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ความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่ าโมง อําเภอด่ านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มีต่อนโยบายปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ป๋ ุยอินทรี ย์
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บทคัดย่ อ

ความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีต่อนโยบาย
ปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ประชากรคือ เกษตรกร
ในตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,899 คน ผลการวิจยั พบว่า
ด้ านการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ แบ่งเป็ น 2 แบบคือ 1) แบบผู้ที่ใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์เป็ นหลักในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ โดยเรี ยงลํ าดับค่าเฉลี่ย สูง สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ด้ านสังคม ด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดและด้ า นการสนับ สนุน จากองค์ ก รต่า ง ๆ ตามลํ าดับ ส่ว นข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ตํ่ าที่ สุด ได้ แ ก่ ด้ า น
เศรษฐกิจ 2) แบบผู้ที่ไม่ได้ ใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์เป็ นหลักในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ด้ านสังคม ด้ านส่วนประสมทางการตลาดและด้ านการสนับสนุน
จากองค์กรต่างๆ ตามลําดับ ส่วนข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยตํ่าที่สดุ ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจ
คําสําคัญ: ปุ๋ยอินทรี ย์

Abstract
Farmers opinion at tambon Nongmakhamong Danchang district Suphanburi
province respond to adjust economic structure of agricultural policy agriculture and the use
of organic fertilizers. By collecting data from the population. Farmers opinion at tambon
Nongmakhamong Danchang district Suphanburi province. The total 2899 results showed
that the use of organic fertilizer into two types: 1) those who use fertilizer as a whole at a
high level. When considering the limitations. By mean Top 3, including the social marketing
mix and the support of organizations, respectively, and the average low and the economy,
2) the people who do not use fertilizer as a main. In general, at a high level. When
considering the limitations. Sort by average Top 3, including the social marketing mix and
the support of organizations, respectively, and the average low and the economy.
Key Words: organic fertilizer
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คํานํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมโดยที่ประชาชนยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเนื่องจาก
ความอุดมสมบูรณ์ ของพืน้ ที่ ตงของประเทศ
ั้
ทําให้ เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้ ตลอดทัง้ ปี ซึ่งในการ
พัฒนาประเทศได้ เน้ นการให้ ความสําคัญในด้ านการพัฒนาทางด้ านเกษตรกรรม ทังนี
้ ้เพื่อการอุปโภคบริ โภค
ภายในประเทศ และ การส่งออก แม้ ว่าจะมีแนวโน้ มการพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกก็ตาม จึงทํา
ให้ มีค วามพยายามในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรโดยการขยายพื น้ ที่ การปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต เช่น การใช้ เครื่ องจักรกล การใช้ ปุ๋ยชนิดต่างๆโดยเกษตรกรเชื่อว่าเป็ นปั จจัยที่
มีความสําคัญในการเพิ่มผลผลิต (นนทวรรณ มีสะอาด, 2548, หน้ า 1)
ดินเป็ นปั จจัยพื ้นฐานเบื ้องต้ นในการทําการเกษตร และในการทําการเกษตรจะประสบความสําเร็ จ
มากหรื อน้ อยนัน้ ปั จจัยหนึง่ ที่มีสว่ นสําคัญก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน อันประกอบไปด้ วยแร่ ธาตุอาหารที่
จําเป็ น นํา้ และอากาศ การที่ จะทําให้ ดินยังคงความอุดมสมบูรณ์ นนั ้ ย่อมขึน้ อยู่กับวิธีการจัดการของดินที่
ถูกต้ อง วิธีการจัดการดินอาจจะใช้ วิธีการใส่ปุ๋ย ซึง่ ปุ๋ ยในปั จจุบนั มี 2 แบบ ได้ แก่ ปุ๋ ยอินทรี ย์ และปุ๋ ยเคมีหรื อ
ปุ๋ ยอนิ นทรี ย์ การใช้ ปุ๋ยเคมีเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย เพราะมีธาตุอาหารในเนือ้ ปุ๋ ยที่แน่นอน สามารถ
ส่งเสริ มให้ ผลผลิตของพืชสูงได้ ตามความต้ องการ แต่การใช้ ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนันจะส่
้
งผลให้ คณ
ุ สมบัติ
ทางกายภาพของดิน และสภาวะสิ่งแวดล้ อมเสีย สําหรั บวิธีการใช้ ปุ๋ยให้ เกิดประโยชน์ และเพิ่มผลผลิต คือ
การใช้ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ค วบคู่ไ ปกับ ปุ๋ ยเคมี เพื่ อรั ก ษาโครงสร้ างของดิ น ให้ เ หมาะสมแก่ ก ารปลูก พื ช ช่ วยเพิ่ ม
อินทรี ยวัตถุให้ แก่ดิน และยังช่วยรักษาสภาพแวดล้ อมให้ คงอยู่ใกล้ เคียงธรรมชาติมากที่สดุ เพราะปุ๋ ยอินทรี ย์
เป็ นปุ๋ ยที่ ได้ มาจากธรรมชาติ เป็ นแหล่งธาตุอาหารของพื ช และมีจุลินทรี ย์ที่เป็ นประโยชน์ ทางการเกษตร
(ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์, 2545, หน้ า 81)
การเจริ ญเติบโต และการเพิ่มผลผลิตให้ กบั พืชที่เกษตรกรปลูกจะต้ องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องอยู่
หลายปั จจัย ทัง้ ปั จจัยภายในพื ช ได้ แก่ การปลูกพื ช และปั จจัยภายนอก ได้ แก่ ดิน ธาตุอาหาร แสงแดด
อุณหภูมิ และอากาศ ดังนันในการปลู
้
กพืช และการเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร เกษตรกรต้ องคํานึงถึงและ
ให้ ความสําคัญกับปั จจัยต่างๆดังกล่าวนี ้ ปั จจัยสําคัญอันดับแรก ได้ แก่ ดิน และปริ มาณธาตุอาหารในดิน ซึง่
ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชโดยทัว่ ไปแล้ วจะมีส่วนประกอบที่สําคัญ และเกี่ยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตของ
พืช สามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ อนินทรี ยวัตถุ อินทรี ยวัตถุ นํา้ อากาศ และสิ่งมีชีวิตในดิน (กอง
ปฐพีวิทยา, 2542, ย่อหน้ า 3)
เกษตรกรจํานวนมากที่ตระหนัก และหันมาให้ ความสนใจกับการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์ชีวภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้
ก็เพื่อหลีกหนีจากต้ นทุนการผลิต ซึง่ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ปุ๋ ยเคมีที่ใช้ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนี ้มีราคา
แพง อีกทังหากมี
้
การใช้ ปุ๋ยเคมีเกินความจําเป็ นอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
และโครงสร้ างของเนื ้อดินเป็ นผลให้ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และประการสําคัญอีกอย่างคือปุ๋ ยเคมีนีต้ ้ อง
นําเข้ าจากต่างประเทศ จนทํ าให้ เกษตรกรหันมาใช้ สารอินทรี ย์ที่สามารถผลิตได้ เองจากวัสดุเหลือใช้ ทาง
การเกษตรที่มีอยู่จํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นหน่วยงานหลักที่มีหน้ าที่กํากับดูแลเกษตรกร
ไทยทังประเทศ
้
จึงได้ รณรงค์ให้ เกษตรกรลดการพึ่งพาสารเคมีทางการเกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
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จากสารเคมีมาเป็ นสารอินทรี ย์ทนั ทีทนั ใดนันจะเป็
้
นไปได้ ยาก ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องให้ ความเข้ าใจรวมทังสร้
้ าง
ความเชื่อมัน่ ว่าเมื่อเปลี่ยนระบบมาใช้ สารอินทรี ย์แล้ วจะได้ ผลลัพธ์ ที่ดีขึ ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ จัดหมอดิน
อาสา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการให้ ความรู้ ทางหลักวิชาการ และเทคโนโลยีในด้ านการปรับปรุ งบํารุ งดิน
และเพื่อเป็ นผู้ช่วยเชื่อมโยงด้ านข้ อมูลข่าวสารจากภาครัฐบาลมาสู่ภาคเกษตรกร (ธงชัย มาลา, 2553, หน้ า
3)
การประกอบอาชี พ เกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตพื น้ ที่ ตํ าบลหนองมะค่าโมง อํ าเภอด่านช้ าง
จังหวัด สุพ รรณบุรี ส่วนใหญ่ มี การผลิ ตพื ชผลทางการเกษตรเพื่ อการค้ าในท้ องถิ่ นชุมชน รวมทัง้ ในพื น้ ที่
ใกล้ เคียง ได้ แก่ การทําการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่ ต่างๆและอีกรู ปแบบหนึ่งที่ทําการผลิตเพื่อการยังชีพและ
บริ โภคในครัวเรื อน เกษตรกรจะผลิตโดยใช้ ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตขันพื
้ ้นฐานผนวกกับความรู้ และภูมิ
ปั ญญาชาวบ้ าน ที่ได้ สงั่ สมมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรยังคงมีผลผลิตที่ตกตํ่าอันเป็ น
ผลมาจากการที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกโดยการใช้ ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้ าน ส่งผลให้ เกิดปั ญหาด้ าน
การจัดการดินและปุ๋ ยโดยพื ้นที่ตําบลหนองมะค่าโมง เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ ปยที
ุ๋ ่ไม่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ โดยเกษตรกรจะมีการใช้ ปุ๋ยตามที่มีอยู่ในชุมชนหรื อจากการจัดหาจากหน่วยงานส่งเสริ มที่ร้ ู จกั และ
ปั ญหาการพังทลายของดินที่สงู ขึ ้นจากการทําการเกษตรซํ ้าแล้ วซํ ้าอีกบนพื ้นที่เดิม ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นที่
ต้ องมีการปรั บปรุ งดินและป้องกันการพังทลายของหน้ าดิน โดยการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยหมักและมี
การอนุรักษ์ หน้ าดิน (ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลหนองมะค่าโมง, 2552, หน้ า 6)
ในการศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มีต่อนโยบายปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ส่งเสริ มด้ านการเกษตรของประเทศไทย ให้ เป็ นแหล่งปลูกพื ชอาหารปลอดภัยสู่ครั วโลก ตามที่ รัฐบาลได้
ประกาศไว้ และเนื่องจากภาครัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ให้ ความสําคัญในเรื่ องเกษตรอินทรี ย์
ด้ วยการส่งเสริ มให้ เกษตรกรใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ในการปลูกพืช แทนการใช้ ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ ได้ พืชที่มีคุณภาพ และ
ปริ มาณคุ้มค่ากับการลงทุน ทังในด้
้ านผลผลิต ราคา ต้ นทุน และสุขภาพของเกษตรกร

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ วิจัยในครั ง้ นี ค้ ือ เกษตรกรในตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,899 คน (ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลหนองมะค่าโมง,
2552, หน้ า 3)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือเกษตรกรในตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัด
สุพรรณบุรีซึ่งผู้วิจัยได้ กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมในการคํานวณ และกําหนดขนาดตัวอย่างใช้ ความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 5 หรื อ 0.05 ได้ กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 352 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั และผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้ อมูล
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทคําถามปลาย
ปิ ด (closed form) เป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วยมาตรวัด มี 5 ระดับ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง นํามาประกอบในการสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของความคิดเห็นของเกษตรกร
ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีต่อนโยบายปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาค
การเกษตร ด้ านการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ โดยแบบสอบถามประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจรายการ (check list) เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ทํา
การตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชี พทางการเกษตร และ
ขนาดพื ้นที่ทําการเกษตร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตอ่ นโยบายปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ ทังหมด
้
6 ด้ าน คือด้ านสังคม ด้ านส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ และคือด้ านเศรษฐกิจ เป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วยมาตร
วัด โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามในขันตอนการหาคุ
้
ณภาพเครื่ องมือทังฉบั
้ บ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค ได้ 2 ค่า โดยแบบสอบถาม สําหรับเกษตรกรที่ใช้ ปุ๋ย
อินทรี ย์เป็ นหลักในปั จจุบนั ได้ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.801 และในส่วนที่ใช้ สําหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ ใช้ ปุ๋ย
อินทรี ย์เป็ นหลักในปั จจุบนั ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.810
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลดําเนินการในปลายเดือนมีนาคม 2555 ผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบ ถามคืนรวม
352 ชุด ที่มีข้อมูลเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล ภายหลังที่ผ้ ูวิจัยได้ รับแบบสอบถามกลับมา ได้ ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้ องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
4.2 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยรายคูโ่ ดยวิธีของเชฟเฟ

ผลและวิจารณ์

ความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อนโยบาย
ปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์กลุม่ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ของผู้ที่ใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x =4.06 ,
S.D.=0.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าลําดับแรกคือด้ านสังคม( x =4.32 , S.D.= 0.67 ) รองลงมา
คือด้ านส่วนประสมทางการตลาด( x =4.16 , S.D.= 0.87 ) ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ( x =4.11 ,
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S.D.= 0.84 ) ด้ านความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ( x =3.99 , S.D.=0.86) ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ( x
=3.93 , S.D.=0.84)ลําดับสุดท้ ายคือด้ านเศรษฐกิจ ( x =3.92 ,S.D.= 0.91)
2. กลุ่มของผู้ที่ไม่ได้ ใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x
=4.01 , S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าลําดับแรกคือด้ านสังคม( x =4.36 , S.D.= 0.65)
รองลงมาคือด้ านส่วนประสมทางการตลาด( x =4.21, S.D.= 0.934) ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ (
x =4.08 , S.D.=0.84) ด้ านความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ( x =3.96, S.D.=0.86) ด้ านความเชื่อ
ทัศนคติ ( x =3.90 , S.D.=0.98) ลําดับสุดท้ ายคือด้ านเศรษฐกิจ ( x =3.57 , S.D.=1.20)

สรุ ปผล
เกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อนโยบายปรับ
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์กลุม่ ดังนี ้
1.1 ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ พบว่า ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอ
ด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตอ่ นโยบายปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์
ของกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของวิรัช เชื ้อผึง้ (2553, บทคัดย่อ)ได้ ศกึ ษาระดับความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจและการใช้ ปุ๋ย
อินทรี ย์ของเกษตรกรตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
เกษตรกรมีความรู้ ทัศนคติและแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และกลุม่ ตัวอย่างของผู้ไม่ได้ ใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์เป็ นหลักใน
การทํ า การเกษตรในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาของ บุ ญ ถม กุ ม พล
(2549,บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาระดับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรในการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์บ้านดงยาง
ตําบลสีแก้ ว อําเภอเมือง จังหวัดร้ อยเอ็ดผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก
1.2 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ พบว่า ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนอง
มะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตอ่ นโยบายปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ าน
การใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของรัตนา วิภาศรี นิมิต (2552,
บทคัดย่อ)ได้ ศกึ ษาระดับการยอมรับของเกษตรกรในการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์คณ
ุ ภาพสูงของโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก และ
กลุม่ ตัวอย่างของผู้ไม่ได้ ใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของกมลมาศ ศรี นาค (2551,บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาระดับกระบวนการยอมรับการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์
ในนาข้ าวของเกษตรกร อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมเกษตรกรมี
กระบวนการยอมรับอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้ านการสนับสนุน จากองค์ กรต่างๆ พบว่า ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนอง
มะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตอ่ นโยบายปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ าน
การใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของรั ตนา วิภาศรี นิมิต (2552,
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บทคัดย่อ)ได้ ศกึ ษาระดับการยอมรับของเกษตรกรในการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์คณ
ุ ภาพสูงของโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีการยอมรับในระดับมาก
และกลุ่ม ตัวอย่างของผู้ไม่ไ ด้ ใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์เ ป็ นหลัก ในการทํ าการเกษตร ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของชัชชัย ถิ่นโพธิ์ทอง (2550,บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาระดับรู ปแบบพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยอินทรี ย์ในนาข้ าวของกลุ่มเกษตรกร ตําบลหนองนมวัว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษา
พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีรูปแบบพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้ านสังคม พบว่า ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ มีต่อนโยบายปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของภัทราภรณ์ เพชรฤทธิ์ (2551, บทคัดย่อ)ได้ ศกึ ษา
ระดับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับประโยชน์ ที่ได้ รับจากการยอมรั บปุ๋ ยอินทรี ย์ของเกษตรกรตําบลเกาะแต้ ว
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก และกลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ไม่ได้ ใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของบุญถม กุมพล (2549,บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาระดับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์บ้านดงยาง ตําบลสีแก้ ว อําเภอเมือง จังหวัดร้ อยเอ็ดผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
เกษตรกรมีปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก
1.5 ด้ านเศรษฐกิจ พบว่า ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ มีต่อนโยบายปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สิริกานต์ จิรวัฒน์จําเริ ญ (2550, บทคัดย่อ)ได้
ศึกษาระดับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อปุ๋ ยอินทรี ย์ของเกษตรกรในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างของผู้ไม่ได้ ใช้ ปุ๋ย
อินทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ รั ตนา
วิภาศรี นิมิต (2552, บทคัดย่อ)ได้ ศึกษาระดับการยอมรับของเกษตรกรในการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์คุณภาพสูงของ
โรงงานผลิ ตปุ๋ ยอินทรี ย์ อําเภอตะพานหิ น จัง หวัด พิ จิต ร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมี การ
ยอมรับในระดับมาก
1.6 ด้ านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง
อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตอ่ นโยบายปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้ านการใช้ ปุ๋ย
อินทรี ย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของวิรัตน์ จิตจักร (2549, บทคัดย่อ)ได้
ศึกษาระดับปั จจัยด้ านกายภาพ ด้ านชี วภาพ ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสังคม ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ ปุ๋ย
อินทรี ย์ในนาข้ าวของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก และ
กลุม่ ตัวอย่างของผู้ไม่ได้ ใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ วิรัช เชื ้อผึง้ (2553, บทคัดย่อ)ได้ ศกึ ษาระดับความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจและการใช้ ปุ๋ย
อินทรี ย์ของเกษตรกร ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
เกษตรกรมีความรู้ ทัศนคติ แรงจูงในระดับมาก
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2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็น
2.1 กลุม่ ตัวอย่างของผู้ใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตร ดังนี ้
2.1.1 เกษตรกรที่มีเพศต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ ด้ านความรู้
ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านส่วน
ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการสนับสนุนจาก
องค์กรต่างๆแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของยุทธพล ทอง
ปรี ชา (2553,บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีเพศต่างกันความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1.2 เกษตรกรที่มีอายุตา่ งกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ ด้ านความรู้
ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านส่วน
ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของวิรัตน์ จิต
จักร (2549, บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีอายุต่างกันปั จจัยด้ านกายภาพ ด้ านชีวภาพ ด้ านเศรษฐกิจ และ
ด้ านสังคมไม่แตกต่างกัน
2.1.3 เกษตรกรที่มีการศึกษาต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ ด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ าน
ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของดนุพล
ดีล้อม (2548, บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกันปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจ
ไม่แตกต่างกัน
2.1.4 เกษตรกรที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่ อ
ทัศนคติ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ ได้ รั บ ด้ านการสนับสนุน จากองค์ กรต่างๆ ด้ านสัง คม ด้ าน
เศรษฐกิจ และด้ านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน พบว่า ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของวิรัตน์ จิตจักร (2549, บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีปัจจัย
ด้ านกายภาพ ด้ านชีวภาพ ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสังคมไม่แตกต่างกัน
2.1.5 เกษตรกรที่มีอาชีพต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่ อ ทัศนคติ ด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ าน
ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านสัง คม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
test)พบว่า กลุ่มทํ านาแตกต่างกับ กลุ่มทําสวน และกลุ่มทํานาแตกต่างกับกลุ่มทํ าไร่ ซึ่งสอดคล้ องกับผล
การศึกษา วัชริ นทร์ พลราชม (2551,บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1.6 เกษตรกรที่มีขนาดพื ้นที่ทําการเกษตรต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่อ
ทัศนคติ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ ได้ รั บ ด้ านการสนับสนุน จากองค์ กรต่างๆ ด้ านสัง คม ด้ าน
เศรษฐกิจ และด้ านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
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ด้ านการเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s test) พบว่า กลุ่มน้ อยกว่า 5 ไร่ แตกต่างกับ กลุ่ม 5 – 30 ไร่ และ กลุ่มน้ อยกว่า 5 ไร่
แตกต่างกับกลุ่มมากกว่า 30 ไร่ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของยุทธพล ทองปรี ชา (2553,บทคัดย่อ)
พบว่า เกษตรกรที่ มี พื น้ ที่ ก ารทํ าการเกษตรต่า งกัน มี ค วามรู้ ทัศ นคติ แ ละการปฏิ บัติ แ ตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 กลุม่ ตัวอย่างของผู้ไม่ใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์เป็ นหลักในการทําการเกษตร ดังนี ้
2.2.1 เกษตรกรที่มีเพศต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ ด้ านความรู้
ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านการสนับสนุนจากองค์ กรต่างๆด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านส่วน
ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่าง ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของมานะ บุญระมี
(2548, บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจไม่แตกต่างกัน
2.2.2 เกษตรกรที่มีอายุต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ ด้ านความรู้
ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านส่วน
ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจาณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เมื่อพิ จารณาเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe’s test) พบว่า กลุ่มตํ่ากว่า 30 ปี แตกต่างกับ กลุ่ม 40 – 49 ปี ,กลุ่มตํ่ากว่า 30 ปี แตกต่างกับ
กลุ่ม 50 ปี ขึ ้นไปและ กลุ่ม 30 – 39 ปี แตกต่างกับ กลุ่ม 50 ปี ขึ ้นไป ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของกมล
มาศ ศรี นาค (2551,บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่ มีอายุต่างกันมีกระบวนการยอมรั บแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.3 เกษตรกรที่มีการศึกษาต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่อ ทัศนคติ ด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ าน
ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของดนุพล
ดีล้อม (2548, บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกันปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจ
ไม่แตกต่างกัน
2.2.4 เกษตรกรที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่ อ
ทัศนคติ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ ได้ รั บ ด้ านการสนับสนุน จากองค์ กรต่างๆ ด้ านสัง คม ด้ าน
เศรษฐกิจ และด้ านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของพฤกษ์ ชวพันธ์ (2551,บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน
2.2.5 เกษตรกรที่มีอาชีพต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่ อ ทัศนคติ ด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจและข้ อมูลที่ได้ รับ ด้ านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ าน
ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แ ตกต่างกัน และรายด้ านไม่แ ตกต่างกัน ซึ่ง สอดคล้ องกับ ผล
การศึกษาของพิสมัย ยกย่อง (2550, บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีอาชีพต่างกันมีประสิทธิภาพต่อการผลิต
พืชไม่แตกต่างกัน
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2.2.6 เกษตรกรที่มีขนาดพื ้นที่ทําการเกษตรต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้ านความเชื่อ
ทัศนคติ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจและข้ อ มูลที่ ได้ รั บ ด้ านการสนับสนุน จากองค์ กรต่างๆ ด้ านสัง คม ด้ าน
เศรษฐกิจ และด้ านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับผล
การศึกษาของวิรัตน์ จิตจักร (2549, บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรที่มีขนาดพื ้นที่ทําการเกษตรต่างกัน ปั จจัย
ด้ านกายภาพ ด้ านชีวภาพ ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสังคมไม่แตกต่างกัน
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