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ค าน า 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยด าเนิน
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในปี 2558-2559 ผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ 
สมาชิกศูนย์ละ 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด เพื่อให้
สามารถจัดการเรื่องดินและปุ๋ยเคมีตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ แต่ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา พบว่า เกษตรกรส่วนหนึ่งให้การยอมรับเทคโนโลยี
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และน าไปปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเอง ในขณะท่ีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งเข้ามาเรียนรู้
แต่ยังไม่ให้การยอมรับน าไปปฏิบัติ  

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ยจึงได้ท าการศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้เกษตรกรเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและน าไป
ปฏิบติั เพื่อท่ีจะน าผลจากการศึกษามาพัฒนารูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการยอมรับ
และน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไปปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไป 
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การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย 
ปีงบประมาณ 2559 

 
บทคัดย่อ 

งานศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ชนิดพืชหลัก ประสบการณ์ใน
การปลูกพืชหลัก ขนาดพื้นท่ีปลูก การถือครองพื้นท่ีปลูก และรายได้ ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีฯ      
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจากท่ัวประเทศ จ านวน 423 ราย 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธี
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยดูค่า แบบ 2-tailed ต้ังแต่ -1 ถึง 1 บ่งช้ีระดับ
ความสัมพันธ์ และ ค่าบวก และ ค่าลบ ท่ีแสดงทิศทางความสัมพันธ์เชิงทิศทางเดียวกัน หรือ เชิงตรงข้าม       
ณ ระดับนัยส าคัญ(significant) ท่ี 0.01 และ 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกร เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยการศึกษาท่ีสูงขึ้นมีแนวโน้มยอมรับเทคโนโลยีในเรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การตรวจ
วิเคราะห์ดิน เนื่องจากเห็นว่าท าได้ไม่ยาก และจะมีการน าค าแนะน าไปใช้ ส าหรับขนาดพื้นท่ีปลูก การถือครอง
พื้นท่ีปลูก และรายได้ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้มีแนวโน้มเกิดการยอมรับ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ในบางประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการยอมรับ คือ มีความเช่ือมั่นในเทคโนโลยี และเมื่อได้น าเทคโนโลยีไปปฏิบัติแล้วสามารถลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้ ส่วนปัจจัย ด้าน เพศ อายุ ชนิดพืชหลัก และประสบการณ์ในการปลูกพืช
หลัก ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และจากการประเมินความรู้ด้าน
ดินปุ๋ยของเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยมีระดับความรู้ด้านดินปุ๋ยโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 81.7 มีใน
ประเด็นท่ีเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขดินด่างและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
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งานศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยความร่วมมือจากเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ผู้ประสานงาน เก็บรวบรวม และจัดส่งข้อมูล      
จนท าให้งานศึกษาวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้จัดท าจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยท่ีให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานและให้ค าปรึกษาแนะน า ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้จนกระท่ังประสบความส าเร็จด้วยดี  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วง 6 ปี (ปี 2552 - 2557) ประเทศไทยมีการน าเข้าปุ๋ยเคมี อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ีย ร้อย
ละ 14.09 แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้อง (ถูกสูตร ถูกอัตรา 
ถูกเวลา และถูกวิธี) ท าให้ต้นทุนการผลิตในส่วนของปุ๋ยเคมีสูง เช่น ในนาข้าวเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 23 ในขณะท่ี
อินทรียวัตถุในดิน ซึ่งมีความส าคัญในการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี
กลับลดลง ดินดีในอุดมคติท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ควรมีอินทรียวัตถุ ประมาณ 5 % โดยปริมาตร แต่ดิน
ในประเทศไทยมีอินทรียวัตถุต่ ากว่า 1.5 % ประมาณ 98.7 ล้านไร่ จากพื้นท่ีการเกษตรของประเทศไทย 
149.25 ล้านไร่ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้กับเกษตรกร 
และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยให้มีการวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชหรือก่อน
การใส่ปุ๋ย ใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อสามารถจัดการ
เรื่องดินและใช้ปุ๋ยเคมีตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละพื้นท่ีและความต้องการของพืช ซึ่งจะช่วยให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องจากปุ๋ยเคมี และเพิ่มเติมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน โดยให้มีการ
ขับเคล่ือนการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช .) จ านวน 882 ศูนย์    
ใน 77 จังหวัด มีเกษตรสมาชิกจ านวนศูนย์ละ ๒๐ ราย รวม 17,640 ราย การด าเนินงานของศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน มีกิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ด้านดินและปุ๋ย ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ดินและ
ค าแนะน าการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น รวบรวมความต้องการใช้แม่ปุ๋ยของสมาชิก และส่ังซื้อจากแหล่งท่ีมี
คุณภาพดี ราคาถูก ให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า  
 ท่ีผ่านมาเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จ านวน 11,140 ราย มีการน าความรู้เรื่องการใช้
ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตท่ีได้รับไปปฏิบัติ หรือคิดเป็น ร้อยละ 63.15 โดยสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉล่ีย
ร้อยละ 26.7 แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้ามาเรียนรู้ แต่ยังไม่ยอมรับน าไปปฏิบัติ จึงได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้เกษตรกรเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและน าไปปฏิบัติ 
เพื่อท่ีจะน าผลจากการศึกษามาพัฒนารูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการยอมรับและน า
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไปปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 น าผลจากการศึกษามาพัฒนารูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการยอมรับและน า
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไปปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 ด้านเนื้อหา 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด โดย
ศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ชนิดพืชหลัก ประสบการณ์ในการปลูกพืชหลัก 
ขนาดพื้นท่ีปลูก การถือครองพื้นท่ีปลูก รายได้ ความคิดเห็นของเกษตรกรสมาชิกท่ีมีต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด และการทดสอบ
ความรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยของเกษตรกร 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด  
1.4.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท่ีได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน จ านวน 423 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) 
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 แต่เนื่องจากในการเก็บข้อมูลจริงสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าท่ีก าหนด 
ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท้ังหมดท่ีเก็บได้และมีความถูกต้องสมบูรณ์จ านวน 423 ชุดมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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บทที่ 2 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องและกรอบแนวคิดงานวิจัย 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้
ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างาน
หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระท่ังองค์ความรู้นามธรรม เช่น 
ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

ณิชาอร เพ็งเจริญ (2553) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง ความเจริญในด้านต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อศึกษาค้นพบและทดลองใช้ได้ผลแล้ว ก็น าออกเผยแพร่ใช้ในกิจการด้านต่าง ๆ ส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในกิจการต่าง ๆ เหล่านั้น 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการท่ี
เกี่ยวกับศิลปะในการนาเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษย์พัฒนาขึ้นโดย
อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนน ามาช่วยในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร รวมไปถึงระบบหรือกระบวนการต่าง  

2.1.2 ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยี 
Foster (1973) ให้ความหมายของ การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การท่ีบุคคลได้

เรียนรู้ผ่านการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการรับรู้ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้นั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบัติจนแน่ใจว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถให้ประโยชน์อย่าง
แน่นอน จึงกล้าลงทุนซื้อเทคโนโลยีนั้น 

Rogers (2003) ให้คานิยาม การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะน า
เทคโนโลยีนั้นไปใช้อย่างเต็มท่ี โดยการยอมรับของบุคคลเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ เริ่มต้ังแต่บุคคลได้สัมผัสกับ
เทคโนโลยี ถูกชักจูงให้ยอมรับ ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจ และยืนยันการปฏิบัตินั้น 
กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ตัวบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี 

ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2542) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจใช้ 
เทคโนโลยีท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มีก าหนดแนน่อนตายตัว 
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเทคโนโลยีนั้น ๆ 

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การน า
เทคโนโลยีนั้นมาใช้ ซึ่งเมื่อแน่ใจแล้วว่าเทคโนโลยีท่ีนามาใช้นั้นเป็นไปได้ ส่ิงท่ีตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุน
กับการยอมรับ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจ
ท่ีจะน าเทคโนโลยีท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมไปใช้ จนเมื่อแน่ใจว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถให้ประโยชน์อย่าง
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แน่นอนจึงเกิดการลงทุนและการยอมรับตามมา โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มีก าหนดแน่นอน
ตายตัว ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี 

2.1.3 กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี 
อรทัย เล่ือนวัน (2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ดังนี้ 
1) ขั้นตระหนักหรือขั้นต่ืนตัว (Awareness Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรู้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่

เกิดขึ้นแต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น 
2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยีและพยายามแสวงหา

ข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น 
3) ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองนึก

ว่าถ้ายอมรับเทคโนโลยีนั้นมาใช้แล้วจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคตหรือไม่ จะให้ผลคุ้มค่ากับ
การเส่ียงหรือไม่ 

4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะนาเทคโนโลยีมาลองใช้หรือลองปฏิบัติในวงจ ากัด
ก่อนเพื่อดูว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์เข้ากับสถานการณ์ของตนหรือไม่ 

5) ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยนาเทคโนโลยีนั้นมาใช้
อย่างเต็มท่ีสม่ าเสมอ 

2.1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
พรรณทิพา แอดา (2549) สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีออกเป็น 4 ปัจจัย 

ดังนี้ 
1) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้ยอมรับ (Receiver Variables) ได้แก่ พื้นฐานของบุคคล

เป้าหมายหรือผู้รับการเปล่ียนแปลง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ การรับฟังข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ 
และการเข้าประชุมกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา การรับฟังข่าวสาร และการเข้าประชุมกลุ่ม 
จะแปรผันตามการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนอายุจะแปรผกผันกับการยอมรับเทคโนโลยี 

2) ปัจจัยด้านระบบสังคม (Social System Variables) ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ โดยสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีต่างกันและ
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับสังคมเป็นปัจจัยท่ีเป็นเงื่อนไขท่ีมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยีด้วย 

3) ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของเทคโนโลยีในสายตาของผู้ท่ีจะใช้เทคโนโลยี 
(Perceived Characteristics of Technologies) คือ คุณลักษณะต่าง ๆ ของเทคโนโลยีท่ีบุคคลผู้ใช้เทคโนโลยี
รับรู้โดยเชิงอัตวิสัย ได้แก่ ประโยชน์เชิงสัมผัส ความเข้ากันได้หรือความไม่ขัดแย้งกัน ความซับซ้อน
ความสามารถทดลองได้ ความสามารถสังเกตและส่ือสารได้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยี ค่าเสียโอกาส และ
ความสามารถท่ีจะแบ่งแยกได้ 

4) ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสารของบุคคล (Behavioral Communication) 
ช่องทางการส่ือสาร หมายถึง ตัวกลางท่ีน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร หรือเรียกกันส้ัน ๆ ว่า ส่ือ           
ช่องทางการส่ือสารอาจเป็นส่ือมวลชน (เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือภาพยนตร์) หรือส่ือ
บุคคล (เช่น ผู้นาความคิดหรือตัวแทนการเปล่ียนแปลง) หรือส่ือเฉพาะกิจ (เช่น โปสเตอร์หรือแผ่นพับ) ส่ือแต่
ละประเภทท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช่น ความเร็วความคงทนถาวร ความแพร่หลายความเร้าอารมณ์หรือความเป็น
เหตุเป็นผล เป็นต้น และลักษณะเฉพาะเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดว่า ส่ือประเภทนั้น ๆ จะเหมาะแก่การให้
ข่าวสารเพื่อจูงใจเพื่อการตัดสินใจของผู้มีศักยภาพท่ีจะรับเทคโนโลยีหรือไม่อย่างไร 
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เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) กล่าวถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี มี 
2 ปัจจัย ดังนี้ 

1) คุณลักษณะของเทคโนโลยี คุณลักษณะของเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
ประกอบด้วย ความได้เปรียบเชิงเทียบ ความเข้ากันได้หรือความไปกันได้ ความยุ่งยากหรือความสลับซับซ้อน 
ความสามารถในการนาไปทดลองใช้ และความสามารถในการสังเกตได้ 

2) โครงสร้างทางสังคม (Social Structure) เกิดขึ้นจากสมาชิกของสังคมมีฐานะหรือ
ต าแหน่งทางสังคมแตกต่างกัน โครงสร้างของสังคมสามารถส่งเสริมหรือขัดขวางการยอมรับของสมาชิกภายใน
สังคม โดยอิทธิพลของส่ิงท่ีเรียกว่า อิทธิพลของระบบ ซึ่งหมายถึง บรรทัดฐานหรือสถานภาพของสังคม ขั้นของ
สังคม และส่ิงอื่น ๆ ในระบบสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในระบบสังคม และมีความส าคัญต่อ
ความเร็วหรือความล่าช้าในการยอมรับเทคโนโลยี 

ปัทมาพร ใคร้วานิช (2551) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีนั้น มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
หลายประการ ดังนี้ 

1) ปัจจัยเงื่อนไขหรือสภาวการณ์ท่ัวไป ได้แก่ 
1.1) สภาพเศรษฐกิจ หากมีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าก็มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับการ

เปล่ียนแปลงได้ง่ายกว่า เร็วกว่า สภาวะ ท่ีมีสภาพเศรษฐกิจแย่ 
1.2) สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มวลชนท่ีอยู่ในชุมชน หรือสังคมท่ีรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ อย่างเคร่งครัดมากกว่า มีลักษณะการแบ่งชนช้ันทางสังคมอย่างเด่นชัดกว่า     
มีลักษณะการทางานเพื่อส่วนรวมน้อยกว่า มีค่านิยมและความเช่ือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงมากกว่า 
มีผลทาให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีช้าลง และยอมรับในปริมาณท่ีน้อยกว่า 

1.3) สภาพทางภูมิศาสตร์ พื้นท่ีท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อกับท้องท่ีอื่น ๆ 
โดยเฉพาะท้องท่ีท่ีมีเทคโนโลยีมากกว่า จะมีผลทาให้เกิดแนวโน้มในการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วกว่าและ
ในปริมาณท่ีมากกว่า 

2) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ 
2.1) บุคคลเป้าหมายหรือผู้รับการเปล่ียนแปลง ได้แก ่

2.1.1) พื้นฐานทางบุคคล เพศหญิงยอมรับการเปล่ียนแปลงเร็วกว่าเพศชาย 
กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์สูงจะยอมรับเร็วกว่า และกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยกว่าจะมีการยอมรับเร็ว
กว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุมากขึ้น 

2.1.2) พื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร ประสิทธิภาพในการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน รวมท้ังความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 

2.1.3) พื้นฐานในเรื่องอื่น ๆ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ มีความพร้อมทางด้านจิตใจมี
ทัศนคติท่ีดีต่อเทคโนโลยีท่ีนามาเพื่อการเปล่ียนแปลง จะมีแนวโน้มท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงมากกว่าและเร็วกว่า 

2.2) คุณลักษณะของเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีง่ายต่อการปฏิบัติและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของบุคคลจะส่งผลต่อการยอมรับท่ีรวดเร็วกว่า 

2.1.5 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:TAM) 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM เสนอโดย Davis (1989) เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากทฤษฎี 
TRA และทฤษฎี TPB หลักการของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี คือ การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีใหม่ ว่าผู้ใช้จะใช้เมื่อไรและจะมีแนวโน้มการใช้งานอย่างไร          
ดังแบบจ าลองแสดงดัง ภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีตามแนวคิดของ Davis (1989) 
ท่ีมา: Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of 
information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. 
 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีนี้ อธิบายได้ว่า ตัวแปรภายนอก (External Variables) 
จะสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) ท าให้เกิดความ
ต้ังใจในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention) สุดท้ายจะมีการใช้จริงตามมา (Actual Use) ซึ่งการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้งาน ยังเป็นตัวผลักดันให้เกิดความต้ังใจในการใช้งานและการใช้งานจริงด้วย 

องค์ประกอบของแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี ้
1) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดับท่ีผู้ใช้เช่ือ

ว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของตน  ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้ 

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดับท่ีผู้ใช้
เช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีนามาใช้มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก   
ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน 

3) ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความต้ังใจในการใช้งาน 

4) ความต้ังใจในการใช้งาน (Behavioral Intention) หมายถึง พฤติกรรมความต้ังใจท่ี
จะใช้งานเทคโนโลยีนั้น ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากการับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีนั้น 

5) การใช้งานจริง (Actual Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีโดยการนามาใช้จริง 
โดยมีทัศนคติต่อการใช้งานเป็นตัวแปรท่ีมีผลต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้ 
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2.1.๒ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (2559) กล่าวว่า หลักของการใช้ปุ๋ยให้มี

ประสิทธิภาพไม่เกิดความส้ินเปลืองประการหนึ่งก็คือ การให้ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืช และปริมาณธาตุ
อาหารพืชท่ีมีอยู่ในดิน โดยการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก หรือก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อดูปริมาณธาตุอาหารหลัก (เอ็น-พี-เค)   
ในดินท่ีเป็นปัจจุบัน  

การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยเท่าท่ีจ าเป็น (พอดี) กับความต้องการ
ของพืช ถูกชนิด และถูกอัตรา ลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องโดยส่งเสริมให้มีการเก็บตัวอย่างดิน น ามา
ตรวจวิเคราะห์ก่อนการปลูกพืช หรือก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดินในขณะนั้น และ
สามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตรและถูกอัตรา ลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องและช่วยลดต้นทุนการผลิตในส่วน
ของปุ๋ยเคมี 

“ปุ๋ยส่ังตัด” เป็นค าแนะน าปุ๋ยเคมีท่ีน าความแตกต่างของชนิดดินมาพิจารณาร่วมกับ
ความต้องการธาตุอาหารของพืช และปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีมีอยู่ในดิน โดยน าข้อมูลชุดดิน และค่าวิเคราะห์
เอน็-พี-เค ในดินปัจจุบัน รวมท้ังปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชได้แก่ พันธุ์
พืช แสงแดด อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณน้ าฝน มาร่วมก าหนดค าแนะน าการใช้ปุ๋ยด้วย จึงมีความแม่นย า
เปรียบเสมือนการส่ังตัดเส้ือท่ีมีขนาดพอดีตัว ท าให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้เทคโนโลยี          
“ปุ๋ยส่ังตัด” มี 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ปริมาณ ธาตุอาหาร N-P-K ในดิน จากตัวอย่างดินท่ีมีการเก็บอย่าง
ถูกต้อง โดยใช้ชุดตรวจสอบ N-P-K และความเป็นกรดเป็นด่างในดินแบบรวดเร็ว ซึ่งใช้เวลาเพียง 30 นาที  

ขั้นที ่2 ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน (Soil Series) จากแผนท่ีชุดดินรายต าบล 
ขั้นที่ 3 แปลผลวิเคราะห์ดิน จากคู่มือค าแนะน าการใช้ “ปุ๋ยส่ังตัด”  

การใช้ปุ๋ยส่ังตัด มีค าแนะน าปุ๋ยส่ังตัดเฉพาะในข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และอ้อยท่ีปลูกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (2558) กล่าวถึง ความแตกต่างของการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยส่ังตัด คือ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ค าแนะน าจะได้จากการน าผล
วิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในดินท่ีเป็นปัจจุบัน มาเทียบกับคู่มือท่ีนักวิจัยได้จัดท าไว้ จะได้เป็น
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยท่ีสอดคล้องกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการธาตุอาหารของพืช ส าหรับ 
การใช้ปุ๋ยส่ังตัด จะน าข้อมูลชุดดินมาพิจารณาประกอบร่วมกับผลวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก (N, P และK) ในดิน
ท่ีเป็นปัจจุบัน แล้วจึงน ามาเปรียบเทียบกับคู่มือหรือโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนักวิจัยได้จัดท าไว้ ซึ่งจะช่วยให้การใช้
ปุ๋ยเคมีมีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น แต่การใช้ปุ๋ยส่ังตัดมีค าแนะน าเฉพาะในนาข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
และอ้อยท่ีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (๒๕๕6) กล่าวว่า ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีในปัจจุบัน ยังคง
เป็นแบบกว้างๆ มิได้ค านึงถึงปริมาณธาตุอาหารพืชในดินขณะนั้น ท าให้การใช้ปุ๋ยไม่ตรงกับความต้องการของ
พืช “ปุ๋ยส่ังตัด” เป็นค าแนะน าปุ๋ยเคมีท่ีน าข้อมูลชุดดิน และค่าวิเคราะห์ เอ็น-พ-ีเค ในดินปัจจุบัน รวมท้ังปัจจัย
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช ได้แก่ พันธุ์พืช แสงแดด อุณหภูมิ ความช้ืน 
ปริมาณน้ าฝน มาร่วมก าหนดค าแนะน าการใช้ปุ๋ยท่ีมีความแม่นย า ท าให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

วินัย และคณะ (2557) กล่าวว่า การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการร่วมกันถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบและขยายผลเทคโนโลยี “ปุย๋ส่ังตัด” ของคลินิกดินยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า
ผลผลิตเฉล่ียของข้าวขาวดอกมะลิ 105 คือ 586 กิโลกรัมต่อ ไร่ ต้นทุนเฉล่ียของค่าปุ๋ยเคมีคือ 405 บาทต่อ
ไร่การสนับสนุนให้เกษตรกรรายใหม่มีส่วนร่วมในการวิจัยและการ จัดการความรู้แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
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ช่วยส่งเสริมการขยายผลการใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ยส่ังตัด” การเปิดโอกาส ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการศึกษา
แนวทางการผลิตข้าวที่ยั่งยืนโดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาชุมชนผู้ผลิตข้าวให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

พิสุทธิพันธ์ และคณะ (2558) การยอมรับเทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัดส าหรับปลูกข้าวของ
เกษตรกรผู้น าผู้ปลูกข้าวในต าบลหนองกุลา อ าเภอ บางระก า จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 
ความรู้ ท่ีได้จากการฝึกอบรม ความรู้ เชิงประจักษ์ท่ีได้จาก การทดลองในแปลงนา ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
ความต้องการพัฒนาอาชีพ และความพยายามในการส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัด ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง เกษตรกรกลุ่มผู้น าและเกษตรกรท่ัวไป ได้แก่ จ านวน
ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ความถี่ของการพบปะเกษตรกร ผู้น า จ านวนการเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยี
ความรู้ ดิน-ปุย๋ ความรู้เทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัด อัตราปุ๋ยเคมีท่ีใช้ และต้นทุนปุ๋ยเคมี โดยท่ีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลดลงเมื่อ
เทคโนโลยีถูกใช้ประโยชน์ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและการจัดต้ังคลินิกดินภายในชุมชนจึงควรได้รับการ
สนับสนุน 
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บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
                3.1.1 ประชากร  

      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท่ีได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย  

      3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จ านวน 423 คน โดย

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 
0.05 แต่เนื่องจากในการเก็บข้อมูลจริงสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าท่ีก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท้ังหมดท่ี
เก็บได้และมีความถูกต้องสมบูรณ์จ านวน 423 ชุดมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3.1.3 การสุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบโควต้า (quota sampling) ตามสัดส่วนของจ านวน

สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในแต่ละจังหวัด โดยเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3.2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 
ส่วนท่ี 2 ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด  
ส่วนท่ี ๓ ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยของเกษตรกร  
ส่วนท่ี ๔ สถานการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ของเกษตรกร 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ดังนี ้
1) สร้างแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือ 
2) เก็บข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยและเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตร

อ าเภอ ในการสัมภาษณ์เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน รวบรวมได้แบบสัมภาษณ์ท้ังหมด 423 ชุด 
3) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีเก็บได้ท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์พบแบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณ์จ านวน 423 ชุด จึงน าไปประมวลผลทางสถิติต่อไป 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยดูค่า แบบ 2-tailed ต้ังแต่   
-1 ถึง 1 บ่งช้ีระดับความสัมพันธ์ และ ค่าบวก และ ค่าลบ ท่ีแสดงทิศทางความสัมพันธ์เชิงทิศทางเดียวกัน 
หรือ เชิงตรงข้าม ณ ระดับนัยส าคัญ(significant) ท่ี 0.01 และ 0.05 

3.5 ระยะเวลาการวิจัย 
พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

น ามาถ่ายข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ให้มาอยู่ในรูปตารางแล้วท าการวิเคราะห์ค่าสถิติ แบ่งรายงานผล
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ปัจจัยตามรายข้อแบบสอบถาม  
ท าการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

รวมท้ังการแปลผลค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
1) ก าหนดคะแนนแทนน้ าหนักให้แต่ละช่วงของระดับความคิดเห็นแล้วค านวณค่าเฉล่ียไปเทียบกับ

เกณฑ์การแปลความหมายเชิงคุณภาพ โดยก าหนดเกณฑ์แบบ ใช้ช่วงพิสัยของคะแนนทุกระดับเท่ากันท่ี 0.8  
มีหลักเกณฑ์การแปลผล แต่ละช่วงคะแนน ดังนี้ 

 

                คะแนน     ช่วงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 
 5   4.21 – 5.00      มากท่ีสุด 
 4   3.41 – 4.20        มาก 
 3   2.61 – 3.40      ปานกลาง 
 2   1.81 – 2.60        น้อย 
 1   1.00 – 1.80      น้อยท่ีสุด 

2) การวัดความรู้เกษตรกร ก าหนดค่าคะแนน ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ตอบถูก   ระดับคะแนน  = 1 
  ตอบผิด   ระดับคะแนน = 0 
 

ผลวิเคราะห์ปัจจัยตามรายข้อแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยในส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ตามปัจจัยท่ีศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ความ

คิดเห็นท่ีมีต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
หรือปุ๋ยส่ังตัด การทดสอบความรู้ด้านการจัดการปุ๋ยของเกษตรกร  

ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไป ความคิดเห็น และความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ครั้งนี้ เก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 423 คน กระจายอยู่ในภาคกลางจ านวน 3 จังหวัด หรือ  111 ชุด 
คิดเป็น  26.2 4%  ของ แบบสอบถามท้ังหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุ่มสอบถาม จากจังหวัดจ านวน 12 
จังหวัด แบบสอบถาม จ านวน 164 ชุด คิดเป็น 38.7 7%  ของจ านวน แบบสอบถามท้ังหมด ภาคใต้และ
ภาคเหนือ สุ่มส ารวจจาก 8 จังหวัด มีจ านวน 11.5 8 และ 23.40  ตามล าดับ จากข้อมูลเห็นว่า 
แบบสอบถาม กระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามภาค 
 

ภาค จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
 ภาคกลาง  3 111 26.24 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  12 164 38.77 
 ภาคใต้  8 49 11.58 
 ภาคเหนือ  8 99 23.40 
รวม 31 423 100 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร 
 

1. เพศ 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   

         n=423 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

1.ชาย 304 71.87 
2.หญิง 119 28.13 

รวม 423 100 
 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 71.87 และ เป็นเพศหญิงจ านวน 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 
 

2. อายุ  
เกษตรกรโดยภาพรวม มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 51.21 ปี พบผู้มีอายุมากท่ีสุดคือ 81 ปี และอายุน้อยท่ีสุด

คือ 24 ปี และ พบว่าจ านวนเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 54 ปี   
 

3. การศึกษา  
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

n=423 
ระดับ จ านวน ร้อยละ 

1.มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6 หรือ ปวช.) 162 38.30 
2.ประถมศึกษาปีท่ี4(ป.4) 69 16.31 
3.มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 65 15.37 
4.ประถมศึกษาปีท่ี6(ป.6) 61 14.42 
5.ปริญญาตร ี 38 8.98 
6.อนุปริญญา หรือ ปวส. 22 5.20 
7.สูงกว่าปริญญาตร ี 3 0.71 
8.ไม่ได้เรียน 1 0.24 
9.อื่นๆ 1) ประถมศึกษาปีท่ี7  (ป.7) 

  2) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) 
2 0.47 

รวม 423 100 
 

เกษตรกรสวนใหญ่ มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ปวช.) มากท่ีสุด จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ ประถมศึกษาปีท่ี4 (ป.4) และ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
ตามล าดับ 
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4. พืชหลักและจ านวนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร 
ตารางท่ี 4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามพืชหลัก 
          n=423 

พืชหลัก จ านวน ร้อยละ 
1.ข้าว 276 65.24 
2.มันส าปะหลัง 38 8.98 
3.ยางพารา 24 5.67 
4.ปาล์มน้ ามัน 13 3.07 
5.อ้อย 12 2.84 
6.ข้าวโพด 7 1.65 
7.อื่นๆ 52 12.29 
  ไม่ตอบ 1 0.23 

 
พืชหลักของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก มีจ านวน 276 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 65.24 โดยพบว่า ข้าวท่ีปลูกเป็นพันธุ์ กข.15 กข.6 และ ข้าวหอมมะลิ 105 ส่วนพืชหลั กอื่นๆ
รองลงมา ได้แก่ มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย  และข้าวโพดซึ่งพบว่า มีท้ังข่าวโพดเล้ียงสัตว์ และ 
ข่าวโพดหวาน  

นอกจากนั้น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ระบุการปลูกพืชหลักร่วมกับพืชอื่นหลายชนิด เป็นการปลูก
ผสมผสาน โดยพบว่า พืชหลักประเภทอื่นๆท่ีเกษตรกรปลูก ได้แก่    

ประเภทไม้ผล ท่ีพบ คือ ทุเรียน ล าไย มะพร้าว มะม่วง ลองกอง มังคุด เงาะ แตงไทย ล้ินจ่ี ส้ม 
กล้วยน้ าว้า ประเภทพืชผัก ท่ีพบคือ ผัก :คะน้า ข่า ผักโขม ผักสวนครัว ไผ่ตง ฝรั่ง พริก พริกขี้หนู มะเขือ 
มะนาว ประเภทไม้ดอกไม้ประดับ ท่ีพบ คือ จ าป ีบอน และ มีการปลูกยูคาลิปตัส   

จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรโดยภาพรวม มีพื้นท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 27.76     
เกษตรก      พ      เพ     ก  ก       คือ 420     และ น้อยท่ีสุด คือ 2     

*หมายเหตุ: n=415 เนื่องจากมีเกษตรกร ไม่ระบุข้อมูล จ านวน 8 ราย 
 

5. ประสบการณ์ในการปลูกพืชหลักของเกษตรกร 
เกษตรกรโดยภาพรวม มีประสบการณ์ในการปลูกพืชหลักเฉล่ีย 21.56 ปี เกษตรกรท่ีมี

ประสบการณ์มากท่ีสุด คือ 55 ปี และ น้อยท่ีสุด คือ 1 ปี    
*หมายเหตุ: n=410 เนื่องจากมีเกษตรกร ไม่ระบุข้อมูล จ านวน 13 ราย  
 

6. การถือครองพื้นที่ปลูกของเกษตรกร 
เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเพาะปลูกท่ีเป็นของตนเอง จ านวน 389 ราย คิดเป็น 93.28 

และไม่มีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเพาะปลูกท่ีเป็นของตนเองเลย จ านวน 28 ราย คิดเป็น 6.71  
เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเพาะปลูกท่ีเป็นของตนเอง ภาพรวมมีจ านวนพื้นท่ีโดยเฉล่ีย   

22.05 ไร่ เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเพาะปลูกมากท่ีสุด คือ 372 ไร่ และ น้อยท่ีสุด คือ 0.5 ไร่ 
เกษตรกรมีการเช่าพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูก มีจ านวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.57 ภาพรวมมี

จ านวนพื้นท่ีเช่าโดยเฉล่ีย 19.72 เกษตรกรมีการเช่าพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกมากท่ีสุด คือ 150 ไร่ และน้อยท่ีสุด 
คือ 1 ไร่ 

*หมายเหตุ: n=417 เนื่องจากมีเกษตรกร ไม่ระบุข้อมูล จ านวน 6 ราย  
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7. รายได้จากการเกษตร (จากพืชหลักและพีชรอง) 
เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรท่ีได้จากปลูกพืชหลัก พืชรอง โดยเฉล่ีย 233,918 บาทต่อปี  

โดยเกษตรกรท่ีมีรายได้มากท่ีสุด คือ 4,000,000 บาทต่อปี และ น้อยท่ีสุด คือ 9,000 บาทต่อปี 
*หมายเหตุ: n=401 เนื่องจากมีเกษตรกร ไม่ระบุข้อมูล จ านวน 22 ราย  

 

8. แหล่งเงินทุนเพื่อซ้ือปัจจัยทางการเกษตร 
ส าหรับแหล่งทุนของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.79  ใช้ทุนของตนเอง  

รองลงมา ร้อยละ 50.35 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ ส่วนท่ีเหลือประมาณ
ร้อยละ 13.94 ได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มท่ีตนเองสังกัดอยู่ 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งทุน 
n=423 

แหล่งเงินทุน จ านวน ร้อยละ 
1.ตนเอง 346 81.79 
2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 213 50.35 
3.กลุ่มท่ีเกษตรกรสังกัด 59 13.94 
4.อื่นๆ 9 2.13 

 
    * หมายเหตุ: เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 แหล่งเงินทุน  

 

แหล่งเงินทุนประเภทกลุ่มที่เกษตรกรสังกัด ได้แก่ 
1. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2. กลุ่มสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ครู สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
3. กลุ่ม โครงการหรือ สถาบันการเงินของชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน 

โครงการกองทุนเงินล้าน  
4. กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มผู้เล้ียงโคกระบือ กลุ่มปุ๋ย กองทุนปุ๋ย กลุ่ม

เกษตรกรชาวสวนยาง และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)  
 

แหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่พบ ได้แก่  
1. แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมญาติ พี่น้อง 
2. จากหน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือ อบต. ท่ีมีโครงการให้กู้ยืมสนับสนุน   
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

ความคิดเห็นของเกษตรกร เมื่อมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 พบว่าโดยเฉล่ียเกษตรกรมีความเห็นระดับดีมาก 
ต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือคิดเป็น 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 โดยเกษตรกรมีความสมัครใจเข้ามาเป็น
สมาชิกมีคะแนนสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นความเช่ือมั่นในตัวประธานสูง แหล่งความรู้ด้านดินปุ๋ย ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี 6: ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรในประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
n=423 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. มีความสมัครใจท่ีเข้ามาเป็นสมาชิก 4.45 มากท่ีสุด 
2. เป็นแหล่งความรู้ด้านดินปุ๋ย 4.29 มากท่ีสุด 
3. เป็นแหล่งรวมในการจัดหาปุ๋ยราคาถูก 3.79 มาก 
4. มีสถานท่ีสะดวกในการร่วมกิจกรรม 4.25 มากท่ีสุด 
5. ความเช่ือมั่นในตัวประธานศูนย์ 4.45 มากท่ีสุด 
6. มีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ เช่น ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ดิน 
แผนท่ีชุดดิน 

4.21 มากท่ีสุด 

7. ได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก 4.25 มากท่ีสุด 
 

8. ผู้ท่ีมีส่วนท าให้เกษตรกรตัดสินใจเป็นสมาชิก ศดปช. 
ตารางท่ี 7: จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่ตัดสินใจเป็นสมาชิก ศดปช. จากผู้ท่ีมีส่วนท าให้เกษตรกร

ตัดสินใจ 
n=423 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
1.หน่วยงานราชการ 316 74.7 
2.ผู้น าชุมชน 153 36.2 
3.ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน 70 16.5 
4.อื่นๆ 33 7.8 
 
เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 316 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.7 ระบุว่า หน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วน

ช่วยในการตัดสินใจเป็นสมาชิก ศดปช.มากท่ีสุด รองลงมา คือผู้น าชุมชน และ ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน 
ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ท่ีมีส่วนท่ีท าให้เกษตรกรตัดสินใจเป็นสมาชิก ศดปช. ประเภทอื่นๆ ได้แก่ 
เกษตรกรเกิดการตัดสินใจด้วยตนเอง ประธานศูนย์ ศดปช. และเพื่อนเกษตรกรในกลุ่มสมาชิกเดียวกัน เช่น 
กลุ่มปุ๋ยส่ังตัด กลุ่มยางตลาด 
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9. ความรู้ท่ีเกษตรกรได้รับจากการเป็นสมาชิก ศดปช. 
ตารางท่ี 8: จ านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้รับหลังจากการเป็น

สมาชิก ศดปช. 
n=423 

ประเด็นความรู้ จ านวน ร้อยละ 
1. ธาตุอาหารหลักพืช (N P K) 380 89.83 
2. การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกหรือก่อนการใส่ปุ๋ย

จะช่วยลดต้นทุนการผลิต 
374 88.42 

3. ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ 339 80.14 
4. ความเป็นกรด-           สูตรปุ๋ย 334 78.96 
5. สูตรปุ๋ย 311 73.52 
6. ธาตุอาหารรอง 241 56.97 
7. อื่นๆ 16 3.78 

 
เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 380 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.83 ระบุว่า ระบุว่า ความรู้ท่ีได้รับจากการ

เป็นสมาชิก ศดปช. มากท่ีสุด คือ เรื่องธาตุอาหารหลักพืชไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รองลงมาคือ การ
ตรวจวิเคราะห์ดิน และประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์ ตามล าดับ  

นอกจากนั้น เกษตรกรยัง ระบุว่า มีประเด็นความรู้อื่นๆ ท่ีได้รับ จากการเป็นสมาชิก ศดปช. อีก ดังนี้ 
1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยพืชสด 
3. การเตรียมดินและคัดเลือกพืชให้เหมาะกับพื้นท่ีปลูก 
4. การค านวณปุ๋ยส่ังตัด 
5. การผสมปุ๋ยใช้เอง 
6. การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด 
7. ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

10. เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อ 9 จากช่องทาง 
ตารางท่ี 9: จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้ความเข้าใจจากช่องทางต่าง ๆ 

n=423 
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

1. การอบรม 369 87.23 
2. แปลงเรียนรู้ 164 38.77 
3. จุดสาธิต 138 32.62 
4. การศึกษาดูงาน 73 17.3 
5. ส่ือส่ิงพิมพ์ 13 3.07 

 

เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 369 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.23 ระบุว่าได้รับความรู้ความเข้าใจผ่านช่อง
ทางการฝึกอบรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ แปลงเรียนรู้ และจุดสาธิต และ พบว่า เกษตรกร ได้รับความรู้ผ่าน
ช่องทางประเภทส่ือ แบ่งออกเป็น 1) ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ วารสาร นิตยสารทางการเกษตร เอกสารทางวิชาการ  
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เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ รวมถึงเอกสารจากทางราชการ 2) ส่ือชุดนิทรรศการ และ 3) ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น
ทางอินเตอร์เน็ต social media และ social network เ        ก  คุยLine  

 

11. ความคาดหวังของเกษตรกรจากการเป็นสมาชิก ศดปช. 
ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่มีความคาดหวังตามประเด็นต่าง ๆ จากการเป็นสมาชิก 

n=423 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1.ความรู้เรื่องดินปุ๋ย 398 94.09 
2.ได้น าดินมาตรวจ 258 60.99 
3.ปุ๋ยราคาถูก 199 47.04 
4.อื่นๆ 13 3.07 
 
เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 398 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.09 ระบุว่า ต้องการความรู้เรื่องดินปุ๋ยมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ การได้น าดินมาตรวจ และการได้ปุ๋ยราคาถูก นอกจากนั้น ยังพบว่าเกษตรกรมีความ
คาดหวังในประเด็นอื่นๆ เมื่อเข้าเป็นสมาชิก ศดปช. อีก ได้แก่  

1. การลดต้นทุนการผลิต และท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
2. เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสมาชิก 
3. ธุรกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
4. การวางแผนการปลูกพืช ใช้ปุ๋ยตามเวลาท่ีเหมาะสม 
5. การผสมปุ๋ยใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
6. เป็นแหล่งเรียนรู้พึ่งตนเอง 
 

12. ส่ิงท่ีเกษตรกรได้เมื่อเป็นสมาชิก ศดปช. แล้ว 
ตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ จากการเป็นสมาชิก  

n=423 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1.ลดต้นทุนการผลิตได้  363 85.82 
2.ความรู้เรื่องดินปุ๋ย 356 84.16 
3.ปุ๋ยราคาถูก 166 39.24 
4.อื่นๆ 31 7.3 
 

เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 363 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.82 ระบุว่า เมื่อเป็นสมาชิก ศดปช. แล้ว  
ส่ิงท่ีได้มากท่ีสุดคือ เรื่องการลดต้นทุนการผลิตได้ รองลงมาคือ ได้ความรู้เรื่องดินปุ๋ย และการได้ปุ๋ยราคาถูก 
ตามล าดับ นอกจากนั้น ส่ิงท่ีเกษตรกรได้เมื่อเป็นสมาชิก ศดปช. แล้ว ในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ 

1. ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เช่น ศึกษาดูงาน มีแปลงการเรียนรู้ 
2. มีเครือข่ายได้ ได้เครือข่ายเพื่อนเกษตรกร ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
3. ได้ความรู้ต่างๆเพิ่มเติม เช่น เรื่องความต้องการปุ๋ยของพืชชนิดต่างๆ ความรู้เรื่องปัญหาท่ีเกี่ยวกับ

การเกษตร เรื่องปุ๋ยการผสมไตรโคเดอร์มา การเก็บตัวอย่างดิน 
4. สามารถซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในราคาสมาชิก 
5. ดินอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด 
 

ตารางท่ี 12: ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด 
n=423 

ประเด็น ความคิดเห็น 
คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1.การเก็บตัวอย่างดินมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ยาก 4.15 มาก 
2.การตรวจวิเคราะห์ดินสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ไม่ยาก 3.91 มาก 
3.การน าค าแนะน าจากผลการวิเคราะห์ดินไปปฏิบัติ เช่น 
  การผสมแม่ปุ๋ยใช้เอง การใช้สารเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 

4.05 มาก 

4.มีความเช่ือมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถลดต้นทุนได้ 4.24 มากท่ีสุด 
5.ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 4.21 มากท่ีสุด 
6.ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วผลผลิตเพิ่มข้ึน 3.95 มาก 
7.ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4.09 มาก 
8.คิดว่าจะใช้เทคโนโลยีนี้ต่อไปเรื่อยๆ 4.20 มาก 
9.จะน าเทคโนโลยีนี้ไปบอกต่อญาติพี่น้อง เพื่อนบา้น 4.21 มากท่ีสุด 

 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถลดต้นทุนได้ และเมื่อใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และจะน าเทคโนโลยีนี้ไปบอกต่อญาติพี่น้อง และใช้ต่อไปเรื่อยๆ โดยมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 
ตอนที่ 4 ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยของเกษตรกร 
 

ตารางท่ี 13: จ านวนและร้อยละของค าตอบท่ีตอบผิดและถูกเกี่ยวกับประเด็นความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
 

ประเด็น ตอบถูก ตอบผิด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม หรือ เอ็น-พ-ีเค คือ 
   ธาตุอาหารหลักของพืช 

422 100   

2. เมื่อพืชได้รับธาตุอาหาร เอ็น-พี-เค แล้วพืชก็ไม่ต้องการธาตุ 
   อาหารอื่นอีก 

375 88.86 47 11.14 

3. ปุ๋ยอินทรีย์ให้ธาตุอาหารในความเข้มข้นสูง 348 82.46 74 17.54 

4. ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน หรือค่าพีเอช(pH) มีผลต่อ 
    การเจริญเติบโต   ของพืช 

408 96.68 14 3.32 

5. ถ้าต้องการให้พืชโตเร็วๆ ต้องใส่ปุ๋ยเคมีครั้งละมากๆ 399 94.55 23 5.45 

6. ดินด่าง แก้ไขด้วยการใส่ปูนชนิดต่างๆ เช่น ปูนขาว  
   ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ 

208 49.29 214 50.71
** 

7. ปุ๋ยสูตร 16-8-10 หมายถึง มีเอ็น (N)16% พ ี(P2O5) 8% 
    และ เค (K2O)10% โดยน้ าหนัก 

375 88.86 47 11.14 
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ประเด็น ตอบถูก ตอบผิด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

8. ถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณท่ีมากเกินพอ ก็ไม่จ าเป็นต้อง 
   ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมอีก 

173 40.99 249 59.01
** 

9.   พ            ก  เก  ต          เพ        ต     เ       
สุ่มเก็บตัวอย่างเพียง 5     เพ        ก   ก  เ      ต        
ก เพ   พ  

339 80.33 83 19.67 

10. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเผาตอซังเพื่อง่ายต่อ
การเตรียมดินในฤดูปลูกต่อไป 

403 95.49 19 4.51 

เกษตรกร มีผลคะแนนเฉล่ีย 8.17 
เกษตรกรท าคะแนนสูงสุด คือ 10       ท าคะแนนต       คือ 5       

*    หมายเหตุ: n=422 เนื่องจากมีเกษตรกร ไม่ตอบข้อมูลจ านวน 1 ราย  
**  หมายเหตุ: ข้อท่ี 6 และ ข้อท่ี 8 เป็นความรู้ท่ีเกษตรกรตอบผิดเกิน ร้อยละ 50          เกษต ก  
   ต          
 

ผลการวัดความรู้ของเกษตรกร พบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรมีระดับความรู้เฉล่ีย 81.7 เกินร้อยละ 
80 ของคะแนน โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 8.17 คะแนน จาก คะแนน เต็ม 10 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เกษตรกรทั้งหมด มีความรู้ในในข้อท่ี 1 คือ เรื่อง  ธาตุอาหารหลักของพืช 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม คิดเป็นร้อยละ 100 ท่ีตอบถูก รองมาคือ  ความรู้ ในข้อท่ี4 เรื่องค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดิน หรือค่าพีเอช(pH) มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และ ความรู้ในข้อท่ี 10 เรื่องการ
ตรียมดินในฤดูปลูกต่อหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีความรู้ใน 2 ประเด็นท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบผิด คือ ความรู้ในข้อท่ี  8     
เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณท่ีมากเกินพอ ไม่จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมอีก และ ความรู้ในข้อท่ี 6    
เรื่อง ดินด่าง แก้ไขด้วยการใส่ปูนชนิดต่างๆ เช่น ปูนขาว ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ โดยมีเกษตรกรตอบผิด ร้อยละ 
59.01 และ 50.71 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 5 สถานการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ของเกษตรกร 
 

ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 
n=423 

 จ านวน ร้อยละ 
1.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ของเกษตรกร   
    ใช้ 419 99.52 
    ไม่ใช้ 2 0.47 
    ไม่ตอบ 2 0.47 
2.ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้   
    น้ าหมักชีวภาพ 319 75.14 
    ปุ๋ยหมัก 300 70.92 
    ปุ๋ยคอก 289 68.32 
    ไถกลบตอซัง 267 63.12 
    ปุ๋ยพืชสด 216 51.06 
    อื่นๆ 20 4.72 
3.การใช้ต่อไปของเกษตรกร   
    ใช้ต่อไป 415 98.10 
    ไม่ใช้แล้ว 0 0.00 
    ไม่ตอบ 8 1.89 
4.การจะบอกต่อญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านของเกษตรกร   
    บอกต่อ 405 95.74 
    ไม่บอกต่อ 0 0.00 
    ไม่ตอบ 18 4.25 
5.แหล่งปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ที่ เกษตรกร
น ามาใช้ 

  

    ผลิตใช้เอง 389 89.63 
    ซื้อจากร้านปุ๋ย 45 10.37 

 
เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 419 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.52 ระบุว่า มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุ

อินทรีย์ โดยมีปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ท่ีเกษตรกรใช้มากท่ีสุด คือ น้ าหมักชีวภาพ มีเกษตรกรใช้ถึง 319 
ราย คิดเป็นร้อยละ 75.14 รองลงมา คือ ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ตามล าดับ  นอกจากนั้น เกษตรกรยังระบุ
ประเภทปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์อื่นๆ ท่ีน ามาใช้ ได้แก่ น้ าหมักจากเศษปลา มูลไก่ มูลไส้เดือน ฮอร์โมนรกหมู 
ฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์ไวแสง ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด และ ก้อนเห็ดนางฟ้า 

เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 415 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.10 ระบุว่า ยังคงใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุ
อินทรีย์ ต่อไป และ เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 405 คิดเป็นร้อยละ 95.74 คิดว่าจะบอกต่อต่อญาติพี่น้อง 
เพื่อนบ้านของเกษตรกร 

 
 



20 
 

ระยะเวลาในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ของเกษตรกร 
เกษตรกรโดยภาพรวม มีระยะเวลาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ เฉล่ีย 8.24       เกษต ก   

ระยะเวลาก               คือ 50 ปี และ น้อยท่ีสุด คือ 1 ปี 
 

เหตุผลที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 
โดยภาพรวมเกษตรกรให้เหตุผลในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ท่ีสอดคล้องกัน สามารถสรุปเป็น

ประเด็นหลักๆได้ ดังนี้ 
1.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ส่งผลต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น เกษตรกร

สามารถแก้ปัญหาดินท่ีเสียเส่ือมโทรม ดินแน่น ให้กลับมาดีขึ้น ร่วนซุยขึ้น มีโครงสร้างดินท่ีดี เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และ 

2. เกษตรกรเห็นว่าสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ สามารถท าใช้เองได้  
เกษตรกรสามารถหาวัสดุในท้องถิ่นได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น การมีโรงสีท่ีมีแกลบเป็นวัสดุในการท าปุ๋ยอินทรีย์ได้ 

3.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ไม่ท าให้ดินเสีย เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงส่งผลต่อ
ความปลอดภัยท้ังของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค 

4. เกษตรกรเห็นว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของพันธุ์พืชไปจาก
เดิม รวมถึง ผลผลิตท่ีได้มีรสชาติคงเดิม 

5. เป็นการลดภาวการณ์พึ่งพาปัจจัยจากภายนอกของเกษตรกร  
 

แหล่งปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ที่เกษตรกรน ามาใช้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 389 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.63 ระบุว่าผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์

ใช้เอง และมีเกษตรกร จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.37 ท่ีซื้ออินทรีย์และวัสดุอินทรีย์จากร้านปุ๋ย 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด 

ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation (r) โดยดูค่า แบบ 2-tailed ต้ังแต่ -1 ถึง 1 บ่งช้ีระดับความสัมพันธ์ และ  ค่าบวก และ ค่าลบ ท่ี
แสดงทิศทางความสัมพันธ์เชิงทิศทางเดียวกัน หรือ เชิงตรงข้าม ณ ระดับนัยส าคัญ (significant) ท่ี 0.01 และ 
0.05 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกร กับความคิดเห็นท่ีมีต่อเทคโนโลยี
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด ปรากฏดังตารางนี้ 

 

ตารางท่ี 15 ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด 
 

ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
เทคโนโลยี     
การใช้ปุ๋ย 

เพศ r -
.019 

-
.020 

.078 .049 .047 -.021 .001 .081 .061 .054 

Sig.        
(2-tailed) 

.695 .685 .111 .320 .335 .665 .380 .096 .209 .271 

N 422 422 422 422 422 422 422 421 420 422 
อาย ุ r -

.075 
-

.048 
-.083 -

.043 
-

.048 
.002 -

.056 
-

.010 
-

.077 
-.068 

Sig.        
(2-tailed) 

.127 .329 .093 .389 .328 .970 .256 .841 .121 .170 

N 410 410 410 410 410 410 410 409 409 410 
การศึกษา r .128

** 
.138

** 
.124* .078 .060 .054 .060 .029 .032 .163* 

Sig.        
(2-tailed) 

.008 .005 .011 .110 .221 .265 .218 .556 .513 .025 

N 421 421 421 421 421 421 421 420 419 421 
พืชหลัก r -

.001
* 

-
.078 

-.062 -
.083 

-
.017 

-.006 .029 -
.045 

-
.054 

-.065 

Sig.        
(2-tailed) 

.020 .111 .205 .090 .733 .902 .554 .357 .272 .180 

N 421 421 421 421 421 421 421 420 419 421 
พื้นท่ีปลูก r .005 .048 .044 .100

* 
.102

* 
.144*

* 
-

.019 
.060 .058 .083 

Sig.        
(2-tailed) 

.923 .331 .372 .042 .038 .003 .707 .224 .242 .094 

N 414 414 414 414 414 414 414 413 412 414 
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ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
เทคโนโลยี     
การใช้ปุ๋ย 

ประสบการณ์ r .063 .010 -.002 .034 .083 .025 -
.034 

.059 -
.023 

.031 

Sig.        
(2-tailed) 

.204 .834 .967 .498 .095 .621 .500 .238 .649 .533 

N 407 407 407 407 407 407 407 406 405 407 
พื้นท่ีถือครอง r .004 .025 .044 .121

* 
.090 .136*

* 
.003 .059 .066 .084 

Sig.        
(2-tailed) 

.940 .623 .387 .017 .077 .007 .960 .250 .193 .099 

N 388 388 388 388 388 388 388 387 386 388 
พื้นท่ีเช่า r .116 .177 .106 -

.010 
.087 .049 .116 .093 .092 .131 

Sig.        
(2-tailed) 

.219 .058 .260 .914 .354 .605 .218 .325 .332 .163 

N 115 115 115 115 115 115 115 114 113 115 
รายได้ r -

.044 
-

.012 
-.033 .069 .135

** 
.131*

* 
.054 .093 .064 .068 

Sig.        
(2-tailed) 

.377 .813 .506 .170 .007 .009 .282 .062 .203 .173 

N 400 400 400 400 400 400 400 399 398 400 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
หมายเหตุ: T1-T9 แทนประเด็นค าถามความคิดเห็นรายข้อในตอนท่ี3 (ข้อท่ี1-ข้อท่ี9) 
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ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม จะพบว่า ตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยอิสระของเกษตรกร เช่น เพศ อายุ และ   
พืชหลัก ไม่มีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด ยกเว้น ปัจจัยด้านระดับ
การศึกษาของเกษตรกร ท่ีพบว่า มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก 0.163  
ท่ีระดับนัยส าคัญต่ ากว่า 0.05 หมายถึง เกษตรกรที่มีการศึกษาสูงขึ้น จะมีแนวโน้มยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดเพิ่มขึ้น หรือระดับการศึกษาของเกษตรกรมีผลต่อการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้สะดวกขึ้น  

อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ระดับรายข้อ พบว่า ตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยอิสระของเกษตรกรบางประการ 
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดในบางประเด็น ดังนี้ 

 

1. ระดับการศึกษาของเกษตรกร  
นอกจากจะมีความสัมพันธ์ผลโดยภาพรวมของการยอมรับ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

หรือปุ๋ยส่ังตัด แล้ว ยังพบว่า มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในประเด็น ดังนี้ 
ข้อT1     การเก็บตัวอย่างดินมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ยาก ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .128 

ท่ี ระดับนัยส าคัญ 0.01 
ข้อT2     การตรวจวิเคราะห์ดินสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ไม่ยาก ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .138 

ท่ี ระดับนัยส าคัญ 0.01 
ข้อT3     การน าค าแนะน าจากผลการวิเคราะห์ดินไปปฏิบัติ เช่น การผสมแม่ปุ๋ยใช้เอง การใช้สาร

เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .124 ท่ี ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
หมายถึง เกษตรกรท่ีมีการศึกษาสูงขึ้น จะมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับและมีเข้าใจมากขึ้นว่าการเก็บตัวอย่างดิน 

การตรวจวิเคราะห์ดิน มีความส าคัญต่อการผลิตพืช รวมถึงการน าค าแนะน าเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริงมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน   
  

2. ขนาดพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกร 
ขนาดพื้นท่ีปลูกพืชของเกษตรกรโดยภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยส่ังตัด แต่ พบว่า มีความสัมพันธ์ในบางประเด็น ดังนี้ 
ข้อT4     มีความเช่ือมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถลดต้นทุนได้ ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .100  

ท่ี ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ข้อT5     ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .102  ท่ี 

ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ข้อT6     ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้น ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .144 ท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.01 
 หมายถึง เกษตรกรท่ีมีขนาดพื้นท่ีปลูกพืชขนาดใหญ่หรือมีพื้นท่ีปลูกพืชหลักมาก มีแนวโน้มท่ีจะ
ยอมรับหรือเช่ือมั่นเพิ่มมากขึ้นว่าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดนี้ ถ้าน าไปใช้ปฏิบัติจริง
จะสามารถลดต้นทุนได้ ช่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากผลตอบแทนต่อพื้นท่ีจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อมีขนาด
พื้นท่ีปลูกใหญ่ขึ้น  
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3. ขนาดพื้นที่ถือครองของเกษตรกร 
ขนาดพื้นท่ีถือครองของเกษตรกรโดยภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด แต่ พบว่า มีความสัมพันธ์ในบางประเด็น ดังนี้ 
ข้อT4     มีความเช่ือมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถลดต้นทุนได้ ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .121  

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
ข้อT6     ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้น ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .136 ท่ี ระดับนัยส าคัญ 

0.01 
 หมายถึง เกษตรกรที่มีขนาดพื้นท่ีถือครองของตนเองมากขึ้น จะมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับ หรือเช่ือมั่นเพิ่ม
มากขึ้นว่าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดนี้จะสามารถลดต้นทุนได้ และถ้าน าไปใช้ปฏิบัติ
จริงจะช่วยผลผลิตเพิ่มข้ึนได้ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านขนาดพื้นท่ีปลูกพืชหลักดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
 

4. รายได้ของเกษตรกร 
รายได้ของเกษตรกร โดยภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด แต่พบว่า มีความสัมพันธ์ในบางประเด็น ดังนี้ 
ข้อT5     ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .135 ท่ี 

ระดับนัยส าคัญ 0.01 
ข้อT6     ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้น ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงบวก .131 ท่ี ระดับนัยส าคัญ 

0.01 
 หมายถึง เกษตรกรที่มีรายได้สูง มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับ หรือเช่ือมั่นเพิ่มมากขึ้นว่า ถ้าน าเทคโนโลยีการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดนี้ ไปปฏิบัติจริงจะสามารถลดต้นทุนได้ ช่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก
เกษตรกรกลุ่มนี้ อาจมีความพร้อมในด้านเงินลงทุน ท าให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปัจจับการผลิตได้อย่างอิสระ 
  

ในส่วนปัจจัย ด้าน เพศ อายุ ประสบการณ์ ขนาดพื้นท่ีเช่าเพาะปลูกของเกษตรกร และ ชนิดพืชหลักท่ี
ปลูก ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด แม้จะพบว่าปัจจัย
ด้านชนิดพืชหลักท่ีปลูกแตกต่างกันของเกษตรกร จะมีค่าความสัมพันธ์ในบางประเด็น คือ ข้อ T1     การเก็บ
ตัวอย่างดินมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ยาก ท่ีระดับความสัมพันธ์เชิงลบ คือ  - .001 ซึ่งเป็นค่าความสัมพันธ์
เข้าใกล้ .00 คือ ระดับค่าไม่มีความสัมพันธ์ จึงถือว่าไม่มีความสัมพันธ์ในทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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บทท่ี 5   
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
5.1.1. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน คือ  

1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสมัครใจท่ีเข้ามาเป็นสมาชิก เนื่องจากมีความเช่ือมั่นในประธาน
ศูนย์ โดยมีหน่วยราชการมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิก  

2) เมื่อเกษตรกรเป็นสมาชิก ศดปช. แล้ว จะได้รับความรู้ในเรื่องธาตุอาหารหลักพืช มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การตรวจวิเคราะห์ดิน และประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์ โดยช่องทางท่ีท าให้เกษตรกรได้รับความรู้ความ
เข้าใจได้ดี คือ การอบรม 

3) ความคาดหวังท่ีเกษตรกรจะได้รับจากการเป็นสมาชิกศูนย์มากท่ีสุด คือ ความรู้เรื่องดินปุ๋ย 
รองลงมา คือ การได้น าดินมาตรวจ และการได้ปุ๋ยราคาถูก 

4) เมื่อเป็นสมาชิก ศดปช. แล้ว  ส่ิงท่ีเกษตรกรได้รับมากท่ีสุดคือ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต
ได้ รองลงมาคือ ได้ความรู้เรื่องดินปุ๋ย และการได้ปุ๋ยราคาถูก ตามล าดับ 

5.1.2. ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นว่าเทคโนโลยีนี้สามารถลดต้นทุนได้ และเมื่อน าไปใช้ก็สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้จริง และจะน าเทคโนโลยีนี้ไปบอกต่อญาติพี่น้อง และใช้ต่อไปเรื่อยๆ 

5.1.3 เกษตรกรมีระดับความรู้ด้านดินปุ๋ยโดยได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.7 แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมี และเรื่อง การแก้ไขปัญหาดินด่าง  

5.1.4 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยใช้น้ าหมักชีวภาพมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ตามล าดับ โดยผลิตจากวัสดุท่ีมีในท้องถิ่น ระยะเวลาท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุ
อินทรีย์เฉล่ีย 8.24    เหตุผลส าคัญท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ คือ 

1) แก้ปัญหาดินท่ีเสียเส่ือมโทรม ดินแน่น ให้กลับมาดีขึ้น มีโครงสร้างดินท่ีดี ร่วนซุยขึ้น    
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

2) ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการท่ีสามารถท าใช้เองได้จากวัสดุในท้องถิ่น และสามารถลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้  

3) รักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงส่งผลต่อความปลอดภัยท้ังของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค 
4) ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของพันธุ์พืชไปจากเดิม รวมถึง ผลผลิตท่ีได้มีรสชาติคงเดิม 
5) เป็นการลดภาวการณ์พึ่งพาปัจจัยจากภายนอกของเกษตรกร 

5.1.5 เกษตรกรท่ีมีการศึกษาสูงขึ้น จะมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับและมีเข้าใจมากขึ้นว่า การเก็บตัวอย่างดิน 
การตรวจวิเคราะห์ดิน มีความส าคัญต่อการผลิตพืช รวมถึงการน าค าแนะน าเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริงมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน 

5.1.6 เกษตรกรที่มีขนาดพื้นท่ีปลูกพืชขนาดใหญ่หรือมีพื้นท่ีปลูกพืชหลักมาก มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับ
หรือเช่ือมั่นเพิ่มมากขึ้นว่าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดนี้ ถ้าน าไปใช้ปฏิบัติจริงจะ
สามารถลดต้นทุนได้ ช่วยผลผลิตเพิ่มข้ึนได้ เนื่องจากผลตอบแทนต่อพื้นท่ีจะเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณเมื่อมีขนาดพื้นท่ี
ปลูกใหญ่ขึ้น 

5.1.7 เกษตรกรท่ีมีขนาดพื้นท่ีถือครองของตนเองมากขึ้น จะมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับหรือเช่ือมั่นเพิ่ม
มากขึ้นว่าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดนี้จะสามารถลดต้นทุนได้ และถ้าน าไปใช้ปฏิบัติ
จริงจะช่วยผลผลิตเพิ่มข้ึนได้ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านขนาดพื้นท่ีปลูกพืชหลักดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
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5.1.8 เกษตรกรที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับ หรือเช่ือมั่นเพิ่มมากขึ้นว่า ถ้าน าเทคโนโลยีการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดนี้ไปปฏิบัติจริง จะสามารถลดต้นทุน ช่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก
เกษตรกรกลุ่มนี้ อาจมีความพร้อมในด้านเงินลงทุน ท าให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างอิสระ 

5.1.9 ปัจจัย ด้าน เพศ อายุ ประสบการณ์ ขนาดพื้นท่ีเช่าเพาะปลูกของเกษตรกร และ ชนิดพืชหลัก
ท่ีปลูก ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด 

 

5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
5.2.1. ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด     

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิก ศดปช. มีแนวโน้มในการ
ยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าว ในการพัฒนาครั้งต่อไป ศดปช. ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 

- ควรมีการติดตามการยอมรับสมาชิกเกษตรกร ในระดับการน าความรู้ไปใช้จริงอย่างมุ่งผลลัพธ์ 
เช่น การน าไปใช้จริงในระยะยาว การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองและสมาชิก คนในครอบครัว หรือ การ
เทียบดูผลของการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เช่น การเก็บข้อมูล การลดต้นทุนการผลิต 
การเพิ่มขึ้นของผลผลิต หรือ การเปล่ียนแปลงทางกายภาพดินท่ีดีขึ้น   

- ควรน าแนวทางการจัดการความรู้ มาใช้เพื่อขยายผลสร้างการยอมรับในเกษตรกรรายอื่นท่ียัง
ไม่เข้าร่วมโครงการ เช่น การติดตามผลลัพธ์ อาจมีการพิจารณาเกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จ (best case)      
เพื่อน ามาสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างแรงกระตุ้นขยายไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นต่อไป 

- ควรน าประเด็นประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อน าเทคโนโลยีไปปฏิบัติมาประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ทราบเพื่อการขยายผลต่อ 

- ควรส่งเสริมให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดและปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้เกษตรกรมีการ
จัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

5.2.2 ด้านระดับความรู้ของเกษตรกร โดยภาพรวม มีความรู้ ความเข้าใจในชุดความรู้เทคโนโลยีการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดในระดับท่ีได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.7 แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใน
ประเด็นปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมี และเรื่องการแก้ไขปัญหาดินด่าง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีร่วม
กิจกรรมจากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดินปุ๋ย แต่ต้องมีการเพิ่มเติมหรือเน้นย้ าใน
เรื่องปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมี และเรื่องการแก้ไขปัญหาดินด่างมากขึ้น 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องดินปุ๋ยไปยังเกษตรกรท่ัวไปนอกเหนือจากสมาชิก โดยใช้
ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ แปลงเรียนรู้ จุดสาธิต วิทยุ หอกระจายข่าว 
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ภาคผนวก 
 
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดตรวจสอบดิน KU soil test kit 
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การตรวจวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
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ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การน าแม่ปุ๋ยมาผสมใช้ตามค าแนะน า 
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
 

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด 
 

           
 

ช่ือ - สกุล …………………………………………………………………………………………….………… 

เลขท่ีบัตรประชาชน  

บานเลขท่ี ……………...…………. หมท่ีู……………..………. ต าบล…………………….…………...………..……………… 

อ าเภอ………………………...……………….………….….จังหวัด …………………………….……………………………………….. 

โทรศัพท์……………………………………………..………………………………… 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของเกษตรกร 

1. เพศ  ชาย   หญิง 

2. อายุ ………………………………….. ปี 

3. ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

  ไม่ได้เรียน   ประถมศึกษาปีท่ี 4 (ป.4) 

  ประถมศึกษาปีท่ี 6 (ป.6)    มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  

  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ปวช.)  อนุปริญญา หรือ ปวส. 

  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

  อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………. 

4. ชนิดพืชหลักท่ีปลูก คือ……………………………………… พื้นท่ีปลูก ……………………………. ไร ่

5. ประสบการณ์การปลูกพืชหลักของท่าน ……………………………….. ปี 

6.  การถือครองพื้นท่ีปลูก (ท้ังหมด) 

  ของตนเอง ……………………………….. ไร่        เช่า ………………………………………….. ไร ่

7 รายได้จากการเกษตร (พืชหลัก+พืชรอง) รวม ………………………………….. บาท/ปี 

8. แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดซื้อปัจจัยทางการเกษตร 

  ของตนเอง   กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  จากกลุ่มท่ีสังกัด ……………………   อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………… 
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ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นที่มีต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
 

ความคิดเห็นทีมีต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. มีความสมัครใจท่ีเข้ามาเป็นสมาชิก      

2. เป็นแหล่งความรู้ด้านดินปุ๋ย      

3. เป็นแหล่งรวมในการจัดหาปุ๋ยราคาถูก      

4. มีสถานท่ีสะดวกในการร่วมกิจกรรม      

5. ความเช่ือมั่นในตัวประธานศูนย์      

6. มีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ เช่น ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 
แผนท่ีชุดดิน 

     

7. ได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก      
 

8. ใครมีส่วนท่ีท าให้ท่านตัดสินใจเป็นสมาชิก ศดปช. 

  ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน  ผู้น าชุมชน 

  หน่วยงานราชการ  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………. 

9. ท่านได้รับความรู้จากการเป็นสมาชิก ศดปช.ในเรื่องใดบ้าง 

  ธาตุอาหารหลักพืช (เอ็น พี เค) N P K  ธาตุอาหารรอง  ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ 

  ความเป็นกรด-ด่างของดิน  สูตรปุ๋ย   อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………… 

  การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกหรือก่อนการใส่ปุ๋ยจะช่วยลดต้นทุนการผลิต  

10. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อ 9 จากช่องทางใดมากท่ีสุด 

  การอบรม  แปลงเรียนรู้ 

  จุดสาธิต  ส่ือ/ส่ิงพิมพ์ ระบ…ุ……………………………………… 

  การศึกษาดูงาน 

11. ท่านคาดหวังว่าจะได้อะไรจากการเป็นสมาชิก ศดปช. 

  ความรู้เรื่องดินปุ๋ย  ปุ๋ยราคาถูก 

  ได้น าดินมาตรวจ  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………. 
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12. เมื่อเป็นสมาชิก ศดปช.แล้วท่านได้อะไร 

  ความรู้เรื่องดินปุ๋ย  ปุ๋ยราคาถูก 

  ลดต้นทุนการผลิตได้  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………. 
 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด 
 

ความคิดเห็นทีมีต่อเทคโนโลยี 

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. การเก็บตัวอย่างดินมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ไม่
ยาก 

     

2. การตรวจวิเคราะห์ดินสามารถตรวจวิเคราะห์ได้
ไม่ยาก 

     

3. น าค าแนะน าจากผลการวิเคราะห์ดินไปปฏิบัติ 
เช่น การผสมแม่ปุ๋ยใช้เอง การใช้สารเพื่อปรับปรุง
คุณภาพดิน 

     

4. มีความเช่ือมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถลดต้นทุนได้      

5. ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วสามารถลดต้นทุนการผลิตได้      

6. ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วผลผลิตเพิ่มข้ึน      

7. ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วจะรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

     

8. คิดว่าจะใช้เทคโนโลยีนี้ต่อไปเรื่อยๆ      

9. จะน าเทคโนโลยีนี้ไปบอกต่อญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน      
 

ตอนที่ 4 ความรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยของเกษตรกร 
 

ท่ี ประเด็น ใช ่ ไม่ใช่ 
1. ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม หรือ เอ็น-พ-ีเค  คือธาตุอาหารหลักของพืช    
2. เมื่อพืชได้รับธาตุอาหาร เอ็น-พี-เค แล้วพืชก็ไม่ต้องการธาตุอาหารอื่นอีก    
3. ปุ๋ยอินทรีย์ให้ธาตุอาหารในความเข้มข้นสูง   
4. ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน หรือค่าพีเอช (pH) มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช   
๕. ถ้าต้องการให้พืชโตเร็วๆ ต้องใส่ปุ๋ยเคมีครั้งละมาก ๆ    
๖. ดินด่าง แก้ไขด้วยการใส่ปูนชนิดต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์   
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ท่ี ประเด็น ใช ่ ไม่ใช่ 
๗. ปุ๋ยสูตร 16-8-10 หมายถึง มีเอ็น (N) 16 % พี (P2O5) 8 % และ เค (K2o) 

10 % โดยน้ าหนัก 
  

8. ถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณท่ีมากเกินพอ ก็ไม่จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมอีก   
9. ในพื้นท่ี 15 ไร่ การเก็บตัวอย่างดินเพื่อน ามาตรวจวิเคราะห์ สุ่มเก็บตัวอย่าง

เพียง 5 จุด เพื่อมาคลุกรวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง ก็เพียงพอ 
  

10. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรเผาตอซังเพื่อง่ายต่อการเตรียมดินในฤดูปลูก
ต่อไป 

  

 
ตอนที่ 5 สถานการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ของเกษตรกร 
 1. ท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์หรือไม่ 
    ใช้    ไม่ใช้ 
 2. ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ที่ท่านใช้ คือ 
    ปุ๋ยคอก 
    ปุ๋ยหมัก  
    ปุย๋พืชสด  
    น้ าหมักชีวภาพ  
    ไถกลบตอซัง  
    อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………….…………. 
 3. ท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์มานาน…………………..…ปี 
  และจะใช้ต่อไปหรือไม่  ใช้ต่อ และท่านจะบอกญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้านต่อหรือไม่ 
        บอกต่อ   ไม่บอกต่อ 
          ไม่ใช้แล้ว เพราะ ……………………………………………. 
 4 เหตุผลท่ีท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์………………………………………………………………………….. 
 5 แหล่งปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ที่น ามาใช้ 
    ผลิตใช้เอง    ซื้อจากร้านขายปุ๋ย 

 

 

    …………………………….……………….. 

    (……………………………………………)  

     เจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์   

          วัน…………เดือน…….………….2559  


