
บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาการยอมรับระบบเกษตรอินทรียของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนย
พัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมโดยผูวิจัยไดแสดงผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปตารางประกอบการอธิบายตามลําดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปจจัยดานสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคม 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาดานการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการ
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใชสถิติไคส
แควร (Chi-square Test) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ และ
ปจจัยดานสังคม และปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการ
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) กับการ
ยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
 ตอนท่ี 4 สาเหตุท่ีเกษตรกรไมนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย
ไปปฏิบัติ และผลที่เกษตรกรไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 
 ตอนท่ี 5 ปญหาและอุปสรรคในการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการ
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
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ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปจจัยดานสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคมของเกษตรกร 
ท่ี ทําการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุ งหลวง  อํ า เภอแมวาง            
จังหวัดเชียงใหม  
 
1. ปจจัยดานสวนบุคคล 
 ผลการศึกษาในตารางท่ี 7 ซ่ึงแสดงปจจัยดานสวนบุคคลของเกษตรกรพบวา 

   1.1 เพศ เกษตรกรเปนเพศชาย รอยละ 91.7 และเปนเพศหญิงรอยละ 8.3 
    1.2 อายุ เกษตรกรมีอายุสูงสุด คือ 69 ป อายุตํ่าสุด คือ 19 ป และอายุเฉล่ีย 37.91 ป 
และพบวาเกษตรกรมีอายุระหวาง 19 – 35 ป รอยละ 46.8 รองลงมามี อายุระหวาง 36 – 50 ป รอยละ 
42.2 และมีอายุระหวาง 51 - 69 ป รอยละ 11.0 
   1.3 จํานวนสมาชิกในครอบครัว เกษตรกรมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวสูงสุด คือ 
10 คน จํานวนสมาชิกในครอบครัวตํ่าสุด คือ 1 คน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 5.10 คน 
และพบวา เกษตรกรมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5 - 8 คน รอยละ 63.7 รองลงมามีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 1 - 4 คน รอยละ 33.9 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 8 คน รอยละ 2.4  
   1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด เกษตรกรไมไดรับการศึกษา รอยละ 24.5 รองลงมา
สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 21.0 สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 
4 รอยละ 18.5 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 17.0 สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช. รอยละ 12.4 สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและสําเร็จการศึกษา
ในระดับอ่ืนๆ (ประถมศึกษาปท่ี 1 ประถมศึกษาปท่ี 2 ประถมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 5) 
รอยละ 2.7 และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.1 
   1.5 ประสบการณการปลูกพืชอินทรีย เกษตรกรมีประสบการณการปลูกพืช
อินทรียสูงสุด คือ 8 ป ประสบการณการปลูกพืชอินทรียตํ่าสุด คือ 1 ป และมีประสบการณการปลูก
พืชอินทรียเฉล่ีย 1.46 ป และพบวาเกษตรกรมีประสบการณการปลูกพืชอินทรียนอยกวา 2 ป คิด
เปนรอยละ 88.2 รองลงมามีประสบการณการปลูกพืชอินทรียอยูระหวาง 3 – 4 ป รอยละ 7.5 และมี
ประสบการณการปลูกพืชอินทรียมากกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 4.3 
   1.6 การสมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรสมัคร
เขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรียและผานการตรวจรับรองในระบบเกษตรอินทรีย 
(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) และจีเอพี (GAP)(กรมวิชาการเกษตร) รอยละ 49.4 รองลงมาไมได
สมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย รอยละ 26.1 กําลังจะสมัครเขาสูระบบการ
ตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรียในระบบเกษตรอินทรีย (มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) และจีเอพี 
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(GAP)(กรมวิชาการเกษตร) คิดเปนรอยละ 17.2 สมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืช
อินทรียในระบบเกษตรอินทรีย (มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) และจีเอพี (GAP)(กรมวิชาการ
เกษตร) แลวแตยังไมไดการตรวจรับรอง คิดเปนรอยละ 6.2 สมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลง
ผลิตพืชอินทรียและไดรับการตรวจรับรองในระบบเกษตรอินทรีย (มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 
และจีเอพี (GAP)(กรมวิชาการเกษตร) แลวแตยังไมทราบผล คิดเปนรอยละ 0.8 และสมัครเขาสู
ระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรียในระบบเกษตรอินทรีย(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย)
และจีเอพี (GAP)(กรมวิชาการเกษตร) แลวแตยังไมผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 0.3 
   1.7 ชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก 
    ชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก เกษตรกรปลูกพืชผัก (ผักกาดกวางตุง กะหลํ่า
ดอก กะหลํ่าปลี ผักกาดขาวปลี แครอท ถ่ัวเข็ม ถ่ัวแขก ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักกาดหวาน และ
สลัด) คิดเปนรอยละ 79.3 รองลงมาปลูกไมผล (พลับ อโวคาโด สาล่ี และมะมวง) คิดเปนรอยละ 
54.8 และปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ (ขาวและกาแฟ) คิดเปนรอยละ 14.0 
   1.8 พื้นท่ีปลูกอินทรีย  
    - พืชผัก : เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกพืชผักสูงสุด คือ 10 ไร มีพื้นท่ีปลูกพืชผัก
ตํ่าสุด คือ 1 ไร และมีพื้นท่ีปลูกพืชผักเฉล่ีย 2.18 ไร และพบวาเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกพืชผักนอยกวา 
4 ไร คิดเปนรอยละ 95.6 รองลงมาเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกพืชผักอยูระหวาง 5 – 5 ไร คิดเปนรอยละ 
3.4 และเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกพืชผักมากกวา 4 ไร คิดเปนรอยละ 1.0 
    - ไมผล : เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกไมผลสูงสุด คือ 12 ไร มีพื้นท่ีปลูกไมผล
ตํ่าสุด คือ 1 ไร และมีพื้นท่ีปลูกไมผลเฉล่ีย 3.18 ไร และพบวาเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกไมผลนอยกวา4 
ไร คิดเปนรอยละ 78.4 รองลงมาเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกไมผลอยูระหวาง 5 – 8 ไร คิดเปนรอยละ 
17.7 และเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกไมผลมากกวา 8 ไร คิดเปนรอยละ 3.9 
    - พืชชนิดอ่ืนๆ: เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ สูงสุด คือ 5 ไร มีพื้นท่ี
ปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ตํ่าสุด คือ 1 ไร และมีพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เฉล่ีย 2.75 ไร และพบวาเกษตรกรมี
พื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ อยูระหวาง 3 – 4 ไร คิดเปนรอยละ 65.4 รองลงมาเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกพืช
ชนิดอ่ืนๆ มากกวา 4 ไร รอยละ 23.1 และเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ นอยกวา 3 ไร คิดเปน
รอยละ 11.5 
   1.9 ตนทุนการผลิตพืชอินทรีย  
    - พืชผัก : เกษตรกรมีตนทุนการผลิตพืชผักสูงสุด 7,000 บาท ตํ่าสุด 200 
บาท และมีตนทุนการผลิตพืชผักเฉล่ีย 1,888.14 บาท และพบวาเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตพืชผัก
นอยกวา 2,465 บาท คิดเปนรอยละ 75.9 รองลงมาเกษตรกร มีตนทุนในการผลิตพืชผักอยูระหวาง 
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2,466 – 4,731 บาทคิดเปนรอยละ 18.3 และเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตพืชผักมากกวา 4,731 บาท 
คิดเปนรอยละ 5.8 
    - ไมผล : เกษตรกรมีตนทุนการผลิตไมผลสูงสุด 25,000 บาท ตํ่าสุด 200 
บาท และมีตนทุนการผลิตไมผลเฉล่ีย 2,086.76 บาท และพบวาเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตไมผล
นอยกวา 8,465 บาท คิดเปนรอยละ 65.2 รองลงมาเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตไมผล อยูระหวาง 
8,466 – 17,631 บาท คิดเปนรอยละ 18.6 และเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตไมผลมากกวา 17,631 
บาท คิดเปนรอยละ 16.2 
    - พืชชนิดอ่ืนๆ : เกษตรกรมีตนทุนการผลิตพืชชนิดอ่ืนๆ สูงสุด 15,000 
บาท ตํ่าสุด 400 บาท และมีตนทุนการผลิตพืชชนิดอ่ืนๆ เฉล่ีย 2,598.08 บาท และพบวาเกษตรกรมี
ตนทุนในการผลิตพืชชนิดอ่ืนๆ นอยกวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมาเกษตรกรมี
ตนทุนในการผลิตพืชชนิดอ่ืนๆ อยูระหวาง 1,001 – 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.5 และเกษตรกรมี
ตนทุนในการผลิตพืชชนิดอ่ืนๆ มากกวา 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.1 
   1.10 ตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย เกษตรกรสงผลผลิตจําหนายท่ีโครงการหลวงทุง
หลวง คิดเปนรอยละ 83.1 รองลงมาเกษตรกรสงผลผลิตจําหนายโดยการนําไปขายเองตามตลาด
พื้นบาน คิดเปนรอยละ 27.4 เกษตรกรสงผลผลิตจําหนายใหกับพอคาคนกลาง รอยละ 15.9 
เกษตรกรสงผลผลิตจําหนายท่ีจังหวัดเชียงใหม (ตลาดเมืองใหม) คิดเปนรอยละ 12.6 และเกษตรกร
สงผลผลิตจําหนายท่ีกรุงเทพมหานคร (ตลาดไท) คิดเปนรอยละ 0.8 
 
ตารางท่ี 7 ปจจัยดานสวนบุคคลของเกษตรกร 
 

ปจจัยดานสวนบุคคล     จํานวน (คน)  รอยละ 

1. เพศ 
ชาย              341    91.7 

 หญิง                31       8.3 
  รวม               372  100.0  
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ตารางท่ี 7 ปจจัยดานสวนบุคคลของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานสวนบุคคล     จํานวน (คน)  รอยละ 

2. อายุ (ป) 
 19 - 35            174   46.8 
 36 - 50            157   42.2 
 51 - 69              41   11.0 
   รวม         372              100.0 
 อายุสูงสุด 69  ป   อายุตํ่าสุด  19  ป 
 อายุเฉล่ีย        37.91 ป   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.44 ป 
3. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 
 1 – 4               126  33.9 
 5 - 8              237  63.7 
 >  8                  9    2.4 
   รวม            372             100.0 
      จํานวนสมาชิกในครอบครัวสูงสุด    10     คน     จํานวนสมาชิกในครอบครัวตํ่าสุด   1    คน 
      จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย     5.10  คน     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          1.56    คน 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ไมไดรับการศึกษา             91   24.5 
 ประถมศึกษาปท่ี 4             69   18.5 
 ประถมศึกษาปท่ี 6             78   20.9 
 มัธยมศึกษาปท่ี 3              64   17.2 
 มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช.            46   12.4 
 อนุปริญญา              10     2.7 
 ปริญญาตรี                4     1.1 
 อ่ืนๆ (ป.1, ป.2, ป.3, ป,5 และ ม.2)           10     2.7 
   รวม            372             100.0 
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ตารางท่ี 7 ปจจัยดานสวนบุคคลของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานสวนบุคคล     จํานวน (คน)  รอยละ 

5. ประสบการณการปลูกพืชอินทรีย (ป) 
 <  2              328  88.2 
 3 - 4                28    7.5 
 >  4                16    4.3 
   รวม            372             100.0 
ประสบการณการปลูกพืชอินทรียสูงสุด    8   ป    ประสบการณการปลูกพืชอินทรียตํ่าสุด    0.5   ป 
ประสบการณการปลูกพืชอินทรียเฉล่ีย 1.426 ป    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    1.26     ป 
6. การสมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย 
 - ไมไดสมัคร              97   26.1 
 กําลังจะสมัครในระบบเกษตรอินทรีย           64   17.2  
(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย)และจีเอพี (GAP) 
(กรมวชิาการเกษตร) 
 - สมัครแลวผานการตรวจรับรองในระบบ            184   49.4 
เกษตรอินทรีย(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย)และจีเอพี  
(GAP)(กรมวชิาการเกษตร) 
 - สมัครแลวแตยังไมทราบผลการตรวจ                  3       0.8 
รับรองในระบบเกษตรอินทรีย(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 
และจีเอพี (GAP) (กรมวิชาการเกษตร) 
 - สมัครแลวแตยังไมผานเกณฑการตรวจ             1     0.3 
รับรองในระบบเกษตรอินทรีย(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 
และจีเอพี (GAP) (กรมวิชาการเกษตร)  
 - สมัครแลวแตยังไมไดการตรวจรับรอง           23     6.2 
ในระบบเกษตรอินทรีย(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 
และจีเอพ ี(GAP) (กรมวิชาการเกษตร)  
   รวม           372              100.0 
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ตารางท่ี 7 ปจจัยดานสวนบุคคลของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานสวนบุคคล     จํานวน (คน)  รอยละ 

7. ชนิดของพชือินทรียท่ีปลูก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)       
 - พืชผัก (ผักกาดกวางตุง กะหลํ่าดอก                   295    79.3
กะหลํ่าปลี ผักกาดขาวปลี แครอท ถ่ัวเข็ม ถ่ัวแขก  
ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว ผักกาดหวาน และสลัด) 
 - สมุนไพร                 0      0.0 
 - ไมผล (พลับ อโวคาโด สาล่ี และมะมวง                   204                54.8  
  - พืชชนิดอ่ืนๆ (ขาวและกาแฟ)                           52    14.0 
8. พื้นท่ีปลูกอินทรีย (ไร) 
 พืชผัก (n = 295) 
  <  4             282   95.6 
  5 - 8              10     3.4 
  >  8                3     1.0  

     รวม           295              100.0 
พื้นท่ีปลูกสูงสุด              10       ไร พื้นท่ีปลูกตํ่าสุด              1         ไร 
พื้นท่ีปลูกเฉล่ีย           2.18       ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.30  ไร 

  ไมผล (n = 204) 
  <  4             160   78.4 
  5 - 8              36   17.7 
  >  8                8      3.9  

     รวม           204              100.0 
พื้นท่ีปลูกสูงสุด              12       ไร พื้นท่ีปลูกตํ่าสุด              1         ไร 
พื้นท่ีปลูกเฉล่ีย           3.18       ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.24  ไร 
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ตารางท่ี 7 ปจจัยดานสวนบุคคลของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานสวนบุคคล     จํานวน (คน)  รอยละ 

 พืชชนิดอ่ืนๆ (n = 52) 
  <  2                 6   11.5 
  2 - 3              34   65.4 
  >  3              13   23.1  

     รวม             52              100.0 
พื้นท่ีปลูกสูงสุด              5       ไร     พื้นท่ีปลูกตํ่าสุด              1         ไร 
พื้นท่ีปลูกเฉล่ีย           2.75       ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.064  ไร 

ตนทุนการผลิต (บาท) 
 พืชผัก (n = 295) 
  <  2,465              224   75.9 
  2,466 – 4,731             54   18.3 
  >  4,731              17     5.8  

     รวม           295              100.0 
ตนทุนสูงสุด       7,000       บาท          ตนทุนตํ่าสุด          200         บาท 
ตนทุนเฉล่ีย           1,888.14     บาท           สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,211.97 บาท 

  ไมผล (n = 204) 
  <  8,465            193   94.6 
  8,466 – 17,631               9     4.4 
  >  17,631               2     1.0  

     รวม           204              100.0 
ตนทุนสูงสุด 25,000          บาท      ตนทุนตํ่าสุด                    200         บาท 
ตนทุนเฉล่ีย 2,086.76       บาท      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    3,157.59   บาท 
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ตารางท่ี 7 ปจจัยดานสวนบุคคลของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานสวนบุคคล     จํานวน (คน)  รอยละ 

 พืชชนิดอ่ืนๆ (n = 52)  
   <  1,000               21   40.4 
  1,000 – 3,000             19   36.5 
  >  3,000              12      23.1  

     รวม             52              100.0 
ตนทุนสูงสุด 15,000       บาท    ตนทุนตํ่าสุด   400            บาท 

   ตนทุนเฉล่ีย 2,598.08    บาท     สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   2,684.778   บาท 
ตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  โครงการหลวงทุงหลวง          309   83.1 
  เชียงใหม (ตลาดเมืองใหม)           47   12.6 
  กรุงเทพฯ (ตลาดไท)              3     0.8 
  ขายเองตามตลาดพ้ืนบาน          102   27.4 
  อ่ืนๆ (พอคาคนกลาง)            59   15.9 

  
 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ผลการศึกษาในตารางท่ี 8 ซ่ึงแสดงปจจัยดานเศรษฐกิจของเกษตรกรพบวา 
    2.1 พื้นท่ีในการผลิต เกษตรกรมีพื้นท่ีสวนตัว คิดเปนรอยละ 91.7 รองลงมา
เกษตรกรมีพื้นท่ีเชา คิดเปนรอยละ 15.6 และเกษตรกรมีพื้นท่ีปาสงวนแบงทํากินแตไมมี สด. 9 คิด
เปนรอยละ 3.2  
    - พื้นท่ีสวนตัว : เกษตรกรมีพื้นท่ีสูงสุด 20 ไร มีพื้นท่ีตํ่าสุด 1 ไร และมี
พื้นท่ีเฉล่ีย 4.38 ไร และพบวาเกษตรกรมีพื้นท่ีอยูระหวาง 1 – 6 ไร คิดเปนรอยละ 80.6 เกษตรกรมี
พื้นท่ีอยูระหวาง 7 – 12 ไร รอยละ 16.2 และเกษตรกรมีพื้นท่ีมากกวา12 ไร คิดเปนรอยละ 3.2 
    - พื้นท่ีเชา : เกษตรกรมีพื้นท่ีสูงสุด 3 ไร มีพื้นท่ีตํ่าสุด 1 ไร และมีพื้นท่ี
เฉล่ีย 1.53 ไร และพบวาเกษตรกรมีพื้นท่ี 1 ไร คิดเปนรอยละ 53.4 เกษตรกรมีพื้นท่ี 2 ไร รอยละ 
39.7 และเกษตรกรมีพื้นท่ี 3 ไร คิดเปนรอยละ 6.9 
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    - พื้นท่ีปาสงวนแบงทํากินแตไมมี สด.9 : เกษตรกรมีพื้นท่ีสูงสุด 2 ไร มี
พื้นท่ีตํ่าสุด 1 ไร และมีพื้นท่ีเฉล่ีย 1.22 ไร และพบวาเกษตรกรมีพื้นท่ี 1 ไร คิดเปนรอยละ 66.7 และ
เกษตรกรมีพื้นท่ี 2 ไร คิดเปนรอยละ 33.3 
   2.2 ขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรมีขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชอินทรีย
มากกวา 1 ไร คิดเปนรอยละ 76.9 และเกษตรกรมีขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรียนอยกวา 1 ไร คิด
เปนรอยละ 23.1 
    - กรณีท่ีเกษตรกรมีขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรียมากกวา 1 ไร พบวา
เกษตรกรมีขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรียสูงสุด 18 ไร ตํ่าสุด 1 ไร และเกษตรกรมีขนาดของพื้นท่ี
ผลิตพืชอินทรียเฉล่ีย 3.76 ไร และพบวาเกษตรกรมีขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชอินทรียอยูระหวาง 1 – 6
ไร คิดเปนรอยละ 68.3 เกษตรกรมีขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรียอยูระหวาง 7 – 12 ไร รอยละ 7.4 
และเกษตรกรมีขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชอินทรียมากกวา 12 ไร คิดเปนรอยละ 1.3 
   2.3 แรงงานท่ีใชในการผลิตพืชอินทรีย แรงงานท่ีเกษตรกรใชในการผลิตพืช
อินทรียมาจากครอบครัว รอยละ 85.5 แรงงานจากระบบลงแขก รอยละ 24.5 และแรงงานจากการ
จางงาน รอยละ 21.8 
    - แรงงานจากครอบครัว : เกษตรกรใชแรงานจากครอบครัวจํานวนสูงสุด 
10 คน ตํ่าสุด 1 คน และจํานวนแรงงานเฉล่ีย 3.83 คน และพบวาเกษตรกรใชจํานวนแรงงานอยู
ระหวาง     4 - 6 คน รอยละ 50.0 รองลงมาใชจํานวนแรงงานอยูระหวาง 1 – 3 คน คิดเปนรอยละ 
45.3 และใชแรงงานมากกวา 6 คน คิดเปนรอยละ 4.7 
     - แรงงานจากระบบลงแขก : เกษตรกรใชแรงานจากระบบลงแขกจํานวน
สูงสุด 15 คน ตํ่าสุด 2 คน และจํานวนแรงงานเฉล่ีย 6.76 คน และพบวาเกษตรกร ใชจํานวนแรงงาน
อยูระหวาง 5- 8 คน รอยละ 39.5 รองลงมาใชแรงงานมากกวา 8 คน คิดเปนรอยละ 37.4 และใช
จํานวนแรงงานอยูระหวาง 1 – 4 คน คิดเปนรอยละ 23.1 
    - แรงงานจากการจางงาน : เกษตรกรใชแรงานจากการจางงานจํานวน
สูงสุด 10 คน ตํ่าสุด 1 คน และจํานวนแรงงานเฉล่ีย 2.98 คน และพบวาเกษตรกรใชจํานวนแรงงาน
อยูระหวาง 1 – 3 คน รอยละ 74.1 รองลงมาใชจํานวนแรงงานอยูระหวาง 4 - 6 คน คิดเปนรอยละ 
23.4 และใชแรงงานมากกวา 6 คน คิดเปนรอยละ 2.5 
   2.4 ท่ีมาของตนทุนการผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรใชทุนของตัวเองในการผลิตพืช
อินทรีย รอยละ 90.3 รองลงมาเกษตรกรใชทุนจากการกูยืมจากโครงการหลวง คิดเปนรอยละ 30.9 
เกษตรกรใชทุนจากการกูยืมจากธนาคาร คิดเปนรอยละ 28.5 และเกษตรกรใชทุนจากการกูยืมนอก
ระบบหรือจากญาติ รอยละ 16.1 
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   2.5 ตนทุนการผลิตพืชอินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย 
เกษตรกรใชตนทุนเทาเดิม คิดเปนรอยละ 37.1 รองลงมาเกษตรกรใชตนทุนนอยลงกวาเดิม คิดเปน
รอยละ 32.5 และเกษตรกรใชตนทุนมากกวาเดิม รอยละ 30.4 
   2.6 รายไดจากการขายผลผลิตอินทรีย เกษตรกรมีรายไดจากการขายผลผลิต
อินทรียสูงสุด 200,000 บาท ตํ่าสุด 500 บาท และมีรายไดเฉล่ีย 20,527.82 บาท และพบวา เกษตรกร
มีรายไดจากการขายผลผลิตพืชอินทรียนอยกวา 66,500 บาท คิดเปนรอยละ 97.3 รองลงมาเกษตรกร
มีรายไดจากการขายผลผลิตพืชอินทรียอยูระหวาง 66,501 – 133,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.4 และ
เกษตรกรมีรายไดจากการขายผลผลิตพืชอินทรียมากกวา 133,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.3 
   2.7 รายไดจากการผลิตพืชอินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการผลิตแบบ
ไมไดใชอินทรีย/ ป เกษตรกรมีรายไดมากกวาเดิม คิดเปนรอยละ 69.3 รองลงมาเกษตรกรมีรายได
เทาเดิม คิดเปนรอยละ 26.1 และเกษตรกรมีรายไดนอยลงกวาเดิม รอยละ 4.6 
   2.8 หนี้สินในครอบครัว/ป เกษตรกรมีจํานวนหน้ีสินสูงสุด 100,000 บาท ตํ่าสุด 
200 บาท และมีจํานวนหน้ีสินเฉล่ีย 17,020.43 บาท และพบวาเกษตรกรมีจํานวนหนี้สินนอยกวา 
33,300 บาท รอยละ 85.2 รองลงมาเกษตรกรมีจํานวนหนี้สินอยูระหวาง 33,301 – 66,600 บาท คิด
เปนรอยละ 13.2 และเกษตรกรมีจํานวนหนี้สินมากกวา 66,600 บาท คิดเปนรอยละ 1.6 
   2.9 คาใชจายประจําครัวเรือน/เดือน เกษตรกรมีคาใชจายประจําครัวเรือนสูงสุด 
7,000 บาท ตํ่าสุด 300 บาท และมีคาใชจายประจําครัวเรือนเฉล่ีย 2,157.04 บาท และพบวาเกษตรกร
มีคาใชจายประจําครัวเรือนนอยกวา 2,200 บาท รอยละ 67.7 รองลงมาเกษตรกรมีคาใชจายประจํา
ครัวเรือนอยูระหวาง 2,201 – 4,400 บาท คิดเปนรอยละ 26.1 และเกษตรกรมีคาใชจายประจํา
ครัวเรือนมากกวา 4,400 บาท คิดเปนรอยละ 6.2 
   2.10 รายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมา เกษตรกรมีรายไดในครัวเรือนในรอบป
ท่ีผานมาสูงสุด 200,000 บาท ตํ่าสุด 10,000 บาท และมีรายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมาเฉล่ีย 
46,752.96 บาท และพบวาเกษตรกรมีรายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมานอยกวา 63,300 บาท 
รอยละ 77.4 รองลงมาเกษตรกรมีรายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมาอยูระหวาง 63,301 – 
126,600 บาท คิดเปนรอยละ 22.3 และเกษตรกรมีรายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมามากกวา 
126,600 บาท คิดเปนรอยละ 0.3 
    -  แหลงท่ีมาของรายได เกษตรกรมีรายไดจากการทําการเกษตร รอยละ 
67.2 รองลงมา เกษตรกรมีรายไดจากการรับจางและการทําการเกษตร รอยละ 30.1 และเกษตรกรมี
รายไดจากการคาขายและการทําการเกษตร รอยละ 2.7 
 



 87

ตารางท่ี 8 ปจจัยดานเศรษฐกิจของเกษตรกร  
 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ     จํานวน (คน)  รอยละ 

1. พื้นท่ีในการผลิต (ไร) ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 - พื้นท่ีสวนตัว                     341  91.7 
 - พื้นท่ีเชา              58   15.6 
 - พื้นท่ีปาสงวนแบงทํากนิแตไมมี สด. 9                   12     3.2  
 พื้นท่ีสวนตัว (ไร) 
  1 - 6            275   80.6 
  7 - 12              55   162 
  >  12              11     3.2  

     รวม           341                          100.0 
พื้นท่ีสูงสุด              20       ไร พื้นท่ีตํ่าสุด              1         ไร 
พื้นท่ีเฉล่ีย           4.38       ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.58  ไร 

  พื้นท่ีเชา (ไร) 
  1               31     53.4 
  2              23   39.7 
  3                4     6.9  

     รวม             58              100.0 
พื้นท่ีสูงสุด              3       ไร  พื้นท่ีตํ่าสุด              1         ไร 
พื้นท่ีเฉล่ีย           1.53       ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ไร 

 พื้นท่ีปาสงสนแบงทํากินแตไมมี สด. 9 (ไร) 
  1                 6   66.7 
  2                3   33.3 

     รวม               9                          100.0 
พื้นท่ีปลูกสูงสุด              2       ไร     พื้นท่ีปลูกตํ่าสุด              1         ไร 
พื้นท่ีปลูกเฉล่ีย           1.22       ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 ไร 
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ตารางท่ี 8 ปจจัยดานเศรษฐกิจของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ     จํานวน (คน)  รอยละ 

2. ขนาดพื้นท่ีในการผลิตพืชอินทรีย (ไร) 
 - นอยกวา 1 ไร               86  23.1 
 - มากกวา 1 ไร             286  76.9 
   รวม            372             100.0 
 กรณีท่ีขนาดของพ้ืนท่ีมากกวา1 ไร  (ไร) 
  1 - 6            254                68.3 
  7 - 12              27     7.4 
  13 - 18                5     1.3  

     รวม           286                     100.0 
พื้นท่ีสูงสุด              18       ไร พื้นท่ีตํ่าสุด              1         ไร 
พื้นท่ีเฉล่ีย           3.76       ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.62  ไร 

3. แรงงานท่ีใชในการผลิตพชือินทรีย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 จากครอบครัว             318  85.5 
 ระบบลงแขก               91  24.5 
 การจางงาน               81  21.8 
  แรงงานจากครอบครัว  (คน) 
  1 - 3            144   45.3 
  4 - 6            159   50.0 
  >  6              15     4.7  

     รวม           318                     100.0 
จํานวนแรงงานสูงสุด    10    คน  จํานวนแรงงานตํ่าสุด          1      คน 
จํานวนแรงงานเฉล่ีย 3.83    คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.44   คน 
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ตารางท่ี 8 ปจจัยดานเศรษฐกิจของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ     จํานวน (คน)  รอยละ 

  แรงงานจากระบบลงแขก  (คน) 
  1 - 4              21   23.1 
  5 -  8              36   39.5 
  >  8              34   37.4  

     รวม             91                     100.0 
จํานวนแรงงานสูงสุด    15    คน  จํานวนแรงงานตํ่าสุด          2      คน 
จํานวนแรงงานเฉล่ีย 6.76    คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.10   คน 

  แรงงานจากการจางงาน  (คน) 
  1 - 3              60   74.1 
  4 - 6              19   23.4 
  >  6                2     2.5  

     รวม             81                     100.0 
จํานวนแรงงานสูงสุด    10    คน  จํานวนแรงงานตํ่าสุด          1      คน 
จํานวนแรงงานเฉล่ีย 2.98    คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.789   คน 

4. ท่ีมาของตนทุนการผลิตพชือินทรีย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 สวนตัว                336   90.3 
 กูธนาคาร                  106   28.5 
 กูจากโครงการหลวง                  115   30.9 
 กูนอกระบบหรือญาติ                        60    16.1 
5. ตนทุนการผลิตพชือินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย 
 มากกวาเดิม                  113   30.4 
 เทาเดิม                              138   37.1 
 นอยกวาเดิม          121   32.5 
   รวม         372                          100.0      
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ตารางท่ี 8 ปจจัยดานเศรษฐกิจของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ     จํานวน (คน)  รอยละ 

6. รายไดจากการขายผลผลิตอินทรีย/ป  (บาท) 
 < 66,500            362   97.3 
 66,501 - 133,000               9     2.4 
 >  133,000                  1     0.3 
    รวม           372              100.0 

รายไดสูงสุด 200,000       บาท      รายไดตํ่าสุด   500             บาท 
   รายไดเฉล่ีย 20,527.82    บาท     สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  20,814.10   บาท 
7. รายไดจากการผลิตพชือินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย 
 มากกวาเดิม             258  69.3 
 เทาเดิม                      97  26.1 
 นอยกวาเดิม               17    4.6 
   รวม            372             100.0      
8. หนี้สินในครอบครัว/ป  (บาท) 
 <  33,3300             317   85.2 
 33,301 - 66,600              49   13.2 
 >  66,600                    6     1.6 
    รวม           372              100.0 

หนี้สินสูงสุด 100,000       บาท      หนี้สินตํ่าสุด   200             บาท 
   หนี้สินเฉล่ีย 16,952.15    บาท     สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  17,246.23 บาท 
9. คาใชจายประจําครัวเรือน/เดือน  (บาท) 
 <  2,200                  252   67.7 
 2,201 - 4,400                   97   26.1 
 >  4,400                     23     6.2 
    รวม           372              100.0 

คาใชจายสูงสุด 7,000       บาท      คาใชจายตํ่าสุด  300             บาท 
   คาใชจายเฉล่ีย 2,157.04    บาท       สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1,131.60  บาท 
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ตารางท่ี 8 ปจจัยดานเศรษฐกิจของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ     จํานวน (คน)  รอยละ 

10. รายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมา  (บาท) 
 <  63,300                  288   77.4 
 63,301 - 126,600                    83   22.3 
 >  126,600                             1     0.3 
    รวม           372              100.0 

รายไดสูงสุด 200,000       บาท      รายไดตํ่าสุด   10,000         บาท 
   รายไดเฉล่ีย 46,752.96    บาท     สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  24,553.14   บาท 
   แหลงท่ีมาของรายได 
   ทําการเกษตร          250   67.2 
   รับจางและทําการเกษตร           112   30.1 
   คาขายและทําการเกษตร               10     2.7 
   รวม          372              100.0 

 
 3. ปจจัยดานสังคม 
   ผลการศึกษาในตารางท่ี 9 ซ่ึงแสดงปจจัยดานสังคมของเกษตรกรพบวา 
   3.1 การติดตอกับเกษตรกรรายอื่นในรอบเดือน เกษตรกรมีการติดตอส่ือสารกับ
เกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือนจํานวน 1 - 2 คร้ัง/เดือน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมามีการ
ติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือนจํานวน 3 - 5 คร้ังข้ึนไป/เดือน คิดเปนรอยละ 18.3 มี
การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือนจํานวน 5 คร้ังข้ึนไป/เดือน คิดเปนรอยละ 11.3 
ไมมีการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอื่นในรอบเดือน คิดเปนรอยละ 8.9 และมีการติดตอส่ือสาร
กับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือนจํานวน 10 คร้ังข้ึนไป/เดือน คิดเปนรอยละ 8.0 
   3.2 การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือน เกษตรกรมีการ
ติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือนจํานวน 1 - 2 คร้ัง/เดือน คิดเปนรอยละ 
50.3 รองลงมามีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือนจํานวน 3 - 5 คร้ังข้ึน
ไป/เดือน คิดเปนรอยละ 16.4 มีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือน
จํานวน 10 คร้ังข้ึนไป/เดือน คิดเปนรอยละ 13.7 มีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร
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ในรอบเดือนจํานวน 5 คร้ังข้ึนไป/เดือน คิดเปนรอยละ 11.6 และไมมีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตรในรอบเดือน คิดเปนรอยละ 8.0 
   3.3 ประสบการณการฝกอบรมของเกษตรกรในรอบป เกษตรกรมีประสบการณ
การฝกอบรมจํานวน 1 – 2 คร้ัง/ป รอยละ 34.2 รองลงมาเกษตรกรมีประสบการณการฝกอบรม
จํานวน  3 - 5 คร้ัง/ป รอยละ 22.3 มีประสบการณการฝกอบรมจํานวน 10 คร้ังข้ึนไป/ป รอยละ 16.4 
มีประสบการณการฝกอบรมจํานวน 5 คร้ังข้ึนไป/ป รอยละ 14.5 และไมมีประสบการณการ
ฝกอบรม รอยละ 12.6 
   3.4 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การผลิตพืชอินทรียจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร คิดเปนรอยละ 82.3 รองลงมาเกษตรกรไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจากประสบการณการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 67.5 เกษตรกร
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจากเพื่อนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 54.0 เกษตรกรไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจากโทรทัศน คิดเปนรอยละ 52.2 เกษตรกรไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจากเอกสารเผยแพรทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 41.1 เกษตรกรไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจากวิทยุ คิดเปนรอยละ 29.8 และเกษตรกรไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจากวารสาร/นิตยสารเกี่ยวกบัการเกษตร คิดเปนรอยละ 23.1 
    - วิทยุ : เกษตรกรไดรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจํานวนสูงสุด 
50 คร้ัง/ป ตํ่าสุด 1 คร้ัง/ป และไดรับขาวสารเฉล่ียจํานวน 7.0 คร้ัง/ป และพบวาเกษตรกรไดรับ
ขาวสารจํานวน 1-16 คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 92.8 รองลงมาเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวน 17-32 
คร้ัง/ป รอยละ 5.4 และเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวนมากกวา 32 คร้ัง/ป รอยละ 1.8 
     - โทรทัศน : เกษตรกรไดรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจํานวน
สูงสุด 60 คร้ัง/ป ตํ่าสุด 1 คร้ัง/ป และไดรับขาวสารเฉล่ียจํานวน 10.13 คร้ัง/ป และพบวาเกษตรกร
ไดรับขาวสารจํานวน 1-20คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 94.3 รองลงมาเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวน    
21-40 คร้ัง/ป รอยละ 4.1 และเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวนมากกวา 41 คร้ัง/ป รอยละ 1.6 
    - วารสาร/นิตยสารเก่ียวกับการเกษตร : เกษตรกรไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การผลิตพืชอินทรียจํานวนสูงสุด 20 คร้ัง/ป ตํ่าสุด 1 คร้ัง/ป และไดรับขาวสารเฉล่ียจํานวน 4.01 
คร้ัง/ป และพบวาเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวน 1- 6 คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 81.4 รองลงมาเกษตรกร
ไดรับขาวสารจํานวน 7-12 คร้ัง/ป รอยละ 14.0 และเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวนมากกวา 2 คร้ัง/ป 
รอยละ 4.6 
    - เอกสารเผยแพรทางการเกษตร : เกษตรกรไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ผลิตพืชอินทรียจํานวนสูงสุด 30 คร้ัง/ป ตํ่าสุด 1 คร้ัง/ป และไดรับขาวสารเฉล่ียจํานวน 4.80 คร้ัง/ป 
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และพบวาเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวน 1- 10 คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 95.4 รองลงมาเกษตรกร
ไดรับขาวสารจํานวน 11-20 คร้ัง/ป รอยละ 3.3 และเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวนมากกวา 21 คร้ัง/
ป รอยละ 1.3 
    - เพื่อนเกษตรกร : เกษตรกรไดรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย
จํานวนสูงสุด 50 คร้ัง/ป ตํ่าสุด 1 คร้ัง/ป และไดรับขาวสารเฉล่ียจํานวน 5.99 คร้ัง/ป และพบวา
เกษตรกรไดรับขาวสารจํานวน 1-16 คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 96.5 รองลงมาเกษตรกรไดรับขาวสาร
จํานวน 17-32 คร้ัง/ป รอยละ 2.5 และเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวนมากกวา 32 คร้ัง/ป รอยละ 1.0 
    - เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : เกษตรกรไดรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิต
พืชอินทรียจํานวนสูงสุด 55 คร้ัง/ป ตํ่าสุด 1 คร้ัง/ป และไดรับขาวสารเฉล่ียจํานวน 6.34 คร้ัง/ป และ
พบวาเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวน 1-18 คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 95.7 รองลงมาเกษตรกรไดรับ
ขาวสารจํานวน 19-36 คร้ัง/ป รอยละ 3.6 และเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวนมากกวา 36 คร้ัง/ป รอย
ละ 0.7 
    - ประสบการณการฝกอบรม : เกษตรกรไดรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิต
พืชอินทรียจํานวนสูงสุด 6 คร้ัง/ป ตํ่าสุด 1 คร้ัง/ป และไดรับขาวสารเฉล่ียจํานวน 2.76 คร้ัง/ป และ
พบวาเกษตรกรไดรับขาวสารจํานวน 1-5 คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 68.1 และเกษตรกรไดรับขาวสาร
จํานวนมากกวา 10 คร้ัง/ป รอยละ 31.9 
   3.5 กฎระเบียบของโครงการหลวงตอการตัดสินใจในการทําการเกษตรอินทรีย 
เกษตรกรคิดวากฎระเบียบของโครงการหลวงมีผลตอการตัดสินใจในการทําการเกษตรอินทรีย คิด
เปนรอยละ 25.3 และเกษตรกรคิดวากฎระเบียบของโครงการหลวงไมมีผลตอการตัดสินใจในการ
ทําการเกษตรอินทรีย คิดเปนรอยละ 74.7 
    - กรณีท่ีกฎระเบียบของโครงการหลวงมีผลตอการตัดสินใจในการทํา
การเกษตรอินทรีย : เกษตรกรคิดวากฎระเบียบของโครงการหลวงมีผลตอการตัดสินใจในการทํา
การเกษตรอินทรียเนื่องจากถูกบังคับใหทําการเกษตรอินทรีย รอยละ 66.0 รองลงมาคือการจําหนาย
ผลผลิต คิดเปนรอยละ 20.2 และ ราคาของผลผลิตคงท่ี คิดเปนรอยละ 13.8 
    - กรณีท่ีกฎระเบียบของโครงการหลวงไมมีผลตอการตัดสินใจในการทํา
การเกษตรอินทรีย : เกษตรกรคิดวากฎระเบียบของโครงการหลวงไมมีผลตอการตัดสินใจในการทํา
การเกษตรอินทรียเนื่องจากเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเอง คิดเปนรอยละ 100.0 
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ตารางท่ี 9 ปจจัยดานสังคมของเกษตรกร  
 

ปจจัยดานสังคม      จํานวน (คน)  รอยละ 

1. การติดตอกับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดอืน   
  10 คร้ังข้ึนไป/เดือน     30     8.0 
 5 คร้ังข้ึนไป/เดือน     42   11.3 
 3-5 คร้ังข้ึนไป/เดือน     68   18.3  
 1-2  คร้ัง/เดือน               199   53.5 
  ไมเคยเลย           33     8.9 
    รวม                372                      100.0       
2. การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือน   
  10 คร้ังข้ึนไป/เดือน                  51    13.7 
 5 คร้ังข้ึนไป/เดือน                 43                         11.6 
 3-5 คร้ังข้ึนไป/เดือน                     61   16.4  
 1-2  คร้ัง/เดือน               187   50.3 
  ไมเคยเลย                                30     8.0 
    รวม               372              100.0       
3.การติดตอกับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดอืน   
  10 คร้ังข้ึนไป/เดือน                  61    16.4 
 5 คร้ังข้ึนไป/เดือน                54                         14.5 
 3-5 คร้ังข้ึนไป/เดือน                    83   22.3  
 1-2  คร้ัง/เดือน              127   34.2 
  ไมเคยเลย                               47   12.6 
    รวม              372              100.0       
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ตารางท่ี 9 ปจจัยดานสังคมของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานสังคม      จํานวน (คน)  รอยละ 

4. การไดรับขาวสารเก่ียวกับการผลิตพชือินทรีย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)       
  วิทย ุ              111     29.8 
 โทรทัศน            194                             52.2 
 วารสาร/นิตยสารเกี่ยวกับการเกษตร            86               23.1  
 เอกสารเผยแพรทางการเกษตร         153             41.1 
  เพื่อนเกษตรกร                          201     54.0 
 เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร          306     82.3 
 ประสบการณการฝกอบรม           251    67.5  
 วิทยุ (คร้ัง/ป) 
  1 - 16            103    92.8 
  17 - 32                6      5.4 
  >  32                2       1.8  

     รวม           111                           100.0 
  จํานวนสูงสุด              50       คร้ัง จํานวนตํ่าสุด       1               คร้ัง  

จํานวนเฉล่ีย             7.0       คร้ัง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.75 คร้ัง 
  โทรทัศน (คร้ัง/ป) 
  1 -  20            183     94.3 
  21 - 40                8     4.1 
  >  41                3     1.6  

     รวม            194             100.0 
จํานวนสูงสุด              60         คร้ัง จํานวนสุด              1         คร้ัง 
จํานวนเฉล่ีย           10.13       คร้ัง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.51 คร้ัง 
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ตารางท่ี 9 ปจจัยดานสังคมของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานสังคม      จํานวน (คน)  รอยละ 

 วาสาร/นิตยสารเก่ียวกับการเกษตร (คร้ัง/ป) 
  1 -  6              70     81.4 
  7 - 12              12   14.0 
  >  12                5     4.6  

     รวม             86                       100.0 
จํานวนสูงสุด              20         คร้ัง จํานวนสุด              1         คร้ัง 
จํานวนเฉล่ีย           4.01         คร้ัง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.44 คร้ัง 

  เอกสารเผยแพรทางการเกษตร (คร้ัง/ป) 
  1 - 10            146   95.4 
  11 - 20                5     3.3 
  >  21                2      1.3  

     รวม           153                          100.0 
  จํานวนสูงสุด              30       คร้ัง จํานวนตํ่าสุด       1               คร้ัง  

จํานวนเฉล่ีย           4.80       คร้ัง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.39 คร้ัง 
  เพื่อนเกษตรกร (คร้ัง/ป) 
  1 -  16            194     96.5 
  17 - 32                5     2.5 
  >  32                2     1.0  

     รวม            201             100.0 
จํานวนสูงสุด              50         คร้ัง จํานวนสุด              1         คร้ัง 
จํานวนเฉล่ีย           5.99       คร้ัง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.35 คร้ัง 
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ตารางท่ี 9 ปจจัยดานสังคมของเกษตรกร (ตอ) 
 

ปจจัยดานสังคม      จํานวน (คน)  รอยละ 

 เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร (คร้ัง/ป) 
  1 - 18            293   95.7 
  19 - 36              11     3.6 
  >  36                2      0.7  

     รวม           306                          100.0 
  จํานวนสูงสุด              55       คร้ัง จํานวนตํ่าสุด       1               คร้ัง  

จํานวนเฉล่ีย           6.34       คร้ัง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.99 คร้ัง 
  ประสบการณการฝกอบรม (คร้ัง/ป) 
  1 -  3                         171     68.1 
  >  3              80   31.9  

     รวม            251             100.0 
จํานวนสูงสุด              6           คร้ัง จํานวนสุด              1         คร้ัง 
จํานวนเฉล่ีย         2.76       คร้ัง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.429 คร้ัง 

5. กฎระเบียบของโครงการหลวงตอการตดัสินใจในการทําการเกษตรอินทรีย 
 มีผล               94   25.3 
 ไมมีผล              278  74.7 
   รวม            372             100.0 
 - กรณีท่ีกฎระเบียบของโครงการหลวงมีผลตอการตัดสินใจในการทําการเกษตรอินทรีย 
  การจําหนายผลผลิต            19   20.2 
  ถูกบังคับ             62   66.0 
  ราคาของผลผลิตคงท่ี            13   13.8 

      รวม            94              100.0 
 - กรณีท่ีกฎระเบียบของโครงการหลวงไมมีผลตอการตดัสินใจในการทําการเกษตรอินทรีย 
  สมัครใจเขารวมโครงการ          278              100.0  

      รวม          278                      100.0 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาดานการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมใน
ระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 

 2.1 การปฏิบัตขิองเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : กอนเขารวมโครงการ (เกษตรเคมี) 
  ดานการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรียโดยมีการ
แบงระดับการวัดออกเปน 2 ระดับ คือ ปฏิบัติ=1 คะแนน และไมปฏิบัติ= 0 คะแนน เพื่อประโยชน
ในการวิจัยผูวิจัยไดแบงคะแนนการปฏิบัติออกเปน 3 ระดับ คือ  
   คะแนนระหวาง 0.00 – 0.33 คะแนน มีการปฏิบัติเปนบางคร้ัง  
   คะแนนระหวาง 0.34 – 0.66 คะแนน มีการปฏิบัติปานกลาง 
   คะแนนระหวาง 0.67 – 1.00 คะแนน มีการปฏิบัติมาก 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรมีคะแนนการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรม
ในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) :กอนเขารวม
โครงการ (เกษตรเคมี) สูงสุดคือ 1.00 คะแนน คะแนนตํ่าสุดคือ 0.00 คะแนน เกษตรกรมีคะแนน
การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตร
อินทรียโครงการหลวง (มกท.) :กอนเขารวมโครงการ (เกษตรเคมี)โดยเฉล่ีย 0.48 คะแนน ซ่ึงมีการ
ปฏิบัติเปนบางคร้ัง และพบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติเปนบางคร้ัง รอยละ 41.9 รองลงมามีการปฏิบัติ
มากและมีการปฏิบัติปานกลาง รอยละ 30.4 และรอยละ 27.7 ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางท่ี 10 ระดับการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม 

มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.): กอนเขารวมโครงการ (เกษตรเคมี) 
 

ระดับการปฏิบัติ   คาคะแนนเฉล่ียของการปฏิบัติ  จํานวน (คน)      รอยละ 

ปฏิบัติเปนบางคร้ัง  0.00 – 0.33            156      41.9 
ปฏิบัติปานกลาง   0.34 – 0.66            103      27.7 
ปฏิบัติมาก   0.67 – 1.00            113      30.4 

   รวม             372     100.0 

คะแนนสูงสุด   1.00  คะแนน          คะแนนตํ่าสุด  0.00          คะแนน 
คะแนนเฉล่ีย  0.48 คะแนน          สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     0.304   คะแนน 
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เม่ือพิจารณาในแตละประเด็นจากการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมใน

ระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : กอนเขารวม
โครงการ (เกษตรเคมี) พบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับปานกลางในทุกประเด็น โดยประเด็นท่ี 
13 เก็บรักษาผลผลิตในสถานท่ีสะอาด อากาศถายเทไดดีและสามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุ
อันตราย และสัตวพาหะนําโรค มีคาเฉล่ียมากกที่สุด คือ 0.56 คะแนน รองลงมาคือ ประเด็นท่ี 11 
คัดแยกผลผลิตดอยคุณภาพ หรือผลผลิตท่ีมีศัตรูพืชติดอยูออกตางหาก(ผลผลิตท่ีเสียหรือเนา) และ
ประเด็นท่ี 12 อุปกรณและพาหนะในการขนยายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวมีความสะอาด ปราศจาก
การปนเปอนส่ิงอันตรายท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค ซ่ึงมีคาเฉล่ีย คือ 0.52 และประเด็น
ท่ี 2 มีการจัดการพื้นท่ีปลูกไมใหมีวัตถุอันตราย และจุลินทรียท่ีจะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอน
ในผลผลิต มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ 0.34 (ตารางท่ี 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 11 การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : กอนเขารวม 
       โครงการ (เกษตรเคมี) 
 

ประเด็น 
การปฏิบัต ิ  

คาเฉลี่ย 
 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย ปฏิบัต ิ

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมปฏิบัต ิ
จํานวน 

(รอยละ) 
พื้นที่ปลูก 
1.  มีการจัดการแหลงน้ําที่ไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนของ
สารพิษและจลุินทรีย 

 
128 

(34.4) 

 
244 

(65.6) 

 
0.42 

 
0.49 

 
ปฏิบัติปานกลาง 

2. มีการจัดการพื้นที่ปลูกไมใหมีวัตถุอันตรายและจุลินทรีย ที่จะทําใหเกิดการ
ตกคางหรือปนเปอนในผลผลิต 

169 
(45.4) 

203 
(54.6) 

0.34 0.47 ปฏิบัติปานกลาง 

การใชสารชีวภาพ จุลินทรีย ปุยหมัก และวัสดุปรับปรุงบํารุงดนิ 
3.  มีการใชสารชีวภาพและจลุินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินในกระบวนการ
ผลิต  ตามคําแนะนํา  หรืออางอิงตามคําแนะนําของมาตรฐานของเกษตร
อินทรียโครงการหลวง (มกท.)  หรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียน(มาตรฐานเกษตร
อินทรียไทย) 

 
 

169 
(45.4) 

 
 

203 
(54.6) 

 
 

0.45 

 
 

0.49 

 
 

ปฏิบัติปานกลาง 

 
 

100 



ตารางที่ 11 การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : กอนเขารวม  
       โครงการ (เกษตรเคมี) (ตอ) 
 

ประเด็น 
การปฏิบัต ิ  

คาเฉลี่ย 
 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย ปฏิบัต ิ

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมปฏิบัต ิ
จํานวน 

(รอยละ) 
4.  มีการใชสารชีวภาพและจลุินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินที่สอดคลองกับ
รายการอนุญาตใหใชตามคําแนะนําของมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการ
หลวง(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 

181 
(48.7) 

191 
(51.3) 

0.49 0.50 ปฏิบัติปานกลาง 

การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
5.  มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช  และปองกันกําจัดอยางถูกวิธี 

 
174 

(46.8) 

 
198 

(53.2) 

 
0.47 

 
0.50 

 
ปฏิบัติปานกลาง 

6. มีการควบคุมศัตรูพืชอยางถูกวิธี 165 
(44.4) 

207 
(55.6) 

0.44 0.49 ปฏิบัติปานกลาง 

การจัดการสายพันธุ 
7. มีการปฏิบัติและการจดัการสายพันธุการผลิตตามคําแนะนําของมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียโครงการหลวง เพื่อไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 
172 

(46.2) 

 
200 

(53.8) 

 
0.46 

 
0.49 

 
ปฏิบัติปานกลาง 
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ตารางที่ 11 การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : กอนเขารวม  
       โครงการ (เกษตรเคมี) (ตอ) 
 

ประเด็น 
การปฏิบัต ิ  

คาเฉลี่ย 
 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย ปฏิบัต ิ

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมปฏิบัต ิ
จํานวน 

(รอยละ) 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
8. มีการเก็บเกีย่วผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑในแผนควบคุมการผลิต 

 
195 

(52.4) 

 
177 

(47.6) 

 
0.52 

 
0.50 

 
ปฏิบัติปานกลาง 

9. มีการหยดุใชสารสารชีวภาพและจุลินทรียกอนเก็บเกีย่วตามระยะเวลาที่ระบุ
ไว 

192 
(51.6) 

180 
(48.4) 

0.52 0.50 ปฏิบัติปานกลาง 

10. มีการใชอุปกรณการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเกีย่วที่สะอาดไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผลและปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 

205 
(55.1) 

167 
(44.9) 

0.55 0.49 ปฏิบัติปานกลาง 

11. คัดแยกผลผลิตดอยคุณภาพ หรือผลผลิตที่มีศัตรูพืชติดอยูออกตางหาก
(ผลผลิตที่เสียหรือเนา) 

201 
(54.0) 

171 
(46.0) 

0.54 0.49 ปฏิบัติปานกลาง 

12.อุปกรณและพาหนะในการขนยายผลผลิตหลังการเกบ็เกี่ยวมีความสะอาด
ปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค 

200 
(53.8) 

172 
(46.2) 

0.54 0.49 ปฏิบัติปานกลาง 
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ตารางที่ 11 การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : กอนเขารวม  
       โครงการ (เกษตรเคมี) (ตอ) 
 

ประเด็น 
การปฏิบัต ิ  

คาเฉลี่ย 
 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย ปฏิบัต ิ

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมปฏิบัต ิ
จํานวน 

(รอยละ) 
การเก็บรักษาผลผลิต 
13. เก็บรักษาผลผลิตในสถานที่สะอาด อากาศถายเทไดดี  และสามารถ
ปองกันการปนเปอนของวัตถุอันตราย และสัตวพาหนะนําโรค 

 
210 

(56.5) 

 
162 

(43.5) 

 
0.56 

 
0.49 

 
ปฏิบัติปานกลาง 

การบันทึกขอมูล 
14. มีการบันทึกขอมูลการใชสารชีวภาพและจุลินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุง
ดินในกระบวนการผลิต และการปองกนักาํจัดศัตรูพืช 

 
195 

(52.4) 

 
177 

(47.6) 

 
0.52 

 

 
0.50 

 
ปฏิบัติปานกลาง 

15. มีการบันทึกขอมูลการจัดการเพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพ 157 
(42.2) 

215 
(57.8) 

0.42 0.49 ปฏิบัติปานกลาง 

รวม 0.48 0.30 ปฏิบัติปานกลาง 

หมายเหตุ คะแนนระหวาง 0.00 – 0.33 คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง  
   คะแนนระหวาง 0.34 – 0.66 คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติปานกลาง 
   คะแนนระหวาง 0.67 – 1.00 คะแนน  หมายถึง   มีการปฏิบัติมาก 
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2.2 การปฏิบัตขิองเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของ
เกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : หลังเขารวมโครงการ (เกษตรอินทรีย) 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรมีคะแนนการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรม
ในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) :หลังเขารวม
โครงการ (เกษตรอินทรีย) สูงสุดคือ 1.00 คะแนน คะแนนตํ่าสุดคือ 0.00 คะแนน เกษตรกรมี
คะแนนการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) :หลังเขารวมโครงการ (เกษตรอินทรีย)โดยเฉล่ีย 0.97 
คะแนน ซ่ึงมีการปฏิบัติในระดับมาก เพื่อประโยชนในการวิจัยผูวิจัยไดแบงคะแนนการปฏิบัติ
ออกเปน 3 ระดับ คือ คะแนนระหวาง 0.00 – 0.33 คะแนน มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง คะแนน
ระหวาง 0.34 – 0.66 คะแนน มีการปฏิบัติปานกลาง คะแนนระหวาง 0.67 – 1.00 คะแนน มีการ
ปฏิบัติมาก ซ่ึงพบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติมาก รอยละ 98.4 และมีการปฏิบัติเปนบางคร้ัง รอยละ 
1.6 (ตารางท่ี 12) 
 
ตารางที่ 12 ระดับการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม 

มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.): หลังเขารวมโครงการ (เกษตร
อินทรีย) 

 

ระดับการปฏิบัติ   คาคะแนนเฉล่ียของการปฏิบัติ  จํานวน (คน)      รอยละ 

ปฏิบัติเปนบางคร้ัง  0.00 – 0.33                6        1.6 
ปฏิบัติปานกลาง   0.34 – 0.66                0        0.0 
ปฏิบัติมาก   0.67 – 1.00            366      98.4 

   รวม             372     100.0 

 
คะแนนสูงสุด   1.00  คะแนน          คะแนนตํ่าสุด  0.00          คะแนน 
คะแนนเฉล่ีย   0.97 คะแนน          สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     0.133   คะแนน 
 
  เม่ือพิจารณาในแตละประเด็นของการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมใน
ระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : หลังเขารวมโครงการ 
(เกษตรอินทรีย) พบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับมากในทุกประเด็น (ตารางท่ี 13) 
 



ตารางที่ 13 การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : หลังเขารวมโครงการ  
       (เกษตรอินทรีย) 

 
 

ประเด็น 
การปฏิบัต ิ  

คาเฉลี่ย 
 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย ปฏิบัต ิ

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมปฏิบัต ิ
จํานวน 

(รอยละ) 
พื้นที่ปลูก 
1.  มีการจัดการแหลงน้ําที่ไมมีสภาพ 
แวดลอมซึ่งกอใหเกดิการปนเปอนของสารพิษและจุลินทรีย 

 
356 

(95.7) 

 
16 

(4.3) 

 
0.96 

 
0.20 

 
ปฏิบัติมาก 

2. มีการจัดการพื้นที่ปลูกไมใหมีวัตถุอันตรายและจุลินทรีย ที่จะทําใหเกิด
การตกคางหรือปนเปอนในผลผลิต 

363 
(97.6) 

9 
(2.4) 

0.98 0.15 ปฏิบัติมาก 

การใชสารชีวภาพ จุลินทรีย ปุยหมัก และวัสดุปรับปรุงบํารุงดนิ 
3.  มีการใชสารชีวภาพและจลุินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินใน
กระบวนการผลิต  ตามคําแนะนํา  หรืออางอิงตามคําแนะนําของมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)  หรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียน
(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 

 
 

361 
(97.0) 

 
 

11 
(3.0) 

 
 

0.97 

 
 

0.17 

 
 

ปฏิบัติมาก 
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ตารางที่ 13 การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : หลังเขารวมโครงการ  
     (เกษตรอินทรีย)(ตอ) 

 
ประเด็น 

การปฏิบัต ิ  
คาเฉลี่ย 

 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย ปฏิบัต ิ

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมปฏิบัต ิ
จํานวน 

(รอยละ) 
4.  มีการใชสารชีวภาพและจลุินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินที่สอดคลองกับ
รายการอนุญาตใหใชตามคําแนะนําของมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการ
หลวง(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 

361 
(97.0) 

11 
(3.0) 

0.97 0.17 ปฏิบัติมาก 

การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
5.  มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช  และปองกันกําจัดอยางถูกวิธี 

 
364 

(97.8) 

 
8 

(2.2) 

 
0.98 

 
0.14 

 
ปฏิบัติมาก 

6. มีการควบคุมศัตรูพืชอยางถูกวิธี 362 
(97.3) 

10 
(2.7) 

0.97 0.16 ปฏิบัติมาก 

การจัดการสายพันธุ 
7. มีการปฏิบัติและการจดัการสายพันธุการผลิตตามคําแนะนําของมาตรฐานของ
เกษตรอินทรียโครงการหลวง เพื่อไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 
364 

(97.8) 

 
8 

(2.2) 

 
0.98 

 
0.14 

 
ปฏิบัติมาก 

106 



ตารางที่ 13 การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : หลังเขารวม 
     โครงการ (เกษตรอินทรีย)(ตอ) 

 
ประเด็น 

การปฏิบัต ิ  
คาเฉลี่ย 

 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย ปฏิบัต ิ

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมปฏิบัต ิ
จํานวน 

(รอยละ) 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
8. มีการเก็บเกีย่วผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑในแผนควบคุมการผลิต 

 
365 

(98.1) 

 
7 

(1.9) 

 
0.98 

 
0.13 

 
ปฏิบัติมาก 

9. มีการหยดุใชสารสารชีวภาพและจุลินทรียกอนเก็บเกีย่วตามระยะเวลาที่ระบุ
ไว 

365 
(98.1) 

7 
(1.8) 

0.98 0.13 ปฏิบัติมาก 

10. มีการใชอุปกรณการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเกีย่วที่สะอาดไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผลและปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 

365 
(98.1) 

7 
(1.8) 

0.98 0.13 ปฏิบัติมาก 

11. คัดแยกผลผลิตดอยคุณภาพ หรือผลผลิตที่มีศัตรูพืชติดอยูออกตางหาก
(ผลผลิตที่เสียหรือเนา) 

359 
(96.5) 

13 
(3.5) 

0.97 0.18 ปฏิบัติมาก 

12. อุปกรณและพาหนะในการขนยายผลผลิตหลังการเก็บเกีย่วมีความสะอาด
ปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค 

363 
(97.6) 

9 
(2.4) 

0.98 0.15 ปฏิบัติมาก 
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ตารางที่ 13 การปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : หลังเขารวม 
       โครงการ (เกษตรอินทรีย)(ตอ) 
 

ประเด็น 
การปฏิบัต ิ  

คาเฉลี่ย 
 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย ปฏิบัต ิ

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมปฏิบัต ิ
จํานวน 

(รอยละ) 
การเก็บรักษาผลผลิต 
13. เก็บรักษาผลผลิตในสถานที่สะอาด อากาศถายเทไดดี  และสามารถปองกัน
การปนเปอนของวัตถุอันตราย และสัตวพาหนะนําโรค 

 
366 

(98.4) 

 
6 

(1.6) 

 
0.98 

 
0.12 

 
ปฏิบัติมาก 

การบันทึกขอมูล 
14. มีการบันทึกขอมูลการใชสารชีวภาพและจุลินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุงดิน
ในกระบวนการผลิต และการปองกันกําจดัศัตรูพืช 

 
349 

(93.8) 

 
23 

(6.2) 

 
0.94 

 

 
0.24 

 
ปฏิบัติมาก 

15. มีการบันทึกขอมูลการจัดการเพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพ 348 
(93.5) 

24 
(6.5) 

0.94 0.24 ปฏิบัติมาก 

รวม 0.97 0.13 ปฏิบัติมาก 

หมายเหตุ คะแนนระหวาง 0.00 – 0.33 คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง  
   คะแนนระหวาง 0.34 – 0.66 คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติปานกลาง 
   คะแนนระหวาง 0.67 – 1.00 คะแนน  หมายถึง   มีการปฏิบัติมาก 
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใชสถิติไคสแควร  
 (Chi-square Test) 
 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ ปจจัยทางดานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ จํานวน

สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา ประสบการณการปลูกพืช ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก 
ขนาดของพื้นที่ผลิตพืช แรงงานในครอบครัว ตนทุนการผลิตพืช รายไดจากการขายผลผลิต หนี้สิน 
คาใชจายประจําครัวเรือน และปจจัยทางดานสังคม ไดแก การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน การ
ติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และประสบการณการฝกอบรม กับตัวแปรตาม คือ
การยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย โดยใชสถิติไคสแควร 
(Chi-square Test) ในการทดสอบสมมุติฐาน 
  ในการทดสอบสมมุติฐาน ผูวิจัยไดแบงกลุมของตัวแปรอิสระ ดังนี้ 
    1. เพศ แบงเปน 2 กลุม คือ เพศชายและเพศหญิง 
    2. อายุ แบงเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย และสูงกวาคาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 37.91 ป) 
   3. จํานวนสมาชิกในครอบครัว แบงเปน 2 กลุม คือตํ่ากวาคาเฉล่ีย และสูงกวา
คาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 5.10 คน) 
  4. ระดับการศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และ
สูงกวาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 
   5. ประสบการณการปลูกพืช แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย และสูงกวา
คาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 1.46 ป) 
   6. ขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืช แบงออกเปน 2 กลุม คือ นอยกวา 1 ไร และมากกวา 1 
ไร 
   7. แรงงานในครอบครัว แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย และสูงกวา
คาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 3.83 คน) 
   8. ตนทุนในการผลิตพืช แบงออกเปน 3 กลุม คือ มากกวาเดิม เทาเดิม และนอยลง
กวาเดิม 
   9. รายไดจากการขายผลผลิต/ป แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย และสูงกวา
คาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 20,522.45 บาท) 
   10. หนี้สิน/ป แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย และสูงกวาคาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย 
= 16,952.15 บาท) 
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   11.คาใชจายประจําครัวเรือน/เดือน แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย และสูง
กวาคาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 2,367.53 บาท) 
   12. การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 
และสูงกวาคาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 3.44 คร้ัง/เดือน) 
  13. การติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่า
กวาคาเฉล่ีย และสูงกวาคาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 3.21 คร้ัง/เดือน) 
   14. ประสบการณการฝกอบรม แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย และสูงกวา
คาเฉล่ีย (คาเฉล่ีย = 3.12 คร้ัง/ป) 
 สวนตัวแปรตามคือ วิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย โดย
แบงระดับการปฏิบัติออกเปน 2 ระดับ คือ ปฏิบัติและไมปฏิบัติ 
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ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานสวนบุคคลกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร
ในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
 
 ผลของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ      
ไคสแควร (Chi-square Test) สามารถอธิบายการทดสอบสมมุติฐานไดดังนี้ 
 
 1. เพศ 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติ
ของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณไดเทากับ 22.52 ซ่ึงมีคา
มากกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 ดังนั้นจึงสรุปไดวา เพศของ
เกษตรกรมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบ
อินทรียอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 14) 
 
ตารางท่ี 14 ความสัมพันธระหวางเพศกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทํา   
       การเกษตรในระบบอินทรีย 

                           การปฏิบัติ 
 
เพศ 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ชาย 33 

(8.9) 
308 

(82.8) 
341 

(91.7) 
 

หญิง 12 
(3.2) 

19 
(5.1) 

31 
(8.3) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

22.52 

  
2χ (คํานวณ) = 22.52    2χ (ตาราง) = 3.84 

 มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 
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2. อายุ 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอายุกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติ
ของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณไดเทากับ 0.77 ซ่ึงมีคา
นอยกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา อายุของ
เกษตรกรไมมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบ
อินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 15) 
 
ตารางท่ี 15 ความสัมพันธระหวางอายุกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทํา 
       การเกษตรในระบบอินทรีย 

                           การปฏิบัติ 
 
อายุ 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย (37.91 ป) 19 

(5.1) 
161 

(43.3) 
180 

(48.4) 
 

สูงกวาคาเฉล่ีย (37.91 ป) 26 
(7.0) 

166 
(44.6) 

192 
(51.6) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

0.77 

  
2χ (คํานวณ) = 0.77    2χ (ตาราง) = 3.84 

 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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3. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรจํานวนสมาชิกในครอบครัวกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณได
เทากับ 0.50 ซ่ึงมีคานอยกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปไดวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร
ในการทําการเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 16) 
 
ตารางท่ี 16 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของ 
       เกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
 

                           การปฏิบัติ 
จํานวน 
สมาชิกในครอบครัว 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย (5.10 คน) 30 

(8.1) 
200 

(53.8) 
230 

(61.8) 
 

สูงกวาคาเฉล่ีย (5.10 คน) 15 
(4.0) 

127 
(34.1) 

142 
(38.2) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

0.50 

 

 2χ (คํานวณ) =0.50    2χ (ตาราง) = 3.84 
 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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4. ระดับการศึกษา 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรระดับการศึกษากับการยอมรับ
วิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณไดเทากับ 
0.85 ซ่ึงมีคานอยกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา 
ระดับการศึกษาของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทํา
การเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 17) 
 
ตารางท่ี 17 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการ 

     ทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
 

                           การปฏิบัติ 
 
ระดับการศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาระดับประถมศึกษาป
ท่ี 6 

26 
(7.0) 

212 
(57.0) 

238 
(64.0) 

 

สูงกวาระดับประถมศึกษาป
ท่ี 6 

19 
(5.1) 

115 
(30.9) 

134 
(36.0) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

0.85 

 
2χ (คํานวณ) = 0.85   2χ (ตาราง) = 3.84 

 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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5. ประสบการณการปลูกพืช 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรประสบการณการปลูกพืชกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณได
เทากับ 0.19 ซ่ึงมีคานอยกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปไดวา ประสบการณการปลูกพืชไมมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร
ในการทําการเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 18) 
 
ตารางท่ี 18 ความสัมพันธระหวางประสบการณการปลูกพืชกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของ 
       เกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
ประสบการณ 
การปลูกพืช 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย (1.463 ป) 25 

(6.7) 
193 

(51.9) 
218 

(58.6) 
 

สูงกวาคาเฉล่ีย (1.463 ป) 20 
(5.4) 

134 
(36.0) 

154 
(41.4) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

0.19 

 
2χ (คํานวณ) = 0.19   2χ (ตาราง) = 3.84 

 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
 
 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานสวนบุคคลกับการยอมรับ
วิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย พบวา ปจจัยทางดานสวนบุคคลมี
ความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย โดยมีตัวแปร 1 ตัว ไดแก เพศของเกษตรกร 
ท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
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  ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร
ในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
 
 ผลของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ      
ไคสแควร (Chi-square Test) สามารถอธิบายการทfสอบสมมุติฐานไดดังนี้ 
 
  1. ขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืช 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณได
เทากับ 1.84 ซ่ึงมีคานอยกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปไดวา ขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชไมมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรใน
การทําการเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 19) 
 
ตารางท่ี 19 ความสัมพันธระหวางขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของ 
       เกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
ขนาดของ 
พื้นท่ีผลิตพืช 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
นอยกวา 1 ไร 14 

(3.8) 
72 

(19.4) 
86 

(23.1) 
 

มากกวา 1 ไร 31 
(8.3) 

255 
(68.5) 

286 
(76.9) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

1.84 

 
2χ (คํานวณ) = 1.84    2χ (ตาราง) = 3.84 

 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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2. แรงงานในครอบครัว 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแรงงานในครอบครัวกับการยอมรบั
วิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณไดเทากับ 
0.00 ซ่ึงมีคานอยกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา 
แรงงานในครอบครัวไมมีความสัมพันธ กับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรใน
ระบบอินทรีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 20) 
 
ตารางท่ี 20 ความสัมพันธระหวางแรงงานในครอบครัวกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร 
        ในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
แรงงานใน 
ครอบครัว 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย (3.83 คน) 24 

(6.5) 
174 

(46.8) 
198 

(53.2) 
 

มากกวาคาเฉล่ีย (3.83 คน) 21 
(5.6) 

153 
(41.1) 

174 
(46.8) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

0.00 

 
2χ (คํานวณ) = 0.00    2χ (ตาราง) = 3.84 

 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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3. ตนทุนในการผลิตพืช 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนทุนในการผลิตพืชกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณได
เทากับ 1.86 ซ่ึงมีคานอยกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 5.99 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปไดวา ตนทุนในการผลิตพืชไมมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการ
ทําการเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 21) 
 
ตารางท่ี 21 ความสัมพันธระหวางตนทุนในการผลิตพืชกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร 
         ในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
ตนทุน 
ในการผลิตพืช 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
มากกวาเดิม 17 

(4.6) 
96 

(25.8) 
113 

(30.4) 
 

เทาเดิม 13 
(3.5) 

125 
(33.6) 

138 
(37.1) 

นอยลงกวาเดิม 15 
(4.0) 

106 
(28.5) 

121 
(32.5) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

1.86 

 
2χ (คํานวณ) = 1.86    2χ (ตาราง) = 5.99 

 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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4. รายไดจากการขายผลผลิต 
   จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรรายไดจากการขายผลผลิตกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณได
เทากับ 6.90 ซ่ึงมีคามากกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปไดวา รายไดจากการขายผลผลิตมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรใน
การทําการเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 22) 
 
ตารางท่ี 22 ความสัมพันธระหวางรายไดจากการขายผลผลิตกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของ 

     เกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
 

                           การปฏิบัติ 
รายไดจาก 
การขายผลผลิต 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย  
(20,527.82 บาท) 

38 
(10.2) 

212 
(57.0) 

250 
(67.2) 

 

สูงกวาคาเฉล่ีย  
(20,527.82 บาท) 

7 
(1.9) 

115 
(30.9) 

122 
(32.8) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

6.90 

 
2χ (คํานวณ) = 6.90    2χ (ตาราง) = 3.84 

 มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 
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5.หนี้สิน 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรหน้ีสินกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติ
ของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณไดเทากับ 0.23 ซ่ึงมีคา
นอยกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา หนี้สินไมมี
ความสัมพันธ กับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรียอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 23) 
 
ตารางท่ี 23 ความสัมพันธระหวางหนี้สินกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทํา 
       การเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
 
หนี้สิน 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย  
(17,020.43บาท) 

25 
(6.7) 

194 
(52.2) 

219 
(58.9) 

 

สูงกวาคาเฉล่ีย  
(17,020.43 บาท) 

20 
(5.4) 

133 
(35.8) 

153 
(41.1) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

0.23 

 

 2χ (คํานวณ) = 0.23    2χ (ตาราง) = 3.84 
 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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6. คาใชจายประจําครัวเรือน 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรคาใชจายประจําครัวเรือนกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณได
เทากับ 5.06 ซ่ึงมีคามากกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปไดวา คาใชจายประจําครัวเรือนมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรใน
การทําการเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 24) 
 
ตารางท่ี 24 ความสัมพันธระหวางคาใชจายประจําครัวเรือนกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของ 
       เกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
คาใชจาย 
ประจําครัวเรือน 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย  
(2,367.53 บาท) 

24 
(6.5) 

229 
(61.6) 

253 
(68.0) 

 

สูงกวาคาเฉล่ีย  
(2,367.53  บาท) 

21 
(5.6) 

98 
(26.3) 

119 
(32.0) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

5.06 

 
2χ (คํานวณ) = 5.06    2χ (ตาราง) = 3.84 

 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
 
  การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
   จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจกับการยอมรับวิธีการ
ปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย พบวา ปจจัยทางดานเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย โดยมีตัวแปร 2 ตัว ไดแก รายไดจากการขาย
ผลผลิต และคาใชจายประจําครัวเรือน ท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร
ในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
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  ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานสังคมกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรใน
การทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
 
 ผลของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ      
ไคสแควร (Chi-square Test) สามารถอธิบายการทดสอบสมมุติฐานไดดังนี้ 
 

1. การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน 
  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรการติดตอส่ือสารกบัเกษตรกรรายอ่ืนกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณได
เทากับ 6.78 ซ่ึงมีคามากกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปไดวา การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนมีความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของ
เกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 254) 
 
ตารางท่ี 25 ความสัมพันธระหวางการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติ 
       ของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
การติดตอ 
กับเกษตรกรรายอ่ืน 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย  
(3.44 คร้ัง/เดือน) 

9 
(2.4) 

131 
(35.2) 

140 
(37.6) 

 

สูงกวาคาเฉล่ีย  
(3.44 คร้ัง/เดือน) 

36 
(9.7) 

196 
(52.7) 

232 
(62.4) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

6.78 

 

 2χ (คํานวณ) = 6.78    2χ (ตาราง) = 3.84 
 มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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2. การติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 
  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตรกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คา    
ไคสแควรท่ีคํานวณไดเทากับ 9.88 ซ่ึงมีคามากกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมีความสัมพันธ
กับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (ตารางท่ี 26) 
 
ตารางท่ี 26 ความสัมพันธระหวางการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรกับการยอมรับ 
       วิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
การติดตอ 
กับเจาหนาท่ีสงเสริม 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย  
(3.21 คร้ัง/เดือน) 

9 
(2.4) 

146 
(39.2) 

155 
(41.7) 

 

สูงกวาคาเฉล่ีย  
(3.21 คร้ัง/เดือน) 

36 
(9.7) 

181 
(48.7) 

217 
(58.3) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

9.88 

 
2χ (คํานวณ) = 9.88    2χ (ตาราง) = 3.84 

 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
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3. ประสบการณการฝกอบรม 
    จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรประสบการณการฝกอบรมกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย คาไคสแควรท่ีคํานวณได
เทากับ 1.58 ซ่ึงมีคามากกวาคาไคสแควรจากตาราง คือ 3.84 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ดังนั้นจึง
สรุปไดวา ประสบการณการฝกอบรมไมมีความสัมพันธกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทํา
การเกษตรในระบบอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 27) 
 
ตารางท่ี 27 ความสัมพันธระหวางประสบการณการฝกอบรมกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของ 
       เกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 

 

                           การปฏิบัติ 
ประสบการณ 
การฝกอบรม 

ระดับการปฏิบัต ิ  
รวม 

 
2χ  ไมปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ปฏิบัต ิ

(รอยละ) 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย  
(3.12 คร้ัง/เดือน) 

20 
(5.4) 

178 
(47.8) 

198 
(53.2) 

 

สูงกวาคาเฉล่ีย  
(3.12 คร้ัง/เดือน) 

25 
(6.7) 

149 
(40.1) 

174 
(46.8) 

รวม 45 
(12.1) 

327 
(87.9) 

372 
(100.0) 

1.58 

 
2χ (คํานวณ) = 1.58    2χ (ตาราง) = 3.84 

 ไมมีนัยสําคัญทางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
 
 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
   จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานสังคมกับการยอมรับวิธีการ
ปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย พบวา ปจจัยทางดานสังคมมี
ความสัมพันธกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย โดยมีตัวแปร 2 ตัว ไดแก การติดตอส่ือสาร
กับเกษตรกรรายอ่ืน และการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ท่ีมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบอินทรีย 
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ตอนท่ี 4 สาเหตุท่ีเกษตรกรไมนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียไปปฏิบัติ  
   และผลท่ีเกษตรกรไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 
 
 สาเหตุท่ีเกษตรกรไมนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียไปปฏิบัติ 
 จากการศึกษาสาเหตุท่ีเกษตรกรไมนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตร
อินทรียไปปฏิบัติพบวา เกษตรกรคิดวาความรูท่ีไดยังไมสามารถปฏิบัติไดจริง คิดเปนรอยละ 72.8 
รองลงมาเกษตรกรคิดวาวิธีปฏิบัติยุงยาก คิดเปนรอยละ 69.9 เกษตรกรคิดวาตองใชเวลามาก รอยละ 
61.0 เกษตรกรคิดวาตองใชเงินลงทุนสูง รอยละ 44.6 เกษตรกรคิดวาขาดวัสดุอุปกรณ คิดเปนรอยละ 

40.6 เกษตรกรคิดวาจะรอฤดูกาลผลิตใหม คิดเปนรอยละ 25.5 และเกษตรกรคิดวาพื้นท่ีไมเหมาะสม 

รอยละ 21.2 
 
ตารางท่ี 28 สาเหตุท่ีเกษตรกรไมนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียไป 
       ปฏิบัติ 
 

  ประเด็น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  จํานวน (คน)  รอยละ 

- ความรูท่ีไดยงัไมสามารถปฏิบัติไดจริง          271    72.8 
- วิธีปฏิบัติยุงยาก                           260        69.9 
- ตองใชเวลามาก               227     61.0  
- ตองใชเงินลงทุนสูง              166                              44.6 
- ขาดวัสดุอุปกรณ                     151    40.6 
 - รอฤดูกาลผลิตใหม                                95       25.5 
- พื้นท่ีไมเหมาะสม                        79    21.2  

 
ผลท่ีเกษตรกรไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 

 จากการศึกษาผลที่เกษตรกรไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตร
อินทรียพบวา ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ คิดเปนรอยละ 97.6 รองลงมาคือลดการใชสารเคมีอยาง
ถาวร คิดเปนรอยละ 86.6 ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย คิดเปนรอยละ 66.1 และอ่ืนๆ (มี
สุขภาพรางกายท่ีดีข้ึน) คิดเปนรอยละ 12.9 
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ตารางท่ี 29 ผลท่ีเกษตรกรไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 
 

  ประเด็น  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  จํานวน (คน)  รอยละ 

- ผลผลิตปลอดภัยจากสารพษิ                          363        97.6 
- ลดการใชสารเคมีอยางถาวร            322     86.6 
- ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย           246     66.1  
- อ่ืนๆ (มีสุขภาพรางกายท่ีดีข้ึน)                 48    12.9 
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ตอนท่ี 5 ปญหาและอุปสรรคในการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรม 
   ในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
 
 จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา
การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)
พบวา เกษตรกรมีปญหาเร่ืองประสบการณการปลูกพืชอินทรีย รอยละ 63.7 รองลงมาเกษตรกรมี
ปญหาเร่ืองตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย คิดเปนรอยละ 49.2 เกษตรกรมีปญหาเร่ืองหน้ีสิน คิดเปนรอย
ละ 44.9 เกษตรกรมีปญหาเร่ืองชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก คิดเปนรอยละ 29.6 เกษตรกรมีปญหา
เร่ืองขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย รอยละ 22.3 เกษตรกรมีปญหาเร่ืองแรงงานท่ีใชในการผลิตพืช
อินทรีย รอยละ 16.9 เกษตรกรมีปญหาเร่ืองการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากเจาหนาท่ี
สงเสริมพืชอินทรีย รอยละ 11.8 เกษตรกรมีปญหาเร่ืองการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน รอย
ละ 10.8 และเกษตรกรมีปญหาเร่ืองการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริม รอยละ 8.9 
 
ตารางท่ี 30 ปญหาและอุปสรรคในการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการ  
       เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง    

     (มกท.) 
 

 ประเด็น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  จํานวน (คน)  รอยละ 

- ประสบการณการปลูกพืชอินทรีย        237   63.7 
- ตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย         183   49.2  
- หนี้สิน            167   44.9                      
- ชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก         110   29.6 
- ขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชอินทรีย           83   22.3 
- แรงงานท่ีใชในการผลิตพืชอินทรีย          63   16.9 
- การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจาก         44   11.8 
เจาหนาท่ีสงเสริมพืชอินทรีย  
- การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน          40   10.8 
- การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริม           33     8.9  

    
 


