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บทคัดย่อ 

 ความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบุรี ท่ีมีต่อนโยบาย

ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ เก็บข้อมลูจากกลุม่ประชากรคือ เกษตรกร

ในตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบุรี จํานวนรวมทัง้สิน้ 2,899 คน ผลการวิจยั พบว่า 

ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ แบ่งเป็น 2 แบบคือ 1) แบบผู้ ท่ีใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านสังคม ด้านส่วนประสมทาง

การตลาดและด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ตามลําดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ 2) แบบผู้ ท่ีไม่ได้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดย

เรียงลําดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านสงัคม ด้านสว่นประสมทางการตลาดและด้านการสนบัสนุน

จากองค์กรตา่งๆ ตามลําดบั สว่นข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ําท่ีสดุ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  

คําสําคญั: ปุ๋ ยอินทรีย์ 

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 
1บริษัทไทยรุ่งเรืองวิจยัและพฒันา จํากดั 88 หมู ่12 ตําบลทพัหลวง อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี 61140 
 1Thai Roong Ruang Industry's 88 M.12 Tublung Banrai UthaiThani. 
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คาํนํา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยท่ีประชาชนยงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเน่ืองจาก

ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีตัง้ของประเทศ ทําให้เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทัง้ปี ซึ่งในการ

พฒันาประเทศได้เน้นการให้ความสําคญัในด้านการพฒันาทางด้านเกษตรกรรม ทัง้นีเ้พ่ือการอปุโภคบริโภค

ภายในประเทศ และ การส่งออก แม้ว่าจะมีแนวโน้มการพฒันาด้านอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออกก็ตาม จึงทํา

ให้มีความพยายามในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพืน้ท่ี การปรับปรุงพันธุ์ พืช การใช้

เทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการผลิต เช่น การใช้เคร่ืองจกัรกล การใช้ปุ๋ ยชนิดต่างๆโดยเกษตรกรเช่ือว่าเป็นปัจจยัท่ี

มีความสําคญัในการเพ่ิมผลผลิต (นนทวรรณ มีสะอาด, 2548, หน้า 1) 

 ดินเป็นปัจจยัพืน้ฐานเบือ้งต้นในการทําการเกษตร และในการทําการเกษตรจะประสบความสําเร็จ

มากหรือน้อยนัน้ ปัจจยัหนึง่ท่ีมีสว่นสําคญัก็คือ ความอดุมสมบรูณ์ของดิน อนัประกอบไปด้วยแร่ธาตอุาหารท่ี

จําเป็น นํา้ และอากาศ การท่ีจะทําให้ดินยังคงความอุดมสมบูรณ์นัน้ย่อมขึน้อยู่กับวิธีการจัดการของดินท่ี

ถกูต้อง วิธีการจดัการดินอาจจะใช้วิธีการใส่ปุ๋ ย ซึง่ปุ๋ ยในปัจจุบนัมี 2 แบบ ได้แก่ ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยเคมีหรือ

ปุ๋ ยอนินทรีย์ การใช้ปุ๋ ยเคมีเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีธาตุอาหารในเนือ้ปุ๋ ยท่ีแน่นอน สามารถ

สง่เสริมให้ผลผลิตของพืชสงูได้ตามความต้องการ แต่การใช้ปุ๋ ยเคมีเพียงอย่างเดียวนัน้จะส่งผลให้คณุสมบติั

ทางกายภาพของดิน และสภาวะสิ่งแวดล้อมเสีย สําหรับวิธีการใช้ปุ๋ ยให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมผลผลิต คือ 

การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ควบคู่ไปกับปุ๋ ยเคมี เพ่ือรักษาโครงสร้างของดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช ช่วยเพ่ิม

อินทรียวตัถุให้แก่ดิน และยงัช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติมากท่ีสดุเพราะปุ๋ ยอินทรีย์

เป็นปุ๋ ยท่ีได้มาจากธรรมชาติ เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช และมีจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ทางการเกษตร 

(ฉวีวรรณ เหลืองวฒิุวิโรจน์, 2545, หน้า 81) 

 การเจริญเติบโต และการเพ่ิมผลผลิตให้กบัพืชท่ีเกษตรกรปลกูจะต้องมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องอยู่

หลายปัจจัย ทัง้ปัจจัยภายในพืช ได้แก่ การปลูกพืช และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ดิน ธาตุอาหาร แสงแดด 

อณุหภมิู และอากาศ ดงันัน้ในการปลกูพืช และการเพ่ิมผลผลิตพืชทางการเกษตร เกษตรกรต้องคํานึงถึงและ

ให้ความสําคญักบัปัจจยัตา่งๆดงักล่าวนี ้ปัจจยัสําคญัอนัดบัแรก ได้แก่ ดิน และปริมาณธาตอุาหารในดิน ซึง่

ดินท่ีเหมาะสมแก่การปลกูพืชโดยทัว่ไปแล้วจะมีส่วนประกอบท่ีสําคญั และเก่ียวข้องกบัการเจริญเติบโตของ

พืช สามารถแบ่งได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ อนินทรียวตัถุ อินทรียวตัถุ นํา้ อากาศ และสิ่งมีชีวิตในดิน (กอง

ปฐพีวิทยา, 2542, ย่อหน้า 3)  

 เกษตรกรจํานวนมากท่ีตระหนกั และหนัมาให้ความสนใจกบัการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพมากขึน้ ทัง้นี ้

ก็เพ่ือหลีกหนีจากต้นทนุการผลิต ซึง่เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ปุ๋ ยเคมีท่ีใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรนีมี้ราคา

แพง อีกทัง้หากมีการใช้ปุ๋ ยเคมีเกินความจําเป็นอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

และโครงสร้างของเนือ้ดินเป็นผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และประการสําคญัอีกอย่างคือปุ๋ ยเคมีนีต้้อง

นําเข้าจากต่างประเทศ จนทําให้เกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์ท่ีสามารถผลิตได้เองจากวสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรท่ีมีอยู่จํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลเกษตรกร

ไทยทัง้ประเทศ จงึได้รณรงค์ให้เกษตรกรลดการพึ่งพาสารเคมีทางการเกษตร เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
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จากสารเคมีมาเป็นสารอินทรีย์ทนัทีทนัใดนัน้จะเป็นไปได้ยาก ดงันัน้ จงึจําเป็นต้องให้ความเข้าใจรวมทัง้สร้าง

ความเช่ือมัน่ว่าเม่ือเปลี่ยนระบบมาใช้สารอินทรีย์แล้วจะได้ผลลพัธ์ท่ีดีขึน้ กรมพัฒนาท่ีดินจึงได้จัดหมอดิน

อาสา เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการให้ความรู้ทางหลกัวิชาการ และเทคโนโลยีในด้านการปรับปรุงบํารุงดิน 

และเพ่ือเป็นผู้ช่วยเช่ือมโยงด้านข้อมลูข่าวสารจากภาครัฐบาลมาสู่ภาคเกษตรกร  (ธงชยั มาลา, 2553, หน้า 

3) 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตพืน้ท่ีตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพ่ือการค้าในท้องถ่ินชุมชน รวมทัง้ในพืน้ท่ี

ใกล้เคียง ได้แก่ การทําการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่ต่างๆและอีกรูปแบบหนึ่งท่ีทําการผลิตเพ่ือการยังชีพและ

บริโภคในครัวเรือน เกษตรกรจะผลิตโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขัน้พืน้ฐานผนวกกบัความรู้และภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน ท่ีได้สัง่สมมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ ในขณะท่ีผลผลิตทางการเกษตรยงัคงมีผลผลิตท่ีตกต่ําอนัเป็น

ผลมาจากการท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลกูโดยการใช้ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน

การจดัการดินและปุ๋ ยโดยพืน้ท่ีตําบลหนองมะค่าโมง เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ ยท่ีไม่เหมาะสมตามหลกั

วิชาการ โดยเกษตรกรจะมีการใช้ปุ๋ ยตามท่ีมีอยู่ในชุมชนหรือจากการจดัหาจากหน่วยงานส่งเสริมท่ีรู้จกัและ

ปัญหาการพงัทลายของดินท่ีสงูขึน้จากการทําการเกษตรซํา้แล้วซํา้อีกบนพืน้ท่ีเดิม ดงันัน้จึงมีความจําเป็นท่ี

ต้องมีการปรับปรุงดินและป้องกนัการพังทลายของหน้าดิน โดยการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์  ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยหมกัและมี

การอนรัุกษ์หน้าดิน (ศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลหนองมะคา่โมง, 2552, หน้า 6) 

 ในการศกึษาเร่ืองความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะคา่โมง อําเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

ท่ีมีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ

ส่งเสริมด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งปลูกพืชอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ตามท่ีรัฐบาลได้

ประกาศไว้ และเน่ืองจากภาครัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสําคญัในเร่ืองเกษตรอินทรีย์ 

ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในการปลูกพืช แทนการใช้ปุ๋ ยเคมี เพ่ือให้ได้พืชท่ีมีคุณภาพ และ

ปริมาณคุ้มคา่กบัการลงทนุ ทัง้ในด้านผลผลิต ราคา ต้นทนุ และสขุภาพของเกษตรกร 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

               1.1 ประชากรท่ีใช้วิจัยในครัง้นีคื้อ เกษตรกรในตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวัด

สพุรรณบุรี จํานวนรวมทัง้สิน้ 2,899 คน (ศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลหนองมะค่าโมง, 

2552, หน้า 3) 

    1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา คือเกษตรกรในตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จงัหวดั

สุพรรณบุรีซึ่งผู้ วิจัยได้กําหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมในการคํานวณ และกําหนดขนาดตวัอย่างใช้ความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 ได้กลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 352 คน   

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพข้อมลู 
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               เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทคําถามปลาย

ปิด (closed form) เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยมาตรวดั มี 5 ระดบั ผู้ วิจยัได้ศกึษาข้อมลูจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นํามาประกอบในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัของความคิดเห็นของเกษตรกร

ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาค

การเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 สว่น ดงันี ้

                ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (check list) เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ ทํา

การตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพทางการเกษตร และ 

ขนาดพืน้ท่ีทําการเกษตร  

                ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั ความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ ท่ีมีตอ่นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ทัง้หมด 

6 ด้าน คือด้านสงัคม  ด้านสว่นประสมทางการตลาด  ด้านการสนบัสนนุจากองค์กรตา่งๆ  ด้านความรู้ ความ

เข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ ด้านความเช่ือ ทศันคติ  และคือด้านเศรษฐกิจ เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยมาตร

วดั โดยมีระดบัคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ  

                จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามในขัน้ตอนการหาคณุภาพเคร่ืองมือทัง้ฉบบั โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค ได้ 2 คา่ โดยแบบสอบถาม สําหรับเกษตรกรท่ีใช้ปุ๋ ย

อินทรีย์เป็นหลกัในปัจจุบนัได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.801 และในส่วนท่ีใช้สําหรับเกษตรกรท่ีไม่ได้ใช้ปุ๋ ย

อินทรีย์เป็นหลกัในปัจจบุนัได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.810 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

               การเก็บรวบรวมข้อมลูดําเนินการในปลายเดือนมีนาคม 2555 ผู้ วิจยัได้รับแบบสอบ ถามคืนรวม 

352 ชดุ ท่ีมีข้อมลูเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ข้อมลู คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ 

     4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลงัท่ีผู้ วิจัยได้รับแบบสอบถามกลบัมา ได้ดําเนินการตรวจสอบ

ความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือมาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

     4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

คา่ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตา่ง คา่เฉลี่ยรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ  

 

ผลและวิจารณ์ 

 ความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีมีต่อนโยบาย

ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์กลุม่ แบ่งเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 1. กลุม่ของผู้ ท่ีใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( x =4.06 , 

S.D.=0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลําดบัแรกคือด้านสงัคม( x =4.32 , S.D.= 0.67 )  รองลงมา

คือด้านสว่นประสมทางการตลาด( x =4.16 , S.D.= 0.87 )  ด้านการสนบัสนนุจากองค์กรตา่งๆ( x =4.11 , 
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S.D.= 0.84 ) ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ( x =3.99 , S.D.=0.86) ด้านความเช่ือ ทศันคติ( x

=3.93 , S.D.=0.84)ลําดบัสดุท้ายคือด้านเศรษฐกิจ ( x =3.92 ,S.D.= 0.91)    

 2. กลุ่มของผู้ ท่ีไม่ได้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( x

=4.01 , S.D.=0.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลําดบัแรกคือด้านสงัคม( x =4.36 , S.D.= 0.65)  

รองลงมาคือด้านส่วนประสมทางการตลาด( x =4.21, S.D.= 0.934)  ด้านการสนบัสนุนจากองค์กรต่างๆ (

x =4.08 , S.D.=0.84) ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ( x =3.96, S.D.=0.86)  ด้านความเช่ือ 

ทศันคติ ( x =3.90 , S.D.=0.98) ลําดบัสดุท้ายคือด้านเศรษฐกิจ ( x =3.57 , S.D.=1.20) 

 

สรุปผล 

    เกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อนโยบายปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์กลุม่ ดงันี ้

    1.1  ด้านความเช่ือ ทศันคติ พบว่า ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอ

ดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ท่ีมีตอ่นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์

ของกลุ่มตวัอย่างของผู้ ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของวิรัช  เชือ้ผึง้ (2553, บทคดัย่อ)ได้ศกึษาระดบัความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจและการใช้ปุ๋ ย

อินทรีย์ของเกษตรกรตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม

เกษตรกรมีความรู้ ทศันคติและแรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก และกลุม่ตวัอย่างของผู้ ไมไ่ด้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัใน

การทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญถม กุมพล 

(2549,บทคดัย่อ) ได้ศกึษาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเกษตรในการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์บ้านดงยาง 

ตําบลสีแก้ว อําเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ดผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยู่ใน

ระดบัมาก 

       1.2 ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนอง

มะคา่โมง อําเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ท่ีมีตอ่นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้าน

การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของรัตนา วิภาศรีนิมิต (2552, 

บทคดัย่อ)ได้ศกึษาระดบัการยอมรับของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงูของโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ 

อําเภอตะพานหิน จังหวดัพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบัมาก และ

กลุม่ตวัอย่างของผู้ ไมไ่ด้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของกมลมาศ ศรีนาค (2551,บทคดัย่อ) ได้ศกึษาระดบักระบวนการยอมรับการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์

ในนาข้าวของเกษตรกร อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมเกษตรกรมี

กระบวนการยอมรับอยู่ในระดบัมาก 

               1.3 ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ พบว่า ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนอง

มะคา่โมง อําเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ท่ีมีตอ่นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้าน

การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของรัตนา วิภาศรีนิมิต (2552, 
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บทคดัย่อ)ได้ศกึษาระดบัการยอมรับของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงูของโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ 

อําเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร            ผลการศกึษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีการยอมรับในระดบัมาก 

และกลุ่มตัวอย่างของผู้ ไม่ได้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลักในการทําการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของชชัชยั ถ่ินโพธ์ิทอง (2550,บทคดัย่อ) ได้ศกึษาระดบัรูปแบบพฤติกรรมการใช้

ปุ๋ ยอินทรีย์ในนาข้าวของกลุ่มเกษตรกร ตําบลหนองนมววั อําเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ผลการศึกษา

พบวา่ในภาพรวมเกษตรกรมีรูปแบบพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก 

               1.4 ด้านสังคม พบว่า ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของภทัราภรณ์ เพชรฤทธ์ิ (2551, บทคดัย่อ)ได้ศกึษา

ระดับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประโยชน์ท่ีได้รับจากการยอมรับปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกรตําบลเกาะแต้ว 

อําเภอเมือง จังหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบัมาก และกลุ่ม

ตวัอย่างของผู้ ไมไ่ด้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผล

การศกึษาของบญุถม  กมุพล (2549,บทคดัย่อ) ได้ศกึษาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของเกษตรกร

ในการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์บ้านดงยาง ตําบลสีแก้ว อําเภอเมือง จังหวดัร้อยเอ็ดผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม

เกษตรกรมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก 

               1.5 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สิริกานต์  จิรวฒัน์จําเริญ (2550, บทคดัย่อ)ได้

ศกึษาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอําเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างของผู้ ไม่ได้ใช้ปุ๋ ย

อินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตนา 

วิภาศรีนิมิต (2552, บทคดัย่อ)ได้ศึกษาระดบัการยอมรับของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสงูของ

โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีการ

ยอมรับในระดบัมาก 

               1.6 ด้านส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตําบลหนองมะค่าโมง 

อําเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ท่ีมีตอ่นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ ย

อินทรีย์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัตน์ จิตจักร (2549, บทคดัย่อ)ได้

ศึกษาระดับปัจจัยด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ปุ๋ ย

อินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบัมาก และ

กลุม่ตวัอย่างของผู้ ไม่ได้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของ วิรัช เชือ้ผึง้ (2553, บทคดัย่อ)ได้ศกึษาระดบัความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจและการใช้ปุ๋ ย

อินทรีย์ของเกษตรกร ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม

เกษตรกรมีความรู้ ทศันคติ แรงจงูในระดบัมาก 
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 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็น 

     2.1 กลุม่ตวัอย่างของผู้ ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตร ดงันี ้ 

          2.1.1 เกษตรกรท่ีมีเพศตา่งกนัความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ ทศันคติ ด้านความรู้ 

ความเข้าใจและข้อมูลท่ีได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่วน

ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสนับสนุนจาก

องค์กรตา่งๆแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของยุทธพล ทอง

ปรีชา (2553,บทคดัย่อ) พบว่าเกษตรกรท่ีมีเพศต่างกันความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

         2.1.2 เกษตรกรท่ีมีอายตุา่งกนัความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ ทศันคติ ด้านความรู้ 

ความเข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสงัคม  ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่วน

ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของวิรัตน์  จิต

จกัร (2549, บทคดัย่อ) พบว่าเกษตรกรท่ีมีอายุต่างกนัปัจจยัด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ และ

ด้านสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 

          2.1.3 เกษตรกรท่ีมีการศกึษาต่างกนัความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ ทศันคติ ด้าน

ความรู้ ความเข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ ด้านการสนบัสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

สว่นประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของดนุพล 

ดีล้อม (2548, บทคดัย่อ) พบว่าเกษตรกรท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกนัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ไมแ่ตกตา่งกนั 

         2.1.4 เกษตรกรท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ 

ทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลท่ีได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  พบว่า ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของวิรัตน์  จิตจกัร (2549, บทคดัย่อ) พบวา่เกษตรกรท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัมีปัจจยั

ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั 

          2.1.5 เกษตรกรท่ีมีอาชีพต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ ทัศนคติ ด้าน

ความรู้ ความเข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ ด้านการสนบัสนนุจากองค์กรตา่งๆ  ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสังคม

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s  

test)พบว่า กลุ่มทํานาแตกต่างกับ  กลุ่มทําสวน และกลุ่มทํานาแตกต่างกับกลุ่มทําไร่ ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศกึษา วชัรินทร์  พลราชม (2551,บทคดัย่อ) พบวา่เกษตรกรท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

         2.1.6 เกษตรกรท่ีมีขนาดพืน้ท่ีทําการเกษตรต่างกนัความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ 

ทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลท่ีได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านสว่นประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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ด้านการเศรษฐกิจแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe’s  test) พบว่า กลุ่มน้อยกว่า 5 ไร่ แตกต่างกบั กลุ่ม 5 – 30 ไร่และ กลุ่มน้อยกว่า 5 ไร่ 

แตกต่างกับกลุ่มมากกว่า 30 ไร่  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของยุทธพล ทองปรีชา (2553,บทคดัย่อ) 

พบว่าเกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีการทําการเกษตรต่างกันมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

        2.2 กลุม่ตวัอย่างของผู้ ไมใ่ช้ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลกัในการทําการเกษตร ดงันี ้ 

          2.2.1 เกษตรกรท่ีมีเพศตา่งกนัความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ ทศันคติ ด้านความรู้ 

ความเข้าใจและข้อมูลท่ีได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่วน

ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของมานะ บุญระมี 

(2548, บทคดัย่อ) พบวา่เกษตรท่ีมีเพศตา่งกนัมีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจไมแ่ตกตา่งกนั  

                     2.2.2 เกษตรกรท่ีมีอายุต่างกนัความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ ทศันคติ ด้านความรู้ 

ความเข้าใจและข้อมูลท่ีได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่วน

ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเช่ือ ทศันคติ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s  test) พบว่า กลุ่มต่ํากว่า 30 ปี   แตกต่างกบั กลุ่ม 40 – 49 ปี ,กลุ่มต่ํากว่า 30 ปี   แตกต่างกบั 

กลุ่ม 50 ปีขึน้ไปและ กลุ่ม 30 – 39 ปี แตกต่างกบั กลุ่ม 50 ปีขึน้ไป ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของกมล

มาศ ศรีนาค (2551,บทคัดย่อ) พบว่าเกษตรกรท่ีมีอายุต่างกันมีกระบวนการยอมรับแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

         2.2.3 เกษตรกรท่ีมีการศกึษาต่างกนัความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ ทศันคติ ด้าน

ความรู้ ความเข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ ด้านการสนบัสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

สว่นประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของดนพุล 

ดีล้อม (2548, บทคดัย่อ) พบว่าเกษตรกรท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกนัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ไมแ่ตกตา่งกนั 

         2.2.4 เกษตรกรท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ 

ทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลท่ีได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  ซึง่สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของพฤกษ์ ชวพันธ์ (2551,บทคดัย่อ) พบว่าเกษตรกรท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจไมแ่ตกตา่งกนั 

         2.2.5 เกษตรกรท่ีมีอาชีพต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ ทัศนคติ ด้าน

ความรู้ ความเข้าใจและข้อมลูท่ีได้รับ ด้านการสนบัสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศกึษาของพิสมยั ยกย่อง (2550, บทคดัย่อ) พบว่าเกษตรกรท่ีมีอาชีพต่างกนัมีประสิทธิภาพต่อการผลิต

พืชไมแ่ตกตา่งกนั 
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         2.2.6 เกษตรกรท่ีมีขนาดพืน้ท่ีทําการเกษตรต่างกนัความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเช่ือ 

ทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลท่ีได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบัผล

การศกึษาของวิรัตน์  จิตจักร (2549, บทคดัย่อ) พบว่าเกษตรกรท่ีมีขนาดพืน้ท่ีทําการเกษตรต่างกนั ปัจจัย

ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ  ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั  
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