
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาเร่ือง  การยอมรับการปลูกขาวอินทรียโดยใชขาวกลองพันธุหอมแดงของ 

เกษตรกรในอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  มีผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี  1  เปนขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร 

สวนท่ี  2 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอเง่ือนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย : กรณีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย ในดาน 

2.1 การปฏิบัติในแปลง   
2.2 การปองกันการปนเปอน   
2.3 การใชปจจัยการผลิต และ 
2.4 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

สวนท่ี  3  ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาว
กลองเปนเมล็ดพันธุ  ในดานปจจัยตางๆ ไดแก 
                          3.1  ปจจัยทางสังคม   
                          3.2  ปจจัยทางเศรษฐกิจ   
                          3.3  ปจจัยทางกายภาพ   
                          3.4  ปจจัยทางชีวภาพ 
                          3.5  ปจจัยทางการผลิต 

สวนท่ี  4  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับในการผลิตขาว
หอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ไดแก  ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางเศรษฐกจิ  ปจจยั
ทางกายภาพ  ปจจัยทางชีวภาพ และปจจัยทางการผลิต โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน 
(Analysis of  Varience : ANOVA) ใชคาสถิติ  F-test  และเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยวิธี
ของ Scheffes’ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   
 

สวนท่ี  5 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการผลิต  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตขาวหอมแดง
อินทรียของเกษตรกร  ไดแก  จํานวนไรท่ีปลูก   ลักษณะทางกายภาพ (ดิน แหลงน้ํา ) ผลิตท่ีไดจาก
การเก็บเกี่ยว  ชองทางการจําหนาย  ตนทุนการผลิต  องคความรู ปญหาเร่ืองโรคและแมลงศัตรูพืช  
ขอเสนอแนะ 
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สวนท่ี  1  ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  ดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  เปนการวิเคราะหลักษณะขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  

ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ มีผลการวิเคราะหดังนี้ 
ตารางท่ี 1.1  เพศ                   N=100 

เพศ จํานวน(คน)  รอยละ 
ชาย 70 70.00 
หญิง 30 30.00 
รวม 100 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.2  มีผูตอบแบบสัมภาษณ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีเพศชายจาํนวน 

70 คน คิดเปนรอยละ 70.00  และเพศหญิงจํานวน 30  คน คิดเปนรอยละ 30.00  ท้ังนี้เนื่องจาก
หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนผูชาย และเปนผูรวมโครงการ 

  
ตารางท่ี 1.2  อาย ุ                            N=100 

ชวงอายุ (ป) จํานวน (คน)  รอยละ 
22 – 31 ป 7 7.00 
32 – 41 ป 18 18.00 
42 – 51 ป 42 42.00 

มากกวา 52  ป ข้ึนไป 33 33.00 
รวม 100 100.00 

             อายุตํ่าสุด 22 ป     อายุสูงสุด 60 ป 
             อายุเฉล่ีย 46.01 ป  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   8.57 
 
 จากตารางท่ี 1.2  เกษตรกรมีอายุระหวาง 42 – 51 ป มากที่สุด จํานวน 42  คน คิดเปนรอย
ละ 42.00 รองลงมาคือ  อายุมากกวา 52  ป ข้ึนไป จํานวน  33  คน คิดเปนรอยละ 33.00 และอายุ
ระหวาง  22 – 31 ปนอยท่ีสุด  มีจํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ 7.00 โดยเกษตรกรมีอายุตํ่าสุด     22  
ป  สูงสุด  60  ป และเฉล่ีย  46.01  ป 
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ตารางท่ี 1.3  ระดับการศึกษา              N=100 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน)  รอยละ 

ตํ่ากวาหรือเทากับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 37 37.00 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 30 30.00 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 11 11.00 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 3 3.00 
ปริญญาตรี 19 19.00 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางท่ี 1.3  เกษตรกรรอยละ 37.00  มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มากท่ีสุด 
จํานวน 37 คน รองลงมาคือ ระดับการศึกษาชั้นประถมมศึกษาปท่ี 6  มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอย
ละ 30.00  และมีเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)นอยท่ีสุด คือ มีจํานวน 
3 คน  คิดเปนรอยละ  3.00  
 
ตารางท่ี 1.4  สมาชิกในครัวเรือน               N=100 

สมาชิกในครัวเรือน จํานวน (คน)  รอยละ 
1 – 2 คน 6 6.00 
3 – 4 คน 57 57.00 
5 – 6 คน 34 34.00 

มากกวา 6 คน ข้ึนไป 3 3.00 
รวม 100 100.00 

             สมาชิกในครัวเรือนตํ่าสุด    1 คน    สมาชิกในครัวเรือนสูงสุด     7     คน 
 สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย   4.09 คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   1.21 
 

จากตารางท่ี 1.4   เกษตรกรท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมากม่ีสุดคือ จํานวนระหวาง    
3-4  คน  มีจํานวน 57  คน  คิดเปนรอยละ 57.00  รองลงมาคือ ผูท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ระหวาง 5-6  คน  มีจํานวน 34  คน  คิดเปนรอยละ  34.00  และมีเกษตรกรที่จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน นอยท่ีสุดคือ  มากกวา  6  คน ข้ึนไป  มีจํานวน 3  คน  คิดเปนรอยละ 3.00  โดยเกษตรกร
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตํ่าสุด  1 คน  สูงสุด  7  คน  และเฉล่ีย  4.09  คน 
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ตารางท่ี 1.5  การไดรับความรูทางดานการเกษตรอินทรีย            N=100 

แหลงการไดรับความรูทางดาน
การเกษตรอินทรีย 

จํานวน (คน)  
 

รอยละ 

การฝกอบรม 82 82.00 
เพื่อนบาน 8 8.00 
หนังสือพิมพ 5 5.00 
โทรทัศน 2 2.00 
วิทย ุ 3 3.00 
เอกสารส่ิงพิมพ 0 0.00 

รวม 100 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.5   เกษตรกรที่ไดรับความรูทางดานการเกษตรอินทรียโดยไดจากการ

ฝกอบรมมากท่ีสุด คือ จํานวน 82  คน  คิดเปนรอยละ  82.00  รองลงมาคือ จากเพื่อนบาน จํานวน    
8 คน คิดเปนรอยละ 8.00  และไดรับความรูจากโทรทัศน นอยสุด คือ จํานวน  2  คน คิดเปนรอยละ 
2.00 
 
ตารางท่ี 1.6  ความเปนผูนําในชุมชน             N=100 

ความเปนผูนําในชุมชน จํานวน (คน)  รอยละ 
ไมเปน 78 78.00 
เปน 
          ไดแก  อบต. ผูใหญบาน  
           ผูนํากลุมเกษตรกร ผูนํากลุม   
           สหกรณเกษตรกร   

22 22.00 

รวม 100 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.6   เกษตรกรรอยละ 78.00  ไมไดเปนผูนําในชุมชน  มีจํานวน 78  คน  และ

รอยละ 22.00  เปนผูนําในชุมชน ซ่ึงไดแก  อบต. ผูใหญบาน ผูนํากลุมเกษตรกร ผูนํากลุมสหกรณ
เกษตรกร  จํานวน  22  คน   
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ตารางท่ี 1.7  พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร              N=100 

จํานวนพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร(ไร) จํานวน (คน) รอยละ 
4 –  28 ไร 47 47.00 
29 –  53 ไร 35 35.00 
54 – 79 ไร 16 16.00 

มากกวา 80 ไร ข้ึนไป 2 2.00 
รวม 100 100.00 

             พื้นท่ีถือครองทางการเกษตรตํ่าสุด    4 ไร    พื้นท่ีถือครองทางการเกษตรสูงสุด  100  ไร 
พื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย   26.05  ไร   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   27.34 

 
จากตารางท่ี 1.7  เกษตรกรที่มีจํานวนพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรมากท่ีสุดคือ  มีพื้นท่ี

ระหวาง  4 –  28 ไร จํานวน 47  คน  คิดเปนรอยละ 47.00 รองลงมาคือ  ระหวาง 29 – 53ไร จํานวน 
35 คน  คิดเปนรอยละ  35.00   และมีเกษตรกร ท่ีมีจํานวนพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร นอยสุด คือ   
มากกวา 80ไร  ข้ึนไป  จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 2.00 โดยมีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรตํ่าสุด  
4 ไร   สูงสุด  100 ไร  และเฉล่ีย  26.05  ไร  

 
ตารางท่ี 1.8  การกูเงินทําการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย           N=100 

การกูเงินทําการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย จํานวน (คน)  รอยละ 
กู 86 86.00 

ไมกู 14 14.00 
รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี 1.8  รอยละ  86.00  ของเกษตรกรกูเงินเพื่อทําการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 

จํานวน 86  คน  และ เกษตรกรที่ไมไดกูเงิน  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  14.00 
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ตารางท่ี 1.9  ท่ีมาของแหลงเงินกูผลิตขาวหอมแดงอินทรีย              N=86 

แหลงเงินกู จํานวน (คน)  รอยละ 
กองทุนหมูบาน 0 0.00 
สหกรณการเกษตร 0 0.00 
ธกส. 84 85.71 
อ่ืน ๆ ไดแก  สหกรณสาธารณสุข   2 14.29 

รวม 86 100.00 
 
จากตารางท่ี 1.9  มีเกษตรกรที่กูเงินจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

(ธกส.) มากสุดคือ จํานวน 84  คน คิดเปนรอยละ 85.71  รองลงมาคือ  กูจากสหกรณสาธารณสุข 
จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  14.29 

 
ตารางท่ี 1.10   จํานวนหนี้สินของเกษตรกร             N=28 

จํานวนหนี้สินของเกษตรกร (บาท) จํานวน (คน)  รอยละ 
150,000 – 237,499 บาท 20 71.42 
237,500 – 324,999 บาท 5 17.85 
325,000 – 412,499 บาท 1 3.58 
มากกวา 412,500 บาทข้ึนไป 2 7.15 

รวม 28 100.00 

หนี้สินของเกษตกรตํ่าสุด 150,000  บาท         หนี้สินของเกษตกรสูงสุด   500,000 บาท 
หนี้สินของเกษตรเฉล่ีย  136,250     บาท         สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  106,150.00 
 
จากตารางท่ี 1.10  สวนใหญเกษตรกรไมยอมเปดเผยจํานวนหนี้สินของตนเอง และมีผูตอบ

แบบสัมภาษณจํานวน 28  คน ซ่ึงเกษตรกรที่มีหนี้สินมากสุด คือ จํานวนระหวาง 150,000 – 
237,499 บาท  มีจํานวน 20  คน  คิดเปนรอยละ  71.42  รองลงมาคือ มีหนี้สินระหวาง 237,500 – 
324,999 บาท จํานวน 5  คน คิดเปนรอยละ 17.85 และมีเกษตรกรที่มีหนี้สิน ระหวาง 325,000 – 
412,499 บาท นอยสุด  คือ จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 3.58 โดยเกษตรกรมีจํานวนหนี้  ตํ่าสุด  
150,000  บาท  สูงสุด 500,000 บาท  เฉล่ีย  136,250  บาท    
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ตารางท่ี 1.11  รายไดท่ีเปนเงินสดของผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 1 ป ท่ีผานมา           N=77 
รายไดท่ีเปนเงนิสดของผลผลิตทาง
การเกษตรในรอบ 1 ป ท่ีผานมา 

จํานวน (คน) 
 

รอยละ 

10,000 – 132,499  บาท 58 75.32 
132,500 – 254,999 บาท 8 10.38 
255,000 – 377,499 บาท 6 7.80 
มากกวา 377,500 บาทข้ึนไป 5 6.50 

รวม 77 100 
รายไดท่ีเปนเงินสดของผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 1 ป ท่ีผานมา  ตํ่าสุด  10,000      บาท 
รายไดท่ีเปนเงินสดของผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 1 ป ท่ีผานมา  สูงสุด  500,000   บาท 
รายไดท่ีเปนเงินสดของผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 1 ป ท่ีผานมา เฉล่ีย  99,415.58   บาท 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 83,233.55  
  
จากตารางท่ี 1.11  เกษตรกรมีรายไดท่ีเปนเงินสดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 

1 ป ท่ีผานมา  มากท่ีสุด คือ จํานวนระหวาง 10,000 – 132,499  บาท มี  58  คน  คิดเปนรอยละ 
75.32  รองลงมาคือ  มีรายได ระหวาง  132,500 – 254,999 บาท จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ  10.38 
และมีเกษตรกรมีรายไดท่ีเปนเงินสดของผลผลิตทางการเกษตรในรอบ 1 ป ท่ีผานมา  นอยสุดคือ  
มากกวา 377,500 บาทข้ึนไป มี  5  คน  คิดเปนรอยละ  6.50 โดยเกษตรกรมีรายได  ตํ่าสุด 10,000  
บาท  สูงสุด  500,000   บาท  เฉล่ีย  99,415.58   บาท 
 
ตารางท่ี 1.12  รายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือการทําการเกษตร   N=42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายไดท่ีเปนเงนิสดนอกเหนอืการทํา
การเกษตร (บาท) 

จํานวน (คน) 
 

รอยละ 

5,000 – 93,749       บาท 24 57.15 
93,750 – 182,499   บาท 14 33.33 
182,500   – 271,249 บาท 1 2.38 
มากกวา 271,250 บาท ข้ึนไป 3 7.14 

รวม 42 100.00 
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รายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือจากการทําเกษตร ตํ่าสุด   5,000          บาท 
รายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือจากการทําเกษตร สูงสุด  360,000      บาท 
รายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือจากการทําเกษตร เฉล่ีย    69,690.48   บาท 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   90,175.30 
 
จากตารางท่ี 1.12  ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญไมแสดงความคิดเห็น   ซ่ึงมีเกษตรกรรอย

ละ  57.15  มีรายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือจากการทําการเกษตร มากสุด คือ  มีรายไดระหวาง   
5,000 – 93,749    บาท  จํานวน  24   คน คิดเปนรอยละ  57.15  รองลงมาคือ มีรายไดระหวาง 
93,750 – 182,499   บาทจํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ  33.33  และรายไดระหวาง 182,500   – 
271,249 บาทนอยสุด  มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 โดยเกษตรกรมีรายไดท่ีเปนเงินสด
นอกเหนือจากการทําเกษตร ตํ่าสุด  5,000   บาท  สูงสุด  360,000  บาท   เฉล่ีย   69,690.48    บาท   
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สวนท่ี  2  ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีผลตอเง่ือนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย : กรณีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการวิเคราะหความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีผลตอ
เง่ือนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย : กรณีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย ในประเด็น  
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับ   การปฏิบัติในแปลง   การปองกันการปนเปอน  การใชปจจัยการผลิตและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยแปลงระดับของความคิดเห็นเปน  5  ระดับ คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง     
เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง มีผลการวิเคราะหดังนี้ 
ตารางท่ี 2.1  ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีผลตอเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
: กรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 
 

เง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียกรณีการ
ปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

การปฏิบัติในแปลงกรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย 
1. แปลงเกษตรทุกแปลงจะตองทําในระบบเกษตรอินทรีย  

ยกเวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรอินทรียเปนป
แรกอนุญาตใหผลิตเปนเกษตรอินทรียบางแปลงได แต
ปตอไปจะตองทําเกษตรอินทรียทุกแปลง หรือในกรณี
พิเศษที่โครงการเกษตรอินทรียอาจมีขอยกเวนใหกับ
เกษตรกร 

2. ไรหรือฟารมจะตองปลอดสารเคมีอยางสิ้นเชิงรวมถึง
ยาฆาแมลงที่ทํามาจากสมุนไพรที่มีสวนผสมของ
สารเคมียกเวนสมุนไพรทีทําขึ้นมาเองโดยไมใช
สารเคมี 

3. หามตัดปาไมที่สาธารณะและบุกรุกปาใหมเพ่ือทํา
เกษตรอินทรีย 

4. ใหปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมในแปลงหรือใหปลูกพืช
หลากหลายชนิดในแปลงและพืชน้ันตอไมมีสารเคมี
หรือยาฆาแมลง 

5. หามเผาทําลายตอซังในกรณีนาขาวอินทรียทุกแปลงไม
วากรณีใดก็ตาม 

 

4.17 
3.72 

 
 
 
 
 

4.48 
 
 
 

3.96 
 

4.40 
 
 

4.40 
 

0.590 
1.155 

 
 
 
 
 

0.717 
 
 
 

1.230 
 

0.696 
 
 

0.888 
 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

 
 
 
 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 
 

เห็นดวย 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

 
เห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตารางท่ี 2.1     (ตอ) 

 
 
 
 

เง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียกรณีการ
ปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

การปฏิบัติในแปลงกรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย (ตอ) 
6. พืชลมลุกมีระยะปรับเล่ือนขั้นตํ่า 12 เดือน ตองเก็บเก่ียว

หลังจากพันระยะปรับเปล่ียน  จึงถือวาเปนพืชอินทรีย 
7. พืชยืนตนหรือไมยืนตนมีระยะปรับเปล่ียนขั้นตํ่า 18 

เดือน ตองเก็บเก่ียวหลังจากพนระยะปรับเปล่ียนจึงถือ
วาเปนพืชอินทรีย 

8. หามเกษตรกรใสปุย เคมียาฆาหญาหรือคลุมหญา
ฮอรโมนสังเคราะหทุกชนิด 

9. ใหใชปุยอินทรียอยางผสมผสานระหวางปุยหมัก ปุย
คอก  และปุยพืชสด 

 
3.97 

 
3.87 

 
 

4.44 
 

4.32 
 

 
0.979 

 
1.031 

 
 

0.957 
 

0.723 
 

 
เห็นดวย 

 
เห็นดวย 

 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

การปองกันการปนเปอน 
1.    พืชในแปลงเคมีจะตองเปนพืชคนละชนิด หรือคนละ  
       รุน  กับแปลงเกษตรอินทรีย 
2.   แปลงเกษตรอินทรียตองแยกจากแปลงเคมีใหชัดเจน      
      และอยูหางกันไมตํ่ากวา  1 เมตร 
3.   ถาแปลงขางเคียงฉีดพนสารเคมีแปลงเกษตรอินทรีย  
      ตองมีแนวกันลม โดยปลูกพืชที่มีความสูงกวาพืชเคมี  
      แปลงขางเคียง และตองไมใชพืชชนิดเดียวกันกับที่ขอ   
       การรับรองโดยพืชแนวกันลมไมถือวาเปนพืชอินทรีย 
4.   แปลงเกษตรอินทรียตองมีแนวกันชนเพ่ือปองกันการ  
      ปนเปอนทางนํ้า คือ คันดิน คูดิน รองนํ้า  หรือแนวไม  
      พุมเพ่ือกรองสารเคมี 
5.   หามใชเครื่องมือการเกษตรปะปน เชน ถังฉีดยาเคมี ไป  
      ฉีดยาสกัดสมุนไพรในแปลงอินทรีย 
6.   หามนําผลผลิตของญาติ/ เพ่ือนบานมาปะปนดวยและ 

  ตองแยกแยะการจัดการผลผลิตอินทรียเคมีใหชัดเจน   
  หามกองใกลกัน 

 

 
4.20 
3.95 

 
4.22 

 
4.22 

 
 
 

4.37 
 
 

4.02 
 

4.15 

 
0.694 
1.095 

 
0.980 

 
0.894 

 
 
 

0.720 
 
 

1.197 
 

1.175 
 

 
เห็นดวย 
เห็นดวย 

 
เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 

เห็นดวย 
 

เห็นดวย 
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ตารางท่ี 2.1     (ตอ) 

เง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียกรณีการ
ปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

การปองกันการปนเปอน  (ตอ) 
7.   สมาชิกตองมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของ  
      หนาดิน 
8.   หามใชสารเคมีฉีดพนในโรงเก็บผลผลิต 

 
4.34 

 
4.32 

 
0.879 

 
1.014 

 
เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
เห็นดวยอยางยิ่ง 

การใชปจจัยการผลิต 
1.  เกษตรกรจะตองบันทึกปจจัยการผลิต/วัตถุดิบแหลงที่มา 
     ที่นํามาใชในแปลงเกษตรอินทรียและปริมาณผลผลิตที่
ไดจากการผลิตในระบบเกษตรอินทรียทุกครั้ง 

2.  หามใชพืชที่มีการดัดแปลงตัดแตงพันธุกรรม หรือพืชที่  
     เรียกวา จี เอ็ม โอ (GMO) ใชในแปลงอินทรีย 
3. ใชเมล็ดพันธุหรือก่ิงพันธุที่เปนเกษตรอินทรียและเปน  
    ชนิดที่โครงการฯ จัดหาใหเทาน้ันยกเวนในกรณีที่เมล็ด  
    พันธุหรือก่ิงพันธุเกษตรอินทรียมีไมเพียงพอแตตอง  
    ไดรับการอนุญาตจากโครงการฯ 
4 .  การใชปจจัยการผลิตอื่นๆ  สมาชิกตองแจงใหทาง
โครงการฯ ทราบกอนเพ่ือตรวจสอบและอนุมัติกอนการ
ใช 

5. ใหใชสารสมุนไพรในการปองกันกําจัดศัตรูพืชไดเชน
สะเดา ขา ตะไครหอม ฯลฯ 

6. หามนําเมล็ดพันธุเกษตรอินทรียคลุกสารเคมี กําจัดแลง
ศัตรูพืช หรือนําก่ิงพันธุแชในฮอรโมนสังเคราะห 

7. หามใชปุยหมักจากเทศบาลและไมใหใชปุยที่มียี่หอทาง
การคากอนที่ไดรับอนุญาตจากโครงการฯ 

8. หามใชอุจาระของคนมาเปนปุย 
9. หามใชขี้ไกจากฟารมที่เปนกรงตับนํามาเปนปุยแตสามารถ
นําขี้ไกพ้ืนบานหรือขี้ไกจากฟารมที่เล้ียงแบบฝูงปลอย(ไก
เน้ือ) มาเปนปุยได 

10. หามใชฮอรโมนสังเคราะหเรงการเจริญเติบโต 
11. สมาชิกทุกคนควรผลิตปุยหมัก/นํ้าหมักชีวภาพไวใชเอง
เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 
4.29 
4.36 

 
 

4.31 
 

4.40 
 
 
 

4.32 
 
 

4.55 
 

4.42 
 

4.10 
 

4.13 
3.97 

 
 

4.15 
4.52 

 

 
0.572 
0.732 

 
 

0.861 
 

0.791 
 
 
 

0.764 
 
 

0.642 
 

0.934 
 

1.115 
 

1.261 
1.105 

 
 

1.048 
0.689 

 

 
เห็นดวยอยางย่ิง 
เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

 
    

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

เห็นดวย 
 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

 
 

เห็นดวย 
เห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตารางท่ี 2.1     (ตอ) 

หมายเหตุ :  การแปลผล     คาเฉล่ียระหวาง  1.00-1.80  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิง่ 
                                            คาเฉล่ียระหวาง  1.81-2.60  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
                                            คาเฉล่ียระหวาง  2.61-3.40  หมายถึง  ไมแนใจ 

   คาเฉล่ียระหวาง  3.41-4.20  หมายถึง  เหน็ดวย 
   คาเฉล่ียระหวาง   4.21-5.00   หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียกรณี
การปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
1.  ถุงกระสอบหรือภาชนะที่นํามาใสผลผลิตเกษตร
อินทรี ย จ ะต อง เปน ถุ งกระสอบ  ภาชนะที่ ท า ง
โครงการฯ จัดหาใหเทาน้ัน 

2.  หามใชถุงกระสอบปุยเคมีบรรจุผลผลิตเกษตรอินทรีย
โดยเด็ดขาด 

3. ถุงกระสอบหรือภาชนะท่ีนํามาใสผลผลิตเกษตร
อินทรียจะตองระบุช่ือผูผลิต รหัส สมาชิก สถานะ
ผลผลิต 

4. ในกรณีขาวอินทรียการนวดขาวเปลือกจะตองแยก
ผลผลิตกระสอบแรกออกจากผลผลิตทั้งหมดและ
ผลผลิตกระสอบแรกไมถือวาเปนผลผลิตอินทรียและ
หามขายเขาโครงการฯ เ พ่ือปองกันการปนเปอน
ผลผลิตเคมีจากเครื่องนวดขาวหรือเครื่องโม 

5. ผลผลิตในแปลงเกษตรอินทรียกับแปลงเกษตรทั่วไป
จะตองจัดแยกผลผลิตอยางชัดเจน และหากโครงการฯ
ตรวจสอบภายหลัง โครงการฯมีบทลงโทษการเปน
สมาชิก เกษตรอินทรียไดทันที 

 

4.42 
4.50 

 
 

4.38 
 

4.40 
 
 

4.38 
 
 
 

 
4.46 

 

0.695 
0.772 

 
 

0.993 
 

0.791 
 
 

0.736 
 
 
 
 

0.797 
 

เห็นดวยอยางย่ิง 
เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 
 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
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จากตารางท่ี  2.1  ผลการวิจัย   พบวา  ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีผลตอเง่ือนไขวิธีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียกรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกร  ประกอบไป
ดวย 4  เง่ือนไข  ไดแก  เง่ือนไขดานการปฏิบัติในแปลงกรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย   การปองกัน
การปนเปอน   การใชปจจัยการผลิต และ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
   

1.  ดานการปฏิบัติในแปลงกรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย    
จากท้ังหมด  9  ประเด็น  ในเงื่อนไข วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย

กรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย   พบวา  เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวย มีคาเฉล่ียรวม 
เทากับ  4.17  

 มี  5  ประเด็น  ท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวยอยางยิ่ง  สามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1) ไรหรือฟารมจะตองปลอดสารเคมีอยาง
ส้ินเชิงรวมถึงยาฆาแมลงท่ีทํามาจากสมุนไพรที่มีสวนผสมของสารเคมียกเวนสมุนไพรทีทําข้ึนมา
เองโดยไมใชสารเคมี   2)  หามเกษตรกรใสปุยเคมียาฆาหญาหรือคลุมหญาฮอรโมนสังเคราะหทุก
ชนิด   3)  ใหปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมในแปลงหรือใหปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงและพืชนั้น
ตอไมมีสารเคมีหรือยาฆาแมลง  4) หามเผาทําลายตอซังในกรณีนาขาวอินทรียทุกแปลงไมวากรณี
ใดก็ตาม   5)  ใหใชปุยอินทรียอยางผสมผสานระหวางปุยหมัก ปุยคอก  และปุยพืชสด  และ มี  4 
ประเด็น  ท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวย  สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไป
หานอย  ไดดังนี้   6)  พืชลมลุกมีระยะปรับเล่ือนข้ันตํ่า 12 เดือน ตองเก็บเกี่ยวหลังจากพันระยะ
ปรับเปล่ียน  จึงถือวาเปนพืชอินทรีย   7)  พืชยืนตนหรือไมยืนตนมีระยะปรับเปล่ียนข้ันตํ่า 18 เดือน 
ตองเก็บเกี่ยวหลังจากพนระยะปรับเปล่ียนจึงถือวาเปนพืชอินทรีย   8) หามตัดปาไมท่ีสาธารณะและ
บุกรุกปาใหมเพื่อทําเกษตรอินทรีย   9) แปลงเกษตรทุกแปลงจะตองทําในระบบเกษตรอินทรีย  
ยกเวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรอินทรียเปนปแรกอนุญาตใหผลิตเปนเกษตรอินทรียบาง
แปลงได แตปตอไปจะตองทําเกษตรอินทรียทุกแปลง หรือในกรณีพิเศษท่ีโครงการเกษตรอินทรีย
อาจมีขอยกเวนใหกับเกษตรกร  โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.48  4.44  4.40  4.40  4.32  3.97 3.96  3.87  

และ 3.72  ตามลําดับ 
 

2.  การปองกันการปนเปอน    
จากท้ังหมด  8  ประเด็น  เง่ือนไข วิธีการปฏิบัติเร่ืองการปองกันการปนเปอน  

พบวา  เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวย  โดยมีคาเฉล่ียรวม เทากับ  4.20   
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มี  5  ประเด็น  ท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวยอยางยิ่ง  สามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1)  แปลงเกษตรอินทรียตองมีแนวกันชนเพื่อ
ปองกันการปนเปอนทางน้ํา คือ คันดิน คูดิน รองน้ํา  หรือแนวไมพุมเพื่อกรองสารเคมี   2)  สมาชิก
ตองมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน  3) หามใชสารเคมีฉีดพนในโรงเก็บผลผลิต 
4)  แปลงเกษตรอินทรียตองแยกจากแปลงเคมีใหชัดเจน และอยูหางกันไมตํ่ากวา  1 เมตร  และ  ถา
แปลงขางเคียงฉีดพนสารเคมีแปลงเกษตรอินทรียตองมีแนวกันลม โดยปลูกพืชท่ีมีความสูงกวาพืช
เคมีแปลงขางเคียง และตองไมใชพืชชนิดเดียวกันกับท่ีขอการรับรองโดยพืชแนวกันลมไมถือวาเปน
พืชอินทรีย   5) หามนําผลผลิตของญาติ/ เพื่อนบานมาปะปนดวยและตองแยกแยะการจัดการ
ผลผลิตอินทรียเคมีใหชัดเจนหามกองใกลกัน และมี  3 ประเด็น   ท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นใน
ระดับ  เห็นดวย  เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้ 6) หามใชเคร่ืองมือการเกษตร
ปะปน เชน ถังฉีดยาเคมี ไปฉีดยาสกัดสมุนไพรในแปลงอินทรีย  และ 7) พืชในแปลงเคมีจะตอง
เปนพืชคนละชนิด หรือคนละรุน  กับแปลงเกษตรอินทรีย  โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ  4.37  4.34  4.32  
4.22  4.22  4.15 4.02 และ3.95  ตามลําดับ   

 
3.  การใชปจจัยการผลิต   

จากท้ังหมด  11  ประเด็น เง่ือนไขวิธีการปฏิบัติ เร่ืองการใชปจจัยการผลิต  พบวา 
เกษตรกร มีความคิดเห็นอยูในระดับสูงมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม เทากับ  4.29   

มี  7  ประเด็น  ท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวยอยางยิ่ง  สามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1) ใหใชสารสมุนไพรในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชไดเชน สะเดา ขา ตะไครหอม ฯลฯ  2) สมาชิกทุกคนควรผลิตปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพไวใช
เองเพื่อลดตนทุนการผลิต 3) หามนําเมล็ดพันธุเกษตรอินทรียคลุกสารเคมี กําจัดแลงศัตรูพืช หรือนาํ
กิ่งพันธุแชในฮอรโมนสังเคราะห  4) ใชเมล็ดพันธุหรือกิ่งพันธุท่ีเปนเกษตรอินทรียและเปนชนิดท่ี
โครงการฯ จัดหาใหเทานั้นยกเวนในกรณีท่ีเมล็ดพันธุหรือกิ่งพันธุเกษตรอินทรียมีไมเพียงพอแต
ตองไดรับการอนุญาตจากโครงการฯ  5)  เกษตรกรจะตองบันทึกปจจัยการผลิต/วัตถุดิบแหลงท่ีมาท่ี
นํามาใชในแปลงเกษตรอินทรียและปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการผลิตในระบบเกษตรอินทรียทุกคร้ัง  
6)  การใชปจจัยการผลิตอ่ืนๆ สมาชิกตองแจงใหทางโครงการฯ ทราบกอนเพื่อตรวจสอบและ
อนุมัติกอนการใช  7)  หามใชพืชท่ีมีการดัดแปลงตัดแตงพันธุกรรม หรือพืชท่ีเรียกวา จี เอ็ม โอ 
(GMO) ใชในแปลงอินทรีย  และมี  4 ประเด็น  ท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวย  ซ่ึง
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  8) หามใชฮอรโมนสังเคราะหเรงการ
เจริญเติบโต  9)  หามใชอุจาระของคนมาเปนปุย  10)  หามใชปุยหมักจากเทศบาลและไมใหใชปุยท่ี
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มียี่หอทางการคากอนท่ีไดรับอนุญาตจากโครงการฯ  11)  หามใชข้ีไกจากฟารมท่ีเปนกรงตับนํามา
เปนปุยแตสามารถนําข้ีไกพื้นบานหรือข้ีไกจากฟารมท่ีเล้ียงแบบฝูงปลอย (ไกเนื้อ) มาเปนปุยได  
โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ  4.55  4.52  4.42  4.40  4.36  4.32 4.31  4.15  4.13  4.10 และ 3.97  ตามลําดับ 
 

4. การจัดการหลังการเก็บเก่ียว   
จากท้ังหมด  5  ประเด็น เง่ือนไขวิธีการปฏิบัติเร่ือง  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

พบวา  เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวยอยางยิ่ง ทุกประเด็น โดยมี คาเฉล่ียรวม เทากับ  
4.42  สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียเลขคณิต  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1)  ถุงกระสอบหรือ
ภาชนะท่ีนํามาใสผลผลิตเกษตรอินทรียจะตองเปนถุงกระสอบ ภาชนะท่ีทางโครงการฯ จัดหาให
เทานั้น  2) ผลผลิตในแปลงเกษตรอินทรียกับแปลงเกษตรทั่วไปจะตองจัดแยกผลผลิตอยางชัดเจน 
และหากโครงการฯ ตรวจสอบภายหลัง โครงการฯมีบทลงโทษการเปนสมาชิก เกษตรอินทรียได
ทันที 3) ถุงกระสอบหรือภาชนะท่ีนํามาใสผลผลิตเกษตรอินทรียจะตองระบุช่ือผูผลิต รหัส สมาชิก 
สถานะผลผลิต  4) หามใชถุงกระสอบปุยเคมีบรรจุผลผลิตเกษตรอินทรียโดยเด็ดขาด 5) ในกรณี
ขาวอินทรียการนวดขาวเปลือกจะตองแยกผลผลิตกระสอบแรกออกจากผลผลิตท้ังหมดและผลผลิต
กระสอบแรกไมถือวาเปนผลผลิตอินทรียและหามขายเขาโครงการฯ เพื่อปองกันการปนเปอน
ผลผลิตเคมีจากเคร่ืองนวดขาวหรือเคร่ืองโม  โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ  4.50  4.46  4.40  และ  4.38  
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  2.2  ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีผลตอเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร 
อินทรียกรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรียในแตละประเด็น 
 

เงื่อนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
กรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

คาเฉล่ีย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

 
-   การปฏิบัติในแปลงกรณีการปลูกขาวแดง  
    อินทรีย 
-   การปองกันการปนเปอน 
-   การใชปจจัยการผลิต 
-   การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว 

 
4.17 

 
4.20 
4.29 
4.42 

 
0.590 

 
0.694 
0.572 
0.695 

 
เห็นดวย 

 
เห็นดวย 

เห็นดวยอยางย่ิง 
เห็นดวยอยางย่ิง 

คาเฉล่ียรวม 4.09 0.780 เห็นดวย 

 
จากตารางท่ี 2.2  ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีผลตอเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรียกรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรียในแตละประเด็น  พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็น
ในระดับ  เห็นดวยอยางยิ่ง  มีท้ังหมด   2  เง่ือนไข    ซ่ึงเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  
ไดดังนี้  1)  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ  2)  การใชปจจัยการผลิต  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42  และ 
4.29   ในสวนท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับ  เห็นดวย   มีท้ังหมด  2  เง่ือนไข  ซ่ึงเรียงลําดับ
ตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1) การปองกันการปนเปอน  และ  2)  การปฏิบัติในแปลง
กรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย  มีคาเฉล่ีย  เทากับ  4.20  และ 4.17  ตามลําดับ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
เกษตรกรมีความเช่ือม่ันตอเจาหนาท่ีท่ีมาแนะนําใหปลูก และการเปนสมาชิกลุมมีโอกาสพบปะ
แลกเปล่ียนประสบการณ ท้ังจากเจาหนาท่ีและเพื่อนบาน อีกท้ังไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกใน
ครัวเรือน 
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สวนท่ี  3  ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาวกลอง
เปนเมล็ดพันธุ  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการวิเคราะหการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของ
เกษตรกรโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางทางสังคม   ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ   ปจจัยทากายภาพ  ปจจัยทางชีวภาพ และปจจัยทางการผลิต  โดยแบงระดับของการ
ยอมรับ  เปน 5  ระดับ คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยท่ีสุด มีผลการวิเคราะหแสดง
ในตารางท่ี 3.1  ดังนี้ 

 
ตารางท่ี  3.1  ระดับการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาวกลองเปน
เมล็ดพันธุ 
  

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกหอมแดงอินทรีย คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ปจจัยทางสังคม 
1. การแนะนําของเพ่ือนบาน 
2. เจาหนาที่แนะนําใหปลูก 
3. สมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนใหปลูก 
4. เห็นผูอื่นปลูกแลวไดผลผลิตดี 
5. เปนผลผลิตที่สงออกตางประเทศได 

3.82 
3.08 
4.23 
3.94 
3.62 
4.23 

0.642 
0.961 
0.802 
0.993 
0.940 
0.802 

ยอมรับมาก 
ยอมรับปานกลาง 
ยอมรับมากที่สุด 
ยอมรับมาก 
ยอมรับมาก 

ยอมรับมากที่สุด 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
1.  มีการประกันราคา 
2.  ตนทุนการผลิตตํ่า 
3.  การมีตลาดรองรับที่แนนอน 

     4. ไมผานพอคาคนกลาง 

4.45 
4.64 
4.21 
4.58 
4.38 

0.627 
0.628 
0.844 
0.741 
0.919 

ยอมรับมากท่ีสุด 
ยอมรับมากที่สุด 
ยอมรับมากที่สุด 
ยอมรับมากที่สุด 
ยอมรับมากที่สุด 

ปจจัยทางกายภาพ 
1.  สภาพพ้ืนที่นามีความเหมาะสม 

3.35 
3.35 

1.218 
1.218 

ยอมรับปานกลาง 
ยอมรับปานกลาง 

ปจจัยทางชีวภาพ 
1.  การปฏิบัติและการดูแลรักษาไมยุงยาก 
2.  มีโรคและแมลงศัตรูขาวระบาดนอย 

    3.  คุณภาพของเมล็ดขาวดี 

4.00 
3.78 
4.08 
4.14 

0.757 
1.097 
0.939 
0.899 

ยอมรับมาก 
ยอมรับมาก 
ยอมรับมาก 
ยอมรับมาก 
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ตารางท่ี  3.1  (ตอ 
 
หมายเหตุ :  การแปลผล     คาเฉล่ียระหวาง  1.00-1.80  หมายถึง  ยอมรับนอยท่ีสุด 
                                            คาเฉล่ียระหวาง  1.81-2.60  หมายถึง  ยอมรับนอย 
                                            คาเฉล่ียระหวาง  2.61-3.40  หมายถึง  ยอมรับปานกลาง 

   คาเฉล่ียระหวาง  3.41-4.20  หมายถึง  ยอมรับมาก 
   คาเฉล่ียระหวาง   4.21-5.00   หมายถึง   ยอมรับมากท่ีสุด 

 
1.   ปจจัยทางสังคม   

  จากท้ังหมด  5  ประเด็น  พบวา เกษตรกรมีการยอมรับมาก ในปจจัยทางทางสังคม   
มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.82    ซ่ึงเกษตรกรยอมรับมากท่ีสุด มีอยู  2  ประเด็น ยอมรับมาก  2 ประเด็น 
และยอมรับปานกลาง  1  ประเด็น สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  ดังนี้           
1)  เปนผลผลิตท่ีสงออกตางประเทศได  2)  เจาหนาท่ีแนะนําใหปลูก  3)  สมาชิกในครัวเรือน
สนับสนุนใหปลูก    4) เห็นผูอ่ืนปลูกแลวไดผลผลิตดี  และ 5) การแนะนําของเพ่ือนบาน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.23  3.94  3.62  และ  3.08  ตามลําดับ 
 
 2.  ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

จากท้ังหมด  4  ประเด็น  พบวา  ในปจจัยทางเศรษฐกิจทุกประเด็นยอย  เกษตรกร
มีการยอมรับมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ียรวมเทากับ  4.45  สามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย  จากมากไปหา

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกหอมแดงอินทรีย คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ปจจัยทางการผลิต 
1.  การมีแหลงเงินทุนใหกูยืม 
2.  ความสะดวกในการจัดหาเมล็ดพันธุ 
3. ราคาเมล็ดพันธุไมแพง 

   4.  ผลผลิตขาวตอไรสูง 

3.92 
3.09 
4.30 
4.36 
4.00 

0.734 
1.095 
0.893 
0.859 
0.995 

ยอมรับมาก 
ยอมรับปานกลาง 
ยอมรับมากที่สุด 
ยอมรับมากที่สุด 
ยอมรับมาก 

 



 
 43 

นอยดังนี้  1) มีการประกันราคา 2) การมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 3)ไมผานพอคาคนกลาง  
4)  ตนทุนการผลิตตํ่า   โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.64  4.58  4.38  และ 4.21  ตามลําดับ 

 
 
3.  ปจจัยทางกายภาพ 

เกษตรกรยอมรับปานกลาง  ในปจจัยทางกายภาพ  ซ่ึงมีเพียงประเด็นเดียว คือ 
สภาพพื้นท่ีนามีความเหมาะสม  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.35   

 
4. ปจจัยทางชีวภาพ 

จากท้ังหมด  3  ประเด็น  พบวา   เกษตรกรมีการยอมรับมาก  ในปจจัยทางชีวภาพ 
ทุกประเด็นยอย  มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.00  สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหานอย  
ดังนี้   1)  คุณภาพของเมล็ดขาวดี   2)  มีโรคและแมลงศัตรูขาวระบาดนอย  3)  การปฏิบัติและการ
ดูแลรักษาไมยุงยาก  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.14  4.08 4.00  และ  3.78  ตามลําดับ 

 
5.  ปจจัยดานการผลิต   

จากท้ังหมด  4 ประเด็นพบวา  มีระดับการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย
ของเกษตรกรโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ปจจัยดานการผลิตมีการยอมรับสูง มีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 3.92  ซ่ึงมีระดับการยอมรับสูงมาก  จํานวน  2  ประเด็น  ระดับการยอมรับสูง  จํานวน 1 
ประเด็นและระดับการยอมรับปานกลาง  จํานวน  1  ประเด็น เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย  จากมากไปหา
นอย  ดังนี้  1)  ราคาเมล็ดพันธุไมแพง  2)  ความสะดวกในการจัดหาเมล็ดพันธุ  3) ผลผลิตขาวตอ
ไรสูงและ  4)  ดานการมีแหลงเงินทุนใหกูยืม  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.36  4.30  และ 3.09  ตามลําดับ   
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ตารางท่ี  3.2   ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาว
กลองเปนเมล็ดพันธ  ในแตละปจจัย 
 

ระดับปจจัยแตละดาน คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการยอมรับ 

- ปจจัยทางสังคม 
- ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
- ปจจัยทางกายภาพ 
- ปจจัยทางชีวภาพ 
- ปจจัยทางการผลิต 

3.82 
4.45 
3.35 
4.00 
3.92 

0.642 
0.627 
1.218 
0.757 
0.734 

ยอมรับมาก 
ยอมรับมากท่ีสุด 
ยอมรับมาก 
ยอมรับมาก 
ยอมรับมาก 

คาเฉล่ียรวม 3.91 0.795 ยอมรับมาก 
 

การยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  แต
ละปจจัย  โดยมีคาเฉล่ียรวม เทากับ 3.91  อยูในระดับ ยอมรับมาก   โดยมี 1 ปจจัย ท่ีเกษตรกร
ยอมรับมากท่ีสุด คือ   ปจจัยทางเศรษฐกิจ  คาเฉล่ียเทากับ  4.45  และ มี  4  ปจจัย ท่ีเกษตรกร
ยอมรับมาก   ซ่ึงสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย จากมากไปหานอย  ไดดังนี้  1) ปจจัยทางชีวภาพ  
2) ปจจัยทางการผลิต  3) ปจจัยทางสังคม  และ  4)  ปจจัยทางกายภาพ  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.00  3.92  
3.82  และ 3.35 ตามลําดับ  
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สวนท่ี  4  เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยการยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดย 
ใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงคาความแปรปรวนแบบทางเดียวของความแตกตางปจจัยการยอมรับการปลูก
ขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดย ใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ   
 

แหลงความแปรปรวน Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 62.413 4 15.603 22.943 .000 
Within Groups 336.639 495 .680   

Total 399.051 499    

 
จากตารางท่ี  4.1  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยการยอมรับการปลูกขาว

อินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ ดวยวิธีวิเคระหความแปรปรวนแบบทางเดียว
โดยใชการทดสอบคาเอฟ (F-test)  พบวา  เกษตรกรมีการยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดง
โดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ดังนั้น สรุปไดวา 
มีอยางนอย  1 คู ท่ีแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยในคร้ังนี้ท่ีระบุวา  “ปจจัยทางสังคม  
ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทางกายภาพ  ปจจัยทางชีวภาพ  และปจจัยทางการผลิตไมมีความแตกตาง
กันตอการยอมรับของเกษตรกร” 
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  ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางการยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพนัธุเปนรายคูโดยวิธีของScheffes’ 
 

 หมายเหตุ :  (**)  แตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ  0.01 
          (*)    แตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
         (Ns)   ไมแตกตางกันทางสถิติ 
 
 

การยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ 

ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยทางการผลิต 
ปจจัยที่มีผลตอการ

ยอมรับ 
คาเฉลี่ย 

F  Value Sig F  Value Sig F  Value Sig F  Value Sig F  Value Sig 

ปจจัยทางสังคม 3.82 - - -.6325(**) .000 .4700(**) .003 -.1800( Ns ) .666 -.0967( Ns ) .953 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 4.45 .6325(**) .000 - - 1.1025(**) .000 .4525(**) .005 .5358(**) .000 

ปจจัยทางกายภาพ 3.35 -.4700(**) .003 -1.1025(**) .000 - - -.6500(**) .000 -.5667(**) .000 

ปจจัยทางชีวภาพ 4.00 .1800 .666 -.4525(**) .005 .6500(**) .000 - - .0833( Ns ) .972 

ปจจัยทางการผลิต 3.52 .0967(Ns) .953 -.5358(**) .000 .5667(**) .000 -.0833( Ns ) .972 - - 
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เม่ือพิจารณาในตารางท่ี 4.2  ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางการยอมรับการปลูก
ขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ รายคูโดยใชวิธีของ Scheffes’  พบวา 
การยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  มีการยอมรับปจจัย
ทางสังคมแตกตางกับปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางกายภาพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (ตารางท่ี 3.2) สังเกตุเห็นวา เกษตรกรยอมรับการปลูกขาว
อินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุในปจจัยทางสังคม (คาเฉล่ีย  = 3.82) นอยกวา
ปจจัย ทางเศรษฐกิจ ( คาเฉล่ีย  = 4.45) แตในขณะเดียวกัน เกษตรกรยอมรับปจจัยทางสังคม
มากกวา ปจจัยทางกายภาพ (คาเฉล่ีย=3.35) 

การยอมรับปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกับปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางกายภาพ   ปจจัยทาง
ชีวภาพและปจจัยทางการผลิต  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
คาเฉล่ีย สังเกตุเห็นวา เกษตรกรยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปน
เมล็ดพันธุในปจจัยทางเศรษฐกิจ ( คาเฉล่ีย  = 4.45) มากกวา ปจจัยทางสังคม (คาเฉล่ีย  = 3.82) 
ปจจัยทางกายภาพ ( คาเฉล่ีย  = 3.35)  ปจจัยทางชีวภาพ ( คาเฉล่ีย  = 4.00) และปจจัยทางการผลิต     
( คาเฉล่ีย  = 3.92) 

การยอมรับปจจัยทางกายภาพแตกตางกับปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางเศรษฐกิจ   ปจจัยทาง
ชีวภาพและปจจัยทางการผลิต  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  พิจารณาจากการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ีย  สังเกตุเห็นวา   เกษตรกรยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปน
เมล็ดพันธุในปจจัยทางกายภาพ ( คาเฉล่ีย  = 3.35) นอยกวา ปจจัยทางสังคม (คาเฉล่ีย  = 3.82)  
ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ( คาเฉล่ีย  = 4.45)  ปจจัยทางชีวภาพ  ( คาเฉล่ีย  = 4.00) และปจจัยทางการผลิต  
( คาเฉล่ีย  = 3.92) 

ปจจัยทางชีวภาพแตกตางกับปจจัยทางเศรษฐกิจ และ ปจจัยทางกายภาพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.01 โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ีย สังเกตุเห็นวา เกษตรกรยอมรับการปลูก
ขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุในปจจัยทางชีวภาพ ( คาเฉล่ีย  = 4.00)  
นอยกวาปจจัยทางเศรษฐกิจ  ( คาเฉล่ีย  = 4.45) และในขณะเดียวกันเกษตรกรมีการยอมรับปจจัย
ชีวภาพ มากกวา  ปจจัยทางกายภาพ( คาเฉล่ีย  = 3.35)   

ปจจัยทางการผลิตแตกตางกับปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางกายภาพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.01 พิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  สังเกตุเห็นวา   เกษตรกรยอมรับการ
ปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุในปจจัยทางการผลิต ( คาเฉล่ีย  = 
3.92) นอยกวา ปจจัยทางเศรษฐกิจ ( คาเฉล่ีย  = 4.45) แตเกษตรมีการยอมรับ ปจจัยทางการผลิต   
(คาเฉล่ีย  = 3.92)  มากกวา  ปจจัยทางกายภาพ ( คาเฉล่ีย  = 3.35)   
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จากการพิจารณาคาเฉล่ียรวมของปจจัยท่ีผลตอการยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุ
หอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ พบวา  ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีการยอมรับมากท่ีสุด  เม่ือ
เปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ  เนื่องจากอาจเปนเพราะวา เกษตรกร ยอมรับในประเด็นยอย  ในเร่ือง     
มีการประกันราคา  มีตลาดรองรับท่ีแนนอน  ไมผานพอคาคนกลาง และ มีตนทุนการผลิตตํ่า  
รองลงมา คือ  ปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยทางการผลิตและปจจัยทางสังคม ซ่ึงเกษตรกรยอมรับมาก  
เนื่องจาก เกษตรกรยอมรับประเด็นยอยท่ีนาสนใจ ในเร่ือง คุณภาพของเมล็ดพันธุขาวดี  มีโรคและ
แมลงศัตรูขาวระบาดนอย  ราคาเมล็ดพันธุไมแพง  ความสะดวกในการจัดหาเมล็ดพันธุ ผลผลิตขาว
ตอไรสูง  เจาหนาท่ีแนะนําใหปลูกจึงเกิดความนาเช่ือถือ และ  เปนผลผลิตท่ีสงออกไปยัง
ตางประเทศได 

   ในสวนปจจัยท่ีเกษตรกรมีการยอมรับปานกลาง คือ ปจจัยทางกายภาพ ซ่ึง มี 1  ประเด็น
ยอยในเร่ือง สภาพพื้นท่ีนามีความเหมาะสม  อาจเปนเพราะวา  สภาพพื้นท่ีไมมีผลตอการยอมรับ
ของเกษตรกร มากนัก หากเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน  ถาพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมท่ีได   
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สวนท่ี  5  สภาพการผลิต  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกร  ไดแก  
จํานวนไรท่ีปลูก   ลักษณะทางกายภาพ(ดิน แหลงน้ํา ) ผลิตท่ีไดจากการเก็บเกี่ยว  ชองทางการ
จําหนาย  ตนทุนการผลิต  องคความรู ปญหาเร่ืองโรคและแมลงศัตรูพืช  ขอเสนอแนะ ผลการ
วิเคราะหมีดังนี้ 

 
ตารางท่ี  5.1  สภาพการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย              N= 100 

สภาพการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย   จํานวน  รอยละ 
1. จํานวนพื้นท่ีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 
             1.5 – 23 ไร 
             24 – 45 ไร 
             46 – 68 ไร 
             มากกวา 69 ไร 
ตํ่าสุด  1.5  ไร   สูงสุด  95  ไร  เฉล่ีย  10.34  ไร 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  17.36 

 
85 
8 
5 
2 

 
85.00 
8.00 
5.00 
2.00 

2. ลักษณะดินท่ีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 
             ดินเหนียว 
             ดินทราย 
             ดินรวนปนเหนียว 
             ดินรวนปนทราย 
             ดินรวน 
             ดินเค็ม 

 
21 
0 
58 
21 
0 
0 

 
21.00 
0.00 
58.00 
21.00 
0.00 
0.00 

3.  แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
             น้ําฝน 
             แหลงน้ําตามธรรมชาติ 
             ชลประทาน 

 
27 
33 
40 

 
27.00 
33.00 
40.00 

4.  การเก็บเกีย่วผลผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
             ใชแรงงานคนเก่ียวท้ังหมด 
             ใชเคร่ืองเกี่ยวนวดท้ังหมด 
             ใชแรงงานคนและเคร่ืองเกี่ยวนวด 

 
84 
8 
8 

 
84.00 
8.00 
8.00 
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ตารางท่ี  5.1 (ตอ)  สภาพการผลิต ขาวหอมแดงอินทรีย             N= 100 

สภาพการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย   จํานวน  
 

รอยละ 

5.  ผลผลิตท้ังหมดท่ีไดรับ 
             600 – 9,199       กิโลกรัม 
             9,200 – 17,799  กิโลกรัม 
             17,800 – 26,399 กิโลกรัม 
             มากกวา 26,400  กิโลกรัม 
ตํ่าสุด  600  กก.   สูงสุด  35,000  กก.  เฉล่ีย  3,875.50  กก. 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  5758.55    
ผลผลิตเฉล่ีย  374.62  กก./ไร 

 
96 
0 
0 
4 

 
96.00 
0.00 
0.00 
4.00 

6.  รายไดจากการขายขาว 
             มากกวาท่ีเคยไดรับ 
             เทาเดมิ 
             นอยกวาเดิมท่ีเคยไดรับ 

 
98 
2 
0 

 
98.00 
2.00 
0.00 

7.  วิธีการขายขาวหอมแดงอินทรีย 
             ขายทันทีท้ังหมด 
             เก็บไวรอราคาท้ังหมด 
             ขายทันทีสวนหนึ่งและเก็บไวรอราอีกสวนหนึ่ง 
             อ่ืน ๆ ไดแก  เก็บไวกินคร่ึงหนึ่งขายคร่ึงหนึ่ง 

 
83 
2 
3 
12 

 
83.00 
2.00 
3.00 
12.00 

8.  การขายผลผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
             ทานนาํไปขายเองท่ีกลุมเกษตรกรฯ 
             พอคามารับซ้ือเอง 
             อ่ืน ๆ  ไดแก   เจาหนาท่ีของโครงการมารับซ้ือเอง 

 
74 
20 
6 

 
74.00 
20.00 
6.00 

9.  การเพิ่มพื้นท่ีการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
             ไมเพิม่ 
             เพิ่ม 

 
8 
92 

 
8.00 
92.00 
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ตารางท่ี  5.1 (ตอ)  สภาพการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 

สภาพการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย   จํานวน  
(N= 100) 

รอยละ 

10.  ตนทุนในการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
             10.1  คาเตรียมดิน 
                         700 – 6,774 บาท 
                          6,775 – 12,849 บาท 
                          12,850 – 18,924 บาท 
                          มากกวา 18,925 บาท 
ตํ่าสุด  700  บาท   สูงสุด  25,000  บาท 
เฉล่ีย  3,982.50  บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5,162.41 

 
 

81 
9 
7 
3 

 
 

81.00 
9.00 
7.00 
3.00 

             10.2  คาเมล็ดพันธุ 
                          100 – 1,174  บาท 
                          1,175 – 2,249  บาท 
                          2,250 – 3,324  บาท 
                          มากกวา 3,325  บาท                     
ตํ่าสุด  100  บาท   สูงสุด  4,400  บาท 
เฉล่ีย  352.95  บาท  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  893.16 

 
90 
8 
1 
1 
 

 
90.00 
8.00 
1.00 
1.00 

 

             10.3 คาปุยคอก ปุยหมัก 
                          400 – 1,799 บาท 
                          1,800 – 3,199 บาท 
                          3,200 – 4,599 บาท 
                          มากกวา 4,600 บาท 
ตํ่าสุด  400  บาท   สูงสุด  6,000  บาท 
เฉล่ีย  1,464.00  บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1,555.15 
 

 
63 
14 
18 
5 

 
63.00 
14.00 
1800 
5.00 
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ตารางท่ี  5.1 (ตอ)  สภาพการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย           N= 100 

สภาพการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย จํานวน  
 

รอยละ 

               10.4  คาแรงงานปกดํา  
                          500 – 5,874  บาท 
                          5,875 – 11,249  บาท 
                          11,250 – 16,624 บาท 
                          มากกวา 16,625 บาท 
ตํ่าสุด  500  บาท   สูงสุด  22,000  บาท 
เฉล่ีย  4,326.00  บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4,784.03 

 
77 
15 
7 
1 

 
77.00 
15.00 
7.00 
1.00 

                10.5  คาแรงงานเกบ็เกี่ยว 
                          500 – 6,624  บาท 
                          6,625 – 12,749  บาท 
                          12,750 – 18,874 บาท 
                          มากกวา 18,875  บาท 
ตํ่าสุด  500  บาท   สูงสุด  25,000  บาท 
เฉล่ีย  4,777.00  บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5,000.04 

 
68 
25 
4 
3 

 
68.00 
25.00 
4.00 
3.00 

                10.6  คาใชจายอ่ืน ๆ (คาเคร่ืองดื่ม  คาสมุนไพร   
คาอาหาร และคาน้ํามัน) 
                         ไมมีคาใชจาย 
                          มีคาใชจาย 
                          500  – 4,874 บาท 
                          4,875  – 9,249 บาท 
                          9,250 – 13,624 บาท 
                          มากกวา 13,625 บาท 
ตํ่าสุด  500  บาท   สูงสุด  18,000  บาท 
เฉล่ีย  380.00  บาท  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1,909.41 

 
 

88 
12 
7 
0 
0 
5 

 
 

88.00 
12.00 
7.00 
0.00 
0.00 
5.00 
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 ตารางท่ี  5.2  สรุปคาใชจายการผลิตเฉล่ีย/ไร/ป 

ตนทุนการผลิต เฉล่ีย/ไร/ป 
(บาท) 

1.  คาเตรียมดนิ 
2.  คาเมล็ดพันธุ 
3.  คาปุยคอก  ปุยหมัก 
4.  คาแรงงานปกดํา 
5.  คาแรงงานเก็บเกีย่ว 
6.  คาใชจายอ่ืนๆ (คาอาหาร  คาสมุนไพร คาเคร่ืองดื่ม และคาน้ํามัน) 

384.96 
34.11 
141.51 
418.17 
461.76 
36.73 

คาเฉล่ียรวม 1,477.27 

 
ตารางท่ี  5.3  ปญหาและอุปสรรคในการผลิต        N=100 

ปญหาและอุปสรรคในการผลิต จํานวน  รอยละ 
1.  ปญหาในเร่ืองความรูดานการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
             ไมมี 
             มี   เพราะ  สมัครเขารวมโครงการเปนคร้ังแรกจึงไม  
                  คอยมีความรูในการผลิต 

 
87 
13 

 
87.00 
13.00 

2.  ปญหาในเร่ืองราคาจําหนายผลผลิต 
             ไมมี 

 
100 

 
100.00 

3. ปญหาดานการจัดการน้ําในแปลงนาขาวอินทรียกับแปลง 
    นาเพื่อนบาน 
             ไมมี 
             มี  เพราะ  พื้นท่ีขางเคียงปลูกขาวแบบใชสารเคมี 

 
 

98 
2 

 
 

98.00 
2.00 

4.  ปญหาในเร่ืองโรค แมลง ศัตรูขาวระบาดในแปลงนา 
             ไมมี 
             มี  ไดแก  หอยเชอร่ี  ปู   

 
90 
10 

 
90.00 
10.00 

5.  ปญหาในเร่ืองการเก็บรักษาขาวหอมแดงอินทรีย 
             ไมมี 

 
100 

 
100.00 
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ตารางท่ี  5.3  (ตอ) ปญหาและอุปสรรคในการผลิต        N=100 

 
ตารางท่ี  5.4  สรุปขอเสนอแนะของเกษตรกรผูตอบแบบสัมภาษณ         N=17 

ขอเสนอแสนะ จํานวน 
 

รอยละ 

1.  ควรปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ 
2.  ควรมีการทดสอบเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพันธุ 
   ใหมีประสิทธิภาพมากกวานี ้
3.  ยังไมกลาตัดสินใจทําการปลูกในพื้นท่ีจาํนวนมาก  
     เพราะกลัวโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 

11 
5 
 
1 

64.70 
29.41 

 
5.89 

 
จากตารางท่ี  5.1  สภาพการผลิตการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
จํานวนพื้นท่ีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

สวนใหญเกษตรกรมีจํานวนพื้นท่ีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  พื้นท่ีระหวาง   
1.5 – 23 ไร จํานวน 85 คน  คิดเปนรอยละ  85.00  รองลงมาคือ มีพื้นท่ีระหวาง 24 – 45 ไรจํานวน 8
คน  คิดเปนรอยละ  8.00   และเกษตรกรมีพื้นท่ี มากกวา 69 ไร นอยสุด คือ จํานวน  2 คน  คิดเปน
รอยละ  2.00  โดยมีจํานวนพื้นท่ี ตํ่าสุด 1.5  ไร   สูงสุด  95  ไร  เฉล่ีย  10.34  ไร 
 ลักษณะดินท่ีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

ลักษณะดินท่ีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  สวนใหญเปนดินรวนปนเหนียว  ซ่ึงมี
จํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ  58.00 รองลงมาคือ  ลักษณะดินรวนปนทรายและดินเหนียว  มี
จํานวนเทากันคือ  21  คน  คิดเปนรอยละ  21.00   
 แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 

แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย  สวนใหญไดมาจากชลประทาน  
จํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ  40.00  รองลงมาคือ  ไดจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ จํานวน 33  คน  
และนํ้าฝน  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  33.00 และ 27.00  ตามลําดับ 

 

ปญหาและอุปสรรคในการผลิต จํานวน  รอยละ 
6.   ปญหาเกี่ยวกับตลาดท่ีรองรับ 
             ไมมี 

 
100 

 
100.00 
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การเก็บเก่ียวผลผลิตขาวหอมแดงอินทรีย   
สวนใหญใชแรงงานคนเกี่ยวท้ังหมด จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  84.00  

รองลงมาคือ ใชเคร่ืองเกี่ยวนวดท้ังหมด กับใชแรงงานคนและเคร่ืองเกี่ยวนวด มีจํานวนเทากัน คือ 
จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8.00 

ผลผลิตท้ังหมดจากการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 
 เกษตรกรสวนใหญมี ผลผลิตระหวาง  600 – 9,199  กิโลกรัมจํานวน  96  คน คิด

เปนรอยละ  96.00  และ  รองลงมาคือ มากกวา 26,400  กิโลกรัม  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ 
6.00  โดยมีผลผลิตตํ่าสุด  600  กิโลกรัม   สูงสุด  35,000  กิโลกรัม  เฉล่ีย  3,875.50   กิโลกรัม  และ
ผลผลิตเฉล่ีย  374.62  กิโลกรัม/ไร 

รายไดจากการขายขาวหอมแดงอินทรีย  
 เกษตรกรสวนใหญตอบวา มากกวาท่ีเคยไดรับ  จํานวน 98  คน  คิดเปนรอยละ  

98.00  และ ตอบวาไดรายไดเทาเดิม  จํานวน 2  คน  คิดเปนรอยละ  2.00 
วิธีการขายขาวหอมแดงอินทรีย   

เกษตรกรมีวิธีการขายโดยการขายทันที  มากท่ีสุด  จํานวน  83 คน  คิดเปนรอยละ  
83.00  รองลงมาคือ เก็บไวกินคร่ึงหนึ่งขายครึ่งหนึ่ง  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12.00  และ 
เก็บไวรอราคาท้ังหมด นอยสุดคือ  จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 2.00 

การขายผลผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
 เกษตรกรสวนใหญขายขาวโดยการนําไปขายเองท่ีกลุมเกษตรกรฯ จํานวน  74  

คน  คิดเปนรอยละ  74.00  รองลงมาคือ  พอคามารับซ้ือเอง  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  20.00  
และ   เจาหนาท่ีของโครงการมารับซ้ือเอง นอยสุด  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ  6.00 

ความตองการเพิ่มพื้นท่ีการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย  
สวนใหญเกษตรกรมีความตองการท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก  จํานวน  92  คน  คิด

เปนรอยละ  92.00  และไมตองการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก  จํานวน   8  คน  คิดเปนรอยละ  8.00 
ตนทุนการผลิตขาวหอมแดงอินทรียโดยแบงเปน คือ  คาเตรียมดิน คาปุยคอก ปุยหมัก  

คาแรงงานปกดํา  คาแรงงานเก็บเก่ียว  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
เกษตรกรมีคาจายการเตรียมดินเพื่อเตรียมการเพาะปลูก 700 – 6,774 บาท มาก

ท่ีสุด  จํานวน  81  คน คิดเปนรอยละ  81.00  รองลงมา คือระหวาง  6,775 – 12,849 บาท จํานวน  9  
คน คิดเปนรอยละ 9.00  และ มากกวา 18,925 บาทข้ึนไป นอยสุด จํานวน  3 คน  คิดเปนรอยละ  
3.00 โดยมีคาใชจาย  ตํ่าสุด 700 บาท  สูงสุด 25,000  บาท  เฉล่ีย  3,982.50  บาท  และมีคาเฉล่ียตอ
ไร  เทากับ 384.96  บาท 
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เกษตรกรมีคาใชจายเกี่ยวกับคาเมล็ดพันธุ  100 – 1,174  บาท  มากท่ีสุด  จํานวน 
90  คน  คิดเปนรอยละ  90.00  รองลงมา คือ ระหวาง 1,175 – 2,249  บาท จํานวน  8  คน  คิดเปน
รอยละ  8.00  ระหวาง 2,250 – 3,324  บาทและมากกวา มากกวา 3,325  บาทข้ึนไป เทากัน คือ  
จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ  1.00 โดยมีคาเมล็ดพันธุ ตํ่าสุด  100  บาท   สูงสุด  4,400  บาท  เฉล่ีย  
352.95  บาท  และมีคาเมล็ดพันธุเฉล่ียตอไร  เทากับ  34.11  บาท 

เกษตรกรมีคาใชจายเกี่ยวกับคาปุยคอก ปุยหมัก  400 – 1,799 บาท  มากท่ีสุด  
จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ 63.00  รองลงมาคือ ระหวาง 3,200 – 4,599 บาท  จํานวน  18  คน  
คิดเปนรอยละ 18.00  และ มากกวา 4,600 บาทข้ึนไป  มีนอยสุด  จํานวน  5 คน  คิดเปนรอยละ  
5.00  โดยมีคาปุยคอก  ปุยหมัก ตํ่าสุด  400  บาท   สูงสุด  6,000  บาท  เฉล่ีย  1,464.00  บาท  และมี
คา เฉล่ียตอไร เทากับ  141.51 บาท 

เกษตรกรมีคาใชจายในสวนของคาแรงงานปกดํา 500 – 5,874  บาท มากท่ีสุด  
จํานวน  77  คน  คิดเปนรอยละ  77.00  รองลงมา คือ ระหวาง 5,875 – 11,249  บาท จํานวน 15  คน 
คิดเปนรอยละ  15.00 และ มากกวา 16,625 บาท ข้ึนไป  นอยสุด  จํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 1.00  
โดยมีคาแรงงานปกดํา  ตํ่าสุด  500  บาท   สูงสุด  22,000  บาท  เฉล่ีย  4,326.00  บาท  และมีคา 
เฉล่ียตอไร  เทากับ 418.17 บาท 

เกษตรกรมีคาใชจายในสวนของคาแรงงานเก็บเกี่ยว 500 – 6,624  บาท มากท่ีสุด  
จํานวน  68  คน  คิดเปนรอยละ  66.00 รองลงมา คือ ระหวาง  6,625 – 12,749  บาท จํานวน  25  คน  
คิดเปนรอยละ  25.00 และ มากกวา 18,875  บาท ข้ึนไป นอยสุด  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  
3.00  โดยมีคาแรงงานเก็บเกี่ยว ตํ่าสุด  500  บาท   สูงสุด  25,000  บาท  เฉล่ีย  4,777.00  บาท  และ
มี คา เฉล่ียตอไร  เทากับ 461.76  บาท 

เกษตรกรมีคาใชจายอ่ืน ๆ  เชนคาเคร่ืองดื่ม  คาสมุนไพร  คาอาหาร และคาน้ํามัน 
สวนใหญเกษตรกรไมมีคาใชจาย  มีจํานวน  88  คน  คิดเปนรอยละ  88.00 รองลงมาคือ มีคาใชจาย    
500  – 4,874 บาท   จํานวน 7  คน  คิดเปนรอยละ  7.00  และมากกวา 13,625 บาท ข้ึนไป นอยสุด 
จํานวน  5 คน  คิดเปนรอยละ  5.00  โดยมีคาใชจายอ่ืน ๆ  ตํ่าสุด  500  บาท   สูงสุด  18,000  บาท 
เฉล่ีย  380.00  บาท และคาใชจายอ่ืนๆ  เฉล่ียตอไร  เทากับ  36.73 
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จากตารางท่ี  5.2  สรุปคาใชจายการผลิตเฉล่ีย/ไร/ป ไดผลการวิเคราะหดังนี้  
เกษตรกรมีคาใชจาย เฉล่ีย/ไร/ป   ดังนี้คือ  1) คาเตรียมดิน  เทากับ  384.96  บาท   

2) คาเมล็ดพันธุ  เทากับ 34.11   3)  คาปุยคอก  ปุยหมัก  เทากับ 141.51   4) คาแรงงานปกดํา  เทากับ   
418.17   5)  คาแรงงานเก็บเกี่ยว  เทากับ 461.76   และ  6)  คาใชจายอ่ืนๆ  (คาอาหาร  คาสมุนไพร 
คาเคร่ืองดื่ม และคาน้ํามัน)     เทากับ 36.73 

จากตารางท่ี  5.3  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย ไดผลการ
วิเคราะหดังนี้ 

เกษตรกรสวนใหญ ไมมีปญหาในเร่ืองความรูดานการผลิตขาวหอมแดงอินทรีย 
โดยมี จํานวน 87  คน คิดเปนรอยละ  87.00  และ เกษตรกรที่มีปญหา เนื่องจากเปนเพราะวา สมัคร
เขารวมโครงการเปนคร้ังแรก  จํานวน    13  คน  คิดเปนรอยละ  13.00 

ปญหาในเร่ืองราคาจําหนายผลผลิต 
ปญหาในเร่ืองราคาจําหนายผลผลิตโดยรวมเกษตรกร จํานวนท้ังหมด 100 คน 

ตอบวาไมมีปญหา  คิดเปน รอยละ 100.00  
ปญหาดานการจัดการน้ําในแปลงนาขาวอินทรียกับแปลงนาเพ่ือนบาน  

เกษตรกรสวนใหญไมมีปญหาเร่ือง การจัดการน้ําในแปลงนาขาวอินทรียกับแปลง
นาเพ่ือนบาน  คิดเปนรอยละ  98.00  ซ่ึงมีจํานวน  98  คน  และท่ีมีปญหา  เพราะวา  พื้นท่ีขางเคียง
ปลูกขาวแบบใชสารเคมี  จํานวน 2  คน  คิดเปนรอย       ละ 2.00  

ปญหาในเร่ืองโรค แมลง ศัตรูขาวระบาดในแปลงนา   
เกษตรกรสวนใหญไมมีปญหาในเร่ืองโรค แมลง ศัตรูขาวระบาดในแปลงนา  คิด

เปนรอยละ 90.00  ซ่ึงมีจํานวน  90  คน  และ ท่ีมีปญหา   เพราะวา  มีหอยเชอร่ีระบาด  และปูนา
ทําลายตนขาว  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  10.00 

ปญหาในเร่ืองการเก็บรักษาขาวหอมแดงอินทรีย   
ปญหาในเร่ืองการเก็บรักษาขาวหอมแดงอินทรียโดยรวม เกษตรกร จํานวน

ท้ังหมด 100 คน ตอบวาไมมีปญหา  คิดเปน รอยละ 100.00  
ปญหาเก่ียวกับตลาดท่ีรองรับ   

ปญหาเกี่ยวกับตลาดท่ีรองรับ โดยรวม เกษตรกร จํานวนท้ังหมด 100 คน ตอบวา
ไมมีปญหา  คิดเปน รอยละ 100.00  
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จากตารางท่ี  5.4  พบวา เกษตรกรมีขอเสนอแนะจํานวน  17  คน มีดังนี้  คือ        
1)  ควรปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ  จํานวน 11 คน  คิดปนรอยละ 64.70  รองลงมาคือ             
2)  ควรมีการทดสอบเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพันธุใหมีประสิทธิภาพมากกวานี้ จํานวน 5 คน 
และ 3) ยังไมกลาตัดสินใจทําการปลูกในพ้ืนท่ีจํานวนมาก เพราะกลัวโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด  
จํานวน   1 คน โดยคิดเปนรอยละ 29.41  และ 5.89  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 


