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สรุปผลการวิจัย 
 
  การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาถึงการยอมรับระบบเกษตรอินทรียของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนา
โครงการหลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดานสังคมของเกษตรกร
ในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
  2. เพื่อศึกษาถึงการยอมรับของเกษตรกรตอการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรียใน
พื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
  3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจและ ปจจัยดาน
สังคมกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย 
  4. เพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการยอมรับการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย 
 ประชากรท่ีทําการศึกษา คือประชากรในพื้นท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณผูปลูกพืชอินทรียในปการผลิต 2551 กลุม
ตัวอยางท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้ไดมาจากประชากรซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณผูปลูกพืชอินทรียจาก 5 
หมูบานดังนี้ 1) บานหวยตอง 2) บานหนองเตา 3) บานหวยทราย 4) บานหวยเย็นมง และ5) บาน
หวยขาวลีบ ท่ีทําการปลูกพืชอินทรีย จํานวน 372 ราย การเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาวิจัยคร้ัง
นี้ไดดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชแบบสัมภาษณเก็บขอมูลจาก
เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณผูปลูกพืชอินทรีย และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารส่ิงพิมพและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency), คารอย
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ละ(Percentage), คาเฉล่ีย (Mean), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), คาตํ่าสุด
(Minimum)ทดสอบสมมุติฐานหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลปจจัยดานเศรษฐกิจและ
สังคม และปจจัยท่ีเกี่ยวกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบ
เกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) สถิติท่ีใชวิเคราะห คือ สถิติ
ไคสแควร (Chi-square Test) ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานเศรษฐกิจ และขอมูลดานสังคม ของเกษตรกรท่ีทํา
การเกษตรในเขตพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  
  1.1 เพศ เกษตรกรเปนเพศชาย รอยละ 91.7 และเปนเพศหญิงรอยละ 8.3 
    1.2 อายุ เกษตรกรรอยละ 65.3 มีอายุระหวาง 31 – 50 ป และมีอายุเฉล่ีย 37.91 ป  
   1.3 จํานวนสมาชิกในครอบครัว เกษตรกรรอยละ 63.7 มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 5 - 8 คนและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 5.10 คน  
   1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด เกษตรกรไมไดรับการศึกษา รอยละ 24.5 รองลงมา
สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 21.0 
   1.5 ประสบการณการปลูกพืชอินทรีย เกษตรกรรอยละ 58.6 มีประสบการณการ
ปลูกพืชอินทรียนอยกวา 1 ปและมีประสบการณการปลูกพืชอินทรียเฉล่ีย 1.46 ป  
   1.6 การสมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรรอยละ 
49.4 สมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรียและผานการตรวจรับรองในระบบ
เกษตรอินทรีย (มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) และจีเอพี (GAP)(กรมวิชาการเกษตร) 
   1.7 ชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก 
    ชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก เกษตรกรรอยละ 79.3 ปลูกพืชผัก (ผักกาด
กวางตุง กะหลํ่าดอก กะหลํ่าปลี ผักกาดขาวปลี แครอท ถ่ัวเข็ม ถ่ัวแขก ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว 
ผักกาดหวาน และสลัด)  
   1.8 พื้นท่ีปลูกอินทรีย 
    - พืชผัก :  เกษตรกรรอยละ 77.3 มีพื้นท่ีปลูกพืชผักนอยกวา 3 ไรและมี
พื้นท่ีปลูกพืชผักเฉล่ีย 2.18 ไร     
    - ไมผล : เกษตรกรรอยละ 50.5 มีพื้นท่ีปลูกไมผลนอยกวา 3 ไร และมี
พื้นท่ีปลูกไมผลเฉล่ีย 3.18 ไร 
    - พืชชนิดอ่ืนๆ: เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ อยูระหวาง 3 – 4 ไร 
รอยละ 65.4 และมีพื้นท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เฉล่ีย 2.75 ไร  
   1.9 ตนทุนการผลิตพืชอินทรีย /ป 
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    - พืชผัก : เกษตรกรรอยละ 58.3 มีตนทุนในการผลิตพืชผักอยูระหวาง 
1,001 – 3,000 บาท และมีตนทุนการผลิตพืชผักเฉล่ีย 1,888.14 บาท     
    - ไมผล : เกษตรกรรอยละ 65.2 มีตนทุนในการผลิตไมผลนอยกวา 1,000 
บาท และมีตนทุนการผลิตไมผลเฉล่ีย 2,086.76 บาท 
    - พืชชนิดอ่ืนๆ : เกษตรกรรอยละ 40.4 มีตนทุนในการผลิตพืชชนิดอ่ืนๆ 
นอยกวา 1,000 บาท และมีตนทุนการผลิตพืชชนิดอ่ืนๆ เฉล่ีย 2,598.08 บาท 
   1.10 ตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย เกษตรกรรอยละ 83.1 สงผลผลิตจําหนายท่ี
โครงการหลวงทุงหลวง  
  1.11 พื้นท่ีในการผลิต เกษตรกรรอยละ 91.7 มีพื้นท่ีสวนตัว     
   1.12 ขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรรอยละ 76.9 มีขนาดของพื้นท่ีผลิต
พืชอินทรียมากกวา 1 ไร    
  1.13 แรงงานท่ีใชในการผลิตพืชอินทรีย แรงงานท่ีเกษตรกรใชในการผลิตพืช
อินทรียรอยละ 85.5  มาจากแรงงานในครอบครัว 
  1.14 ท่ีมาของตนทุนการผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรรอยละ 90.3 ใชทุนของตัวเอง
ในการผลิตพืชอินทรีย 
   1.15 ตนทุนการผลิตพืชอินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย 
เกษตรกรรอยละ 37.1 ใชตนทุนเทาเดิมในการผลิตพืชอินทรีย 
   1.16 รายไดจากการขายผลผลิตอินทรีย/ป เกษตรกรรอยละ 97.3 มีรายไดจากการ
ขายผลผลิตพืชอินทรียนอยกวา 66,500 บาทและมีรายไดเฉล่ีย 20,527.82 บาท    
   1.17 รายไดจากการผลิตพืชอินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการผลิตแบบ
ไมไดใชอินทรีย เกษตรกรรอยละ 69.3 มีรายไดมากกวา 
   1.18 หนี้สินในครอบครัว/ป เกษตรกรรอยละ 85.2 มีจํานวนหนี้สินนอยกวา 
33,300 บาท และมีจํานวนหนี้สินเฉล่ีย 17,020.43บาท    
   1.19 คาใชจายประจําครัวเรือน/เดือน เกษตรกรรอยละ 67.2 มีคาใชจายประจํา
ครัวเรือนนอยกวา 2,200 บาท และมีคาใชจายประจําครัวเรือนเฉล่ีย 2,157.04 บาท/เดือน   
   1.20 รายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมา เกษตรกรรอยละ 77.4 มีรายไดใน
ครัวเรือนในรอบปท่ีผานมานอยกวา 63,300 บาท และมีรายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมาเฉล่ีย 
46,752.96 บาท    
   1.21 แหลงท่ีมาของรายได เกษตรกรรอยละ 67.2 มีรายไดจากการทําการเกษตร  
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   1.22 การติดตอกับเกษตรกรรายอื่นในรอบเดือน เกษตรกรรอยละ 53.5 มีการ
ติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือนจํานวน 1 - 2 คร้ัง/เดือน 
   1.23 การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือน เกษตรกรรอยละ 50.3 
มีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือนจํานวน 1 - 2 คร้ัง/เดือน 
   1.24 ประสบการณการฝกอบรมของเกษตรกรในรอบป เกษตรกรรอยละ 34.2 มี
ประสบการณการฝกอบรมจํานวน 1 – 2 คร้ัง/ป 
   1.25 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรรอยละ 82.3 ไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรียจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร   
  1.26 กฎระเบียบของโครงการหลวงตอการตัดสินใจในการทําการเกษตรอินทรีย 
เกษตรกรรอยละ 74.7 คิดวากฎระเบียบของโครงการหลวงไมมีผลตอการตัดสินใจในการทํา
การเกษตรอินทรีย โดยปจจุบันเกษตรกรตัดสินใจทําเกษตรอินทรียเนื่องจากเง่ือนไขในการจําหนาย
ผลผลิตใหแกมูลนิธิโครงการหลวงประกอบกับราคาของผลผลิตท่ีคงท่ี ทําใหเกษตรกรตัดสินใจทํา
เกษตรอินทรียเพิ่มมากข้ึน 
   
  2. การยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตร
อินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
   2.1 การปฏิบัตขิองเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : กอนเขารวมโครงการ (เกษตรเคมี) 
   จากการศึกษาพบวา เกษตรกรมีคะแนนการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการ
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) :กอน
เขารวมโครงการ (เกษตรเคมี) เกษตรกรรอยละ 41.9 มีการปฏิบัตินอย โดยเฉล่ียมีการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง ( x = 0.48 คะแนน) 
   2.2 การปฏิบัตขิองเกษตรกรตอการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : หลังเขารวมโครงการ (เกษตรอินทรีย) 
   จากการศึกษาพบวา เกษตรกรมีคะแนนการปฏิบัติของเกษตรกรตอการทําการ
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) : หลัง
เขารวมโครงการ (เกษตรอินทรีย) เกษตรกรรอยละ 98.4 มีการปฏิบัติมาก และมีการปฏิบัตินอย รอย
ละ 1.6 โดยเฉล่ียมีการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 0.97 คะแนน) 
 
 



 132

 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม และปจจัยท่ี
เก่ียวของกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตร
อินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square 
Test) 
  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม และปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตร
อินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) สรุปไดดังนี้คือ ตัวแปรอิสระดาน
ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ไดแกอายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา 
ประสบการณการปลูกพืช ขนาดของพื้นท่ีผลิตพืช แรงงานในครอบครัว ตนทุนการผลิตพืช หนี้สิน 
และประสบการณการฝกอบรมพบวาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับกับการยอมรับ
ของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของ
เกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 

เพศ มีความสัมพันธกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตร
กรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 อาจเปนเพราะวาในการทําการเกษตรสวนใหญผูนําครอบครัวจะเปนเพศชาย
ทําใหมีบทบาทในการทําการเกษตรอินทรียมากกวา ตลอดจนการตัดสินใจตางๆ ในการทํา
การเกษตรอินทรียผูนําครอบครัวจึงมีบทบาทมากกวา ดังนั้นเพศจึงมีความสัมพันธกับการยอมรับ
วิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย
โครงการหลวง (มกท.) 

รายไดจากการขายผลผลิต มีความสัมพันธกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติใน
การทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง 
(มกท.) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 อาจเปนเพราะวาในการจําหนายผลผลิตเกษตรกรสวนใหญจะ
จําหนายผลผลิตใหแกโครงการหลวง ซ่ึงโครงการหลวงจะมีการรับซ้ือผลผลิตในราคาประกันแตอยู
ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดใหผลผลิตนั้นจะตองมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบกับ
เกษตรกรสวนใหญมีรายไดตํ่า เกษตรกรจึงตองยอมรับและปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติในการทํา 
การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพื่อท่ีเกษตรกรจะไดจําหนายผลผลิตไดใน
ราคาประกัน ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 

คาใชจายประจําครัวเรือน มีความสัมพันธกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติใน
การทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง 
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(มกท.) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 อาจเปนเพราะวาในการทําการเกษตรอินทรียเปนการทําหาร
เกษตรที่ลดการสารเคมีตางๆ จึงทําใหเกษตรกรสามารถลดคาใชจายลงได ประกอบการท่ีเกษตรกร
ทําการเกษตรอินทรีย ผลผลิตท่ีไดนั้นจึงมีความปลอดภัย เม่ือนําเอาผลผลิตท่ีไดมาบริโภคก็สามารถ
ชวยลดคาใชจายประจําครัวเรือนลงไดอีกดวย 

การติดตอกับเกษตรกรรายอ่ืน มีความสัมพันธกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติ
ในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง 
(มกท.) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 อาจเปนเพราะวา เกษตรกรไดมีโอกาสพบปะ แลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียระหวางเกษตรกรรายอ่ืน ทําใหสามารถ
นําเอาความรูและประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชในการทําเกษตรอินทรียของตนเอง จึงทําให
เกษตรกรเกิดการยอมรับวิธีการปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) มากข้ึน 

และการติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร มีความสัมพันธกับการยอมรับของเกษตรกร
ตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย
โครงการหลวง (มกท.) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 อาจเปนเพราะวาในการทําการเกษตรอินทรีย
ตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) เกษตรกรตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
โดยท่ีมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเขามาดูแลในทุกกระบวนการการผลิต จึงทําใหเกษตรกรมี
โอกาสไดเรียนรูถึงเทคนิค วิธีการตลอดจนความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียท่ีถูกตอง ดังนั้น
เกษตรกรจึงมีการยอมรับตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 

ดังนั้นผลการวิจัยในคร้ังนี้จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกลาววา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการ
ยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
 
  4. สาเหตุท่ีเกษตรกรไมนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียไปปฏิบัติ
และผลท่ีเกษตรกรไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 
   สาเหตุท่ีเกษตรกรไมนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียไป
ปฏิบัติ 
   จากการศึกษาสาเหตุท่ีเกษตรกรไมนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบ
เกษตรอินทรียไปปฏิบัติ เกษตรกรรอยละ 72.8 คิดวาความรูท่ีไดยังไมสามารถปฏิบัติไดจริง 
รองลงมารอยละ 69.9 เกษตรกรคิดวาวิธีปฏิบัติยุงยาก เกษตรกรรอยละ 61.0 คิดวาตองใชเวลามาก 
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เกษตรกรรอยละ 44.6 คิดวาตองใชเงินลงทุนสูง เกษตรกรรอยละ 40.6 คิดวาขาดวัสดุอุปกรณ 
เกษตรกรรอยละ 25.5 คิดวาจะรอฤดูกาลผลิตใหม และเกษตรกรรอยละ 21.2คิดวาพื้นท่ีไมเหมาะสม  

 ผลท่ีเกษตรกรไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 
   จากการศึกษาผลที่เกษตรกรไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบ
เกษตรอินทรียพบวา รอยละ 97.6 คิดวาผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ รองลงมารอยละ 87.6 คิดวาลด
ตนทุนการผลิต รอยละ 86.6 คิดวาลดการใชสารเคมีอยางถาวร รอยละ 66.1 คิดวาไดรับการรับรอง
แหลงผลิตพืชอินทรีย และรอยละ 12.9 คิดวาอ่ืนๆ (มีสุขภาพรางกายท่ีดีข้ึน) 
 5. ปญหาและอุปสรรคในการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการ
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
 จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา
การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)
พบวา เกษตรกรรอยละ 63.7 มีปญหาเร่ืองประสบการณการปลูกพืชอินทรีย รองลงมาเกษตรกรรอย
ละ 49.2 มีปญหาเร่ืองตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย เกษตรกรรอยละ 44.9 มีปญหาเร่ืองหนี้สิน 
เกษตรกรรอยละ 29.6 มีปญหาเร่ืองชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก เกษตรกรรอยละ 22.3 มีปญหาเร่ือง
ขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชอินทรีย เกษตรกรรอยละ 16.9 มีปญหาเร่ืองแรงงานท่ีใชในการผลิตพืช
อินทรีย เกษตรกรรอยละ 11.8 มีปญหาเร่ืองการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากเจาหนาท่ี
สงเสริมพืชอินทรีย เกษตรกรรอยละ 10.8 มีปญหาเร่ืองการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน และ 
เกษตรกรมีปญหาเร่ืองการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การศึกษาเร่ืองการยอมรับของเกษตรกรตอการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรียในเขต
พื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรสวนใหญ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตร
อินทรียโครงการหลวง (มกท.) ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตร
อินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) ในระดับมาก ในเร่ืองของ พื้นท่ี
ปลูก เชน มีการจัดการแหลงน้ําท่ีไมมีสภาพแวดลอมซ่ึงกอใหเกิดการปนเปอนของสารพิษและ
จุลินทรีย และมีการจัดการพื้นท่ีปลูกไมใหมีวัตถุอันตรายและจุลินทรีย ท่ีจะทําใหเกิดการตกคาง
หรือปนเปอนในผลผลิต เร่ืองของการใชสารชีวภาพ จุลินทรีย ปุยหมัก และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน 
เชน มีการใชสารชีวภาพและจุลินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินในกระบวนการผลิต  ตาม
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คําแนะนํา  หรืออางอิงตามคําแนะนําของมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)  หรือ
ตามฉลากท่ีข้ึนทะเบียน(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) และมีการใชสารชีวภาพและจุลินทรีย ปุย
หมักปรับปรุงบํารุงดินท่ีสอดคลองกับรายการอนุญาตใหใชตามคําแนะนําของมาตรฐานของเกษตร
อินทรียโครงการหลวง(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) เร่ืองการปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน มีการ
สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช  และปองกันกําจัดอยางถูกวิธี และมีการควบคุมศัตรูพืชอยางถูกวิธี 
เร่ืองการจัดการสายพันธุ เชน มีการปฏิบัติและการจัดการสายพันธุการผลิตตามคําแนะนําของ
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง เพื่อไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เร่ืองการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เชน มีการเก็บเกี่ยวผลในระยะท่ีเหมาะสมตามเกณฑในแผนควบคุมการผลิต มีการหยุดใชสาร
สารชีวภาพและจุลินทรียกอนเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่ระบุไว มีการใชอุปกรณการเก็บเกี่ยว ภาชนะ
บรรจุและวิธีการเก็บเกี่ยวท่ีสะอาดไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผลและปนเปอนส่ิงอันตราย
ท่ีมีตอความปลอดภัยในการบริโภค คัดแยกผลผลิตดอยคุณภาพ หรือผลผลิตท่ีมีศัตรูพืชติดอยูออก
ตางหาก(ผลผลิตท่ีเสียหรือเนา) และอุปกรณและพาหนะในการขนยายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวมี
ความสะอาดปราศจากการปนเปอนส่ิงอันตรายท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค เร่ืองการเก็บ
รักษาผลผลิต เชน เก็บรักษาผลผลิตในสถานท่ีสะอาด อากาศถายเทไดดี  และสามารถปองกันการ
ปนเปอนของวัตถุอันตราย และสัตวพาหนะนําโรค และเร่ืองการบันทึกขอมูล เชน มีการบันทึก
ขอมูลการใชสารชีวภาพและจุลินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินในกระบวนการผลิต และการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช และมีการบันทึกขอมูลการจัดการเพ่ือใหไดผลิตผลท่ีมีคุณภาพ 

ในการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียของเกษตรกรสาเหตุท่ีเกษตรกรไม
สามารถนําไปปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรมไดเนื่องมาจาก ความรูท่ีเกษตรกรไดรับยังไม
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง การทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียมีวิธีการปฏิบัติท่ียุงยาก ตอง
ใชเงินทุนคอนขางสูง และตองใชเวลาในการทําคอนขางมาก ตลอดจนในการทําการเกษตรอินทรีย 
เกษตรกรขาดวัสดุอุปกรณในการทํา หรืออาจมีพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสําหรับการทําเกษตรอินทรีย ซ่ึง
สาเหตุท่ีเกษตรกรไมสามารถนําไปปฏิบัติไดสอดคลองกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมเร็ว-ชา ของ 
Roger ซ่ึงการยอมรับนวัตกรรมเร็ว-ชา ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ผลท่ีบุคคลจะไดรับหากยอมรับ
นวัตกรรมตองมีมากกวาหรือดีกวาท่ีบุคคลไดรับอยูเดิม ผลท่ีไดมักปรากฏในรูปของผลกําไรทาง
เศรษฐกิจ หรือความยุงยากซับซอนของนวัตกรรมท่ียากตอการทําความเขาใจและการนําไปใช 
ความคิดใหม ๆ ท่ีเขาใจยากจะไมเปนท่ียอมรับในขณะท่ีความคิดใหมท่ีเขาใจงายและสามารถ
นําไปใชไดโดยไมยุงยากจะเปนท่ียอมรับไดเร็วกวา เปนตน 
 การศึกษาคร้ังนี้มีความสอดคลองกับประไพพรรณ (2550) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับ
เกษตรดีท่ีเหมาะสม ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแมริม 
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จังหวัดเชียงใหมพบวาเกษตรกรสวนใหญยอมรับโครงการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) โดยปฏิบัติ
ตามแผนควบคุมการผลิตท่ีระบุวาเปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุมคุณภาพอยางสม่ําเสมอ และปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการยอมรับของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ และการวิจัยของศราวุธ 
(2548) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตผักตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม พบวา แหลงรับซ้ือผลผลิต และการติดตอกับเจาหนาท่ีมี
ความสัมพันธกับวิธีการปฏิบัติการเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการ
ทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
ไดแก 
 1) ปจจัยดานเพศ 

  ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธดวยคา  χ 2 (Chi-square) พบวา ปจจัยสวนบุคคล
ดานเพศท่ีตางกันของเกษตรกรมีความสัมพันธกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการ
ทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
โดยเพศชายจะมีการยอมรับมากกวาเพศหญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2) ปจจัยดานรายไดจากการขายผลผลิต 

  ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธดวยคา  χ 2 (Chi-square) พบวา ปจจัยทาง
เศรษฐกิจดานรายไดจากการขายผลผลิตท่ีตางกันของเกษตรกรมีความสัมพันธกับการยอมรับของ
เกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของ
เกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) โดยเกษตรกรที่มีรายไดจากการขายผลผลิตตํ่ากวา 20,522.45 
บาท จะมีการยอมรับมากกวาเกษตรกรท่ีมีรายไดจากการขายผลผลิตสูงกวา 20,522.45 บาทแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3) ปจจัยดานคาใชจายประจําครัวเรือน 

  ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธดวยคา  χ 2 (Chi-square) พบวา ปจจัยทาง
เศรษฐกิจดานคาใชจายประจําครัวเรือนท่ีตางกันของเกษตรกรมีความสัมพันธกับการยอมรับของ
เกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของ
เกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) โดยเกษตรกรท่ีมีคาใชจายประจําครัวเรือนตํ่ากวา 2,367.53  
บาท จะมีการยอมรับมากกวาเกษตรกรที่มีคาใชจายประจําครัวเรือนสูงกวา 2,367.53  บาทแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  4) ปจจัยดานการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน 

  ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธดวยคา  χ 2 (Chi-square) พบวา ปจจัยทางสังคม
ดานการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนท่ีตางกันของเกษตรกรมีความสัมพันธกับการยอมรับของ
เกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของ
เกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) โดยเกษตรกรท่ีมีการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนสูงกวา 
3.44 คร้ัง/เดือน จะมีการยอมรับมากกวาเกษตรกรท่ีมีการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนตํ่ากวา 
3.44 คร้ัง/เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 5) ปจจัยดานการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 

  ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธดวยคา  χ 2 (Chi-square) พบวา ปจจัยทางสังคม
ดานการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีตางกันของเกษตรกรมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) โดยเกษตรกรท่ีมีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตรสูงกวา 3.21 คร้ัง/เดือน จะมีการยอมรับมากกวาเกษตรกรท่ีมีการติดตอส่ือสาร
กับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรต่ํากวา 3.21 คร้ัง/เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย การยอมรับของเกษตรกรตอการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรียใน
เขตพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีเสนอแนะ
สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการสงเสริมการเกษตร เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พิจารณาปรับปรุง วางแผนการดําเนินงาน เพื่อใหเกษตรกรปฏิบัติในระบบเกษตรอินทรียไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 1. มูลนิธิโครงการหลวง ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานของ
โครงการอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดกระบวนการติดตอส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรกับ
เกษตรกร ท้ังนี้เพื่อท่ีจะทําใหทราบถึงปญหาท่ีแทจริงของเกษตรกร และนําไปปรับการดําเนินงาน
ของโครงการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
  2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง ควรจัดใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรจัดอบรมเร่ือง
เกษตรอินทรียแกเกษตรกรในทุกๆ เดือน เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ ความรูความเขาใจเร่ืองเกษตร
อินทรีย เชน การใชสารชีวภาพ จุลินทรีย ปุยหมัก และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน การปองกันกําจัด
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ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิต และการบันทึกขอมูลใหแกเกษตรกร อันจะชวย
ทําใหเกษตรกรสามารถนําเอาไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง ควรสรางแรงจูงใจในการทําการเกษตรอินทรียใหแก
เกษตรกร เชน การใชเกษตรกรรายท่ีประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรอินทรียเปนผูท่ีชักจูง
และใหคําแนะนําเพื่อนเกษตรกรในการทําการเกษตรอินทรีย การจัดหาส่ิงจําเปนตอการเพาะปลูก
ในราคาท่ีตํ่ากวาทองตลาด ไดแก เมล็ดพันธุ อุปกรณท่ีจําเปน จะชวยลดตนทุนการผลิต ทําให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน เปนตน 
  4. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรควรมีการถายทอดความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกรไดเขาใจอยางชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได เพื่อให
เกษตรกรตะระหนักและเห็นถึงคุณประโยชนของการทําเกษตรอินทรีย โดยเนนการถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกรที่เปนเพศหญิงใหมากข้ึน เพื่อใหเกษตรกรที่เปนเพศหญิงสามารถทําการเกษตรกร
อินทรียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาวิจัยกับเกษตรกรกลุมตัวอยางท่ีทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตร
อินทรียในพื้นท่ีอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอความรูและการปฏิบัติตามระบบเกษตร
อินทรียของเกษตรกร 
 2. ควรทําการศึกษาวิจัยถึงการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรกรรมในระบบ
เกษตรอินทรียในเร่ืองของการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย อันจะชวยใหเกษตรกรมี
การปรับปรุงการทําการเกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 


