์ในการปรับปรุงสมบติัทางกายภาพของดิน พืชสามารถ
ใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ท่ีและสามารถผลิตจากวสัดุท่ีมีในพื้นท่ี ช่วยลดตน้ทุนการผลิต ลดปัญหาการผลิต
ของเกษตรกรในระยะยาวได ้
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการยอมรับ 
  2.3.1 นิยามของการยอมรับ 
   Roger&Shoemaker (1978) ให้ขอ้มูลการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมและ
เทคโนโลยี (adoption and innovation theory) เรียกว่า กระบวนการยอมรับซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคมท่ีแสดงออกถึงการยอมรับน าไปปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 การ
รับรู้ (awareness stage) เป็นขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม่ วิธีการใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั้น ยงัไม่มีความรู้ลึกซ้ึงเก่ียวกบัเน้ือหา หรือ
คุณประโยชน์ของนวตักรรมนั้นๆ ท าให้เกิดความอยากรู้นั้นต่อไป ขั้นท่ี 2 สนใจ (interest stage) เป็น
ขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจ หารายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม จะท าให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการ
ใหม่ๆ หรือส่ิงใหม่ๆ มากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพ และค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทางสังคม 
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หรือประสบการณ์เก่าๆ ของบุคคลนั้น ขั้นท่ี 3 ประเมินค่า (evaluation stage) เป็นขั้นท่ีจะไดไ้ตร่ตรอง
ถึงประโยชน์ในการลองใชว้ธีิการหรือวทิยาการใหม่ๆ ดีหรือไม่ เม่ือน ามาใชแ้ลว้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือไม่ โดยบุคคลนั้นมกัจะคิดวา่การใชว้ทิยาการใหม่ๆ เป็นการเส่ียงท าให้ไม่แน่ใจถึงผลท่ีจะ
ได้รับ ในขั้นน้ีจึงเป็นการสร้างแรงเสริม (reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจยิ่งข้ึนว่าส่ิงท่ีเขา
ตดัสินใจเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อนวตักรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์ ขั้นท่ี 4 ทดลอง (trial 
stage) เป็นขั้นท่ีใชว้ิทยาการใหม่ๆ นั้น กบัสถานการณ์ตนเองเป็นการทดลองบางส่วนก่อนเพื่อจะไดดู้
ว่าผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีจะได้รับว่าดีจริงอย่างท่ีคิดไวใ้นขั้นประเมิน ซ่ึงผลการทดลองจะมี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป ขั้นท่ี 5 ยอมรับ (adoption stage) 
เป็นขั้นท่ีบุคคลรับวิทยาการใหม่ๆ นั้น ไปใช้ในการปฏิบติักิจกรรมของตนอย่างเต็มท่ี หลงัจากได้
ทดลองปฏิบติัดูและเห็นประโยชน์แล้วยอมรับนวตักรรมเหล่านั้น กล่าวไดว้่า กระบวนการยอมรับ 
เป็นกระบวนการทางจิตใจของแต่ละคน ท่ีเร่ิมตั้ งแต่การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยหีน่ึงๆ ไปถึงการยอมรับอยา่งเตม็ท่ีโดยเปิดเผย 
  ไพบูลย ์  สุทธสุภา (2525) ไดใ้หข้อ้มูลวา่กระบวนการตดัสินใจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ
นวตักรรม เป็นกระบวนการทางจิตท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่บุคคลไดรู้้จกันวตักรรมนั้นเป็นคร้ังแรกจนถึงขั้น
ตดัสินใจ 
  เจริญ สวัสดิวงค์  (2534) ได้ให้ความหมายการยอมรับของเกษตรกรว่า เป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรภายหลังจากการได้เรียนรู้แนวคิด ความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์ใหม่ๆ และไดย้ึดถือปฏิบติัตาม อย่างไรก็ตาม มกัมีปัญหาอุปสรรคบา้งกบัพวกต่อตา้น
การเปล่ียนแปลง ดงันั้น ส่ิงท่ีคิดวา่ดีมีประโยชน์ท่ีจะน าไปส่งเสริมเผยแพร่ใหเ้กษตรก็ใช่วา่จะเกิดการ
ยอมรับเสมอไป 
  สรุปไดว้่า การยอมรับของเกษตรกรคือ การท่ีเกษตรกรได้รับความรู้ แนวคิด นวตักรรม
หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ แลว้น าไปปฏิบติัตาม 
  2.3.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ 
   บุญสม  วราเอกศิริ (2529) ไดเ้สนอว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับ มี
ดงัน้ี 
   1) แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากหนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์นั้ นต้อง
ข้ึนอยูก่บัเกษตรกรวา่มีความสามารถในการรับขอ้มูลข่าวสารนั้นหรือไม่ 
   2) ระดบัการศึกษา จะมีความส าคญัต่อการรับรู้ข่าวสารของเกษตรกร 

  3) ประเภทของการศึกษาอบรม จะมีผลต่อความสามารถในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร 



 

14 

   4) อายผุูท่ี้มีอายนุอ้ยจะสามารถยอมรับส่ิงใหม่ๆไดดี้กวา่ผูท่ี้มีอายมุาก 
   5) ภูมิหลงัในการประกอบอาชีพ จะมีผลในการยอมรับนวตักรรมใหม่ๆ 

6) ขนาดของพื้นท่ีท ากินเกษตรกรท่ีมีพื้ นท่ีท ากินขนาดใหญ่สามารถยอมรับ
นวตักรรมไดง่้ายกวา่ 

7) การศึกษาด้านการเกษตรของบุตรหลาน จะมีผลต่อการสนับสนุนและยอมรับ
นวตักรรมใหม่ๆ ทางการเกษตร 

8) การเยี่ยมเยือนของเจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในท้องถ่ิน สามารถให้ความ
ช่วยเหลือในดา้นขอ้มูลข่าวสารแก่เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นท่ี 
 
  วจิิตร  อาวะกุล (2527) ไดเ้สนอลกัษณะนวตักรรมท่ีดี ท่ีเกษตรกรจะยอมรับได ้ดงัน้ี 

1) ลกัษณะท่ีได้ผลดี และมีก าไร (relative advantage)  เกษตรกรจะยอมรับวิธีการ
ใหม่ๆ จะตอ้งสามารถหรือท าให้เกษตรกรเห็นวา่ดีอยา่งไร จะไดป้ระโยชน์หรือ
ก าไร หรือไดผ้ลตอบแทนเร็ว หรือมากสักเท่าไร ผลประโยชน์เป็นท่ีพอใจส าหรับ
เกษตรกรแลว้ เกษตรกรจะมีการยอมรับ 

2) วิธีการไม่ยุง่ยาก (imcomplexity) หมายถึง ส่ิงนั้นเขา้ใจง่ายเกษตรกรจะรับไดเ้ร็ว
กวา่ส่ิงท่ียุง่ยากสับสน เช่น การผสมปุ๋ยใชเ้อง ผสมยาฆ่าแมลง หรือส่ิงใดท่ีมีสูตร
สลบัซบัซอ้นมากในการปฏิบติั ส่ิงนั้นเกษตรกรจะรับยาก 

3) สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเขาปฏิบติัอยู ่(compatibility) เช่น แนะน าให้เล้ียงปลา และเขามี
ปลายขา้วหรือร า รวมทั้งผกัท่ีจะเป็นอาหารได้ เขาก็จะเล้ียงปลาท่ีเราไปแนะน า 
เป็นตน้ 

4) แบ่งทดลองจ านวนเล็กนอ้ยได ้(divisibility) สามารถท่ีจะแบ่งทดลองจ านวนนอ้ย
ได ้

5) เห็นผลชัดเจน (visibility) ส่ิงน ามาแนะน ากับเกษตรกรเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็น
ชดัเจน เช่น การไถ หรือการท างานของแบตเตอร่ี เคร่ืองมือต่างๆ หรือหัวฉีดรด
น ้ าฝนเทียม เป็นต้นจะช่วยให้จูงใจเกษตรกรรับง่ายหรือรับทันที ตรงข้ามถ้า
ท างานห รือทดลองคลุมเครือ บกพ ร่องก็จะไม่ ยอม รับ  ห รือป ฏิบัติตาม
แนวความคิดทนัที  
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  ดิเรก ฤกษห์ร่าย (2527) กล่าวถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยหีรือการปฏิบติั
ทางการเกษตรมีหลายประการ คือ 

1) ปัจจัยท่ี เป็นเง่ือนไขหรือสภาวการณ์ทั่วไป คือสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
สถานภาพทางสังคมและวฒันธรรม สภาพทางภูมิศาสตร์ สมรรถภาพในการ
ด าเนินงานของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องโดยตรง คือ ก) บุคคลเป้าหมาย ได้แก่พื้นฐานทางสังคม 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ พื้นฐานในการติดต่อส่ือสารของเกษตรกร ข) นวตักรรม 
ได้แก่ต้นทุนและก าไร ความสอดคล้องและความเหมาะสมกับส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน ท าการปฏิบติัไดง่้ายไม่ตอ้งท าใหยุ้ง่ยาก การปฏิบติันั้นไดผ้ลมาแลว้  

3) ปัจจยัอ่ืนๆ คือ ปัจจยัทางกายภาพ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทาง
วชิาการ 

  สรุปคือการท่ีจะเกิดการยอมรับไดน้ั้นมีปัจจยัหลายอยา่งมีผลต่อการท่ีเกษตรกรจะยอมรับ
หรือไม่ยอมรับนวตักรรมใหม่ๆ และนวตักรรมนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตของเขา สามารถ
ปฏิบติัไดง่้ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
 
2.4 แนวคิดการเปลีย่นพฤติกรรม    
 พฤติกรรม หมายถึง การกระท าทุกอย่างของมนุษยไ์ม่ว่าการกระท านั้นผูก้ระท าจะท าโดยรู้ตวั
หรือไม่รู้ตวั พฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกมาให้คนอ่ืนเห็นเรียกว่าพฤติกรรมภายนอก (Overt 
Behavior) และพฤติกรรมท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิดและความในใจของแต่ละคนเรียกว่า พฤติกรรม
ภายใน (Covert Behavior) พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย ์มนุษยป์กติทัว่ไปสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัความเปล่ียนแปลงใหม่ สามารถปฏิบติัตนไปตามบทบาทหนา้ท่ีหรือตามแบบแผนบรรทดัฐาน
ของสังคม มีความสุข ความพอใจในรูปแบบของตนเอง ไม่เพิ่มความทุกขห์รือมีความสุขอยูบ่นความ
ทุกขข์องผูอ่ื้น 
  พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโตต้อบเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า 
(Stimulus) หรือสถานการณ์ต่างๆ อาการแสดงออกต่างๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสังเกตได้
หรือวดัได ้เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ (http://dcil.kbu.ac.th, 12 
มีนาคม 2557) 
  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioristic Psychology) 
นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือในเร่ืองอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มว่าท าให้บุคคลมีการตอบสนอง
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หรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และเช่ือมัน่ว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้นถูกก าหนดหรือควบคุมให้
เกิดการเปล่ียนแปลงได ้
  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 
เป็นการใช้จิตวิทยาในการช่วยพฒันาหรือเปล่ียนแปลงบุคคลทั้งตวั คือ ให้ค  านึงถึงบุคคลทางด้าน
ความรู้สึก อารมณ์ทัศนคติค่านิยม อัตมโนทัศน์โดย ไม่ใช่เน้นแต่สมองและพฤติกรรมเท่านั้ น 
(http://www.learners.in.th/blogs/posts, 12 มีนาคม 2557) 
  ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นทฤษฎีของ James O. Prochaska, และ Carlo 
DiClemente, (1992) ท่ีมีโครงสร้างขั้นตอนการเปล่ียนแปลงเป็นหัวใจหลักในการอธิบายถึงการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองไม่ใช่เป็นเพียงเหตุการณ์
หน่ึงๆ เท่านั้น ดงันั้นการเปล่ียนแปลงจึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากขั้นขั้นไม่
สนใจปัญหาไปจนถึงขั้นลงมือปฏิบติัเพื่อเปล่ียนแปลงแกไ้ขไปสู่พฤติกรรมใหม่ Precontemplation คือ 
ขั้นไม่สนใจปัญหา เป็นขั้นท่ีบุคคลยงัไม่ตั้งใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง ไม่รับรู้ไม่ใส่ใจต่อพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหาของตน อาจเป็นเพราะไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลถึงผลกระทบของพฤติกรรมนั้น Contemplation คือ 
ขั้นลงัเลใจ เป็นขั้นท่ีบุคคลมีความตั้งใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ มีความ
ตระหนักถึงข้อดีของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แต่ก็ยงัคงกังวลกับข้อเสียในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมด้วยเช่นกนั Preparation คือ ขั้นตดัสินใจและเตรียมตวั เป็นขั้นท่ีบุคคลตั้งใจว่าจะลงมือ
ปฏิบติัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเร็วๆ น้ี Action คือ ขั้นลงมือปฏิบติั เป็นขั้นท่ีบุคคลลงมือปฏิบติั
หรือกระท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมภายนอกตามท่ีได้ตั้ งเป้าหมายไว ้
Maintenance คือ ขั้นกระท าต่อเน่ือง เป็นขั้นท่ีบุคคลกระท าพฤติกรรมใหม่อยา่งต่อเน่ือง Relapse คือ 
การกลบัไปมีปัญหาซ ้ า คือการท่ีบุคคลนั้นถอยกลบัไปมีพฤติกรรมแบบเดิมก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงอีก   
  ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรม (adoption theory) ทฤษฎีน้ีไดช้ี้ให้เห็นวา่ลกัษณะส่วนบุคคล
(personal characteristic) มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตวับุคคล สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบุคคลจึงเป็นตวัก าหนดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดเ้ป็นอยา่งดีบุคคลท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดบัสูงย่อมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดร้วดเร็วและมากในทางตรงกนั
ขา้มบุคคลท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดบัต ่า การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคล
ยอ่มชา้และนอ้ย (สุวทิย ์วรรณศรี, 2552) 
  พฤติกรรมการปรับตวัของเกษตรกร จะมีกระบวนการตดัสินใจของเกษตรกร โดยมีปัจจยั
หลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ เป้าหมาย ทศันคติในการผลิต ค่านิยม แรงจูงใจ ซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เกษตรกรจะเป็นผูป้รับเปล่ียนกิจกรรมทางการเกษตรดว้ยตนเอง โดยมี
ทางเลือกจากกิจกรรมทางการเกษตรท่ีเกษตรกรท าอยู่ในปัจจุบนั ในการปรับตวัของเกษตรกรนั้น
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ข้ึนอยู่กับระยะเวลาท่ีใช้ ซ่ึงประกอบด้วย การปรับตัวในระยะสั้ น และการปรับตัวในระยะยาว 
ตวัอยา่งวิธีในการเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกร เช่น การสร้างความหลากหลายในการผลิต การลด
ตน้ทุนการผลิต หรือการเลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (http://www.oknation.net, 16 กรกฎาคม 2557) 
     สรุปได้ว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม คือการท่ีมนุษย์สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม จากบรรทดัฐานของสังคม และจากความ
พึงพอใจของตนเอง และการเปล่ียนพฤติกรรมทางการเกษตร คือการท่ีเกษตรกรปรับเปล่ียนวิธีการ
ผลิต โดยมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรม วธีิการทางการเกษตร
ท่ีเกษตรกรปฏิบติัมาเป็นเวลานาน 
 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัเกษตรอนิทรีย์ 
  2.5.1 นิยามและประเภทเกษตรอินทรีย ์
    เกษตรอินท รีย์  (Organic Farming or Organic Agriculture) ในความหมายของ
ส ห พั น ธ์ เก ษ ต รน าน าช า ติ  (International Federation of Agriculture Movement: IFOAM) นั้ น
หมายถึง ระบบการผลิตท่ีให้ความส าคญักบัความย ัง่ยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูค้น เกษตร
อินทรียพ์ึ่งพาอาศยักระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี แทนท่ีจะใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์
ผสมผสานองคค์วามรู้พื้นบา้น นวตักรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีเป็นธรรม และคุณภาพชีวติท่ีดีของทุกผูค้นและส่ิงมีชีวติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    นอกจากน้ี ความหมายของเกษตรอินทรียท่ี์มีการนิยามโดยส านกังานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบักรม ภายใตส้ังกดัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดใ้ห้ไวว้า่  เกษตรอินทรีย ์(Organic Agriculture) คือ ระบบการจดัการดา้นการเกษตรแบบองคร์วมท่ี
เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนน้การใชว้สัดุธรรมชาติ 
หลีกเล่ียงวตัถุดิบท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว ์หรือจุลินทรียท่ี์ได้มาจากการดดัแปลง
พันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับ
ผลิตภณัฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมดัระวงั เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย ์และ
คุณภาพท่ีส าคญัของผลิตภณัฑใ์นทุกขั้นตอน (http://www.environnet.in.th, 17 กรกฎาคม 2557) 
   เกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม 
หลกัการพื้นฐานของเกษตรอินทรียน์ั้น แตกต่างจากเกษตรปลอดสารเคมีตรงท่ีว่า เกษตรอินทรียมี์
เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการผลิต 
(รวมถึงปุ๋ยเคมีสังเคราะห์) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงดิน 
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ในขณะท่ีเกษตรปลอดสารเคมีจะสนใจแต่การควบคุมปริมาณการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยไม่ได้
ให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มแต่อย่างใด แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรียคื์อ การท า
การเกษตรแบบองคร์วม ซ่ึงแตกต่างอยา่งชดัเจนจากเกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตชนิดใด
ชนิดหน่ึงสูงสุด โดยการพฒันาเทคนิคต่างๆ เก่ียวกบัการให้ธาตุอาหารพืชและป้องกนัก าจดัส่ิงมีชีวิต
อ่ืนท่ีอาจมีผลในการท าให้พืชท่ีปลูกมีผลผลิตลดลง แนวคิดเช่นน้ีเป็นแนวคิดแบบแยกส่วนเพราะ
แนวคิดน้ีตั้งอยูบ่นฐานการมองวา่ การเพาะปลูกไม่ไดส้ัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ  ดงันั้น
การเลือกชนิดและวิธีการใช้ปัจจยัการผลิตต่างๆ มุ่งเฉพาะแต่การประเมินประสิทธิผลต่อพืชหลกัท่ี
ปลูก โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส าหรับเกษตรอินทรีย์
ซ่ึงเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
การเกษตร  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน ้ าให้สะอาด และ
การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของไร่นา ทั้งน้ีเพราะแนวทางเกษตรอินทรียอ์าศยักลไกและ
กระบวนการของระบบนิเวศในการท าการผลิต ดังนั้ นเกษตรอินทรีย์จะประสบความส าเร็จได ้
เกษตรกรจ าเป็นตอ้งเรียนรู้กลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ  
   เกษตรอินทรีย์ ปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เน่ืองจากสารเคมี
การเกษตรเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการ
ใชส้ารเคมีการเกษตรแลว้ เกษตรอินทรียย์งัให้ความส าคญักบัการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหาร 
การประหยดัพลงังาน การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซ่ึงถือไดว้า่เกษตรอินทรียเ์ป็นการบริหารจดัการฟาร์มเชิงบวก (positive management) และการจดัการ
เชิงบวกน้ีเองท่ีท าให้เกษตรอินทรียแ์ตกต่างอยา่งส าคญัจากการเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีแบบปล่อยปละ
ละเลยหรือเกษตรปลอดสารเคมีและเกษตรไร้สารพิษท่ีเป็นกระแสนิยมมานานหลายปี (วิฑูรย ์ปัญญา
กุล, อา้งแลว้)  
   การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เกษตรอินทรีย์
แบบพึ่งพาตนเอง (ส่วนใหญ่เป็นการเกษตรแบบพื้นบา้น) และเกษตรอินทรียท่ี์มีการรับรองมาตรฐาน 
(www.organic.moc.go.th, 17 กรกฎาคม 2557) 
  2.5.2 ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย ์
    การท าเกษตรอินทรีย ์นั้นมีประโยชน์กับตวัเกษตรกร ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดล้อม 
ไดแ้ก่ 
   1) ใหผ้ลผลิตท่ีมีปริมาณ และคุณภาพท่ีดีกวา่    
   2) ใหผ้นืดินท่ีอุดมสมบูรณ์ดีกวา่    
   3) ใหส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดีกวา่    
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   4) ใหคุ้ณภาพชีวติ และคุณภาพจิตท่ีดีกวา่    
5) ผูบ้ริโภคและเกษตรกรผูผ้ลิต ไม่ตอ้งเส่ียงต่อสารพิษท่ีอาจก่อให้เกิดโรคร้ายท่ีเป็น

อนัตรายต่อชีวิตการเกษตรอินทรีย์ เป็นส่ิงดีท่ีน่าจะเป็นการสร้างสมดุลให้กับ
ธรรมชาติ  ซ่ึงจะน าไปสู่ระบบการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน  มั่นคงและ
ปลอดภยั (http://ridceo.rid.go.th, 17 กรกฎาคม 2557) 

   กล่าวโดยสรุป เกษตรอินทรีย ์คือ การเกษตรท่ีเน้นการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี แต่จะใช้กลไกธรรมชาติในการท า
การเกษตร ให้ความส าคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความปลอดภยัของทั้งตวัเกษตรกรเอง และผูบ้ริโภค 
ไม่เนน้แต่การผลิตเชิงการคา้ 
   การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างท่ี เก่ียวข้องได้น ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใน กบัการยอมรับและการใช้ปุ๋ย
อินทรียข์องเกษตรกรและความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชปุ๋้ยอินทรียข์อง
เกษตรกรต่อไป 
  

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  2.6.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปุ๋ยเคมี   
    ณฐัพงศธ์ชั  กุรัตน์และคณะ (2549) ศึกษากระบวนการส่งเสริมการใชปุ๋้ยชีวภาพเพื่อ
การขยายผลในชุมชน กรณีศึกษากลุ่มพุทธเกษตรอินทรีย ์ต าบลบา้นไทร อ าเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร และจะใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอยา่งเดียว มี
การใชปุ๋้ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกันอ้ยมาก ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวยีน พืชคลุมดิน ไม่
ใช้ปุ๋ยพืชสด เป็นเพราะขาดความรู้  การลอกเลียนแบบ หรือมีความเคยชินกับการท าการเกษตร
แบบเดิมๆ การท าการเกษตรในลักษณะเช่นน้ีเป็นประจ าทุกๆ ปี ท าให้ดินเส่ือมสภาพ ในดินขาด
สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ในการปลูกพืชแต่ละคร้ังจ าเป็นตอ้งใช้ปุ๋ยใน
ปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อตอ้งการให้ไดรั้บผลผลิตในปริมาณเท่าเดิมหรือไม่นอ้ยกวา่เดิม ยิ่งท า
ให้ดินเส่ือมสภาพเร็วข้ึน เกษตรกรตอ้งประสบปัญหาได้ผลผลิตลดลง และปัญหาอ่ืนๆ เช่น ราคา
ผลผลิตตกต ่า ปุ๋ยเคมีราคาแพง ปุ๋ยปลอม ปัจจยัการผลิตมีราคาสูงท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูงข้ึนเร่ือยๆ 
ทุกปี เกษตรกรไดรั้บผลกระทบต่อตนเองและบุคคลรอบขา้งทั้งโดยตรงและทางออ้ม 
    พรรณพิมล  ฉัตราคม (2552) ศึกษาความตอ้งการใช้ปุ๋ยในการเกษตรของประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบวา่ประเทศไทยยงัไม่มีแหล่งวตัถุดิบท่ีจะน ามาผลิตปุ๋ยเคมีในเชิงการคา้ได ้จึงตอ้ง
น าเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลัก ซ่ึงปริมาณการน าเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ส่วนปุ๋ย
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อินทรียน์ั้นประเทศไทยมีวตัถุดิบเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการผลิต รวมทั้งเกษตรกรสามารถผลิตข้ึน
เอง และเน่ืองจากความตอ้งการใชปุ๋้ยในการผลิตพืชมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยตลอด และการตอ้งพึ่งพา
การน าเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาแพงข้ึนเช่นกัน  ดังนั้ นจึงควรแนะน าและส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้ปุ๋ยท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัชนิดของดินและพืช  สนับสนุนให้
เกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากวสัดุเหลือใชใ้นพื้นท่ีการเกษตรให้มากข้ึนและส่งเสริมให้มีการใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียใ์นอตัราท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืช การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานจะ
ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีไดส่้วนหน่ึง และยงัเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุในดินท าให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ 
   สุจิตรา  ชูเกิด  ทิพยทิวา สัมพนัธมิตร และวิชุดา เกตุใหม่ (2555) ศึกษาการตกคา้ง
ของสารเคมีจากการท านา ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการท านาพบว่า ในดินมีปริมาณไนโตรเจน มาก
ท่ีสุดต่อกิโลกรัมดิน รองลงมา ได้แก่ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์โลหะ
หนกั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ทองแดง ตะกัว่ และสังกะสี ในตวัอยา่งดินหลงัการท านา และในปุ๋ยเคมีจ านวน 2 
ตวัอย่าง และสารเคมีก าจดัวชัพืช จ านวน 1 ตวัอย่าง ด้วยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอบชั่นสเปกโตร
มิเตอร์ 1 ผลการทดลองพบวา่หลงัจากการท านา ในดินมีปริมาณสุทธิของตะกัว่สะสมอยูสู่งท่ีสุด ต่อ
กิโลกรัมดิน รองลงมาไดแ้ก่ สังกะสี และทองแดง จากผลการทดลองกล่าวไดว้า่ ความอุดมสมบูรณ์
ของดินหลงัจากการท านาเพิ่มสูงข้ึน มีธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืชเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการใช้
ปุ๋ยเคมี อยา่งไรก็ตามผลกระทบของโลหะหนกัท่ีสะสมในปริมาณสูงท่ีพบในดินอาจส่งผลต่อสุขภาพ
ของชาวนารวมและระบบนิเวศในระยะยาว 
   จากการศึกษาพบวา่การใชปุ๋้ยเคมีในระยะแรกจะช่วยเพิ่มผลผลิต  เกษตรกรจึงใชก้นั
มากแต่เม่ือใช้ไปในระยะเวลานานกลับเกิดผลเสีย  ทั้ งกับพืชและดิน รวมทั้ งสภาพแวดล้อม 
นอกจากน้ีปุ๋ยเคมีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศท าให้มีราคาแพง ส่งผลให้เกษตรมีตน้ทุนการผลิตท่ี
เพิ่มข้ึน 
 
  2.6.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปุ๋ยอนิทรีย์ 
   สันต ์ สิริภกัด์ิ (2531) ศึกษาผลกระทบของปุ๋ยหมกั และปุ๋ยเคมีต่อสมบติัทางกายภาพ 
และทางเคมีบางประการของดินในเขตเกษตรน ้าฝน ผลการศึกษาสรุปวา่ ปุ๋ยหมกัมีผลท าใหส้มบติัทาง
กายภาพบางประการของดิน เปล่ียนแปลงไปเล็กนอ้ยโดยมีแนวโนม้ท าให้ความหนาแน่นรวม ความจุ
ความช้ืนสนาม ความจุอากาศ และเสถียรภาพของเม็ดดินดีข้ึน ปุ๋ยไนโตรเจน มีผลท าให้เสถียรภาพ
ของเม็ดดินลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติหลงัการปลุกขา้ว 4 และ6 เดือนตามล าดบั การใส่ปุ๋ยหมกั
และปุ๋ยไนโตรเจน ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุในดิน อยา่งไรก็ตามการใชปุ๋้ยหมกัร่วมกบัปุ๋ยเคมีเพื่อ
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ปรับปรุงสมบติัทางกายภาพ ทางเคมี และเพิ่มความสามารถในการผลิตของดินก็เป็นส่ิงจ าเป็น การใช้
ปุ๋ยหมกัร่วมกบัปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยลดการสูญเสียไนโตรเจนตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
   สมศกัด์ิ จีรัตน์ (2549) ศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
และการเปล่ียนแปลงสมบติับางประการของดิน พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย-์ชีวภาพกบัพืชทดลองใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมท าให้ผลผลิตมากกวา่พืชท่ีไม่ใส่ปุ๋ย และยงัพบวา่การใส่ปุ๋ยอินทรีย-์ชีวภาพท าให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีข้ึนโดยดูไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารพืช อินทรียวตัถุ ปฏิกิริยาดิน 
มวลชีวภาพจุลินทรียดิ์น และการลดลงของความหนาแน่นรวมของดิน 
   ชูชาติ พะยอม และคณะ (2551) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาปุ๋ยอินทรีย์
ส าหรับชุมชน ผลการศึกษาสรุปว่า สภาพทัว่ไปของการผลิตปุ๋ยอินทรียส่์วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร 
สภาพความตอ้งการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นชุมชน เกษตรกรส่วนใหญ่จะใชปุ๋้ยอินทรียม์ากกวา่ 500 กิโลกรัม
ต่อปี ส่วนการเลือกซ้ือปุ๋ยอินทรียเ์พื่อน าไปใช้ พบว่า ส่วนมากค านึงถึงคุณภาพของปุ๋ยอินทรียม์าก
ท่ีสุด รองลงมาค านึงถึงราคาปุ๋ยอินทรีย์ และรูปแบบของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร
วสิาหกิจโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์เหมาะสมคือ รูปแบบวิสาหกิจชุมชน รูปแบบการจ าหน่ายให้ผูท่ี้อยู่
ในชุมชน และปัจจยัท่ีจะท าให้กลุ่มเกษตรกรในชุมชนประสบผลส าเร็จในวิสาหกิจชุมชน เช่น ปัจจยั
ดา้นการผลิต ปัจจยัดา้นการตลาด 
   ณัฐณิชา สมศรีใส (2552) ศึกษาเร่ืองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวดั
สุราษฎ์ธานี  พบว่าเกษตรส่วนใหญ่ท าการเกษตรประเภทพืชสวน โดยมีการปลูกในพื้นราบและมี
รูปแบบการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชดว้ยการใชส้ารเคมีร่วมกบัสารชีวภาพ โดยภาพรวมการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ของเกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ระดบัการศึกษา ขนาดพื้นท่ีท าการเกษตร ประสบการณ์ใน
การท าการเกษตร การเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และการรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรกบัส่ือ
วทิยุ และเอกสารเผยแพร่ทางการเกษตรมีความสัมพนัธ์กบัการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร ปัญหาและ
อุปสรรคในการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรคือ ราคาปุ๋ยอินทรียท่ี์สูงข้ึน การขาดความรู้ในการใส่ปุ๋ยท่ี
เหมาะสมกบัพืชและสภาพดิน การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นปริมาณมาก และขาดความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
โดยมีแนวทางแกไ้ข คือควรจะมีการแนะน า และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์ห้เพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
ตลอดจนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นต่างๆ เก่ียวกบัการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ก่เกษตรกร และการใชปุ๋้ยในการ
ปรับสภาพดินใหดี้ยิง่ขั้น และใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของปุ๋ยเคมี 
   จิตติ จันทร์ภาภาส (2554) ศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและ
ผลตอบแทนของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่เกษตรกร
ท่ีใช้ปุ๋ยอินทรียก์บัปุ๋ยเคมีท าให้ความสูงของขา้วโพดในทุกระยะการเจริญเติบโต น ้ าหนกั 100 เมล็ด 
เปอร์เซ็นตก์ะเทาะ ผลผลิตฝักต่อไร่ และผลผลิตเมล็ดต่อไร่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
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และการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด มีแนวโน้มท าให้ปริมาณอินทรียวตัถุ
เพิ่มข้ึน ส่วนผลตอบแทนในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวน์ั้น พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีให้ผลตอบแทนมาก
ท่ีสุด และการใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยคอกใหผ้ลตอบแทนรองลงมา  
   จากการศึกษาเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์จะเห็นว่าปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ทั้งต่อพืชและต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่การใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรยงัไม่มากเน่ืองจากเกษตรกรยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี และปัญหาปุ๋ยอินทรีย์ใน
ทอ้งตลาดมีราคาแพง เกษตรกรไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหผ้ลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง 
 
  2.6.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 
   อินท ราณี  สุ ขสมบู รณ์ (2536)  ศึ กษ าความ รู้ความ เข้าใจ เร่ืองก ารอ นุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประชาชนในเขตต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ 
พบว่า การให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในต าบลสะเอียบเป็นเร่ืองท่ี
ชาวบา้นให้ความสนใจและมีศกัยภาพในการสร้างกลุ่มเพื่อการรับรู้ได ้ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัการส่งเสริมของ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ดว้ย อยา่งไรก็ตามบริบทของพื้นท่ีและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีสร้างความส านึกและการรับรู้ในการอนุรักษใ์ห้กบัชาวบา้นในต าบลสะเอียบไดใ้นระดบั
หน่ึง โดยกลุ่มชาวบา้นท่ีมีจิตส านึกในการรักษาป่า น่าจะมีบทบาทเป็นแกนน าส าคญัในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีมากท่ีสุด กระบวนการการรับรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีชาวบ้านในต าบลสะเอียบได้รับมากท่ีสุด คือการได้ยินและได้ฟัง การรู้จากหอ
กระจายข่าว การรู้จากรายการโทรทศัน์/วทิย ุ และการรู้จากท่ีประชุม  
   วรงค์  ไตรพิทักษ์ (2544) ศึกษาความต้องการความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรต าบลในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่าเกษตรต าบลมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เกษตรอินทรียใ์นระดับสูง ในเร่ืองการท าการเกษตรแบบอินทรีย์มีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพ
อนามยัของเกษตรกร และการท าไร่นาสวนผสมเป็นแนวทางไปสู่การเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรย ัง่ยืน
ได้ และส่วนใหญ่มีทศันคติเก่ียวกบัเกษตรอินทรียใ์นระดบัดี แหล่งความรู้ทางการเกษตรอินทรีย์
เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการความตอ้งการความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรต าบล ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกษตรต าบลประสบในการปฏิบัติงานได้แก่ ขาด
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน แหล่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์มีน้อย ขาดการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และปัญหาอ่ืนๆ เช่น แหล่งน ้ าทางการเกษตรไม่เพียงพอ ภยัธรรมชาติ 
ตลาดท่ีรองรับผลผลิตเกษตรอินทรียมี์นอ้ย 
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   นลิน  อ่ิมสุวรรณ (2550) ศึกษายุทธศาสตร์การใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วโพดฝักอ่อนในต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาส าคญั
ท่ีสุดของกลุ่มผูป้ลูกขา้วโพดฝักอ่อน คือการไม่ทราบถึงอนัตรายของการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงกลุ่มผูป้ลูก
ขา้วโพดฝักอ่อนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ควรมีการฝึกอบรมเพื่อใช้มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ปุ๋ยอินทรีย ์ดา้นการความรู้ความเขา้ใจเร่ืองปุ๋ยอินทรียก์บักลุ่มผูป้ลุกขา้วโพดฝักอ่อน พบวา่ หลงัจาก
การฝึกอบรมเร่ืองการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นการปลูกขา้วโพดฝักอ่อนแลว้ กลุ่มผูป้ลูกขา้วโพดฝักอ่อนมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการใชปุ๋้ยอินทรียสู์งกวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องกลุ่มผูป้ลูกขา้วโพดฝักอ่อน กลงัการฝึกอบรม
แลว้ พบวา่ผลความพึงพอใจในการใชปุ๋้ยอินทรียข์องกลุ่มผูป้ลูกขา้วโพดฝักอ่อนมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 
   ธญัธิตา  โฆสิตาภา (2552) ศึกษายุทธศาสตร์การท าปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร ต าบล
ดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี  ผลการวิจยัพบวา่ 1) เกษตรกรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มี
ความรู้ความเขา้ใจในการท าปุ๋ยอินทรียห์ลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  2) เกษตรกรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์
อยูใ่นระดบัมาก  
    ศรีสุวรรณ  เพชรบุรี (2552) ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมีทางการเกษตร
กบัการอนุรักษ์ความสมดุลทางนิเวศวิทยา ชุมชนบ้านม่วงค า เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่เกษตรกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรและผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ได้ให้ความตระหนักถึงการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่เกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกรได้รับ
ค าแนะน าจากเพื่อนบ้านมากกว่า และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ความสมดุลทาง
นิเวศวิทยาของกลุ่มเกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่า ดงันั้น
ตอ้งหาวิธีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษค์วามสมดุลทางนิเวศวทิยาให้ประชาชนต่อไป และ
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสารเคมีทางการเกษตรกับพฤติกรรมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกลุ่มตวัอยา่งนั้นถึงแมว้า่เกษตรกรจะมีความรู้ความเขา้ใจอยูบ่า้งแต่
ในทางปฏิบติัไม่ได้มีการป้องกันตวัเองขณะใช้สารเคมีทางการเกษตรแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะ
เกษตรกรยงัไม่รู้ถึงอนัตรายจากสารเคมีท่ีใช้ เพราะไม่ได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารด้านบวก ด้านลบของ
สารเคมีทางการเกษตรอยา่งเพียงพอ 
   ยทุธพล ทองปรีชา (2553) ศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัในการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ในการปลูกขา้วของเกษตรกร อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วมีรูปแบบการ



 

24 

ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรียท่ี์เกษตรกรใชม้ากท่ีสุดคือ ปุ๋ยคอก รองลงมาคือปุ๋ยหมกั และ
พบว่าเพศ และความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในนาข้าว มีความสัมพนัธ์กับความรู้เก่ียวกบัการใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์ความถ่ีในการฝึกอบรม และความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ในนาขา้วมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ปัญหาท่ีพบคือเกษตรกรขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีใช้ปุ๋ยคอก และเงินทุนในการจดัซ้ือปุ๋ยคอกท่ีเพียงพอ ขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวธีิการผลิตปุ๋ยหมกั 
   วิรัช  เช้ือผึ้ ง (2553) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่
มีความรู้ความเข้าใจการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วตัถุประสงค์ท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะเป็นแนวทางท่ีดีและ
เหมาะสมส าหรับการใช้ท่ีดินผลิตพืชเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนรากฐานท่ีย ัง่ยืน  ทศันคติของ
เกษตรกรผูท่ี้ใชปุ๋้ยอินทรียมี์ความเช่ือว่าปุ๋ยอินทรียดี์ สามารถน าไปใชก้บัพืชไดห้ลายชนิด กบัดินทุก
ประเภท การใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นการลดตน้ทุนการผลิต ส่วนผูท่ี้ไม่ใชปุ๋้ยอินทรียมี์ทศันคติต่อปุ๋ยอินทรีย์
ไม่ดีในเร่ืองของระยะเวลาท่ีใชก้วา่จะเห็นผล และปริมาณการใชม้าก แรงจูงใจในการใชปุ๋้ยอินทรีย ์มา
จากหวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรอ าเภอ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้นและผูท่ี้ได้
ใชปุ๋้ยอินทรียแ์ลว้  
   สุชาดา แสงดวงดี  (2554) ศึกษาบริบทและปัญหาการส่ือสารแนวคิดการท า
การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่าจาก
สาเหตุของการท าการเกษตรโดยใช้สารเคมีและปัญหาท่ีพบจากการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
หรือเกษตรทางเลือก ท าให้ สามารถระบุได้ว่าเกษตรกรยงัไม่มัน่ใจในการท าการเกษตรโดยไม่ใช้
สารเคมีท่ีครบทุกขั้นตอนการเพาะปลูก ทั้งน้ีเพราะมองวา่การใชปุ๋้ย และน ้ าหมกัชีวภาพเห็นผลชา้ ไม่
ทนัใจ ไม่ทนักบัโรค แมลงศตัรูพืช ไม่ทนักบัการใชห้น้ีสิน ไดผ้ลผลิตนอ้ยกวา่มากในช่วงแรก ปัญหา
หลกัท่ีกล่าว ท าให้เกษตรกรเห็นว่ายงัตอ้งพฒันาคุณสมบติัของปุ๋ยและน ้ าหมกัชีวภาพอีกนานจึงจะ
ทดัเทียมกบัปุ๋ยและยาฆ่าแมลงศตัรูพืชท่ีท าจากสารเคมีได้ เป็นเพราะการขาดความรู้ท่ีถูกตอ้งและไม่
เคยชินกบัการใชปุ๋้ยและน ้ าหมกัชีวภาพ เหมือนกบัการใชส้ารเคมี การโฆษณาประชาสัมพนัธ์และกล
ยุทธ์การส่งเสริมการขายของปุ๋ยและสารชีวภาพท่ีน้อยกว่าสารเคมีมาก ด้วยเหตุน้ี  จึงควรให้
ความส าคญักบัการคน้หาผูส่้งสารทั้งในและนอกชุมชนท่ีมีความตั้งใจจริง มีความรู้ และเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีในการท าเกษตรทางเลือก โดยใช้ส่ือบุคคลและส่ืออ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย และเป็นรูปธรรม เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการท าเกษตรทางเลือก และการลด ละ เลิก การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตรในท่ีสุด 
เพื่อผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ใน
ระยะยาว 
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   จากงานวจิยัท่ีทบทวนมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ความรู้ ความเขา้ใจมีความส าคญั
ท่ีท าให้เกษตรกรยอมรับในการใช้เทคนิคใหม่ๆ ทางการเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมอย่างถูกวิธีและ
อย่างต่อเน่ืองจะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่เกษตรกรในการยอมรับและทดลองใช้เทคนิค
ใหม่ๆ ทางการเกษตรได ้
  2.6.4 งานวจัิยเกีย่วกบัการยอมรับ 
   อารี  วิบูลพงศ์ (2537) ศึกษาวิธีเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ
นวตักรรมของเกษตรกร โดยอาศยักรณีศึกษาการยอมรับการปลูกแถบหญา้ร่วมของเกษตรกรชาวเขา 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สรุปวา่โอกาสของการส่งเสริมนวตักรรมจะมากข้ึนถา้ผูรั้บมีความเขา้ใจนวตักรรม
นั้น รวมทั้งปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมจะมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมนั้น โดยชาวเขาซ่ึงไม่มีสิทธิ
ท ากินในพื้นท่ี ความเช่ือมัน่หรือการตอ้งการสร้างความมัน่ใจในเร่ืองของพื้นท่ีท ากินเป็นปัจจยัส าคญั 
ในการยอมรับ 
   ชไมพร สมจิตรานุกิจ (2540) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้สมุนไพร
ทดแทนสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในชุมชนหน่ึงของจงัหวดัอุตรดิตถ์ พบวา่การยอมรับการ
ใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร เกิดข้ึนภายใต้ปัจจัยด้านสังคม คือกลุ่ม
เครือข่ายทางสังคมของเกษตรกร การรับรู้ในโอกาสเส่ียง การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกัน คุณลักษณะด้านประชากร พฤติกรรมการส่ือสาร และ
นโยบายของรัฐ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ คือการลดตน้ทุน ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของนวตักรรม คือความมี
ประโยชน์ ดีกวา่ของเดิม ความเขา้กนัได ้ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัและเช่ือมโยงให้เกิดการ
ยอมรับการใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมีก าจดัศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรของชุมชนแห่งน้ี และมี
ขอ้เสนอแนะ คือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการประชาสัมพนัธ์ใชส้มุนไพรทดแทนสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชให้มากข้ึน อีกทั้งควรส่งเสริมการปลูกสมุนไพร และควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพในพื้นท่ีอ่ืนท่ี
แตกต่างไปจากลกัษณะชุมชนท่ีศึกษา 
   ภารดา  ชาญวิทยว์ฒันกิจ (2545) ศึกษาปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้
ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในอ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการบรรยาย สาธิต และฝึกอบรมเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียจ์ากภาครัฐ เอกชน 
หรือแหล่งอ่ืนๆ ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรมีความรู้ดา้นการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นการปลูกไมผ้ล ใน
ระดบัมากและมีทศันคติท่ีดีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์คือปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรียน์ ้ า 
ปัจจยัดา้นการศึกษา รายได ้จ  านวนพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวนปีท่ีไดท้  าการเพาะปลูก การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
การไดรั้บการบรรยาย สาธิต หรือฝึกอบรม การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ส่ือ จากหน่วยงานภาครัฐบาลและ
หน่วยงานภาคเอกชน มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรีย ์
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   ทินรัตน์  พิทกัษพ์งศเ์จริญ (2546) ศึกษาการยอมรับการท าเกษตรแบบผสมผสานของ
เกษตรกร อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าระดบัการยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานของ
เกษตรกรในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสบการณ์ศึกษาดูงาน
ทางการเกษตรผสมผสาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นวา่ ถา้เกษตรกรมีการศึกษาดูงานมาก
ก็อาจจะยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มมากข้ึน หรืออยา่งน้อยการศึกษาดูงาน 1 คร้ัง ก็อาจท า
ให้เกษตรกรยอมรับการเกษตรแบบผสมผสาน ณ ระดบัหน่ึง และมีขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรส่งเสริมกิจกรรมในการศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแปลงเกษตรกรท่ี
ประสบความส าเร็จ และควรส่งเสริมสนบัสนุน และให้ความรู้เทคนิคของการเกษตรแบบผสมผสาน 
ให้เกษตรกรมีการปฏิบติัตามหลกัการท าเกษตรแบบผสมผสานให้ครบถว้นถูกตอ้ง นอกจากน้ีการใช้
ส่ือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเกษตรกร ควรใช้ส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การใช้หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น และผา่นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรแจง้ข่าวสารโดยตรง เพื่อเกษตรกรสามารถรับรู้ 
น ามาตดัสินใจในการผลิตและสามารถท ากิจกรรมของเกษตรผสมผสานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
   ตระกูล  นามโลมา (2546) ศึกษาการยอมรับของเกษตรกรต่อการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้า ปุ๋ย
พืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อปลูกคะน้า กรณีศึกษาต าบลบึงพระ จังหวดั
พิษณุโลก  ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปลูกคะน้า เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับของเกษตรกร ส่วนลกัษณะทางเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยจ านวนพื้นท่ีทางการเกษตร แรงงานท่ีใช้ในการเกษตร สภาพการถือครองท่ีดิน เป็น
ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับของเกษตรกรแต่อยา่งใด 
   ทิพยก์มล อคัรบุญสวสัด์ิ (2547) ศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และดา้นการตลาด 
ท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีของเกษตรกร อ าเภอแปลงยาว จังหวดั
ฉะเชิงเทรา พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้ึนกบัเหตุผลหลายประการ 1) ข้ึนกบัลกัษณะของผู ้
ยอมรับเทคโนโลยี คือปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดข้องเกษตรกร 
2) ข้ึนกบัตวัเทคโนโลยีเอง 3) ข้ึนกบัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าใชจ่้าย ก าไร 4) ข้ึนกบัปัจจยั
ดา้นการตลาด ไดแ้ก่การรับรู้ข่าวสารจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดงันั้นในเชิงนโยบายการส่งเสริม
เพื่อให้เกษตรกรยอมรับการใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีให้มากข้ึนนั้ น ระยะแรกควรเน้นท่ี
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษาและระดบัรายไดสู้งก่อนเพื่อเป็นตวัอยา่งสาธิตให้เห็น
ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพ โดยท่ีหน่วยงานของรัฐ เช่นเกษตรอ าเภอและเกษตรต าบลควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการใชแ้ละการประชาสัมพนัธ์ถึงผลดีและประโยชน์ของการใชปุ๋้ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี 
   วิเชียร  ปัญญามงั (2550) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าในการ
ปลูกผกัของเกษตรกร จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ การยอมรับเทคโนโลยีการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ า
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ในการปลูกผกัเชิงความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากในประเด็นวิธีการผลิตและส่วนผสมปุ๋ยอินทรียน์ ้ า 
ส่วนการน าปุ๋ยอินทรียน์ ้ าไปใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
ใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าในการปลูกผกัในภาพรวม ได้แก่แรงจูงใจในการใช้ ระดบัการได้รับความรู้ในการ
ผลิตจากแหล่งต่างๆ ระยะเวลาการใชแ้ละระยะเวลาอาศยัในพื้นท่ี 
   กมลมาศ  ศรีนาค (2551) ศึกษากระบวนการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นนาขา้วของ
เกษตรกร อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา สรุปวา่ 1) กระบวนการยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นนา
ขา้ว ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 2) กระบวนการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นนาขา้วของเกษตรกร 
จ าแนกตามอายุ ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) กระบวนการยอมรับการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว จ าแนกตามระดับการศึกษาของเกษตรกร ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน                 
4) กระบวนการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นนาขา้วของเกษตรกร จ าแนกตามขนาดพื้นท่ีท านาขา้ว 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 5) กระบวนการยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นนาขา้วของเกษตรกร จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการเขา้ร่วมโครงการ ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
   อาคม  พรหมเสน (2552) ศึกษาการยอมรับระบบเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรใน
พื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ค่าใช้จ่ายประจ า
ครัวเรือน เพศ รายไดจ้ากการขายผลผลิต การติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนและการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับของเกษตรกรต่อวิธีการปฏิบติัในการท าเกษตร
อินทรีย ์ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการยอมรับของเกษตรกรต่อวิธีการปฏิบติัในการท าเกษตรกรรม
ในระบบเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโ์ครงการหลวง พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ขาด
ประสบการณ์การปลูกพืชอินทรีย ์รองลงมามีปัญหาเร่ืองตลาดท่ีส่งผลผลิต ปัญหาเร่ืองการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลิตพืชจากเจา้หนา้ท่ี   
   วชัรินทร์ พลราชม (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าท่ี
หมักด้วยสารเร่งพด. 2 ของเกษตรกร อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่พบว่า กลุ่มเกษตรกรมี
ประสบการณ์ใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ า 1-2 ปี จากการหมกัปลา หอยเชอร่ีและผกัผลไมด้ว้ยสารเร่ง พด. 2 โดย
ได้ข่าวสารเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียน์ ้ าจากเจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดิน ส่วนใหญ่มีการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี  
และไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และเขา้ร่วมประชุม หลงัจากการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าเกษตรกรส่วน
ใหญ่พบวา่พืชเจริญเติบโตเร็วกว่าเดิม เกษตรมีความรู้ปานกลางเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียน์ ้ า และมีทศันคติ
ต่อการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าอยู่ในระดบัสูง เก่ียวกบัการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าโดยใช้สารเร่งพด. 2 
โดยการปฏิบติัตามค าแนะน าอยา่งถูกตอ้ง พบว่าเกษตรกรมีการยอมรับระดบัปานกลาง ซ่ึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยอมรับ คือรายได้ของเกษตรกร แหล่งวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต การสนับสนุนจากเจา้หน้าท่ี 
ความรู้เก่ียวกบัการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้า       
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   รัตนา  วิภาศรีนิมิต (2552) ศึกษาการยอมรับของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียอ์  าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจใน
ระดบัมากของการใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภาพสูงของเกษตรกรในเร่ืองประโยชน์ของปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง 
รองลงมาคือการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง และการไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ี
ในการผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงตามล าดบั การยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภาพสูงของเกษตรกรเชิง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในประเด็นวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง ส่วนผสมการผลิตปุ๋ย
อินทรียคุ์ณภาพสูง การน าปุ๋ยอินทรียไ์ปใช ้ ปัญหาของการใช้ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงอยู่ในระดบัปาน
กลางในประเด็นการถ่ายทอดความรู้  
   การยอมรับเทคโนโลยีและการปฏิบติัทางการเกษตรของเกษตรกรนั้นสามารถจะ
เกิดข้ึนได้โดยมีปัจจยัทั้ งภายนอก เช่นด้านเศรษฐกิจ สังคมและภายในของตัวเกษตรกรเอง เช่น
ประสบการณ์ ความรู้ 
 
  2.6.5 งานวจัิยเกีย่วกบัการเปลีย่นพฤติกรรม     
     เจริญจิต ลีภทัรพณิชย ์(2545) ศึกษาพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของวยัรุ่น
ผลการวิจยัพบวา่ พบว่าพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของวยัรุ่นท่ีพบวา่มีค่าอยูใ่นระดบั ปาน
กลาง ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของวยัรุ่นท่ีพบวา่มีค่าอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ เจต
คติเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ตวัแปรเพศของนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัไม่มีผลท าให้พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั ส่วนตวัแปรความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่าง
กนัมีผลท าให้พฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนในระดบัท่ีสูง การรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัมาก และเจตคติ
เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดี ลว้นแลว้แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีมีต่อ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
   วิญญู  พนัธ์โต (2545) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิธีท าการเกษตรไปสู่
เกษตรอินทรีย:์ กรณีศึกษาต าบลบา้นปิน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา สรุปวา่ปัจจยัพื้นฐานท่ีท าให้
เกษตรปรับเปล่ียนจากเกษตรแบบเคมีมาเป็นเกษตรแบบอินทรีย ์เน่ืองจากเกิดความตระหนักและ
เช่ือมโยงความคิด ความรู้ ท่ีได้จากปัจจยัทั้ งภายนอกและภายในท่ีเข้ามากระทบ มีการจดัท าเป็น
กระบวนการกลุ่มท่ีมีการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวมท่ีต่อเน่ืองโดยการวางแผน ก าหนดนโยบาย สร้าง
กิจกรรมและร่วมกนัตดัสินใจในรูปแบบกลุ่ม  และนอกจากน้ีการศึกษาพบเกษตรกรท่ีแบ่งเป็นสอง
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กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จและท าการเกษตรอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ืองอนัเป็นผลจาก
ความตั้งใจและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และกลุ่มเกษตรกรท่ีเลิกท าการเกษตรแบบอินทรียเ์น่ืองจากมีปัญหา
และอุปสรรคจากภาระรายจ่ายในครอบครัวและภาระหน้ีสิน ระยะเวลาในการด าเนินการท่ียาวนาน
กว่าจะเห็นผล ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูท่ีเพิ่มข้ึน การดูแลผลผลิตท่ีตอ้งใช้ความละเอียดอ่อน 
และท่ีส าคญัคือไม่มีตลาดรองรับผลผลิต 
   ธ ารง  แสงสุริยจนัทร์(2552) ศึกษากระบวนการเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกร
หลงัจากผ่านโครงการฝึกอบรมแนวทางบุญนิยม โดยชุมชนราชธานีอโศก  การฝึกอบรมการด าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  สรุปว่า ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรม ได้แก่การรับรู้
โอกาสเส่ียง วิธีคิดและทศันคติ ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน การด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง ประโยชน์ท่ีไดรั้บ สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ความสัมพนัธ์ในชุมชน แรงสนบัสนุนจาก
ภาครัฐและชุมชนชาวอโศก อายุ เพศ ระยะเวลาและประสบการณ์ของการเปล่ียนแปลง และปัจจยัท่ี
ส่งเสริมพฤติกรรมใหม่ให้มัน่คงและย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ระดบัความสนใจในการเปล่ียนพฤติกรรมก่อนการ
อบรม และระยะเวลาในการเปล่ียนพฤติกรรมหลงัการอบรม ปัจจยัท่ีมาจากภายในชุมชน คือการไดรั้บ
ก าลงัใจและการยอมรับจากครอบครัว ญาติพี่นอ้ง การเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมอาชีพและสังคม และปัจจยั
ท่ีมาจากภายนอกชุมชน คือการสนบัสนุนดา้นความรู้เพิ่มเติมทั้งดา้นอาชีพและธรรมะ 
   วิชิต ถ่ินวฒันกุล (2546) ศึกษาการจดัการทางเลือกให้เหมาะสมกบัวิธีผลิตทางการ
เกษตร เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร พื้นท่ีตน้น ้ ากวา๊นพะเยา พบว่าเกษตรส่วนมากใช้
ปุ๋ยเคมีเพียงอยา่งเดียวในการท าการเกษตร มีส่วนนอ้ยท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์และการใช้
ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองมาจากระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงไปไดแ้ก่ สภาพดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์ สภาพน ้ า และพนัธ์ุพืชใหม่ท่ีน าเขา้มาปลูก ทุน เป้าหมายการผลิตและผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บ รวมทั้งประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากปีท่ีผา่นมา ส่วนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยเคมีของ
เกษตรกร เกษตรกรจะใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยา่งเดียวติดต่อกนัเป็นเวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน
ดว้ยวิธีอ่ืนๆ เม่ือผลผลิตตกต ่าก็จะแกปั้ญหาดว้ยการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มลงไปในปีต่อๆ ไป รวมทั้งมีความ
เช่ือและยอมรับประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีอยา่งยิง่ ส่งผลใหดิ้นมีปริมาณอินทรียวตัถุต ่า และเป็นกรดจดั
ถึงรุนแรง และจากการเสนอรูปแบบทางเลือกการทดแทนปุ๋ยเคมี คือ การท าไร่นาสวนผสม การ
ปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยการใชปุ๋้ยคอก การปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยการใชปุ๋้ยพืชสด การปรับปรุงบ ารุงดิน
ดว้ยการใชปุ๋้ยชีวภาพ การปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยการใช้เศษซากวสัดุเหลือใช้จากไร่นา และการท านา
หวา่น พบวา่ทางเลือกต่างๆ สามารถน ามาทดแทนและลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ แต่ตอ้งอาศยัการ
จดัการ การผสมผสาน เรียนรู้ทดลอง ปรับ ประยกุต ์และทดลองซ ้ าดว้ยตวัเกษตรกรเอง ขณะเดียวกนั
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ตอ้งอาศยัแรงสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในด้านความรู้ และปัจจยัอ่ืนๆ อย่าง
ต่อเน่ือง    
   วิรัตน์  จิตจกัร (2549) ศึกษาปัจจยัดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้น
สังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นนาขา้วของเกษตรกร สรุปว่าปัจจยัด้านกายภาพ ด้าน
ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ และดา้นสังคมมีผลต่อการตดัสินใจใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นนาขา้วของเกษตรกรใน
พื้นท่ีต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก ซ่ึงสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเกษตรกรในพื้นท่ี และพื้นท่ีใกลเ้คียงต่อไป 
   บุญถม  กุมพล (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการ
ใชปุ๋้ยอินทรียบ์า้นดงยาง ต าบลสีแกว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ สรุปวา่ปัจจยัดา้นชีวภาพ ดา้นสังคม 
และดา้นการส่งเสริมและส่ือสารมีอิทธิพลต่อการตดัสินในใช้ปุ๋ยอินทรีย ์อยูใ่นระดบัมาก และปัจจยั
ดา้นกายภาพและดา้นเศรษฐกิจ มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   เกริกศกัด์ิ  พรุเพชรแก้ว (2550) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในอ าเภอจะนะและอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา  สรุปผลการศึกษาวา่เกษตรกรใชปุ๋้ย
อินทรียค์วบคู่กบัปุ๋ยเคมี สาเหตุท่ีเกษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียเ์พราะตอ้งการปรับปรุงสภาพดิน หลงัจากการ
ใช้ปุ๋ยอินทรียเ์กษตรกรมีความคิดเห็นว่าผลผลิตเพิ่มข้ึนและมีสภาพดินดีข้ึน และพบว่าปัจจยัด้าน
คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย ์ราคาปุ๋ยเคมีท่ีสูงกวา่ปุ๋ยอินทรียมี์ผลต่อการตดัสินใจใช้มาก ในขณะท่ีปัจจยั
ดา้นราคาปุ๋ยอินทรีย ์ราคายาง สินเช่ือ การบริการ และค าแนะน าของเพื่อนบา้น มีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระดับปานกลาง เกษตรกร ร้อยละ 79.2 มีแนวโน้มใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มข้ึนใน 3 ปี
ขา้งหนา้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของปุ๋ยอินทรีย ์คือ คุณภาพของปุ๋ยอินทรียท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน
ท่ีกรมวิชาการเกษตรได้ก าหนดไว ้ประกอบกับการใช้ปุ๋ยอินทรียต์้องใช้ปริมาณมากท าให้ตอ้งใช้
แรงงานในการจดัการเพิ่มข้ึน และปุ๋ยอินทรียมี์กล่ินฉุน ส าหรับอุปสรรคต่อการพฒันาปุ๋ยอินทรีย ์คือ
การขาดความรู้อย่างแท้จริงในเร่ืองปุ๋ยอินทรีย ์เน่ืองจากขาดการส่งเสริม และประชาสัมพนัธ์จาก
หน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
   ชชัชยั  ถ่ินโพธ์ิทอง (2550) ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นนาขา้วของ
กลุ่มเกษตรกร ต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ผลการศึกษาพบวา่ 1) พฤติกรรม
การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นนาขา้วของกลุ่มเกษตรกร มีระดบัพฤติกรรมอนัดบัท่ี 1 คือดา้นแรงจูงใจ อนัดบั 2
คือ ดา้นทรัพยากร อนัดบั 3 คือ ดา้นแนวคิดดา้นการตลาด และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นความสามารถ
และประสบการณ์ 2) รูปแบบพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นนาขา้วของเกษตรกร คือการส่งเสริมและ
สนับสนุนดา้นแรงจูงใจ โดยมีการรณรงค์หรือการประชาสัมพนัธ์จากภาครัฐ ให้เห็นประโยชน์และ
ความปลอดภยัจาการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ดา้นแนวคิดการตลาดและดา้นทรัพยากรบุคคล มีกองทุนท่ีไดรั้บ
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การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และการแก้ไข ปรับปรุงด้านแรงจูงใจ โดยมีเอกสารแผนการ
ท างาน ดา้นความสามารถและประสบการณ์ โดยมรการใช้ปุ๋ยอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง การแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนั การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้านแนวคิดการตลาด มีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา
ผลผลิต การจดัหาแหล่งรับซ้ือผลผลิตท่ีใหร้าคาสูง ดา้นทรัพยากร สามารถหาซ้ือปุ๋ยไดง่้ายและสะดวก 
เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแปลงสาธิต 
   พฤกษ์  ชวพันธ์ (2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือปุ๋ย
อินทรีย ์เร่ิมจากเกษตรกรไดเ้ห็นความส าคญัของปุ๋ยอินทรียเ์พราะตอ้งการแกไ้ขปัญหาดินเส่ือมสภาพ 
เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียจ์ากประสบการณ์ของคนท่ีรู้จกั ในการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรกรให้ความส าคญัในดา้นการปรับปรุงบ ารุงดินมาเป็นอนัดบัแรก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ปรึกษา
สมาชิกในครอบครัวก่อนการซ้ือ ภายหลงัการใช้ปุ๋ยอินทรียเ์กษตรกรอยากกลบัมาซ้ืออีก และอยาก
บอกต่อ  
   อุทยัวรรณ ภู่เทศ (2552) ศึกษากระบวนการการจดัการความรู้ในการการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกร บา้นหนองแอก ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์ ผลการวิจยั พบวา่ กระบวนการจดัการความรู้ท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้สารเคมี 7 ขั้นตอนคือ การรับความรู้จากภายนอก การเป็นบุคคลเรียนรู้ การเช่ือมความรู้
ภายนอกเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน การทดลองปฏิบติัจริง การเลือกสรรความรู้ท่ีสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ด ้การจดัแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคคลภายนอก และการจดัเก็บขอ้มูล การจดัการความรู้ของ
เกษตรกรบา้นหนองแอก มีลกัษณะเด่นคือ การเรียนรู้ท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีไดรั้บซ่ึงเป็นความรู้
ใหม่ผนวกรวมเขา้กบัความรู้ดั้งเดิมของชุมชน เพื่อน ามาแกปั้ญหาดา้นการเกษตรของตนเองภายใต้
บริบทของสังคมการเกษตรท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั 
   วทิยา  อมัพุช (2552) ศึกษาพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นนาขา้วของเกษตรกรต าบล
บึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค ์ ผลการศึกษาพบวา่ 1) พฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์
มีความส าคญักวา่ประเด็นอ่ืน คือเม่ือมีการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นนาขา้วร่างกายปลอดภยัจากสารพิษ สุขภาพ
แขง็แรง ดา้นความสามารถและประสบการณ์พฤติกรรมส าคญักวา่ทุกขอ้ คือสมาชิกมีทกัษะและความ
ช านาญในการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ดา้นการตลาดพฤติกรรมสูงกวา่ทุกขอ้คือ การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าให้ขา้วขาย
ได้ราคาดีกว่าข้าวทัว่ไป ด้านทรัพยากรพฤติกรรมสูงสุดคือ มีการจดัตั้ งกองทุนโดยการระดมจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม 2) แนวทางการน ารูปแบบพฤติกรรมไปใชก้บักลุ่มอ่ืน คือการร่วมมือกบัภาครัฐใน
การประชาสัมพนัธ์การใชปุ๋้ยอินทรีย ์การจดัท าแปลงสาธิตเปรียบเทียบ 
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   แสงวรรณ์  ปาลี (2553) ศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนระหวา่งเกษตรเคมีและเกษตร
อินทรียข์องเกษตรกรต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปวา่ในระดบัชุมชนมีการ
บวนการท าการเกษตรในแต่ละยุค โดยเร่ิมจากยุคการท าเกษตรแบบดั้งเดิม ยุคการท าเกษตรเคมีแบบ
ไม่เขม้ขน้ ยุคของการท าเกษตรเคมีแบบเขม้ขน้ และยุคของการเปล่ียนแปลงเขา้สู่เกษตรอินทรีย ์กลุ่ม
เกษตรกรท่ีเปล่ียนแปลงการท าเกษตรมาเป็นเกษตรอินทรียเ์ร่ิมตน้จากการมองเห็นผลเสียของเกษตร
เคมี จึงปรับกระบวนการคิดและศึกษาดูงานจนเกิดความมัน่ใจแลว้ตดัสินใจลองท า ส าหรับเง่ือนไข
และปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการปรับเปล่ียนระหวา่งเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย ์กลุ่มแรก ไดแ้ก่ 1) 
ปัจจยัดา้นกระบวนทศัน์ 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 3) ปัจจยัดา้นลกัษณะนิสัยและอุปนิสัย  ปัจจยักลุ่มท่ี
สอง ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นการผลิต 2) ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ 3) ปัจจยัดา้นการเป็นผูน้ าและการรวมกลุ่ม  
และปัจจยักลุ่มท่ีสาม ได้แก่ 1) ปัจจยัดา้นนิเวศพื้นท่ี 2) ปัจจยัดา้นสุขภาพ 3) ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
เกษตรอินทรียจ์ากภายในและภายนอกชุมชน  เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการปรับเปล่ียนเกษตรเคมีสู่เกษตร
อินทรีย ์
   ศิรินภา  อน้บางเขน (2555) ศึกษาการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียอ์ยา่งมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่าปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นต าบล ไดแ้ก่ 1) ขาดการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการส่งเสริมฯ 2) ขาดการใช้ขอ้มูลและตวัอย่างท่ีดีมา
เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเกิดการปรับเปล่ียน 3) ขาดการติดตามและหนุนเสริมดา้นการบริหารจดัการ
ของ 4 กลุ่ม และ 4) ขาดกระบวนการหนุนเสริมใหก้ลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียส์ามารถขยายผลออกไปได ้
   อตัถ์  อจัฉริยมนตรี (2556) ศึกษาแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกร
เพื่อผลิตพืชผกัปลอดภยัของชุมชนเมืองแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  สรุปว่าวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ผสมผสานกบักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัมีผลท าให้เกิดการปรับเปล่ียนใน
ดา้นทศันคติท่ีดีต่อกนัระหวา่งผูว้จิยัและชุมชน และสร้างกระบวนการน าเสนอแนวคิดร่วมกนัมากข้ึน
ในความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกับการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง อาจเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลดการใชส้ารเคมีทางการเกษตรลงได้ อยา่งไรก็ตามชุมชนจ าเป็นตอ้งมี
ความตระหนักถึงการเช่ือมโยง สานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรหรือตัวแทนของชุมชน กับ
หน่วยงานของเทศบาล ซ่ึงเป็นแหล่งในการกระจายข่าวสารขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ท าให้การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสามารถขยายผลไปในทุกส่วนของชุมชน และยงัเป็นการสร้างทศันคติท่ีดีของชุมชนท่ีมีต่อ
เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐอีกดว้ย 
   จากการทบทวนงานวิจยัเก่ียวกบัการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรม จะน าประเด็น
ต่างๆท่ีมีผลท าให้เกิดการยอมรับ และส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรม มาใช้เป็นแนวทางใน
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การศึกษาของผูศึ้กษาในการศึกษาการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรผูป้ลูกส้ม ต าบล
แม่งอน ในการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะไดท้  าการศึกษาต่อไป 
 
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมของ
เกษตรกร ท าให้ผูศึ้กษาน ามาพฒันาไดก้รอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีวา่การยอมรับและการเปล่ียน
พฤติกรรมของเกษตรกรในการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ยอ่มตอ้งมีปัจจยัหลายอยา่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง การท่ีคนจะ
แสดงพฤติกรรมออกมานั้น ตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น ซ่ึงอาจ
เกิดจากลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ดงันั้นจึงน่าจะไดศึ้กษาให้ชดัเจนในปัจจยัส่วน
บุคคล และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลต่อยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรผูป้ลูก
ส้มในการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์หลงัจากไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

แนวทางการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรีย ์

 

  ปัจจยัส่วนบุคคล 
- อาย ุ- ระดบัการศึกษา - รายไดข้อง
เกษตรกร  
- ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชปุ๋้ย
อินทรีย ์
- ประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ 
- ทศันคติต่อปุ๋ยอินทรีย ์

 

เกษตรกรผูป้ลูกส้มต าบลแม่งอน 
 

 

การตดัสินใจ 

  ปัจจยัภายนอก 
       -  วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์

- การสนบัสนุนจากส่วนราชการ 
- ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

การยอมรับและเปล่ียนพฤติกรรมมาใชปุ๋้ยอินทรีย ์



 

35 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
     การศึกษาการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม ต าบลแม่
งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียก์บัการยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน และเพื่อ
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรีย์ของเกษตรกร
ผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอนไดก้ าหนดวธีิด าเนินการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

   

3.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาจากเกษตรกรผูป้ลูกส้ม ในต าบลแม่งอน จ านวน 266 ครัวเรือน ศึกษาจาก
กลุ่มตวัอย่างโดยเทียบจากตารางของ Hendel ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (Hendel, 1977 อา้งใน 
มนสั  สุวรรณ, 2556) จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง คือ 144 ครัวเรือน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการ
ใชปุ๋้ยอินทรีย ์คือ อาสาเกษตรหมู่บา้น จ านวน 12 คน และนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล
แม่งอน จ านวน 1 คน รายละเอียดดงัน้ี 
  3.1.1 กลุ่มตวัอยา่งจากเกษตรกรผูป้ลูกส้ม ในต าบลแม่งอน ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในงำนวจัิย 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้ำน จ ำนวนเกษตรผู้ปลูกส้ม จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
1 บา้นหว้ยหอ้ม 7 4 
2 บา้นแม่งอนกลาง 9 6 
3 บา้นหว้ยลึก 6 4 
4 บา้นแม่งอนข้ีเหล็ก 23 15 
6 บา้นปางควาย 64 40 
7 บา้นทุ่งหลุก 12 8 
8 บา้นหนองขวาง 24 5 
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ) 
หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้ำน จ ำนวนเกษตรผู้ปลูกส้ม จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
9 บา้นสันมะกอกหวาน 27 17 
10 บา้นทุ่งทอง 9 6 
11 บา้นป่าจ้ี 23 15 
12 บา้นยาง 11 7 
13 บา้นใหม่หลวง 5 3 
14 บา้นแม่งอนสันติสุข 3 2 
15 บา้นใหม่ทุ่งเจริญ 3 2 

รวม 266 144 

  

  จ านวนกลุ่มตวัอย่างค านวณจากจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกส้มทั้งหมด 266 ครัวเรือน แล้ว
น ามาหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากหมู่บา้นในต าบลแม่งอนท่ีมีเกษตรผูป้ลูกส้ม ซ่ึงมี 14 หมู่บา้น  กลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละหมู่บ้านท าการสุ่มโดยการจบัฉลากจากรายช่ือเกษตรกรผูป้ลูกส้มทั้ งหมด ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นรายหมู่บา้นตามตารางท่ี 1   

  3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งอาสาเกษตรหมู่บา้น จ านวน 12 คน และนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประจ าต าบลแม่งอน จ านวน 1 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

 
3.2 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ประกอบไปดว้ย 
   1) ขอ้มูลปฐมภูมิ 
    1.1) ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุอาชีพ  
    1.2) ขอ้มูลกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน  
    1.3) ขอ้มูลการใชปุ๋้ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย ์ 
    1.4) ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์
    1.5) ขอ้มูลการยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรีย ์
    1.6) ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ย 
           อินทรียข์อ้มูลปฐมภูมิทั้ง 6 ขอ้ไดด้ว้ยแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจาก 
   เกษตรกลุ่มตวัอยา่ง 
    1.7) ขอ้มูลการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ใชก้ารลงพื้นท่ีจริง การสังเกต และ 
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สัมภาษณ์จากผูมี้ส่วนในการส่งเสริม  การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ในพื้นท่ีต าบล
แม่งอน รวมทั้งการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรในพื้นท่ีไดจ้ากเกษตรกร 
และผูท่ี้มีส่วนส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรีย ์

   2) ขอ้มูลทุติยภูมิ 
 2.1) ข้อมูลการปลูกส้มในพื้นท่ี  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 

เอกสารต่างๆท่ีมีการบนัทึกไว ้
 2.2) ข้อมูลสภาพทัว่ไปของชุมชน เช่น สถานท่ีตั้ง อานาเขต ลกัษณะภูมิ

ประเทศ จ านวนประชากร จาก อ าเภอฝาง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  3.3.1 แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูป้ลูกส้ม  ได้แก่ข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจปุ๋ยอินทรีย ์การยอมรับและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง    
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล โดยให้ประชากรหรือกลุ่ม
ตวัอยา่ง ตรวจค าตอบ (Check List ) ตามความเป็นจริงของแต่ละคน 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียโ์ดยวิธีการสร้าง
ค าถามแบบตอบใช่หรือตอบไม่ใช่จ านวน 17 ขอ้ โดยก าหนดใหมี้การเลือกตอบ 2 ระดบั คือ 
  ตอบใช่  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
  ตอบไม่ใช่  ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
  คะแนนเต็ม 17 คะแนน น าคะแนนท่ีให้มาหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ
แปลผลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย  
   
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ย
อินทรียข์องเกษตรกรโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบดงัน้ี 
  ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ให ้5 คะแนน 
  ระดบัความส าคญัมาก  ให ้4 คะแนน 
  ระดบัความส าคญัปานกลาง ให ้3 คะแนน 
  ระดบัความส าคญันอ้ย  ให ้2 คะแนน 
  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด  ให ้1 คะแนน 
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  โดยผูศึ้กษาได้ใช้เกณฑ์ ในการแปลผล ค่ามัชฌิมเลขคณิต ใช้ค่าเฉล่ียช่วงละ 0.80 ซ่ึง
ค านวณจากสูตรหาค่าความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 
       คะแนนสูงสุด 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =    5 – 1 
             5 
 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   0.80 
   
  คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลผลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย โดยใช้
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.60 – 3.40 หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
        
  การแปลผลการให้คะแนน  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ย
อินทรียข์องเกษตรกร 
  ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการ 
       ใชปุ๋้ยอินทรียม์ากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการ 
       ใชปุ๋้ยอินทรียร์ะดบัมาก    
  ค่าเฉล่ีย  2.60 – 3.40 หมายถึง  ผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใช ้
       ปุ๋ยอินทรียร์ะดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการ 
       ใชปุ๋้ยอินทรียร์ะดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง  มีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการ 
       ใชปุ๋้ยอินทรียร์ะดบันอ้ยท่ีสุด 
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  3.3.2 แบบน าสัมภาษณ์ ใช้เก็บขอ้มูลของกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์ไดแ้ก่ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นพื้นท่ีต าบลแม่
งอน  
  3.3.3 การจดบนัทึกจากการสังเกต  แบบไม่มีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบั
การใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มในพื้นท่ี 
  3.3.4 การบนัทึกขอ้มูล เก่ียวกบัขอ้มูลการเกษตร พื้นท่ีการปลูกส้ม ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของ
ชุมชน เช่น สถานท่ีตั้ง อาณาเขต ลกัษณะภูมิประเทศ จ านวนประชากร จากหน่วยงานในพื้นท่ี และ
เอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ 
   
3.4 กำรทดสอบแบบสอบถำม 

 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ ไปทดสอบกับ
เกษตรกร ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นเกษตรกรผูป้ลูกส้ม จ านวน 15 คน จากนั้น
น ามาหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- Coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณหาไดจ้ากสูตรครอน บราช (Cronbach) 
 

   = 
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2
is1

1n
n  

 
   = 0.88 
 
 จากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีค านวณไดมี้ค่า 0.88 แสดงวา่ แบบทดสอบชุดน้ีมีค่าความเช่ือมัน่สูง 
เน่ืองจากค่าท่ีค  านวณไดมี้ค่าเขา้ใกล ้1 ทั้งน้ีแบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมัน่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6 ถึง 1.0 
 
3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูล 
 การศึกษาการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม ต าบล
แม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จะท าการวิเคราะห์จากขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงไดจ้าก
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์  แยกออกเป็น
ประเด็นส าคญัดงัน้ี 
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   3.5.1 ขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  (Frequency distribution) การแจกแจงร้อยละ (Percentage 
distribution) ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3.5.2 ขอ้มูลความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
การแจกแจงความถ่ี การแจกแจงร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.5.3 การทดสอบแบบสมมุติฐานใช้สถิติ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation 
Analysis) และ  การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

3.5.4 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เม่ือท าการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้จึงน าเสนอขอ้มูลโดยการพรรณนา  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์อง
เกษตรกรผู ้ปลูกส้ม ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับปุ๋ยอินทรียก์ับการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรียข์อง
เกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการยอมรับ และการ
เปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 144 ครัวเรือน ผลการวิเคราะห์น าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย ดงัน้ี  
 
4.1 บริบทพืน้ทีต่ าบลแม่งอน 

4.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 ต  าบลแม่งอนเป็นต าบลหน่ึงของ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอ

ฝาง 17 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติด ต าบลแม่สูน และต าบลม่อนป่ิน ทิศใต ้ติดต าบลแม่ข่า และต าบลปงต า 
ทิศตะวนัออก ติดต าบลแม่ข่า ทิศตะวนัตก ติดชายแดนประเทศ สหภาพเมียนมาร์ พื้นท่ีทั้งหมดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนมีประมาณ 107 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,875 ไร่ การแบ่งเขตการ
ปกครอง ต าบลแม่งอนแบ่งเป็น 15 หมู่บา้น ประกอบดว้ย บา้นห้วยห้อม บา้นแม่งอนกลาง บา้นห้วย
ลึก บา้นแม่งอนข้ีเหล็ก บา้นหลวง บา้นปางควาย บา้นทุ่งหลุก บา้นหนองขวาง บา้นสันมะกอกหวาน 
บา้นทุ่งทอง บา้นป่าจ้ี บา้นยาง บา้นใหม่หลวง บา้นแม่งอนสันติสุข และบา้นใหม่ทุ่งเจริญ การเดินทาง
สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1249 สภาพพื้นท่ีมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
หมู่บ้าน และโทรศพัท์ สภาพสังคมของครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นับถือ
ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เพียงเล็กน้อย ประชาชนในต าบลแม่งอนมีหลากหลายชาติพนัธ์ุ คือ 
จีน ไทใหญ่ เยา้ (เม่ียน)  
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    4.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
         สภาพพื้นท่ีต าบลแม่งอน ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่าสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนว
เหนือใตซ่ึ้งเป็นเทือกเขาหินปูนกั้นระหว่างพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่งอน และพื้นท่ีแอ่งกระทะบริเวณดอยอ่าง
ขาง มีความลาดชนัของพื้นท่ีระหว่าง 15-45 เปอร์เซ็นต์ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของพื้นท่ีต าบลแม่งอน มี
ความสูง 1,506.00 เมตร  (รทก.) 
 
ตารางที ่4.1 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เน้ือท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ป่ารอการฟ้ืนฟู 39 0.06 
ป่าสมบูรณ์ 4,306 6.44 
นา 4,295 6.42 
ไมย้นืตน้/ไมผ้ล 7,917 11.84 
พืชไร่/พืชผกั 2,539 3.80 
หมู่บา้น 384 0.57 
แหล่งน ้า 36,331 54.33 
อ่ืนๆ 11,064 16.54 

รวม 66,875 100.00 

ทีม่า: โครงการพฒันาลุ่มน ้าแม่งอนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, ไม่ระบุปี 
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ภาพที ่4.1 แสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินต าบลแม่งอน 
ทีม่า: ศูนยภ์ูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการตน้น ้า ส านกัอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้า พ.ศ.2555 
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ตารางที ่4.2 แสดงข้อมูลพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืทีส่ าคัญของต าบลแม่งอน 
ล าดบั
ท่ี 

ชนิดพืช จ านวน
ครัวเรือน 

เน้ือท่ี
เพาะปลูก 

เน้ือท่ี
เก็บเก่ียว 

ผลผลิต
รวม 

ผลผลิตเฉล่ีย 

(ไร่) (ไร่) (ตนั) (กก./ไร่) 
1 ล้ินจ่ี 882 9,892 8,562 0 0 
2 ขา้วนาปี 419 2,513 2,503 1,922 768.04 
3 ส้มเขียวหวาน 226 2,187 2,004 5,106 233.58 
4 ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์รุ่น 1 99 620 607 388 639.25 
5 กระเทียมหวั 76 293 293 608 2,075.09 
6 ล าไย 66 407 298 0 0 
7 หอมแบ่ง(ตน้หอม) 60 172 172 0 0 

ทีม่า: กรมวชิาการเกษตร, 2555 
 
4.2 ข้อมูลการปลูกส้ม 
  ส้มเขียวหวานในอ าเภอฝางเร่ิมปลูกกนัในปี พ.ศ.2500 เป็นตน้มาและการขยายตวัอย่าง
มากเกิดข้ึนเม่ือเจา้ของสวนส้มแห่งหน่ึงไดพ้ฒันาพนัธ์ุส้มสายน ้ าผึ้งจ  าหน่ายจนไดรั้บความนิยมอยา่ง
กวา้งขวางราวปี พ.ศ.2537-2538 (อจัฉรา รักยุติธรรม, 2551) ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นท่ีเกิดความ
ต่ืนตวัและหนัมาท าสวนส้มกนัมากข้ึนเพราะเห็นวา่ท าก าไรไดม้าก โดยขาดความใส่ใจในหลายๆ ดา้น
เช่น การตรวจสอบก่ิงพนัธ์ุท่ีน ามาปลูก สภาพดินและสภาพพื้นท่ี แหล่งน ้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูก เม่ือ
เกษตรกรขาดการดูแลรักษาต้นส้มตามสภาพพื้นท่ีของตนเอง และการปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็น
จ านวนมาก จึงเกิดปัญหาผลผลิตมากเกินความตอ้งการท าให้ราคาผลผลิตตกต ่า และเกิดโรคระบาด
จากเช้ือแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter Asiaticus (CLA) คือโรคกรีนน่ิง ซ่ึงวิธีการท าลายโรคน้ีคือ
ตอ้งท าลายตน้ท่ีเป็นโรคทิ้ง  เม่ือมีการระบาดของโรค ประกอบกบัราคาส้มตกต ่า ต้นทุนการผลิต
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจดัโรคและแมลง ท าให้เกษตรกรรายยอ่ยทยอยเลิกปลูกส้ม
โดยหันไปปลูกพืชอ่ืนๆท่ีต้นทุนน้อยกว่าแทน ในพื้นท่ีต าบลแม่งอนเองก็เกิดปัญหาในลักษณะน้ี
เช่นกนั โดยปัจจุบนัมีเกษตรกรผูป้ลูกส้ม จ านวน 226 ราย พื้นท่ีปลูกส้ม 2,187 ไร่ ซ่ึงพื้นท่ีปลูกส้ม
ลดลงจากปี 2551/2552 ท่ีมีจ  านวนพื้นท่ีปลูกส้ม 2,838 ไร่ (กรมวชิาการเกษตร, 2556 ) 
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ภาพที ่4.2 แสดงการขยายพื้นท่ีทางการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.3 แสดงการปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่ส้ม 
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  แต่ในปัจจุบนัไดมี้ผูท้ดลองใช้ยาปฏิชีวนะท่ีใชก้บัคนมาใชก้บัตน้ส้ม โดยการฉีดเขา้สู่ล า
ตน้และเห็นผลวา่ตน้ส้มฟ้ืนตวัจากโรคท่ีระบาดอยู่ จึงท าให้มีผูเ้ลียนแบบน าไปใช้คิดวา่จะไดผ้ลจริง 
แต่ยงัไม่ไดรั้บการรับรองในทางวิชาการและเร่ืองผลกระทบของการน ายาปฏิชีวนะมาใชใ้นพืชวา่จะมี
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคอย่างไร จึงเกิดเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับเกษตรกรท่ีให้ความสนใจในการ
กลบัมาฟ้ืนฟูสวนส้มท่ีทรุดโทรมและปลูกส้มใหม่อีกคร้ัง โดยในปัจจุบนัเร่ิมมีพื้นท่ีปลูกส้มใหม่
รวมทั้งสวนส้มเดิมท่ีก าลงัฟ้ืนฟูตน้ส้มเพิ่มข้ึน ในอนาคตปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนอาจกลบัมาเป็นปัญหาข้ึน
อีก  ถา้เกษตรกรยงัมีความตอ้งการผลิตเพื่อการคา้แต่เพียงอยา่งเดียวโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดตามมา และไม่มีความใส่ใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื 
 

 
 

ภาพที ่4.4 สวนส้มในปัจจุบนั 
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ภาพที ่4.5 สวนส้มท่ีปลูกใหม่ 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 
  จากการรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุจ  านวนสมาชิกใน 
ครัวเรือน ระดบัการศึกษา รายได้ พื้นท่ีถือครองในการท าการเกษตร พื้นท่ีปลูกส้ม ผลผลิตส้ม ตน้ทุน
การผลิตส้ม ปริมาณปุ๋ยเคมี และปริมาณปุ๋ยอินทรียท่ี์ใช้ และประสบการณ์ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ของ
เกษตรกร สามารถแสดงรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่4.3 ข้อมูลเพศของกลุ่มตัวอย่าง (N=144) 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 123 85.4 
หญิง 21 14.6 
รวม 144 100 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกษตรผูป้ลูกส้ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.4 และเป็นเพศหญิง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6    
 

ตารางที ่4.4 ข้อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่าง (N=144) 
อาย ุ(ปี) จ านวน ร้อยละ 
30-40  19 13.2 
41-50  54 37.5 
51-60 63 43.8 

60 ข้ึนไป  8 5.6 
รวม 144 100 

  

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่อายกุลุ่มตวัอยา่งเกษตรผูป้ลูกส้ม จ านวนมากท่ีสุดคือ อาย ุ51- 60 ปี จ  านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ อาย ุ41-50 ปี จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และอายุ 30-
40 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 อายุเฉล่ีย ประมาณ 50 ปี อายุของเกษตรกรอยูใ่นวยัแรงงาน
ซ่ึงมีความสามารถในการผลิต และมีความตอ้งการความมัน่คงในการด ารงชีวิต จึงตอ้งเพิ่มรายไดใ้ห้
ครัวเรือนมากข้ึนโดยการเพิ่มผลผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตารางที ่4.5 ข้อมูลจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (N=144) 
จ านวนสมาชิก (คน) จ านวน ร้อยละ 

1-2 8 5.6 
3-4 77 53.5 
5-6 33 22.9 

มากกวา่ 6 26 18.1 
รวม 144 100 
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  จากตารางท่ี 4.5 จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรผูป้ลูกส้ม ส่วนใหญ่มี
สมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ 5-6 คน จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.9 และจ านวนสมาชิก มากวา่ 6 คน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ตามล าดบั จะ
เห็นวา่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรค่อนขา้งมาก ซ่ึงสามารถเป็นแรงงานในการผลิตได ้
 
ตารางที ่4.6 ข้อมูลการศึกษา (N=144) 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 10 6.9 

ป.4 47 32.6 
ป.6 25 17.4 
ม.3 25 17.4 

ม.6 หรือ ปวช. 29 20.1 
อนุปริญญา 4 2.8 

ป.ตรี 4 2.8 
รวม 144 100 

 
  จากตารางท่ี 4.6 พบว่าระดับการศึกษาของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนมากมี
การศึกษา ระดบั ป.4 จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 ระดบั ม.6 หรือ ปวช. จ  านวน 29 คิดเป็นร้อย
ละ 20.1 ระดบั ป.6 และ ม.3 มีจ  านวน เท่ากนัคือ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ระดบัการศึกษาต ่าสุดคือ 
ไม่ไดรั้บการศึกษา และระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี การศึกษาของเกษตรกรอยู่ในระดบัท่ี
สามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดห้ากไดรั้บการแนะน า ใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่4.7 ข้อมูลพืน้ที่ท าการเกษตร (N=144) 
 พื้นท่ี (ไร่) จ านวน ร้อยละ 

1.พื้นท่ีถือครองในการท าการเกษตร  
 1-5 58 40.3 
 6-10 23 16.0 
 11-15 7 4.9 
 16-20 33 22.9 
 21-25 3 2.1 
 26-30 5 3.5 

 มากกวา่ 30 15 10.4 
 รวม 144 100 

2.พื้นท่ีปลูกส้ม    
 1-5 89 61.8 

 6-10 36 25.0 
 11-15 2 1.4 
 16-20 12 8.3 
 21-25 5 3.5 
 รวม 144 100 

 
  ตารางท่ี 4.7 ขอ้มูลพื้นท่ีถือครองในการท าการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีพื้นท่ี 1-5 ไร่ จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ 16-20 ไร่ จ  านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ 6-10 ไร่ จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 
ประมาณ 15.8 ไร่ ดา้นขอ้มูลพื้นท่ีปลูกส้ม เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ี 1-5 ไร่ จ  านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ 6-10 ไร่ จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0และ 16-20 ไร่ จ  านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.3 โดยพื้นท่ีปลูกส้มเฉล่ีย ประมาณ 6.5 ไร่  
  ขอ้มูลพื้นท่ีถือครองในการท าการเกษตรมีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีปลูกส้มของเกษตรกร 
โดยเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองในการท าการเกษตรมากก็จะมีพื้นท่ีปลูกส้มมาก เกษตรกรบางรายมี
พื้นท่ีถือครองมากถึง 100 ไร่ อาจจะเป็นการจบัจองพื้นท่ีโดยไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  
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ตารางที ่4.8 ข้อมูลผลผลติส้ม (N=144) 
ผลผลิตส้ม (ก.ก) จ านวน ร้อยละ 

0-1,000 21 14.6 
1,001-2,000 0 0.0 
2,001-3,000 19 13.2 
3,001-4,000 16 11.1 
4,001-5,000 10 6.9 
5,001-6,000 5 3.5 
6,001-7,000 0 0.0 
7,001-8,000 3 2.1 
8,001-9,000 2 1.4 
9,001-10,000 29 20.1 
มากกวา่ 10,000 39 27.1 

รวม 144 100 
 
  จากตารางท่ี 4.8 ขอ้มูลผลผลิตส้มของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนมากผลผลิตส้มต่อปีอยู่ท่ี 
มากกว่า 10,000 กิโลกรัม จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ 9,000-10,000 กิโลกรัม 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 และจ านวน 0-1,000 กิโลกรัม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
ผลผลิตส้มเฉล่ีย ประมาณ 9,000 กิโลกรัม ผลผลิตส้มของเกษตรกรมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะไม่
สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีการผลิตส้ม เน่ืองจากข้ึนอยูก่บัการผลิตของเกษตรกรในการผลิตส้มซ่ึงส้มสามารถ
ให้ผลผลิตไดห้ลายคร้ังในหน่ึงปี เกษตรกรท่ีสามารถท าส้มนอกฤดูกาลไดก้็จะมีผลผลิตส้มมากและมี
รายไดม้ากตามไปดว้ย โดยการผลิตส้มให้ไดผ้ลผลิตมากเกษตรกรจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากตามไปดว้ย  
จากขอ้มูลการใชปุ๋้ยเคมีในการผลิตส้มของเกษตรกร ในหน่ึงปีเกษตรกรจะใชปุ๋้ยเคมีในเดือนมีนาคม-
ตุลาคม เพื่อบ ารุงตน้ ใบและรากให้สมบูรณ์ เพื่อเตรียมตน้ส้มให้มีความสมบูรณ์ ในการให้ผลผลิตท่ี
เพิม่ข้ึน (ปาน รัตนเรืองวฒันา, 2543) เน่ืองจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยท่ีตน้ส้มสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เพราะปุ๋ยเคมีเป็นสารประกอบท่ีผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี ธาตุอาหารท่ีมีอยูส่่วนใหญ่
จะอยูใ่นรูปท่ีพืชดูดกินไดท้นัทีเม่ือละลายน ้ า หรือใส่ลงดิน (www.ssnm.info/know/ferti, 11 มกราคม 
2557) 
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ตารางที ่4.9 ข้อมูลรายได้และต้นทุนการผลติ (N=144) 
 

 บาท/ปี จ านวน ร้อยละ 
1.รายได ้    
 10,000-50,000 14 9.7 
 50,001-100,000 28 19.4 
 100,001-150,000 27 18.8 
 150,001-200,000 23 16.0 
 200,001-250,000 10 6.9 
 250,001-300,000 15 10.4 
 300001-350,000 2 1.4 
 350,001-400,000 11 7.6 
 400,001-450,000 2 1.4 
 450,001-500,000 8 5.6 
 มากกวา่ 500,000 4 2.8 
 รวม 144 100 
2.ตน้ทุนการผลิต    

 10,000-20,000 26 18.1  
 20,001-30,000 16 11.1  
 30,001-40,000 8 5.6  
 40,001-50,000 23 11.6  
 50,001-60,000 2 1.4  
 60,001-70,000 2 1.4  

 70,001-80,000 12 8.3  
 80,001-90,000 0 0.0  
 90,001-100,000 22 15.3  
 มากกวา่ 100,000 33 22.9  
 รวม 144 100 
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  จากตารางท่ี 4.9 ขอ้มูลด้านรายได้ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีรายได ้ 
50,001-100,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ19.4 รองลงมาคือ 100 ,001-150,000บาท จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และ 150,001-200,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 รายไดเ้ฉล่ีย 
ประมาณ 217,638  บาท 
  ต้นทุนการผลิตส้มต่อปีของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มากกว่า  100,000 บาท 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมา คือ 10,000-20,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.1 และ 40,001-50,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตามล าดบั ตน้ทุนเฉล่ียประมาณ 
81,000  บาท 
  รายไดข้องเกษตรกรผูป้ลูกส้มค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัรายไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานตามการ
จดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) คือ 30,000 บาท/ครัวเรือน แต่เกษตรกรก็มีตน้ทุนการผลิตท่ี
สูงตามราคาของปัจจยัการผลิตท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   
 
ตารางที ่4.10 ข้อมูลปริมาณปุ๋ยเคมแีละปุ๋ยอนิทรีย์ทีใ่ช้ในการผลติส้ม (N=144) 

 กิโลกรัม จ านวน ร้อยละ 
1.ปริมาณปุ๋ยเคมี    

 0-500 30 20.8 
 501-1,000 32 22.2 
 1,001-1,500 17 11.8 
 1,501-2,000 11 7.6 
 2,001-2,500 20 13.9 
 2,501-3,000 8 5.6 
 3,001-3,500 2 1.4 
 3,501-4,000 7 4.9 
 4,001-4,500 0 0.0 
 4,501-5,000 5 3.5 
 มากกวา่ 5,000 12 8.3 
 รวม 144 100 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 กิโลกรัม จ านวน ร้อยละ 
2.ปริมาณปุ๋ยอินทรีย ์    
 0-500 46 31.9 

 501-1,000 43 29.9 
 1,001-1,500 3 2.1 

 1,501-2,000 21 14.6 
 2,001-2,500 5 3.5 
 2,501-3,000 20 13.9 
 3,001-3,500 0 0 
 3,501-4,000 0 0 
 4,001-4,500 0 0 
 4,501-5,000 3 2.1 
 มากกวา่ 5,000 3 2.1 
 รวม 144 100 

 
  จากตารางท่ี 4.10 ขอ้มูลปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการผลิตส้มเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง ส่วน
ใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี 501-1,000กิโลกรัม จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมา ใช้ปุ๋ยเคมี 0-500 
กิโลกรัม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ใช้ปุ๋ยเคมี 2,001-2,500 กิโลกรัม จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.9 ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใชเ้ฉล่ีย ประมาณ 2,700 กิโลกรัม 
 ขอ้มูลปริมาณปุ๋ยอินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตส้ม เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยอินทรีย ์0-500
กิโลกรัม จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมา ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์501-1,000 กิโลกรัมจ านวน 43 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์1,501-2,000 กิโลกรัม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้เฉล่ีย ประมาณ 1,529 กิโลกรัมข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรท่ีแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณท่ีมาก แต่ยงัมีการใช้ปุ๋ย
อินทรียใ์นปริมาณนอ้ยอยู ่และมีเกษตรกรบางรายไม่มีการใชปุ๋้ยอินทรียเ์ลย 
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ตารางที ่4.11 ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ (N=144) 
ประสบการณ์ (ปี) จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีประสบการณ์ 6 4.2 

1-5 108 75.0 
6-10 24 16.7 

11-15 1 0.7 
16-20 5 3.5 
รวม 144 100 

 
  จากตารางท่ี 4.11 ขอ้มูลดา้นประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง อยู่
ระหว่าง ไม่มีประสบการณ์เลย จนถึง 20 ปี โดยส่วนมากมีประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์1-5 ปี 
จ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา มีประสบการณ์ 6-10 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.7 ไม่มีประสบการณ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ 
เฉล่ียประมาณ 4.64 ปี 
  ประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มส่วนใหญ่ยงัมีไม่มากนกัสอดคลอ้ง
กับปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเกษตรกรยงัใช้ปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยเคมี ถ้าเกษตรกรได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมรวมทั้งการรณรงคก์ารใชปุ๋้ยอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง จะท าให้เกษตรกรมีประสบการณ์การใชปุ๋้ย
อินทรียม์ากข้ึน สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวกบัการใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์
  ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรจะน าไปอธิบายร่วมกบัการวิเคราะห์ร่วมกบัความรู้ความเขา้ใน
เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียแ์ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์อง
เกษตรกรต่อไป 
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4.4 ผลการวเิคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัปุ๋ยอินทรีย์ 
 จากขอ้มูลความรู้ความเขา้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแสดงรายละเอียด
ดงัน้ี 
ตารางที ่4.12 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัปุ๋ยอนิทรีย์ (N=144) 

รายการ 
 

ตอบใช่ ตอบไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.องคป์ระกอบท่ีส าคญัของดินคือ อินทรียวตัถุ ซ่ึงดินส าหรับ
การเพาะปลูกของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีอินทรียวตัถุต ่า 

88 61.1 56 38.9 

2.ปุ๋ย ตาม พระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ.2518 หมายถึง สารอินทรีย์
หรืออนินทรีย ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือท าข้ึนก็ตาม 
ส าหรับใช้เป็นอาหารแก่พืชไดไ้ม่ว่าโดยวิธีใดหรือท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางเคมีของดิน เพื่อบ ารุงความเติบโตแก่พืช 

85 59.0 59 41.0 

3.ปุ๋ย โดยทัว่ไปจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์
และปุ๋ยชีวภาพ 

112 77.8 32 22.2 

4.ปุ๋ยอินทรียคื์อปุ๋ยท่ีไดม้าจากวสัดุอินทรียท่ี์ผลิตดว้ยกรรมวิธี 
ท าใหช้ื้น สับ บด หมกั หรือวธีิการอ่ืนๆ 

117 81.3 27 18.8 

5.ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยท่ีได้จากสารอนินทรีย์ หรือสารอินทรีย์
สังเคราะห์ 

63 43.8 81 56.3 

6.ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยท่ีประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ี มี ชีวิต ท่ี
สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารท่ี เป็น
ประโยชน์กบัพืช 

136 94.4 8 5.6 

7.วสัดุอินทรีย ์คือช้ินส่วนของพืช ส่ิงขบัถ่ายของสัตวเ์ล้ียง 123 85.4 21 14.6 
8.ปุ๋ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยคอก 130 90.3 14 9.7 
9.ปุ๋ยหมกั เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากการน าช้ินส่วนของพืช มา
หมกั เพื่อใหผ้า่นกระบวนการยอ่ยสลาย 

120 83.3 24 16.7 

10.เม่ือพืชถูกหมกัให้ยอ่ยสลาย เสร็จสมบูรณ์จะมีคุณสมบติั
เช่นเดียวกบัอินทรียวตัถุในดิน มีความคงตวั มีสีน ้ าตาล-ด า 
ไม่มีกล่ินเหมน็เน่า 

109 75.7 35 24.3 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ)     
รายการ ตอบใช่ ตอบไม่ใช่ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
11.กระบวนการเป็นปุ๋ยหมกัส่วนใหญ่เกิดข้ึนภายใตส้ภาพมี
อากาศ และมีความช้ืน โดยมีจุลินทรียเ์ป็นตวัการท่ีก่อให้เกิด
การยอ่ยสลาย 

109 75.7 35 24.3 

12.วสัดุในการท าปุ๋ยหมกัท่ีสลายตวัช้า เช่น ซังขา้วโพด กาก
ออ้ย และฟางขา้ว 

126 87.5 18 12.5 

13.วสัดุในการท าปุ๋ยหมกัท่ีสลายตวัเร็ว เช่น ตน้ ใบขา้วโพด  
ตน้พืชตระกลูถัว่ และวชัพืชต่างๆ 

130 90.3 14 9.7 

14.ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดม้าจากส่ิงขบัถ่ายของสัตวเ์ล้ียง 
เช่น โค กระบือ สุกร ฯลฯ อาจจะใช้ในรูปปุ๋ยคอกแบบสด 
แบบแหง้ หรือน าไปหมกั 

136 94.4 8 5.6 

15.ปุ๋ยมูลสัตว์(ปุ๋ยคอก)เป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีธาตุอาหารสูง 
สามารถใชท้ดแทนปุ๋ยเคมีได ้

85 59.0 59 41.0 

16.ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากการปลูกพืชบ ารุงดินซ่ึง
ได้แ ก่  พื ชตระกูลถั่ว ต่างๆ  แล้วท าการไถกลบ เม่ือพื ช
เจริญเติบโตมากท่ีสุด 

130 90.3 14 9.7 

17.อตัราการใชปุ๋้ยอินทรียข้ึ์นอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
เช่น ดินทราย ใช้มากกว่าดินเหนียว และข้ึนกบัชนิดของพืช 
เช่น พืชผกัใชม้ากกวา่ไมผ้ล 

59 41.0 85 59.0 

  
  จากตารางท่ี 4.12 ขอ้มูลพบวา่เกษตรกรมีความรู้มากท่ีสุด คือ ความรู้วา่ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยท่ี
ประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์มีชีวิต ท่ีสามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์กบั
พืช และปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดม้าจากส่ิงขบัถ่ายของสัตวเ์ล้ียง เช่น โค กระบือ สุกร อาจจะใชใ้น
รูปปุ๋ยคอกแบบสด แบบแห้ง หรือน าไปหมัก ถึงร้อยละ 94.4 และมีความรู้ในประเด็นอ่ืนๆ
ค่อนขา้งมาก แต่มีประเด็นท่ีเกษตรกรมีความรู้น้อยไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากสารอนินทรีย ์หรือ
สารอินทรียส์ังเคราะห์ ร้อยละ43.8 และเก่ียวกบั อตัราการใช้ปุ๋ยอินทรียข้ึ์นอยู่กบัความอุดมสมบูรณ์
ของดิน เช่น ดินทราย ใช้มากกว่าดินเหนียว และข้ึนกับชนิดของพืช เช่น พืชผกัใช้มากกว่าไม้ผล             
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ร้อยละ 41.0 การท่ีเกษตรกรมีความรู้นอ้ยกวา่เร่ืองอ่ืนๆ อาจเป็นเหตุผลท่ีท าใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยเคมีเป็น
จ านวนมากตามข้อมูลการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะไม่มีความรู้เก่ียวกับปุ๋ยเคมีว่ามาจากสาร
สังเคราะห์และเม่ือใชไ้ปอยา่งต่อเน่ืองตอ้งเพิ่มปริมาณการใชม้ากข้ึนเพราะดินขาดความสมบูรณ์ และ
ขาดความรู้ในการใชปุ๋้ยตามความอุดมสมบูรณ์ของดินท าให้เกษตรใชปุ๋้ยตามความเขา้ใจของตนเองวา่
การใชปุ๋้ยในปริมาณมากๆ จะเป็นการเพิ่มผลผลิตไดม้ากท่ีสุด โดยท่ีเกษตรกรยงัไม่ใหค้วามส าคญักบั
การวิเคราะห์ธาตุอาหารในพื้นท่ีของตนเอง เกษตรกรจึงมีการใช้ปุ๋ยท่ีเน้นด้านปริมาณแต่เพียงด้าน
เดียวโดยไม่ค  านึงถึงคุณภาพของปุ๋ยท่ีมีความส าคญัต่อผลผลิตพืชมากกวา่ จากขอ้มูลท่ีไดอ้าจจะใชใ้น
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรียโ์ดยเพิ่มความรู้เก่ียวกับผลดีและผลเสียของการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะ
เวลานาน และส่งเสริมการวเิคราะห์คุณภาพของดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการใชปุ๋้ยไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสภาพดินและความตอ้งการของพืช 
 
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนนของความรู้เกีย่วกับ
ปุ๋ยอนิทรีย์ จ านวน 17 ข้อ (17 คะแนน) 

คะแนนความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ (N=144) 
2 1 0.6 
3 2 1.2 
5 1 0.6 
6 1 0.6 
7 2 1.2 
8 4 2.3 
9 4 2.3 

10 11 6.4 
11 10 5.8 
12 19 11.0 
13 11 6.4 
14 26 15.1 
15 29 16.9 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)   
คะแนนความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ (N=144) 

16 14 8.1 
17 9 5.2 
รวม 144 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4. 13 พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนมากมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ย
อินทรีย ์15 คะแนน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 รองลงมาได ้14 คะแนน จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.1 ตามคะแนนท่ีแสดงออกมาวา่เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียใ์นระดบั
มากซ่ึงตามสมมุติฐานเม่ือเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจมากก็น่าจะใชปุ๋้ยอินทรียเ์พิ่มข้ึน แต่จากขอ้มูล
การใชปุ๋้ยอินทรียก์ลบัมีจ านวนไม่มาก แสดงวา่มีเหตุผลอ่ืนๆ อีกท่ีท าให้เกษตรกรตดัสินใจใชห้รือไม่
ใชปุ๋้ยอินทรีย ์แต่ยงัมีขอ้สังเกตในเร่ืองท่ีเกษตรกรมีระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ยคือเร่ืองการใชปุ๋้ยตาม
ความตอ้งการของดิน และพืชท่ีปลูก จึงน่าจะเป็นประเด็นในการส่งเสริมใหค้วามรู้มากข้ึนต่อไป  
  
ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉลีย่ระดับคะแนนของความรู้ เกีย่วกบัปุ๋ยอนิทรีย์ จ านวน 17 ข้อ (17 คะแนน) 

คะแนน จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด รวม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

17 144 2 17 1858 12.90 3.01 
 
  จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์ท่ีระดบั
คะแนน 12.90 ระดบัคะแนนต ่าสุดท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับคือ 2 คะแนน คะแนนสูงสุด ท่ีกลุ่มตวัอย่าง
ไดรั้บคือ 17 จากคะแนนรวม 17 คะแนน จากระดบัคะแนนเฉล่ียเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย์
มาก 
 
 
 
 
 



 

60 

4.5 ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการยอมรับและการเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกร 
  จากการรวบรวมข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับและการ
เปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร ไดแ้ก่ ทศันคติต่อปุ๋ยอินทรีย ์ประสบการณ์การใชปุ๋้ย
อินทรีย ์วสัดุท่ีใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นโยบายและการสนับสนุนของรัฐ และความต้องการของตลาด 
สามารถแสดงรายละเอียดโดยใชต้ารางและอธิบายได ้ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.15 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการยอมรับและการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกร (N=144) 

รายการ 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ทศันคติต่อปุ๋ยอนิทรีย์      
1.ปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ในการปรับปรุง
สมบติัทางกายภาพของดินเป็นตน้วา่ ท าให้
ดินโปร่ง ร่วนซุย 

64 (44.4) 
 

58 (40.3) 
 

19 (13.2) 
 

- 
 

- 
 

2.ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นส่ิงจ าเป็นและมีประโยชน์
ในการปรับปรุงบ ารุงดินและช่วยเพิ่มธาตุ
อาหารใหก้บัพืชท่ีปลูก 

63 (43.8) 65 (45.1) 14 (9.7) 2 (1.4) - 

3.ปุ๋ยอินทรียจ์ะมีราคาถูกกวา่ปุ๋ยเคมีเม่ือมี
การใชร้ะยะยาว 

61 (42.4) 70 (48.6) 6 (4.2) 7 (4.9) - 

4.วธีิการใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ม่ยุง่ยาก ใชว้ธีิการ
เช่นเดียวกนักบัปุ๋ยเคมี 

43 (29.9) 53 (36.8) 29 (20.1) 19(13.2) - 

5.การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหม้วัชัพืชเพิ่มข้ึน 26 (18.1) 36 (25.0) 52 (36.1) 20 (13.9) 10 (6.9) 
6.ตน้ส้มมีความตา้นทานโรคและแมลง
ศตัรูพืชเพิ่มข้ึน 

13 (9.0) 50 (34.7) 73 (50.7)  8 (5.6) - 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

รายการ 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ทศันคติต่อปุ๋ยอนิทรีย์      
7. ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปุ๋ยท่ีมีจุลินทรียแ์ละ
สารอินทรียต่์างๆ มากท่ีสุด 

26(18.1) 65(45.1) 43(29.9) 10(6.9) - 

8. หากมีการใชปุ๋้ยอินทรียทุ์กปี จะท าให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

58(40.3) 68(47.2) 15(10.4) 3(2.1) - 

ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์      
1.การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหล้ดปริมาณการใช้

ปุ๋ยเคมีลงไดม้าก 

37 (25.7) 59 (41.0) 43 (29.9) 5 (3.5) - 

2.การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ยุง่ยากและใช้

เวลานาน 

25 (17.4) 55 (38.2) 62 (43.1) 2 (1.4) - 

3.การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน 11 (7.6) 62 (43.1) 60 (41.7) 11 (7.6) - 
4.การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหล้ดตน้ทุนการ
ผลิตได ้

48 (33.3) 67 (46.5) 25 (17.4) 4 (2.8) - 

วสัดุทีใ่ช้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์      
1.วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียส์ามารถหาได้
ตามทอ้งถ่ิน ตามไร่นาทัว่ไป 

31 (21.5) 63 (43.8) 43 (29.9) 7 (4.9) - 

2.วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยหมกั
ตอ้งใชป้ริมาณมาก 

39 (27.1) 68 (47.2) 15 (10.4) 19 (13.2) 3 (2.1) 

3.วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์ราคาแพง 6 (4.2) 18 (12.5) 72 (50.0) 42 (29.2) 6 (4.2) 
4. การจดัเตรียมวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ย
อินทรียมี์หลายขั้นตอน 

27(18.8) 78(54.2) 32(22.2) 7(4.9) - 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

รายการ 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

นโยบายและการสนับสนุนของรัฐ      
1.โครงการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็น
แรงกระตุน้ใหใ้ชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึน 

25 (17.4) 67 (46.5) 36(25.0) 11 (7.6) 5 (3.5) 

2.ไดรั้บค าแนะน าและติดตามการ
ด าเนินงานจากเจา้หนา้ท่ีราชการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

11 (7.6) 27 (18.8) 62 (43.1) 29 (20.1) 15 (10.4) 

3.การส่งเสริมใหมี้กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียใ์น
ชุมชนช่วยใหส้ะดวกในการใชปุ๋้ยอินทรีย ์

2 (1.4) 63 (43.8) 55 (38.2) 19 (13.2) 5 (3.5) 
 

4.การสนบัสนุนเงินทุนในการรวมกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

10 (6.9) 35 (24.3) 41 (28.5) 50 (34.7) 8 (5.6) 

5.การอบรมใหค้วามรู้การผลิตและการใช้
ปุ๋ยอินทรีย ์และการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

10 (6.9) 34 (23.6) 56 (38.9) 35 (24.3) 9 (6.3) 

6. การใหสิ้นเช่ือเกษตรกร 8 (5.6) 42 (29.2) 30(20.8) 54 (37.5) 10 (6.9) 
7. นโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของรัฐ 16 (11.1) 41 (28.5( 50 (34.7) 32 (22.2) 5 (3.5) 
8. แนวพระราชด าริเกษตรพอเพียง 42 (29.2) 36 (25.0) 38 (26.4) 28 (19.4) - 
ความต้องการของตลาด      
1. ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคผลผลิตปลอด
สารพิษ 

59 (41.0) 76 (52.8) 2 (1.4) 5 (3.5) 2 (1.4) 

2. มีโอกาสทางการตลาดเน่ืองจากสินคา้
เกษตรอินทรียใ์นตลาดมีนอ้ย 

36 (25.0) 33 (22.9) 51 (35.4) 22 (15.3) 2 (1.4) 

3. การขายผลผลิตเกษตรอินทรียท์  าไดย้าก 11 (7.6) 64 (44.4) 49 (34.0) 20 (13.9) - 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

รายการ 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ราคาขายผลผลิตเกษตรอินทรียมี์ราคา
สูงกวา่ผลผลิตทัว่ไป 

29 (20.1) 53 (36.8) 45 (31.3) 17 (11.8) - 

5. กระแสความต่ืนตวัดา้นสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค 

17 (11.8) 58 (40.3) 50 (34.7) 19 (13.2) - 

6. กระแสความต่ืนตวัดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค 

23 (16.0) 56 (38.9) 41 (28.5) 24 (16.7) - 

7. โอกาสการขยายตลาดต่างประเทศ 11 (7.6) 64 (44.4) 49 (34.0) 20 (13.9) - 
8. ความตอ้งการผลผลิตเกษตรอินทรียใ์น
อนาคต 

32 (22.2) 74 (51.4) 33 (22.9) 5 (3.5) - 

  
  จากตารางท่ี 4.15 แสดงการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับ
และการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร ดา้นทศันคติต่อปุ๋ยอินทรีย ์พบวา่ ทศันคติใน
ระดบัมากท่ีสุด คือดา้นปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ในการปรับปรุงสมบติัทางกายภาพของดินเป็นตน้วา่ ท า
ให้ดินโปร่ง ร่วนซุย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ระดบัมากคือ ปุ๋ยอินทรียจ์ะมีราคาถูกกว่า
ปุ๋ยเคมีเม่ือมีการใช้ระยะยาว จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6  ระดบัปานกลางคือ ตน้ส้มมีความ
ตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืชเพิ่มข้ึน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ระดบันอ้ยคือ วธีิการใส่ปุ๋ย
อินทรียไ์ม่ยุง่ยาก ใชว้ิธีการเช่นเดียวกนักบัปุ๋ยเคมี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ระดบันอ้ยท่ีสุด
คือ การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหมี้วชัพืชเพิ่มข้ึน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9   
  ปัจจยัดา้นประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรีย ์พบวา่เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชปุ๋้ยอินทรีย์
ของเกษตรกรในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าให้ลดตน้ทุนการผลิตได้ จ  านวน 48 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนเร่ืองท่ีมีผลระดบัน้อยคือ การใช้ปุ๋ยอินทรียท์  าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
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  ดา้นวสัดุท่ีใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์พบว่าเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกร ระดบัมาก
ท่ีสุดคือวสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยหมกัตอ้งใชป้ริมาณมาก จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 
ระดบันอ้ยท่ีสุดคือวสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์ราคาแพง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2   
  ปัจจยัด้านนโยบายและการสนับสนุนของรัฐ พบว่า เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ปุ๋ย
อินทรียข์องเกษตรกรในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง แนวพระราชด าริเกษตรพอเพียง จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.2 ระดบัมาก เร่ืองโครงการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นแรงกระตุน้ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
มากข้ึนจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระดบัปานกลาง คือการไดรั้บค าแนะน าและติดตามการ
ด าเนินงานจากเจา้หน้าท่ีราชการอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 ส่วนระดบัน้อย คือ
การใหสิ้นเช่ือเกษตรกร จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5   
  ส่วนปัจจยัด้านความตอ้งการของตลาด พบว่า เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ของเกษตรกรในระดบัมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคผลผลิตปลอดสารพิษ จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.0 ระดบัปานกลางคือ การมีโอกาสทางการตลาดเน่ืองจากสินคา้เกษตรอินทรียใ์นตลาด
มีน้อย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4  ระดับน้อยคือ กระแสความต่ืนตัวด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ส่วนระดบันอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการ
บริโภคผลผลิตปลอดสารพิษและการมีโอกาสทางการตลาดเน่ืองจากสินคา้เกษตรอินทรียใ์นตลาดมี
นอ้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4   
 
ตารางที่ 4.16 การแปลผลการให้คะแนนปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการยอมรับและการ
เปลีย่นพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกร (N=144) 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ทศันคติต่อปุ๋ยอนิทรีย์  
1. ปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ในการปรับปรุงสมบติัทาง

กายภาพของดินเป็นตน้วา่ ท าใหดิ้นโปร่ง ร่วนซุย 

4.31 0.69 มีผลมากท่ีสุด 

2. ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นส่ิงจ าเป็นและมีประโยชน์ในการ

ปรับปรุงบ ารุงดินและช่วยเพิ่มธาตุอาหารใหก้บัพืช

ท่ีปลูก 

4.31 0.70 มีผลมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

ทศันคติต่อปุ๋ยอนิทรีย์  
3. ปุ๋ยอินทรียจ์ะมีราคาถูกกวา่ปุ๋ยเคมีเม่ือมีการใช้

ระยะยาว 

4.28 0.77 มีผลมากท่ีสุด 

4. วธีิการใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ม่ยุง่ยาก ใชว้ธีิการ

เช่นเดียวกนักบัปุ๋ยเคมี 

3.83 1.00 มีผลมาก 

5. การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหมี้วชัพืชเพิ่มข้ึน 3.33 1.13 มีผลมาก 

6. ตน้ส้มมีความตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช

เพิ่มข้ึน 

3.47 0.73 มีผลมาก 

7. ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปุ๋ยท่ีมีจุลินทรียแ์ละสารอินทรีย์

ต่างๆ มากท่ีสุด 

3.74 0.83 มีผลมาก 

8. หากมีการใชปุ๋้ยอินทรียทุ์กปี จะท าใหดิ้นมีความ

อุดมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

4.26 0.72 มีผลมากท่ีสุด 

รวม 3.94 0.82 มีผลมาก 

ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์  
1. การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหล้ดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี
ลงไดม้าก 

3.89 0.83 มีผลมาก 

2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ยุง่ยากและใชเ้วลานาน 3.72 0.76 มีผลมาก 

3. การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน 3.51 0.75 มีผลมาก 

4. การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหล้ดตน้ทุนการผลิตได้ 4.10 0.78 มีผลมากท่ีสุด 

รวม 3.80 0.78 มีผลมาก 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

วสัดุทีใ่ช้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์    

1. วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียส์ามารถหาไดไ้ดต้าม
ทอ้งถ่ิน ตามไร่นาทัว่ไป  

3.82 0.83 มีผลมาก 

2. วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยหมกัตอ้งใช้
ปริมาณมาก 

3.84 1.03 มีผลมาก 

3. วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์ราคาแพง 2.83 0.85 มีผลปาน
กลาง 

4. การจดัเตรียมวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์
หลายขั้นตอน 

3.87 0.77 มีผลมาก 

รวม 3.59 0.87 มีผลมาก 

นโยบายและการสนับสนุนของรัฐ    
1.โครงการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นแรง

กระตุน้ใหใ้ชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึน 

3.67 0.97 มีผลมาก 

2. ได้รับค าแนะน าและติดตามการด าเนินงานจาก

เจา้หนา้ท่ีราชการอยา่งต่อเน่ือง 

2.93 1.05 มีผลปาน
กลาง 

3. การส่งเสริมให้มีกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นชุมชน

ช่วยใหส้ะดวกในการใชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึน 

3.26 0.84 มีผลมาก 

4. การสนับสนุนเงินทุนในการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

2.92 1.04 มีผลปาน
กลาง 

5. การอบรมให้ความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์และการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

3.01 1.00 มีผลมาก 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

นโยบายและการสนับสนุนของรัฐ    

6. การใหสิ้นเช่ือเกษตรกร 2.89 1.08 มีผลปาน
กลาง 

7. นโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของรัฐ 3.22 1.03 มีผลมาก 

8. แนวพระราชด าริเกษตรพอเพียง 3.64 1.10 มีผลมาก 

รวม 3.19 1.01 มีผลปาน
กลาง 

ความต้องการของตลาด    

1. ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคผลผลิตปลอดสารพิษ 4.28 0.78 มีผลมากท่ีสุด 

2. มีโอกาสทางการตลาดเน่ืองจากสินคา้เกษตร 3.55 1.07 มีผลมาก 

อินทรียใ์นตลาดมีนอ้ย    

3. การขายผลผลิตเกษตรอินทรียท์  าไดย้าก 3.46 0.82 มีผลมาก 

4. ราคาขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่า
ผลผลิตทัว่ไป 

3.65 0.93 มีผลมาก 

5. กระแสความต่ืนตวัดา้นสุขภาพของผูบ้ริโภค 3.51 0.87 มีผลมาก 

6. กระแสความต่ืนตวัด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ของผูบ้ริโภค 

3.54 0.95 มีผลมาก 

7. โอกาสการขยายตลาดต่างประเทศ 3.14 1.04 มีผลมาก 

8. ความตอ้งการผลผลิตเกษตรอินทรียใ์นอนาคต 3.92 0.77 มีผลมาก 

รวม 3.63 0.90 มีผลมาก 
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ตารางที่ 4.17 แสดงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการยอมรับและการเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกรจ าแนกเป็นรายด้าน 

รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ทศันคติต่อปุ๋ยอินทรีย ์ 3.94 0.82 มีผลมาก 
2. ประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ 3.80 0.78 มีผลมาก 
3. ความตอ้งการของตลาด 3.63 0.90 มีผลมาก 
4.วสัดุท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 3.59 0.87 มีผลมาก 
5. นโยบายและการสนบัสนุนของรัฐ 3.19 1.01 มีผลปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 4.17 การแปลผลการปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับ
และการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร พบวา่ทศันคติต่อปุ๋ยอินทรียมี์ผลมากท่ีสุด
ในการตัดสินใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร รองลงมาคือ ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ความ
ตอ้งการของตลาด และวสัดุท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยอินทรียต์ามล าดบั ส่วนดา้นนโยบายและการสนบัสนุนของรัฐ
มีผลปานกลางต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลมากเป็นปัจจัยส่วนบุคคล เช่น
ประสบการณ์ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีผลให้เกษตรกรยอมรับและมีการใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พิ่มข้ึน แต่จาก
ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรจะเห็นวา่เกษตรกรมีการใชปุ๋้ยอินทรียน์อ้ยกวา่ปุ๋ยเคมี ซ่ึงอาจจะมีผลมาจาก
การขาดประสบการณ์ในการใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์ยงัไม่สามารถเปรียบเทียบผลการใชก้บัปุ๋ยเคมีได ้และการ
ท่ีเกษตรกรมีความรู้ความเขา้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียม์ากยงัไม่สามารถท าให้เกษตรกรหนัมาใชปุ๋้ยอินทรีย์
ไดม้ากนั้น อาจจะเป็นเพราะเกษตรกรตอ้งการผลผลิตมากท่ีสุดเพื่อเพิ่มรายไดเ้น่ืองจากราคาผลผลิตไม่
แน่นอน ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน  
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4.6 การทดสอบสมมุติฐาน 
 4.6.1 ความรู้ ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรียมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการยอมรับ และ
ส่งผลใหเ้กษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอนเปล่ียนพฤติกรรมมาใชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึน 
 
ตารางที ่4.18 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจปุ๋ยอนิทรีย์กบัปริมาณการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 
  ความรู้เกีย่วกบัปุ๋ย

อนิทรีย์ 
ปริมาณปุ๋ยอนิทรีย์ทีใ่ช้

ในการผลติส้ม 

ความรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์ Pearson Correlation 1 0.059 

Sig. (2-tailed)  0.484 

N 144 144 

ปริมาณปุ๋ยอินทรียท่ี์ใชใ้น
การผลิตส้ม 

Pearson Correlation 0.059 1 

Sig. (2-tailed) 0.484  

N 144 144 

 

  จากตารางท่ี 4.18 พบว่าความรู้ความเขา้ใจปุ๋ยอินทรียก์บัปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรียไ์ม่มี
ความสัมพนัธ์กนั สามารถอธิบายขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรท่ีเกษตรกรมีความรู้ใน
ระดบัมากแต่ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรียย์งัน้อยกว่าปุ๋ยเคมีอย่างเห็นได้ชดั แสดงว่าความรู้เพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรให้เปล่ียนแปลงวิธีการผลิตท่ีเน้นการเพิ่ม
ผลผลิตโดยการใชปุ๋้ยเคมีปริมาณมาก โดยไม่สนใจท่ีจะปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อ
ความย ัง่ยนืของการผลิตในระยะยาว   
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 4.6.2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรับและใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้ม
ในพื้นท่ีต าบลแม่งอนแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.19 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัปริมาณการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 1313.225 12 109.435 2.483 .006 
 ภายในกลุ่ม 5818.540 132 44.080   
การศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 114.308 12 9.526 6.191 .000 
 ภายในกลุ่ม 203.099 132 1.539   
รายได ้ ระหวา่งกลุ่ม 1.447E12 12 1.206E11 6.385 .000 
 ภายในกลุ่ม 2.493E12 132 1.888E10   
ประสบการการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ระหวา่งกลุ่ม 513.228 12 42.769 3.304 .000 
 ภายในกลุ่ม 1708.910 132 12.946   
ทศันคติต่อปุ๋ยอินทรีย ์ ระหวา่งกลุ่ม 830.824 12 69.235 4.519 .000 
 ภายในกลุ่ม 2022.514 132 15.322   
ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตามรางท่ี 4.19 ขอ้มูลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล คือ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดข้องเกษตรกร ทศันคติต่อปุ๋ยอินทรียแ์ละประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์กบั
ปริมาณการใชปุ๋้ยอินทรียพ์บวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวา่ เกษตรท่ีมี
อายมุากจะมีการใชปุ๋้ยอินทรียม์ากวา่เกษตรกรท่ีมีอายนุอ้ย และเกษตรกรท่ีมีรายไดม้าก มีการศึกษาสูง 
มีประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรียม์ากและมีทศันคติท่ีดีต่อปุ๋ยอินทรียจ์ะมีแนวโน้มท่ีจะใชปุ๋้ยอินทรีย์
มากกว่า ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับและใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรท่ี
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.20 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกบัปริมาณการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์   

ปัจจัย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์ ระหวา่งกลุ่ม 382.832 12 31.903 3.720 .000 
 ภายในกลุ่ม 1131.968 132 8.576   
การสนบัสนุนจากส่วนราชการ ระหวา่งกลุ่ม 2472.040 12 206.003 12.744 .000 
 ภายในกลุ่ม 2133.822 132 16.165   
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ระหวา่งกลุ่ม 1188.599 12 99.050 6.036 .000 
 ภายในกลุ่ม 2166.049 132 16.409   
       
ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.20 พบว่าปัจจยัภายนอกคือ วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์การสนบัสนุนจาก
ส่วนราชการและความต้องการของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้นการท่ีเกษตรกรจะยอมรับและตดัสินใจใช้ปุ๋ยอินทรียน์ั้นนอกจาก
ปัจจยัภายในของเกษตรกรเองแลว้ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีเป็นแรงเสริมท่ีจะท าให้เกษตรกรยอมรับและ
ตดัสินใจใชปุ๋้ยอินทรียเ์พิ่มมากข้ึน  
  
4.7 สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
 จากจ านวนเกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถาม 144 ครัวเรือน มีเกษตรกร จ านวน 50 ครัวเรือนท่ีตอบ
ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 
  4.7.1 ปัญหาในการผลิตปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยอินทรียช์นิดอ่ืนๆ 
   เกษตรกรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการผลิตปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยอินทรียช์นิด
อ่ืนๆ พบวา่ปัญหาท่ีเกษตรกรมีมากตามล าดบัคือ ใชเ้วลานานในการผลิต ขาดเงินทุนและอุปกรณ์ใน
การผลิต ขาดการสนบัสนุนจากราชการ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตปุ๋ยหมกั วสัดุในการผลิต
มกัจะมีตามฤดูกาล วสัดุในการผลิตบางอยา่งราคาแพง รู้สึกยุง่ยากในการหาส่วนผสมในการผลิตปุ๋ย 
ขาดประสบการณ์ในการผลิตขาดแรงงานในการผลิต  การกลบักองปุ๋ย การผลิตมีหลายขั้นตอนและ
ตอ้งใช้พื้นท่ีมาก ใช้วสัดุในการผลิตมาก และปัญหาการขนส่งวสัดุการผลิตไปยงัพื้นท่ีท าปุ๋ย  จาก
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจะสังเกตไดว้า่ ปัญหาท่ีเกษตรกรให้ความส าคญัมากจะเก่ียวกบัเง่ือนไข
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ดา้นเวลา ท่ีเกษตรกรไม่อยากจะเสียเวลาไปกบัการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์อาจจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัท่ีตอ้งเร่งการผลิตให้ไดร้วดเร็วเพื่อน ารายไดม้าใชจ่้าย ตามแนวทางการพฒันาการเกษตรท่ี 
เป ล่ียนจากการเกษตรท่ีหลากหลายเพื่ อย ังชีพและผลิตสินค้าอาหารเพื่ อตอบสนองตลาด
ภายในประเทศ มาเป็นการเกษตรเชิงเด่ียวเพื่อการคา้ และเนน้การผลิตสินคา้วตัถุดิบเพื่อการส่งออก 
  4.7.2  ปัญหาในการใชปุ๋้ยหมกั หรือปุ๋ยอินทรีย ์
      เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีปัญหาในการใช้ปุ๋ยอินทรียม์ากท่ีสุดคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เห็นผลช้า รองลงมาคือไม่มัน่ใจกบัคุณภาพของผลผลิต ตอ้งใชป้ริมาณมาก เสียเวลาในการใส่ปุ๋ย ไม่
มัน่ในในคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย ์ใชปุ๋้ยเคมีสะดวกกวา่ ดา้นปริมาณ และแรงงาน ตลาดสินคา้อินทรีย ์
กงัวลกบัโรคท่ีอาจติดมากบัวสัดุท าปุ๋ยหมกั แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งมีวิถีการผลิตท่ีเน้น
การผลิตผลผลิตใหไ้ดม้ากโดยใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด   
 
4.8 สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรในต าบลแม่งอนมีความรู้ความเขา้ใจมากแต่ยงั
ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เกษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียเ์พิ่มข้ึน อาจเป็นเพราะเกษตรกรยงัขาดความตระหนกัถึง
ผลเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน เพราะขาดการวิเคราะห์คุณภาพของดินก่อนการใส่ปุ๋ย 
ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรนั้นน่าจะเป็น
เร่ืองการเห็นตวัอยา่งของผูท่ี้ใชปุ๋้ยอินทรียแ์ลว้ไดผ้ลท่ีดีข้ึนท าให้เป็นแรงกระตุน้ให้เกษตรกรทดลอง
ใชปุ๋้ยอินทรียเ์พิ่มข้ึนรวมทั้งราคาของตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นส่วนหน่ึงท่ีอาจจะท าให้เกษตรกร
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต จากการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จเน่ืองจากเกษตรกรขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง ต้องการความรวดเร็วในการผลิต  การ
ส่งเสริมการให้เกษตรใช้ปุ๋ยอินทรียค์วรจะสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงผลดีในระยะยาวท่ี
เกษตรกรจะไดรั้บและการเผยแพร่ความรู้ วธีิการใหม่ๆ ในการใชแ้ละผลิตปุ๋ยอินทรีย ์  
 
4.9 ผลการศึกษาโดยรวม 
 จากการศึกษาข้อมูลการยอมรับและเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องกลุ่มตวัอย่างของ
เกษตรกรผูป้ลูกส้มในพื้นท่ีต าบลแม่งอน พบวา่ในภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ย
อินทรียใ์นระดบัมาก แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ดงันั้นความรู้ความเขา้ใจยงัไม่
เพียงพอท่ีจะท าให้เกษตรกรเปล่ียนวิธีการใชปุ๋้ยจากการใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยา่งเดียวมาเป็นการใชร่้วมกบั
ปุ๋ยอินทรีย ์แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีท าให้เกษตรกรมีการยอมรับปุ๋ยอินทรีย ์โดยจากการศึกษาพบวา่ปัจจยั
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ดา้นทศันคติท่ีเกษตรกรมีต่อปุ๋ยอินทรีย ์เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้เกษตรกรเกิดการยอมรับและใชปุ๋้ย
อินทรีย ์ส่วนปัจจยัด้านอ่ืนๆ เป็นแรงเสริมท่ีจะท าให้เกษตรกรตดัสินใจเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้ปุ๋ย
อินทรียม์ากข้ึน และปัจจยัส่วนบุคคล คืออายุ ระดบัการศึกษา รายไดข้องเกษตรกร ประสบการณ์การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และทัศนคติต่อปุ๋ยอินทรีย์ กับปัจจัยภายนอกคือวตัถุดิบท่ีใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การ
สนับสนุนจากส่วนราชการ และความต้องการของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับปริมาณการใช้ปุ๋ย
อินทรียอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
   

   การศึกษาเร่ือง การยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูก
สม้ ต  าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรียก์บัการยอมรับการใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกสม้ในต าบลแม่งอน 
และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยอินทรียข์อง
เกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอน สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ลกัษณะพื้นฐานทัว่ไปของเกษตรกร ใช้
สถิติ เชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) วิเคราะห์โดยใช้สถิติ  การแจกแจงความถ่ี  (Frequency 
distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าต  ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) ทดสอบสมมุติฐาน ใชส้ถิติวิเคราะห์คือ 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   
ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  5.1.1 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกสม้ในต าบลแม่งอน 
  จากขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุอยูร่ะหวา่ง 36 – 67 ปี 
ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน มีการศึกษา อยูใ่นระดบั ป.4 มีรายได ้50,001-100,000 บาทต่อ
ปี ผลผลิตสม้ต่อปีอยูท่ี่มากกวา่ 10,000 กิโลกรัมต่อปี ตน้ทุนการผลิตสม้ต่อปีอยูท่ี่มากวา่ 100,000 บาท
ต่อปี ใชปุ้๋ ยเคมีเฉล่ีย 2,700 กิโลกรัมต่อปี และใชปุ้๋ ยอินทรียเ์ฉล่ีย 1,529 กิโลกรัมต่อปี 
  ความรู้ ความเขา้ในเก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรีย ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจมากเก่ียวกบั 
ปุ๋ ยคอก วา่เป็นปุ๋ ยอินทรียท์ี่ไดม้าจากส่ิงขบัถ่ายของสัตวเ์ล้ียง เช่น โค กระบือ สุกร อาจจะใชใ้นรูปปุ๋ ย
คอกแบบสด แบบแห้ง หรือน าไปหมกั มากเท่ากบัมีความเขา้ใจเร่ืองปุ๋ ยชีวภาพ คือ ปุ๋ ยที่ประกอบดว้ย
จุลินทรียท์ี่มีชีวิต ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กบั ส่วนเร่ืองที่
เกษตรกรมีความรู้ความนอ้ยที่สุดคือ เร่ืองอตัราการใชปุ้๋ ยอินทรียข์ึ้นอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
เช่น ดินทราย ใช้มากกว่าดินเหนียว และขึ้นกับชนิดของพืช เช่น พืชผกัใช้มากกว่าไม้ผล สรุปว่า
เกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ในเก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรียโ์ดยรวมในระดบัมาก แต่ปริมาณการใชปุ้๋ ยอินทรีย์
ยงัน้อยกว่าปุ๋ ยเคมี ซ่ึงการทดสอบสมมุติฐานที่ว่าความรู้ ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของปุ๋ ยอินทรียมี์
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับ และส่งผลให้เกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอนเปล่ียน
พฤติกรรมมาใชปุ้๋ ยอินทรียม์ากขึ้นนั้นพบวา่ความรู้ ความเขา้ใจไม่มีความสมัพนัธก์บัปริมาณการใชปุ้๋ ย
อินทรียข์องเกษตรกร 
 
  5.1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัอ่ืนๆที่มีผลต่อการการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรม
การใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกร 
  ปัจจยัส่วนบุคคล คือ อาย ุการศึกษา รายได ้ประสบการณ์การใชปุ้๋ ยอินทรีย ์และทศันคติ
ต่อปุ๋ ยอินทรีย ์กบัปริมาณการใชปุ้๋ ยอินทรียพ์บว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
ซ่ึงปัจจัยด้าน 1) ทัศนคติต่อปุ๋ ยอินทรีย ์พบว่า ทัศนคติในระดับมากที่ สุด คือด้านปุ๋ ยอินทรีย์มี
ประโยชน์ในการปรับปรุงสมบติัทางกายภาพของดินเป็นตน้ว่า ท  าให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระดบัมากคือ 
ปุ๋ ยอินทรียจ์ะมีราคาถูกกว่าปุ๋ ยเคมีเม่ือมีการใชร้ะยะยาว ระดับปานกลางคือ ตน้ส้มมีความตา้นทาน
โรคและแมลงศตัรูพืชเพิ่มขึ้น ระดบัน้อยคือ วิธีการใส่ปุ๋ ยอินทรียไ์ม่ยุง่ยาก ใชว้ิธีการเช่นเดียวกนักบั
ปุ๋ ยเคมี น้อยที่สุดคือ การใชปุ้๋ ยอินทรียท์  าให้มีวชัพืชเพิ่มขึ้น 2) ประสบการณ์การใชปุ้๋ ยอินทรีย ์พบว่า
เร่ืองที่มีผลต่อการตดัสินใจใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรในระดบัมากที่สุดในเร่ือง การใชปุ้๋ ยอินทรียท์  า
ใหล้ดตน้ทุนการผลิตได ้ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ คือ วสัดุที่ใชผ้ลิตปุ๋ ยอินทรีย ์นโยบายและการสนบัสนุนของ
รัฐ และความตอ้งการของตลาดมีความสัมพนัธ์กันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดย 1.วสัดุที่ใช้
ผลิตปุ๋ ยอินทรียพ์บว่า เร่ืองที่มีผลต่อการตดัสินใจ ระดบัมาก คือการจดัเตรียมวสัดุที่ใชใ้นการผลิตปุ๋ ย
อินทรียมี์หลายขั้นตอน และระดบันอ้ยที่สุด คือ วสัดุในการผลิตปุ๋ ยอินทรียมี์ราคาแพง 2.นโยบายและ
การสนบัสนุนของรัฐ พบวา่ เร่ืองที่มีผลต่อการตดัสินใจใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรในระดบัมากที่สุด
ในเร่ือง แนวพระราชด าริเกษตรพอเพียง ระดบัมาก เร่ืองโครงการส่งเสริมการใชปุ้๋ ยอินทรียเ์ป็นแรง
กระตุน้ใหใ้ชปุ้๋ ยอินทรียม์ากขึ้น ระดบัปานกลาง คือการไดรั้บค าแนะน าและติดตามการด าเนินงานจาก
เจา้หน้าที่ราชการอย่าง ส่วนระดับน้อย คือการให้สินเช่ือเกษตรกร และ3.ความตอ้งการของตลาด  
พบว่า เร่ืองที่มีผลต่อการตดัสินใจใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรในระดบัมากที่สุดคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการ
บริโภคผลผลิตปลอดสารพิษ ระดบัปานกลางคือ การมีโอกาสทางการตลาดเน่ืองจากสินคา้เกษตร
อินทรียใ์นตลาดมีน้อย ระดับน้อยคือ กระแสความตื่นตวัด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค 
ส่วนระดบันอ้ยที่สุดคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคผลผลิตปลอดสารพษิ  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาเร่ือง การยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูก
สม้ ต  าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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  5.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรียก์บัการยอมรับการใชปุ้๋ ย
อินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกสม้ในต าบลแม่งอน 
  จากขอ้มูลพบวา่ในภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ในระดบัมากมาก แต่มีประเด็นที่เกษตรกรมี
ความรู้น้อยไดแ้ก่ ปุ๋ ยเคมี คือ ปุ๋ ยที่ไดจ้ากสารอนินทรีย ์หรือสารอินทรียส์ังเคราะห์ และเก่ียวกบัอตัรา
การใชปุ้๋ ยอินทรียข์ึ้นอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของดิน การที่เกษตรกรมีความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีนอ้ยกว่า
เร่ืองอ่ืนๆ อาจเป็นเหตุผลที่ท  าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมีเป็นจ านวนมากตามขอ้มูลการปริมาณการใช้
ปุ๋ ยเคมี เพราะไม่มีความรู้เก่ียวกบัปุ๋ ยเคมีวา่มาจากสารสังเคราะห์และเม่ือใชไ้ปอยา่งต่อเน่ืองตอ้งเพิ่ม
ปริมาณการใชม้ากขึ้นเพราะดินขาดความสมบูรณ์ และขาดความรู้ในการใชปุ้๋ ยตามความอุดมสมบูรณ์
ของดินท าให้เกษตรใช้ปุ๋ ยตามความเขา้ใจของตนเองว่าการใช้ปุ๋ ยในปริมาณมากๆ จะเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตได้มากที่สุด โดยที่เกษตรกรยงัไม่ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ธาตุอาหารในพื้นที่ของ
ตนเอง  เกษตรกรจึงมีใช้ปุ๋ ยที่เน้นด้านปริมาณแต่เพียงด้านเดียวโดยไม่ค  านึงถึงคุณภาพของปุ๋ ยที่ มี
ความส าคญัต่อผลผลิตพืชมากกว่า จากขอ้มูลที่ไดอ้าจจะใชใ้นการส่งเสริมการใชปุ้๋ ยอินทรียโ์ดยเพิ่ม
ความรู้เก่ียวกบัผลดีและผลเสียของการใชปุ้๋ ยเคมีเป็นระยะเวลานาน และส่งเสริมการวเิคราะห์คุณภาพ
ของดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการใชปุ้๋ ยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพดินและความตอ้งการ
ของพชื 
  ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัช  เช้ือผึ้ง (2553) ที่พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจการใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์วตัถุประสงคท์ี่ใชปุ้๋ ยอินทรียเ์พราะเป็นแนวทางที่ดีและ
เหมาะสมส าหรับการใชท้ี่ดินผลิตพชืเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดบนรากฐานที่ย ัง่ยนื และงานวจิยัของ 
ภารดา ชาญวิทยว์ฒันกิจ (2545) ที่พบว่า เกษตรกร มีความรู้ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรียใ์นการปลูกไมผ้ล 
ในระดับมาก และงานวิจยัของ ณัฐณิชา สมศรีใส (2552) ที่พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการใช้ปุ๋ ย
อินทรียข์องเกษตรกร คือการขาดความรู้ในการใส่ปุ๋ ยที่เหมาะสมกบัพชืและสภาพดิน   
  5.2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับ และการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยอินทรีย์
ของเกษตรกรผูป้ลูกสม้ในต าบลแม่งอน 
  จากขอ้มูลพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล คืออาย ุระดบัการศึกษา รายไดข้องเกษตรกร ทศันคติต่อ
ปุ๋ ยอินทรีย ์ประสบการณ์การใช้ปุ๋ ยอินทรียมี์ความสัมพนัธ์กับการใช้ปุ๋ ยอินทรียข์องเกษตรกร ซ่ึง
ทศันคติดา้นปุ๋ ยอินทรีย ์ในเร่ืองประโยชน์ในการปรับปรุงสมบตัิทางกายภาพของดิน และการใชปุ้๋ ย
อินทรียจ์ะมีราคาถูกกว่าปุ๋ ยเคมีเม่ือมีการใช้ระยะยาว มีผลต่อการยอมรับและใช้ปุ๋ ยอินทรียข์อง
เกษตรกรในระดบัมาก แสดงวา่การที่เกษตรกรจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตที่ปฏิบติัมานานนั้น 
ปัจจัยส่วนบุคคลจะมีผลมากต่อการตัดสินใจ เกษตรกรที่อายุเพิ่มขึ้ น มีการศึกษา มีรายได้สูง มี
ประสบการณ์ในการใชปุ้๋ ยอินทรีย ์และมีทศันคติที่ดีต่อปุ๋ ยอินทรีย ์จะตดัสินใจใชปุ้๋ ยอินทรียไ์ดง่้ายขึ้น  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเกริกศกัด์ิ  พรุเพชรแกว้ (2550) พบวา่ สาเหตุที่เกษตรกรใชปุ้๋ ยอินทรียเ์พราะ
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ตอ้งการปรับปรุงสภาพดิน หลงัจากการใชปุ้๋ ยอินทรียเ์กษตรกรมีความคิดเห็นวา่ผลผลิตเพิม่ขึ้นและมี
สภาพดินดีขึ้น และการศึกษาของ ธ ารง  แสงสุริยจนัทร์ (2552) พบว่า ปัจจยัส าคญัที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนพฤติกรรม ไดแ้ก่การรับรู้โอกาสเส่ียง วธีิคิดและทศันคติ     
  ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ คือ ดา้นความตอ้งการของตลาด วสัดุที่ใชผ้ลิตปุ๋ ยอินทรีย ์และปัจจยัดา้น
นโยบายและการสนบัสนุนของรัฐ จากขอ้มูลพบว่ามีความสมัพนัธ์กบัการใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกร 
โดยด้านความตอ้งการของตลาดมีผลมากที่สุดต่อการตดัสินใจของเกษตรกร ซ่ึงเร่ืองที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจของเกษตรคือความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นถา้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้เกษตรกร
อินทรียม์ากขึ้นก็จะมีส่วนส่งเสริมให้เกษตรกรเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยอินทรียใ์นการผลิตมากขึ้น 
ดา้นวสัดุที่ใชผ้ลิตปุ๋ ยอินทรียมี์ผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรรองลงมา ซ่ึงเร่ืองการจดัเตรียมวสัดุที่
ใชใ้นการผลิตปุ๋ ยอินทรียมี์หลายขั้นตอน มีผลต่อการตดัสินใจใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรมาก เกษตรกร
ไม่ตอ้งการผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์น่ืองจากการผลิตปุ๋ ยอินทรียมี์หลายขั้นตอน ตอ้งมีการจดัเตรียมวสัดุ ซ่ึง
เกษตรกรเห็นว่ายุง่ยากเสียเวลา ส่วนปัจจยัดา้นนโยบายและการสนับสนุนของรัฐ มีผลปานกลางใน
การตดัสินใจของเกษตรกร เร่ืองที่มีผลต่อการตดัสินใจใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรในระดบัมากที่สุด
ในเร่ือง แนวพระราชด าริเกษตรเกษตรพอเพยีง 
  จากผลการศึกษาการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรผู ้
ปลูกส้ม ต  าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรียก์บัการยอมรับการใชปุ้๋ ยอินทรีย ์และด้านปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับ 
โดยการเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้ปุ๋ ยอินทรียน์ั้น สามารถสรุปได้ว่าเกษตรกรส่วนมากมีความรู้ความ
เขา้ใจ แต่ยงัไม่ใชปุ้๋ ยอินทรีย ์ดงันั้นการที่จะส่งเสริมใหเ้กษตรกรเปล่ียนพฤติกรรมมาใชปุ้๋ ยอินทรียน์ั้น
ควรจะมีมากกว่าการอบรมใหค้วามรู้แต่เพียงอยา่งเดียว เพราะนอกจากความรู้เก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรีย ์แลว้
ปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกร และปัจจยัอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนพฤติกรรมมาใชปุ้๋ ยอินทรีย์
ของเกษตรกร ดงัทีว่จิิตร อาวะกุล (2527) ไดเ้สนอลกัษณะนวตักรรมที่ดี ที่เกษตรกรจะยอมรับได ้ดงัน้ี 
ลกัษณะที่ไดผ้ลดี และมีก าไร (relative advantage) เกษตรกรจะยอมรับวิธีการใหม่ๆ จะตอ้งสามารถ
หรือท าให้เกษตรกรเห็นวา่ดีอยา่งไร จะไดป้ระโยชน์หรือก าไร หรือไดผ้ลตอบแทนเร็ว หรือมากสัก
เท่าไร ผลประโยชน์เป็นที่พอใจส าหรับเกษตรกรแลว้ เกษตรกรจะมีการยอมรับ และดิเรก ฤกษห์ร่าย 
(2527) ได้กล่าวถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีหรือการปฏิบติัทางการเกษตรมีหลาย
ประการเช่นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยตรง คือ 1) บุคคลเป้าหมาย ได้แก่พื้นฐานทางสังคม พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ พื้นฐานในการติดต่อส่ือสารของเกษตรกร 2) นวตักรรม ได้แก่ต้นทุนและก าไร ความ
สอดคล้องและความเหมาะสมกบัส่ิงที่มีอยูใ่นชุมชน ท าการปฏิบติัได้ง่ายไม่ตอ้งท าให้ยุ่งยาก การ
ปฏิบัตินั้ นได้ผลมาแล้ว และสอดคล้องกับที่ทิพยก์มล อัครบุญสวสัด์ิ (2547) พบว่าการยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้ นกับเหตุผลหลายประการ เช่นขึ้ นกับลักษณะของผูย้อมรับเทคโนโลยี คือ
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ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดข้องเกษตรกร แต่แตกต่างกบัที่ กมล
มาศ  ศรีนาค (2551) สรุปว่ากระบวนการยอมรับการใช้ปุ๋ ยอินทรียใ์นนาข้าว จ  าแนกตามระดับ
การศึกษาของเกษตรกร ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
  จากการศึกษาเร่ือง การยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรผู ้
ปลูกสม้ ต  าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดข้อ้มูลวา่เกษตรกรส่วนมากมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปุ๋ ยอินทรีย ์ในหลายๆ เร่ืองทั้งความหมายของปุ๋ ยอินทรีย ์ประโยชน์ของปุ๋ ยอินทรีย ์วสัดุที่ใช้
ผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์และมีทศันคติที่ดีต่อปุ๋ ยอินทรีย ์แต่ในบางเร่ืองเกษตรกรยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ เช่น
เร่ืองอัตราการใช้ปุ๋ ยอินทรียข์ึ้ นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และขึ้ นกับชนิดของพืช ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อปริมาณในการใชปุ้๋ ย และตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร ดงันั้นถา้หน่วยงานราชการและ
ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการใชปุ้๋ ยอินทรีย ์เพื่อช่วยในการลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร 
จะให้ความส าคญัในการให้ความรู้ กบัเกษตรกรถึงอตัราการใชปุ้๋ ยให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ดิน และชนิดพชื เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัใชปุ้๋ ยในปริมาณมาก โดยมีความเช่ือวา่การใส่ปุ๋ ยปริมาณ
มากๆ จะท าให้พืชมีความอุดมสมบูรณ์ และไดผ้ลผลิตมาก ซ่ึงในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั 
เกษตรกรถูกส่งเสริมให้มีการผลิตพืชให้ไดป้ริมาณมากที่สุดเพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนการผลิตที่นับวนัจะ
เพิม่สูงขึ้น แต่ผลเสียคือจะท าให้ดินเส่ือมสภาพ และพชืไดรั้บธาตุอาหารมากเกินไปจนเกิดผลกระทบ
ต่อผลผลิตได้ในระยะยาว และนอกจากการให้ความรู้แล้วการหานวตักรรมการผลิตปุ๋ ยอินทรียท์ี่
สามารถท าไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก ใชว้สัดุที่มีในพื้นที่เพือ่เป็นทางเลือกใหเ้กษตรกรสามารถตดัสินใจทดลอง
ใชปุ้๋ ยอินทรียไ์ดง่้ายขึ้น นอกจากน้ีการส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคมีการการบริโภคผลผลิตปลอดสารพษิ เป็น
แรงกระตุน้ใหใ้ชปุ้๋ ยอินทรียม์ากขึ้น   
 
  5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรจะมีการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบติัของดินในพื้นที่ปลูกส้ม
ต าบลแม่งอนที่มีการใชปุ้๋ ยเคมีในปริมาณมากเพือ่เป็นขอ้มูลในการส่งเสริมใหค้วามรู้กบัเกษตรกรใน
การใชปุ้๋ ยอินทรียต่์อไป 

2) ควรมีการศึกษาถึงการยอมรับและการใช้ปุ๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มในพื้นที่
อ่ืนๆ เพิ่มเติม เพราะการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะในพื้นที่ต  าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่เพยีงต าบลเดียว เพือ่จะไดเ้กิดการศึกษาเปรียบเทียบและสามารถสรุปผลส่วนรวมไดม้าก 
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จะนะและอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา. 

(จิตติ จนัทร์ภาภาส, 2554). ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์. ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ. 

(เจริญ สวสัดิวงค์, 2534). ปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อการยอมรับวิทยาการเกษตรแผนใหม่ในการปลูก
ถัว่เหลืองของเกษตรกร อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่. บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

(ชูชาติ พยอม, 2551). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์สาหรับชุมชน คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์. 

(ชไมพร สมจิตรานุกิจ, 2540). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้สมนุไพรทดแทนสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในชุมชนหน่ึงของจังหวัด อุตรดิตถ์. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

(ณฐัณิชา สมศรีใส, 2552). การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวดัสุราษฎ์ธานี. ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 

(พรรณพิมล ฉตัราคม, 2552). ความต้องการใช้ปุ๋ยในการเกษตรของประเทศไทย. ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร. http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=684&filename=index 

(พรพิไล เลิศวชิาและคณะ, 2548). พรพิไล เลิศวชิาและคณะ รายงานการศึกษา กรณีสวนส้มฝาง  
แม่อาย ไชยปราการ :ปัญหาและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง. ส านกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

(พฤกษ ์ชวพนัธ์, 2551). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรต าบลแม่ทะ  
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง. 
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(ไพบูลย ์สุทธสุภา, 2525). ปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ของเกษตรกรใน 
จังหวดัเชียงใหม่. รายงานผลการวจิยัภาควชิาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

(ดิเรก ฤกษห์ร่าย, 2527). การส่งเสริมการเกษตร: หลักและวิธีการ กรุงเทพมหานคร ไทยวฒันาพานิช. 
(ตระกลู นามโลมา, 2546). การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น า้ ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี 

ในการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือปลูกคะน้า กรณีศึกษาต าบลบึงพระ จังหวดัพิษณุโลก.  
มหาวทิยาลยันเรศวร. 

(ทินรัตน์ พิทกัษพ์งศเ์จริญ, 2546). การยอมรับการท าเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร  
อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

(ทิพยก์มล อคัรบุญสวสัด์ิ, 2547). ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการตลาด ท่ีมีผลต่อการยอมรับ 
การใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีของเกษตรกร อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา. ส านกังาน 
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 

(ไทยลอวส์, 2557). “พระราชบญัญติัปุ๋ย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550”  เวบ็ไซด์  
www.thailaws.com/law/thaiacts/code 15 กรกฎาคม 2557  

(ธงชยั มาลา, 2546). ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
(ธญัธิตา โฆสิตาภา, 2552). ยทุธศาสตร์การท าปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนิน 
 สะดวก จังหวดัราชบุรี. 
(ธ ารง แสงสุริยจนัทร์, 2552). กรณีศึกษา กระบวนการเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรหลังจากผ่าน 
 การอบรมแนวทางบุญนิยม โดยชุมชนราชธานีอโศก. 
(นลิน อ่ิมสุวรรณ, 2550). ยทุธศาสตร์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในต าบล 

หนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง. 
(บุญถม กุมพล, 2549). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงยาง  

ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอ็ด. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
(บุญสม วราเอกศิริ, 2529). ส่งเสริมการเกษตร หลักวิธีการ. ภาควชิาส่งเสริมการเกษตรสถาบนั 

เทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ.้ 
(บล็อก โอเคเนชัน่, 2557). “แนวคิดการปรับตวัของเกษตรกรและพฤติกรรมการปรับตวัของ 
 เกษตรกร” เวบ็ไซด ์http://www.oknation.net  16 กรกฎาคม 2557. 
(บญัชา รัตนีทู, 2552). ปุ๋ยอินทรีย์ฟ้ืนฟูสภาพดิน. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์. 
(ปาน รัตนเรืองวฒันา, 2543). การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการปลูกส้มพันธ์ุสายน า้ผึง้ในเขต 
 อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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(มูลนิธิพลงันิเวศและชุมชน, 2557). “ปุ๋ย สารประกอบท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช”  เวบ็ไซด ์ 
www.ssnm.info/know/ferti   11 พฤษภาคม 2557. 

(มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, 2557). “เกษตรอินทรีย”์  เวบ็ไซด ์http://www.agrinature.or.th/article/244  
 11 กรกฎาคม 2557. 
(ยทุธพล ทองปรีชา, 2553). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของ 
 เกษตรกร อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 
(รัตนา วภิาศรีนิมิต, 2552). การยอมรับของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของโรงงานผลิต 
 ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอตะพานหิน จังหวดัพิจิตร. 
(วรงค ์ไตรพิทกัษ,์ 2544). ความต้องการความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรต าบลในภาคเหนือ 
 ตอนบนของประเทศไทย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
(วชิิต  ถ่ินวฒันกุล, 2546). การจัดการทางเลือกให้เหมาะสมกับวิธีผลิตทางการเกษตร เพ่ือทดแทนการ 
 ใช้สารเคมีทางการเกษตร พื้นท่ีต้นน า้กว๊านพะเยา. ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 
(วเิชียร ปัญญามงั, 2550). การยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น า้ในการปลูกผกัของเกษตรกร 

จังหวดันนทบุรี. 
(วจิิตร อาวะกุล, 2557). หลักการส่งเสริมการเกษตร. โอ เอช ฟร้ินต้ิงเฮา้ส. 
(วรัิช เช้ือผึ้ง, 2553). ความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรต าบลศาลาแดง  
 อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
(วรัิตน์ จิตจกัร, 2549). ปัจจัยด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมท่ีมีผลต่อการ 
 ตัดสินใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
(วฑูิรย ์ปัญญากุล, 2547). เกษตรยัง่ยืน วิถีการเกษตรเพ่ืออนาคต. มูลนิธิสายใยแผน่ดิน. 
(วญิญู พนัธ์โต, 2545). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิธีท าการเกษตรไปสู่เกษตรอินทรีย์:  
 กรณีศึกษาต าบลบ้านปิน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวดัพะเยา. มหาวทิยาลยัชียงใหม่. 
(วทิยา อมัพุช, 2552). พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ต าบลบึงปลาทู อ าเภอ 
 บรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
(วชัรินทร์ พลราชม, 2554). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น า้ท่ีหมกัด้วยสารเร่งพด. 2  
 ของเกษตรกร อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
(ศรีสุวรรณ เพชรบุรี,2552). ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสารเคมีทางการเกษตรกับการอนุรักษ์ความ 
 สมดุลทางนิเวศวิทยา ชุมชนบ้านม่วงค า เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ประเทศ 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 
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(สมศกัด์ิ จีรัตน์, 2549). ผลของปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพต่อการเติบโตของพืชและการเปล่ียนแปลงสมบัติ 
 บางประการของดิน. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
(ศิรินภา อน้บางเขน, 2555). การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน 
 ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวดัก าแพงเพชร. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
(สุจิตรา ชูเกิดและคณะ, 2552). การตกค้างของสารเคมีจากการท านา. มหาวทิยาลยัพะเยา. 
(สุชาดา แสงดวงดี, 2554). บริบทและปัญหาการส่ือสารแนวคิดการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี 
 ไปสู่เกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม. คณะวทิยาการจดัการ 
 มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 1. 
(สันต ์สิริภกัด์ิ, 2531). ผลกระทบของปุ๋ยหมกั แลปุ๋ยเคมีต่อสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีบาง 
 ประการของดินดอนในเขตเกษตรน า้ฝน. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
(ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2557). “พลิกวกิฤติปุ๋ยเคมี .สู่โอกาสการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” เวบ็ไซด ์
 www.oae.go.th 23 มีนาคม 2557. 
(ส านกัส ารวจดิน, 2557). กรมพฒันาท่ีดิน “ปุ๋ยและการใชปุ๋้ย” เวบ็ไซด ์http://oss101.ldd.go.th  

23 มีนาคม 2557. 
(อินทราณี สุขสมบูรณ์, 2536). ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ของประชาชนในเขตต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวดัแพร่. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
(อาคม  พรหมเสน, 2552). ศึกษาการยอมรับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพืน้ท่ีศูนย์พัฒนา 
 โครงการหลวงทุ่งหลวง อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
(อารี  วบิูลพงศ,์ 2537). วิธีเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมของเกษตรกร 
 ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
(อุทยัวรรณ ภู่เทศ, 2552). กระบวนการการจัดการความรู้ในการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ 
 สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกร บ้านหนองแอก ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวดั 
 นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
(อตัถ ์อจัฉริยมนตรี, 2556). แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรเพ่ือผลิตพืชผกัปลอดภัย 
 ของชุมชนเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 
(อจัฉรา รักยติุธรรม, 2551). “ประวติัศาสตร์สวนส้มในอ าเภอฝาง” เวบ็ไซด ์ 
 http://www.localtalk2004.com. 16 สิงหาคม 2551. 
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(Rogers, E., & Shoemaker, 1978). “Communication of innovations: A cross-cultural approach”,  
 New York: Free Press ,1978 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
         ชุดท่ี............. 

 
แบบสอบถามการยอมรับและการเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม 

ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
********************************************* 

ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเร่ือง “การยอมรับและการ
เปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่” ขอความกรุณาท่านตอบค าถามทุกข้อ ข้อมูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
อยา่งยิง่ 
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอนคือ 

2.1 ตอนท่ี 1 ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม 
2.2 ตอนท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์
2.3 ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ย
อินทรียข์องเกษตรกร 
2.4.ตอนท่ี 4 ปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 

 
ตอนที ่1 ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกจิ และสังคม 
ช่ือเกษตรกร ................................................นามสกุล........................................................................ 
ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี............หมู่ท่ี ...........ต  าบล.................อ  าเภอ....................จงัหวดั.................................
หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 

ค าแนะน า กาเคร่ืองหมาย     x   ลงใน  □ หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 

1.1 เพศ    □ ชาย   □ หญิง 
 

1.2 อาย ุ   □ ต ่ากวา่ 30 ปี  □ 30-40 ปี   □41-50 ปี   □51-60 ปี   □60 ข้ึนไป 
 

1.3 จ  านวนสมาชิกในครอบครัว   □ 1-2 คน  □ 3-4  คน   □  5-6  คน   □ มากกวา่ 6 คน 
 



 

86 

1.4 ระดบัการศึกษาสูงสุด  

□ไม่ไดรั้บการศึกษา   □ ประถมศึกษา ปี ท่ี 4 

□ ประถมศึกษา ปี ท่ี 6   □ มธัยมศึกษา ปี ท่ี 3 

□ มธัยมศึกษา ปี ท่ี 6 หรือ ปวช.  □ ระดบัอนุปริญญา 
□ ระดบั ป.ตรี   □ ระดบัสูงกวา่ ป. ตรี 
 

1.3 รายไดร้วมทั้งหมดของครัวเรือนต่อปี(บาท) 

□ 10,000-50,000 □ 50,001-100,000 □ 100,001-150,000  

□ 150,001-200,000 □ 200,001-250,000 □ 250,001-300,000 

□ 300001-350,000 □ 350,001-400,000 □ 400,001-450,000 

□ 450,001-500,000 □ มากกวา่ 500,000 
 

1.4 พื้นท่ีถือครองในการท าการเกษตร  

□ 1-5 ไร่   □ 6-10 ไร่   □ 11-15 ไร่  □ 16-20 ไร่   

□ 21-25 ไร่   □26-30 ไร่   □ มากกวา่ 30  
 

1.5 พื้นท่ีปลูกส้ม  

□ 1-5 ไร่ □ 6-10 ไร่ □ 11-15 ไร่ □ 16-20 ไร่ □ 21-25 ไร่ 
 

1.6 ผลผลิตส้มต่อปี(กิโลกรัม) 

□ 0-1,000  □ 1,001-2,000 □ 2,001-3,000 □ 3,001-4,000 □ 4,001-5,000 

□ 5,001-6,000 □ 6,001-7,000 □ 7,001-8,000 □ 8,001-9,000 □ 9,001-10,000 

□ มากกวา่ 10,000 
 

1.7 ตน้ทุนการผลิตส้ม (บาท) 

□ 10,000-20,000     □ 20,001-30,000     □ 30,001-40,000       □ 40,001-50,000 

□ 50,001-60,000     □ 60,001-70,000     □ 70,001-80,000 □ 80,001-90,000 

□ 90,001-100,000   □ มากกวา่ 100,000 
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1.8 ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการผลิตส้ม (กิโลกรัม) 

□ 0-500 □ 501-1,000  □ 1,001-1,500  □ 1,501-2,000 

□ 2,001-2,500 □ 2,501-3,000  □ 3,001-3,500  □ 3,501-4,000 

□ 4,001-4,500 □ 4,501-5,000  □ มากกวา่ 5,000 
 

1.9 ปริมาณปุ๋ยอินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตส้ม (กิโลกรัม) 

□ 0-500 □ 501-1,000  □ 1,001-1,500  □ 1,501-2,000 

□ 2,001-2,500 □ 2,501-3,000  □ 3,001-3,500  □ 3,501-4,000 

□ 4,001-4,500 □ 4,501-5,000  □ มากกวา่ 5,000 
 

1.10 ประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรีย ์(ปี) 

 □ ไม่มีประสบการณ์      □ 1 - 5 □ 6 - 10 □ 11-15 □ 16- 20 
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ตอน 2 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัปุ๋ยอนิทรีย์ 

ค าช้ีแจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย    ∕  ท่ีถูกตอ้งตามความเขา้ใจมากท่ีสุด 

ค าถาม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
2.1 องคป์ระกอบท่ีส าคญัของดินคือ อินทรียวตัถุ ซ่ึงดินส าหรับการเพาะปลูก
ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีอินทรียวตัถุต ่า 

  

2.2 ปุ๋ย ตาม พระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ.2518  หมายถึง สารอินทรียห์รือ 
อนินทรีย ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือท าข้ึนก็ตาม ส าหรับใชเ้ป็นอาหาร
แก่พืชไดไ้ม่วา่โดยวธีิใดหรือท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีของดิน เพื่อ
บ ารุงความเติบโตแก่พืช 

  

2.3 ปุ๋ย โดยทัว่ไปจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยชีวภาพ   
2.4 ปุ๋ยอินทรียคื์อปุ๋ยท่ีไดม้าจากวสัดุอินทรียท่ี์ผลิตดว้ยกรรมวธีิ ท าใหช้ื้น สับ 
บด หมกั หรือวธีิการอ่ืนๆ 

  

2.5 ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากสารอนินทรีย ์ หรือสารอินทรียส์ังเคราะห์   
2.6 ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์มีชีวติ ท่ีสามารถสร้างธาตุ 
อาหาร หรือช่วยใหธ้าตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์กบัพืช 

  

2.7  วสัดุอินทรีย ์คือช้ินส่วนของพืช  ส่ิงขบัถ่ายของสัตวเ์ล้ียง   
2.8 ปุ๋ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยคอก   
2.9  ปุ๋ยหมกั   เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากการน าช้ินส่วนของพืช มาหมกั เพื่อให้
ผา่นกระบวนการยอ่ยสลาย 

  

2.10 เม่ือพืชถูกหมกัใหย้อ่ยสลาย เสร็จสมบูรณ์จะมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั
อินทรียว์ตัถุในดิน มีความคงตวั มีสีน ้าตาล-ด า ไม่มีกล่ินเหมน็เน่า 

  

2.11 กระบวนการเป็นปุ๋ยหมกัส่วนใหญ่เกิดข้ึนภายใตส้ภาพมีอากาศ และมี
ความช้ืน โดยมีจุลินทรียเ์ป็นตวัการท่ีก่อให้เกิดการยอ่ยสลาย 

  

2.12 วสัดุในการท าปุ๋ยหมกัท่ีสลายตวัชา้ เช่น ซงัขา้วโพด กากออ้ย และฟางขา้ว   
2.13 วสัดุในการท าปุ๋ยหมกัท่ีสลายตวัเร็ว เช่น ตน้ ใบขา้วโพด  ตน้พืชตระกลูถัว่ 
และวชัพืชต่างๆ 

  

2.14  ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดม้าจากส่ิงขบัถ่ายของสัตวเ์ล้ียง เช่น โค กระบือ 
สุกร ฯลฯ อาจจะใชใ้นรูปปุ๋ยคอกแบบสด แบบแหง้ หรือน าไปหมกั 
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ค าถาม ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

2.15 ปุ๋ยมูลสัตว(์ปุ๋ยคอก)เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์มีธาตุอาหารสูง สามารถใชท้ดแทน
ปุ๋ยเคมีได ้

  

2.16 ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากการปลูกพืชบ ารุงดินซ่ึงไดแ้ก่ พืชตระกลู
ถัว่ต่าง ๆ แลว้ท าการไถกลบเม่ือพืชเจริญเติบโตมากท่ีสุด 

  

2.17 อตัราการใชปุ๋้ยอินทรียข้ึ์นอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น ดินทราย 
ใชม้ากกวา่ดินเหนียว  และข้ึนกบัชนิดของพืช เช่น พืชผกัใชม้ากกวา่ไมผ้ล 

  

 
ตอนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับและการเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกร 

ค าช้ีแจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย    ∕  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

รายการค าถาม ระดับความส าคัญ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.ทศันคติต่อปุ๋ยอนิทรีย์ 
1.1 ปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ในการปรับปรุงสมบติัทาง
กายภาพของดินเป็นตน้วา่ ท าใหดิ้นโปร่ง ร่วนซุย 

  
   

1.2 ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นส่ิงจ าเป็นและมีประโยชน์ในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินและช่วยเพิ่มธาตุอาหารใหก้บัพืชท่ี
ปลูก 

  
   

1.3 ปุ๋ยอินทรียจ์ะมีราคาถูกกวา่ปุ๋ยเคมีเม่ือมีการใช้
ระยะยาว 

  
   

1.4 วธีิการใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ม่ยุง่ยาก ใชว้ธีิการ
เช่นเดียวกนักบัปุ๋ยเคมี 

  
   

1.5 การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหมี้วชัพืชเพิ่มข้ึน      
1.6 ตน้ส้มมีความตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช
เพิ่มข้ึน 

  
   

1.7 ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปุ๋ยท่ีมีจุลินทรียแ์ละสารอินทรียต์่างๆ มาก
ท่ีสุด 

     

1.8 หากมีการใชปุ๋้ยอินทรียทุ์กปี จะท าใหดิ้นมีความ
อุดมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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รายการค าถาม ระดับความส าคัญ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2. ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 
2.1  การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหล้ดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี
ลงไดม้าก 

  
   

2.2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ยุง่ยากและใชเ้วลานาน      
2.3 การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน      
2.4 การใชปุ๋้ยอินทรียท์  าใหล้ดตน้ทุนการผลิตได้      
3.วสัดุทีใ่ช้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์      
3.1 วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียส์ามารถหาไดไ้ดต้าม
ทอ้งถ่ิน ตามไร่นาทัว่ไป  

  
   

3.2 วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยหมกัตอ้งใช้
ปริมาณมาก 

  
   

3.3 วสัดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์ราคาแพง      
3.4 การจดัเตรียมวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์
หลายขั้นตอน 

  
   

4.นโยบายและการสนับสนุนของรัฐ 
4.1โครงการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นแรง
กระตุน้ใหใ้ชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึน 

  
   

4.2 ท่านใชปุ๋้ยอินทรีย ์เพราะไดรั้บค าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ีราชการ อยา่งต่อเน่ือง 

  
   

4.3 การส่งเสริมใหมี้กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นชุมชน
ช่วยใหส้ะดวกในการใชปุ๋้ยอินทรียม์ากข้ึน 

  
   

4.4 การสนบัสนุนเงินทุนในการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

     

4.5 การอบรมใหค้วามรู้การผลิตและการใชปุ๋้ย
อินทรีย ์และการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย  ์

     

4.6 การใหสิ้นเช่ือเกษตรกร      
4.7 นโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของรัฐ      
4.8 แนวพระราชด าริเกษตรพอเพียง      
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รายการค าถาม ระดับความส าคัญ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5. ความต้องการของตลาด 
5.1 ท่านใชปุ๋้ยอินทรีย ์เพราะผูบ้ริโภคตอ้งการ
บริโภคผลผลิตปลอดสารพิษ 

     

5.2 ตลาดสินคา้เกษตรอินทรียมี์นอ้ย      
5.3 การขายผลผลิตเกษตรอินทรียท์  าไดย้าก      
5.4 ผลผลิตเกษตรอินทรียมี์ราคาสูงกวา่ผลผลิตทัว่ไป      
5.5 กระแสความต่ืนตวัดา้นสุขภาพของผูบ้ริโภค      
5.6 กระแสความต่ืนตวัดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ของผูบ้ริโภค 

     

5.7 โอกาสการขยายตลาดต่างประเทศ      
 
ตอนที ่4 ปัญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกร  
  
4.1 ในการผลิตปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยอินทรีย ์ชนิดอ่ืนๆท่านมีปัญหาอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4.2 ในการใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยอินทรีย ์ชนิดอ่ืนๆท่านมีปัญหาอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ 
 

         ชุดท่ี............. 
แบบสัมภาษณ์การยอมรับและการเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม 

ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
********************************************* 

ค าช้ีแจง  1. แบบสัมภาษณ์น้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การยอมรับและ
การเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกรผูป้ลูกส้มต าบลแม่งอน อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่” ขอความกรุณาท่านตอบค าถามทุกขอ้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
อยา่งยิง่ 
2. แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 4 ตอนคือ 

2.1 ตอนท่ี 1 ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล  
2.2 ตอนท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร 
2.3 ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ย
อินทรียข์องเกษตรกร 
2.4. ตอนท่ี 4 ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

 
ตอนที ่1 ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล  
ช่ือ ...............................................................นามสกุล......................................................................... 
ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี............หมู่ท่ี ...........ต  าบล.................อ  าเภอ....................จงัหวดั.................................
หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
ค าแนะน า กาเคร่ืองหมาย     x   ลงใน  □ หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 
1.1 เพศ    □ ชาย   □ หญิง 
 
1.2 อาย.ุ............. ปี 
 
1.3 ประสบการท างานดา้นการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรีย…์…………… ปี 
 
1.4 ต าแหน่งหนา้ท่ี.............................................................................................................................. 
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1.5 ระดบัการศึกษาสูงสุด (กาเคร่ืองหมาย   x    ลงใน □) ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้ 
□ไม่ไดรั้บการศึกษา   □ ประถมศึกษา ปี ท่ี 4 
□ ประถมศึกษา ปี ท่ี 6   □ มธัยมศึกษา ปี ท่ี 3 
□ มธัยมศึกษา ปี ท่ี 6 หรือ ปวช.  □ ระดบัอนุปริญญา 
□ ระดบั ป.ตรี   □ ระดบัสูงกวา่ ป. ตรี 

 
ตอน 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกร 
ท่านคิดวา่เกษตรกรผูป้ลูกส้มในต าบลแม่งอนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรียห์รือไม่/อยา่งไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
ตอนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับและการเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ของเกษตรกร 
จากประสบการณ์ในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีท่ีมีผลต่อการยอมรับและการ
เปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกร มีอะไรบา้ง 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
ตอนที ่4 ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
  
4.1 การส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียมี์ปัญหาหรือขอ้จ ากดัใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.2 การส่งเสริมการให้เกษตรใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ-นามสกุล   นางสาวกนกอร  สุนทรสัตถาพร 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   18 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 
ประวตัิการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2542  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์  

ปี พ.ศ. 2547-2558 นกัวชิาการเกษตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่งอน  
ปัจจุบนั   หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่งอน  

 
 

 


