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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง 1) ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  และ
ปจจัยดานสังคมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 2) เพื่อศึกษาถึงการยอมรับของเกษตรกรตอการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย      
3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจและ ปจจัยดานสังคมกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย และ 4) ปญหา
อุปสรรคในการยอมรับการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย ประชากรที่ใชศึกษา คือ สมาชิก
สหกรณผูปลูกพืชอินทรียในปการผลิต 2551 จํานวน 372 ราย ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติคือ คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คา
ตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square) 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูกพืชอินทรีย
พบวาผูใหขอมูลสวนใหญ เปนเพศชาย อายุโดยเฉล่ีย 37.9 ป มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 
5.10 คน ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาตํ่ากวาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสบการณ
การปลูกพืชอินทรียเฉล่ีย 1.46 ป เกษตรกรมีขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชอินทรียมากกวา 1 ไร แรงงานท่ี
ใชในการผลิตพืชอินทรีย มาจากแรงงานในครอบครัว ตนทุนการผลิตพืชอินทรียเม่ือเปรียบเทียบ



 จ 

กับการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย เกษตรกรใชตนทุนเทาเดิม เกษตรกรมีรายไดเฉล่ีย 20,522.45 บาท 
มีจํานวนหนี้สินเฉล่ีย 16,952.15 บาท และมีคาใชจายประจําครัวเรือนเฉล่ีย 2,157.04 บาท ซ่ึง
เกษตรกรมีการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือนจํานวน 1 - 2 คร้ัง/เดือน มีการ
ติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือนจํานวน 1 - 2 คร้ัง/เดือน และมี
ประสบการณการฝกอบรมจํานวน 1 – 2 คร้ัง/ป 
 สําหรับการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) พบวา เกษตรกรมีคะแนนการปฏิบัติของ
เกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย
โครงการหลวง (มกท.)ในระดับมาก  
 การทดสอบสมมุติฐานพบวา  อายุ  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ระดับการศึกษา 
ประสบการณการปลูกพืช ขนาดของพื้นท่ีผลิตพืช แรงงานในครอบครัว ตนทุนการผลิตพืช หนี้สิน 
และประสบการณการฝกอบรมพบวาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการยอมรับ
ของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของ
เกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) สวนคาใชจายประจําครัวเรือนมีความสัมพันธกับการยอมรับ
ของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของ
เกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และเพศ รายไดจากการขาย
ผลผลิต  การติดตอกับเกษตรกรรายอ่ืนและการติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  มี
ความสัมพันธกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบ
เกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 ปญหาและอุปสรรคในการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรม
ในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)พบวา เกษตรกร
สวนใหญขาดประสบการณการปลูกพืชอินทรีย รองลงมามีปญหาเร่ืองตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย 
ปญหาเร่ืองหนี้สิน ปญหาเร่ืองชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก ปญหาเร่ืองขนาดของพื้นท่ีผลิตพืช
อินทรีย  ปญหาเร่ืองแรงงานท่ีใชในการผลิตพืชอินทรีย ปญหาเร่ืองการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พืชจากเจาหนาท่ีสงเสริมพืชอินทรีย ปญหาเร่ืองการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน และปญหา
เร่ืองการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริม 
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Abstract 
 
 
 The objectives of this research were 1) to study the factor of personal and socio-
economic of the agriculturist at Tung Lueng Development Center, Mae – Wang District, Chiang 
Mai Province 2) to study the acceptance level from this agriculturist in doing organic agriculture 
3) to study the relationship of personal and socio – ecomic factor affecting organic agriculture and 
4) to study the problems of practicing organic agriculture.  The sample composed of 372 members 
of the organic agriculturist cooperative organization. 
 The data was collected by questionnaire, and percentage, mean, minimum, maximum, 
standard deviation and chi – square were used to analyze the data. 
 The study data revealed that most of the samples were male, average age of 37.9 years, 
having average 5.10 family members, grade 6 education, having 1.46 years experience in doing 
organic agriculture on more than 1 rai area.  It was also found that more family member tend to 
do organic agriculture than non – organic agriculturist with the average income of 20,522.45 Baht 
with the average indebted of 16,952.15 Baht. In addition, the sample have contacted with the 
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other agriculturists, the organic agriculture extension officer and taking part in organic agriculture 
training for 1-2 time, 1-2 time and 1-2 time in one month respectively. 
 It was found that, the samples were high level of organic agriculture practices based on 
the standard organic agriculture set by the Royal Project. 
 Although hypothesis testing found the factor of age, family member, education level, 
planting year experiences, planting area, investment fund and debt, and training experiences 
found to be related to acceptance level in doing organic agriculture. In fact, these factors have 
shown not much related to this organic agriculture practices standard except for the factor of 
family income and being contacted to the extension officer were found related to acceptance level 
in doing organic agriculture at the significant level of 0.05 and 0.01 respectively. 
 The problems to adoption organic agriculture were organic agriculturists lack of organic 
agriculture experiences as the major problem while the minor problems were marketing, debt, 
planting type, planting area, labor, knowledge transfer from the officer and communication 
among organic and non – organic agriculturists with the extension officer. 
 


