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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัเร่ืองปัจจัยการส่ือสารที่ส่งผลต่อการยอมรับและความต้องการการสนับสนุนการท า
การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือ  1) ศกึษาความคิดเห็นตอ่การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมี ความต้องการการสนบัสนนุ และ
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
2) ศกึษาปัจจยัแวดล้อมและปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของ
เกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และ 3) ศกึษาปัจจยัแวดล้อม และปัจจยัการส่ือสารท่ี
สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ ทศันคตแิละปัจจยัท่ีจ าเป็นส าหรับท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของ
เกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสงัเกตการณ์
และพดูคยุแบบไมเ่ป็นทางการกบัเกษตรกรทัง้ 9 หมูบ้่าน  ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลู 30 คน และวิธีวิจยั
เชิงปริมาณ ได้แก่ การเก็บแบบสอบถามชนิดท่ีให้กรอกข้อมลูด้วยตนเองจากเกษตรกรต าบลล าพญาจ านวน  327 
คน  ของทัง้ 9 หมูบ้่านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นต าบลล าพญา ทัง้นีก้ารวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
คณุภาพได้ใช้การหาความสอดคล้องของค าตอบท่ีได้รับทัง้นีเ้พ่ือน ามาสร้างและพฒันาแบบสอบถาม ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณได้ใช้สถิตเิชิงพรรณนาและสถิตวิิเคราะห์ถดถอยพหแุบบขัน้ตอน   ผลการศกึษาท่ีส าคญั
มี 2 ประการ ดงันี ้  

1.ปัจจยัแวดล้อมและปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ได้แก่ ปัจจยัด้านสารชีวภาพและปัจจยัด้านผู้ รับสาร ตามล าดบั 
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ปัจจัยการส่ือสารที่ส่งผลต่อการยอมรับและความต้องการการสนับสนุนการท าการเกษตร 
โดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   
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2.ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ ทศัคต ิ และปัจจยัท่ีจ าเป็นส าหรับการท า
การเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   มีดงันี ้  1) ด้านปัจจยั
แวดล้อมได้แก่ ปัจจยัด้านภูมิศาสตร์  ปัจจยัจากสารชีวภาพ  และปัจจยัอ่ืนๆ  เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการ2 

การสนบัสนนุด้านความรู้ และ ความต้องการปัจจยัท่ีจ าเป็นส าหรับท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือก  สว่นปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน   ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  และปัจจยั
อ่ืนๆ เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือก     2) ด้านปัจจยัการส่ือสาร พบวา่ ปัจจยัด้านสาร และปัจจยัด้านผู้ รับสารสง่ผลตอ่ความต้องการ
การสนบัสนนุด้านความรู้  ทศันคติ และ ปัจจยัท่ีจ าเป็นส าหรับท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก   
งานวิจยัเสนอให้ผู้วางแผนการส่ือสารให้ความส าคญัมากขึน้กบัการออกแบบแผนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลด้วย
การศกึษาแรงจงูใจของผู้ รับสารตอ่การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกให้ลกึซึง้มากขึน้ 
เน่ืองจากผู้ รับสารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต 
  
Abstract 
 This paper entitled on  Communication factors affecting adoption and supporting demand of 
non-chemical agriculture of farmers in lamphaya sub-district, Amphoe Banglen, Nakhon Pathom 
Province aim to 1) study Lamphaya farmers’ opinion on adoption, supporting demand, and factors 
affecting non-chemical agriculture,, 2) environmental and communication factors affecting adoption of 
non-chemical agriculture, and  3) environmental and communication factors affecting supporting 
demand of knowledge, attitude, and neccessary factors of doing non-chemical agriculture  The data 
collecting techniques are comprised of both qualitative techniques; observation and small formal talks 
with Lamphaya farmers living in nine villages, together with in-depth interview technique with 30 key 
informants, and quantitative technique using self-administered questionnaires survey with 327 
Lamphaya farmers in nine villages in responsible of Lamphaya Subdistrict Administrative Organization.  
The common themes analysis technique was brought to analyze the qualitative data  in order to 
construct and develop the questionnaire, while descriptive statistics and stepwise regression were used 
for analyze data derived.  The result are as follows:  
 

                                                           

 



 

1. Environmental and communication factors affecting  current and future adoption of non- 
chemical agriculture or alternative agriculture at the .05 statistical significance are biologicals factor     and 
receivers or audience factor, respectively, and   
 2. Factors affecting supporting demand of knowledge, attitude and necessary factors for doing 
non-chemical agriculture or alternative agriculture at the .05 statistical significance are comprised of 1) 
environmental factors; geographic, biologicals and miscellaneous ones affect supporting demand of 
knowledge and necessary factors for doing non-chemical agriculture or alternative agriculture, 
whereas, personal factor, cultural or wisdom, geographic and miscellaneous ones affect supporting 
demand of attitude for doing non-chemical agriculture or alternative agriculture and 2) communication 
factors; content and receiver factor affect supporting demand of knowledge, attitude and necessary 
factors for doing non-chemical agriculture or alternative agriculture.  

The research suggests that communication planners should focus on designing effective 
communication plans with insightful audience’ s motivation on doing non-chemical agriculture for  it is 
the important factor affecting both current and future adoption of non-chemical agriculture or alternative 
agriculture. 
 
 
บทน า 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจัยการส่ือสารที่ส่งผลต่อการยอมรับและความต้องการการสนับสนุนการท า

การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  นบัเป็น
สิ่งจ าเป็น เน่ืองจากรายงานการส ารวจขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (FAO) ในปี พ.ศ. 2543 
พบวา่ ประเทศไทยมีเนือ้ท่ีท าการเกษตรมากเป็นอนัดบัท่ี 48 ของโลก แตมี่การใช้สารเคมีก าจดัวชัพืชมากเป็น
อนัดบั 4 ของโลก และใช้สารเคมีก าจดัแมลงมากเป็นอนัดบั 5 ของโลก (ชมรมนกัขา่วสิ่งแวดล้อม, 2547) สอดรับ
กบัผลการศกึษาท่ีผ่านมาหลายเร่ืองพบค าตอบท่ีสอดคล้องกนัวา่เกษตรกรของไทยยงัไมใ่ห้ความส าคญักบัการท า
การเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีเทา่ท่ีควร  และผลการศกึษาของ ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ (2549: 12-13)  ท่ีเสนอมาตรการ
ควบคมุและลดการใช้สารเคมีไว้หลายประการ ได้แก่ 1) มาตรการทางกฏหมาย  2) การใช้แรงจงูใจในการปรับการ
ผลิตสูธ่รรมชาติ  3) การให้ความรู้ การอบรม การใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม  4) การสร้างจิตส านกึและให้ความรู้แก่
ผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ือให้ตระหนกัถึงผลกระทบของสารเคมีตอ่สขุภาพและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และ 5) การใช้
ภาษีหรือคา่ธรรมเนียม  อยา่งไรก็ดี มาตรการเหล่านีอ้าจต้องเสริมหรือผสมผสานกนั เพราะมาตรการอย่างใดอยา่ง



 

หนึง่จะไมมี่ประสิทธิผลเพียงพอและต้องใช้เวลา ไมเ่หมือนกบัประเทศท่ีพฒันาแล้วท่ีมีการก ากบัควบคมุและการใช้
บงัคบักฏหมายอยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัมีประชาชนท่ีมีคณุภาพทัง้ด้านความรู้ การรักษาสิทธิและมีกลุม่ผู้บริโภค
ท่ีเข้มแข็ง  
  ส าหรับต าบลล าพญา จงัหวดันครปฐม ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงูในฐานะท่ีมีแหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน า้   
ล าพญาท่ีมีช่ือเสียงและมีแผนยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาต าบลล าพญาในชว่งสามปี ระหว่างปี พ.ศ. 
2554-2556 (องค์การบริหารสว่นต าบลล าพญา,2554) ท่ีให้ความส าคญักบัการผลิตและบริโภคผกัปลอดสารพิษ
และสามารถผลกัดนัการท าการเกษตรไร้สารเคมีให้เช่ือมโยงสูก่ารสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ควบคูก่บัการ
พฒันาคณุภาพชีวิต สขุภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ก็พบปัญหาการท าการเกษตรโดยใช้สารเคมีอยา่งมากทัง้นี ้
เน่ืองจากสาเหตสุ าคญัคือ ความสะดวก เห็นผลเร็ว การขาดความสนใจของคนในชมุชนเก่ียวกบัการผลิตและ
บริโภคผกัปลอดสารพิษ (กรุณา ศรีพฒัน์อินทร์ ประธานกลุม่วิสาหกิจชมุชนนวดแผนไทย และ น.ส. สนุทรียา       
ช่ืนจ ารัส รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชมุชนนวดแผนไทย, สมัภาษณ์)  ความไมเ่ช่ือมัน่และไมเ่ห็นตวัอย่าง
ความส าเร็จของการท าการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก  (ชลอ  ตา่ยเท่ียงใหญ่ ผู้ ใหญ่บ้าน
หมู ่4, และ พิจิตร์ สวนชผูล ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 5, สมัภาษณ์)   การไมมี่แรงจงูใจเร่ืองอนัตรายจากการใช้สารเคมีไป
กระตุ้น การขาดแกนน า การรวมกลุม่เกษตรกรและผู้ มีใจรักในการขบัเคล่ือนการเกษตรไร้สารเคมีอยา่งจริงจงัจาก
ภาคประชาชน (ชาตรี ตว่นศรีแก้ว อาจารย์และหวัหน้าศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลล าพญา, สมัภาษณ์) 
รวมทัง้การขาดการสร้างแรงจงูใจและความตระหนกัในการท าการเกษตรอินทรีย์ให้เห็นวา่สามารถเพิ่มมลูคา่
ผลผลิต และมีตลาดรองรับ (ณรงค์ศกัดิ ์เลิศสิทธิพนัธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา, สมัภาษณ์) 
 อยา่งไรก็ตาม ผู้น าชมุชน ได้แก่ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลล าพญา ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน าเกษตรกร
ในพืน้ท่ีสว่นหนึง่ให้ความส าคญักบัการท าการเกษตรไร้สารเคมี มีความตัง้ใจและเห็นความส าคญัของการส่ือสาร
เพ่ือการเปล่ียนแปลงแนวคิดเกษตรกรให้หนัมาท าการเกษตรไร้สารเคมีด้วยการให้ความรู้และข้อมลูอยูใ่นพืน้ท่ี แม้
จะเห็นวา่เป็นเร่ืองยากท่ีจะขบัเคล่ือนด้วยเหตปัุจจยัหลายประการทัง้การขาดการส่ือสารท่ีชดัเจนและตอ่เน่ือง การ
ขาดแกนน าในการส่ือสารท่ีมากพอ การขาดการรวมกลุ่มเกษตรกรและชมุชนท่ีรักในการขบัเคล่ือนการท าเกษตรไร้
สารเคมี การเป็นหนีส้ิน การเชา่ท่ีดนิของเกษตรกร และท่ีส าคญัคือการขาดองค์ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัจงูใจท่ีสง่ผล
ตอ่ความรู้ ทศันคตแิละการยอมรับการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของเกษตรกรในพืน้ท่ี  
  ดงันัน้ บทความวิจยัเร่ือง ปัจจัยการส่ือสารที่ส่งผลต่อการยอมรับและความต้องการการ 
สนับสนุนการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม  ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาวิจยัเร่ือง  แผนกลยทุธ์การส่ือสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ทศันคติ และการยอมรับการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา  อ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม จงึเน้นท่ีการค้นหาค าตอบเฉพาะ 1) ศกึษาความคดิเห็นตอ่การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไมใ่ช้
สารเคมี ความต้องการการสนบัสนนุ และปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของเกษตรกรต าบล
ล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  2) ศกึษาตวัแปรปัจจยัแวดล้อมและปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่การ
ยอมรับการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และ 3) 



 

ศกึษาตวัแปรปัจจยัแวดล้อม และปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ ทศันคตแิละ
ปัจจยัท่ีจ าเป็นส าหรับท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นตอ่การจดัท าแผนกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทศันคตแิละการยอมรับแนวคิด
การท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อนัเป็นวตัถปุระสงค์หลกัของการวิจยัตอ่ไป   
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 สมมตฐิานการวิจยั มี 10 ข้อ ดงันี ้ 

1.  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่การยอมรับการ
ท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจบุนั   

2.  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่การยอมรับการ
ท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในอนาคต 

3.  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2)ปัจจยัด้านสาร 3) ปัจจยัด้านส่ือหรือชอ่งทางการ
ส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก
ในปัจจบุนั 

4.  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2)ปัจจยัด้านสาร 3) ปัจจยัด้านส่ือหรือชอ่งทางการ
ส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่การยอมรับแนวคิดการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกในอนาคต     

5.  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ สง่ผลตอ่ความต้องการ
การสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก 

6.  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2) ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่ความต้องการ
การสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก 

7. ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่ความต้องการ
ปัจจยัสนบัสนนุท่ีจ าเป็นส าหรับการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก 

8.  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2) ปัจจยัด้านสาร  3) ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการ
ส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้
สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก 



 

9.  ปัจจยัการส่ือสาร  ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2) ปัจจยัด้านสาร  3) ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการ
ส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท าเกษตรโดยไมใ่ช้
สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก 

10. ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2) ปัจจยัด้านสาร  3) ปัจจยัด้านส่ือและชอ่งทางการ
ส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่ความต้องการปัจจยัสนบัสนนุในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือก 

 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

1. ปัจจยัการส่ือสาร 
2. การยอมรับนวตักรรม 
3. แนวคดิการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  วิธีการวิจยัเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีตัง้ไว้ทัง้ 3 ข้อ ได้ใช้การวิจยัเชิงคณุภาพและ
เชิงปริมาณควบคูก่นั  โดยการวิจยัเชิงคณุภาพ ประกอบด้วย 1) การสงัเกตการณ์ และ 2) การสมัภาษณ์แบบกึ่ง
มาตรฐาน (semi-standarded interview protocols) ส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลึก   ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ 
การวิจยัเชิงส ารวจโดยเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้
  การวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลึกเก่ียวกับความคิดเห็นต่อปัจจยัแวดล้อม ปัจจยัการส่ือสาร 
การยอมรับและความต้องการการสนบัสนนุการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วยวิธีการ 2 ประการ คือ 

1. การสังเกตการณ์และแบบบันทกึการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 9 ครัง้ ในพืน้ท่ีทัง้ 9 หมูบ้่าน 
ของต าบลล าพญาซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา  ประกอบด้วย  กลุ่มเป้าหมาย 3 
กลุ่ม ได้แก่ ตวัแทนเกษตรกร  ตวัแทนผู้ผลิตและตวัแทนจ าหน่ายสารชีวภาพ  และตวัแทนเกษตรต าบลล าพญา  
ทัง้นีผู้้วิจยัเป็นผู้ติดตอ่สารวตัรก านนั ผู้ ใหญ่บ้านหรือตวัแทนผู้ ใหญ่บ้าน และนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการ
ลงพืน้ท่ีสังเกตการณ์พืน้ท่ีทัง้ 9 หมู่บ้าน  ด าเนินการสังเกตการณ์และการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับกลุ่ม
ผู้ เก่ียวข้องในพืน้ท่ีทัง้ 3 กลุ่ม   จดบนัทึกการสงัเกตการณ์ และขออนญุาตในถ่ายภาพนิ่ง การบนัทึกเทปเสียงและ/
หรือภาพเคล่ือนไหวในขณะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เนือ้หาแบบหาความ
สอดคล้องของเนือ้หาหลกัท่ีตรงกนั (common themes) ด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือน ามาสร้างและพฒันาแบบสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสร้างแบบสอบถามส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจและการ
สรุปผลในล าดบัตอ่ไป   
 
 



 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล 31 คน  ประกอบด้วย  1) ตวัแทนกลุม่บคุลากรภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  13  
คน  2) ชุมชนต าบลล าพญา 9 คน ประกอบด้วย ตวัแทนแกนน ากลุ่มเกษตรกรท่ีท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี 
เกษตรกรท่ีท าการเกษตรโดยใช้และไมใ่ช้สารเคมี อาสาสมคัรสาธารณสขุหมู่บ้าน ต้วแทนชมุชน /ผู้บริโภค   และ 3)  
ตวัแทนภาคีท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและนอกพืน้ท่ี 9 คนประกอบด้วย นกัวิชาการด้านการเกษตร  นกัวิชาการสาธารณสขุ  
ผู้จ าหน่ายสารชีวภาพในพืน้ท่ี และเกษตรกรท่ีท าการเกษตรทางเลือก   ทัง้นี ้ผู้ วิจัยเป็นผู้ติดต่อและนดัหมายวัน 
เวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 31 ทา่น  ด าเนินการสมัภาษณ์ และขออนญุาตในถ่ายภาพนิ่ง 
การบนัทกึเทปเสียงและ/หรือภาพเคล่ือนไหวในขณะด าเนินการสมัภาษณ์  ถอดเทปสมัภาษณ์ และวิเคราะห์เนือ้หา
แบบหาความสอดคล้องของเนือ้หาหลกัท่ีตรงกนั (common themes) ด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือน ามาสร้างและพฒันา
แบบสอบถามส าหรับการวิจยัเชิงส ารวจและการสรุปผลในล าดบัตอ่ไป   

 การวิจัยเชิงปริมาณ  ได้ใช้การวิจยัเชิงส ารวจโดยเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากตวัอย่างเกษตรกรต าบล 
ล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  ท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน 9 หมูบ้่าน ท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าพญา ประกอบด้วย หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 และ หมู่  11    โดย
ผู้วิจยัได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ทัง้ 9 หมูบ้่าน และการสมัภาษณ์เชิง
ลกึผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 31 ท่าน ดงักล่าว มาสร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอย่างเกษตรกรต าบลล าพญา ทัง้ 9 หมู่บ้านข้างต้น   ซึ่งผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเป็น
เกษตรกรท่ีพกัอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีทัง้ 9 หมูบ้่าน ท่ียินดีตอบแบบสอบถาม   โดยแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามปลายปิด
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale questions) 5 ระดบั มีความหมาย ดงันี ้  1=น้อยท่ีสดุ   2=น้อย   3= 
ปานกลาง  4 =มาก  และ 5 =มากท่ีสดุ  แบง่เป็น  4  สว่น ได้แก่  

1. ปัจจยัแวดล้อมทัว่ไปท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคิดการท าการเกษตรทางเลือก 37 ข้อ  แบง่เป็น 6  
สว่น ได้แก่ 1) ปัจจยัสว่นบคุคล 10 ข้อ  2) ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  4 ข้อ  3)ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์ 
2 ข้อ  4)  ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  10  ข้อ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ 7 ข้อ  และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ 4 ข้อ 

2. ปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคิดการท าการเกษตรทางเลือก  44  ข้อ  แบง่เป็น 4  
สว่น ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้สง่สาร  7 ข้อ   ปัจจยัด้านสาร  8 ข้อ  ปัจจยัด้านส่ือและชอ่งทางการส่ือสาร 21 ข้อ   และ 
ปัจจยัด้านผู้ รับสาร 8 ข้อ 

3. ความยอมรับตอ่การท าการเกษตรทางเลือก ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  28 ข้อ แบง่เป็น  2 สว่น  
ได้แก่ การยอมรับด้วยการน ามาปฏิบตัใินปัจจบุนั 21 ข้อ  และ การยอมรับด้วยการน าไปปฏิบตัใินอนาคต  7 ข้อ  
และ 

4. ความต้องการการสนบัสนนุด้านตา่งๆ  21 ข้อ แบง่เป็น  4 สว่น  ด้านความรู้ 7 ข้อ  ด้านทศันคต ิ   
6  ข้อ  และ ด้านปัจจยัท่ีจ าเป็น  8 ข้อ 
   ในการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม   คณะผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกองค์การ
บริหารสว่นต าบล ทัง้ 9 หมูบ้่าน ในการกระจายแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากเกษตรกรใน
หมูบ้่านท่ีสมคัรใจและเตม็ใจในการตอบแบบสอบถามกลบัคืนให้กบัผู้วิจยั  ได้แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์กลบัคืนมา



 

ทัง้สิน้  327  ชดุ จากจ านวนแบบสอบถามทัง้สิน้ 450  ชดุ คดิเป็นจ านวนร้อยละ 74  ของแบบสอบถามทัง้หมด  
ทัง้นีก้ารวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นทัง้ 3 สว่น ได้ใช้สถิตเิชิงพรรณนาได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ  และคา่เฉล่ีย และ
สถิตวิิเคราะห์ถดถอยพหแุบบขัน้ตอน    
 
ผลการวิจัย 

 ในการน าเสนอผลการวิจยั  แบง่เป็น 4 สว่น ได้แก่  1) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่ตวัอยา่ง  2) ผล
การศกึษาเพ่ือตอบค าถามตามวตัถปุระสงค์ข้อ 1  3) ผลการศกึษาเพ่ือตอบค าถามตามวตัถปุระสงค์ข้อ 2 และ 4) 
ผลการศกึษาเพ่ือตอบค าถามตามวตัถปุระสงค์ข้อ 3   ดงันี ้

 
  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นเกษตรกรในการวิจยัครัง้นีส้ว่นใหญ่เช่าท่ีดนิท าการเกษตร (ร้อยละ 56)     โดยเชา่
ท่ีดนิโดยเฉล่ียคนละ 12 ไร่ และสว่นใหญ่มีรายได้จากการท าการเกษตรตอ่เดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท (ร้อยละ 
58.7) สว่นใหญ่มีหนีส้ินด้านการเกษตร (ร้อยละ 60.6)  โดยแหลง่ทนุสว่นมาก ได้แก่  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (63 คน) ทัง้สาเหตสุว่นใหญ่ของการมีหนีส้ินด้านการเกษตร มาจากการซือ้สารเคมี ปุ๋ ย 
ยาและวตัถดุิบทางการเกษตร (174 คน) ตามด้วยการเช่าท่ีดนิ (99 คน) และการจ้างแรงงานด้านการเกษตร (63 
คน) 
 
  ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศกึษาความคิดเห็นตอ่การ
ยอมรับแนวคดิการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมี ความต้องการการสนบัสนนุ และปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าการเกษตร
โดยไมใ่ช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม   

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา เพ่ือประเมินระดบัความเห็นด้วยของกลุม่ตวัอยา่ง  
แบง่เป็น  3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก ความต้องการการ
สนบัสนนุการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก และปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การยอมรับแนวคิดการเกษตร
โดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก  ดงันี ้ 

 การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก 
 กลุม่ตวัอยา่งประเมินระดบัความยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตทัง้ 28  ข้อ  ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (  = 2.98) เม่ือจ าแนกระดบัความ
ยอมรับท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต พบข้อมลูท่ีนา่สนใจ ดงันี  ้
 1. การยอมรับแนวคิดการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัในภาพรวม
พบวา่มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (  = 2.68)   เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่   ฉนัมี
การพกัดินก่อนท าการเกษตรครัง้ใหม ่   ( = 3.34)  ตามด้วย  ฉนัมกัลดต้นทนุการผลิตในการท าการเกษตรอยู่
เสมอ เชน่ การใช้แรงงานในครอบครัวแทนการจ้าง การซ่อมหรือประดิษฐ์อปุกรณ์การเกษตรเอง การท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ย



 

ชีวภาพไว้ใช้เอง ฯลฯ ( = 3.12)  และ ฉนัมกัปรับสภาพดินให้อดุมสมบรูณ์ด้วยปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ขีห้ม ู ขีว้วั ขีไ้ก่   
ปุ๋ ยพืชสด และปุ๋ ยชีวภาพ ( = 3.36)   สว่นประเดน็ท่ีกลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ คือ ฉนัปลกูพืช และเลีย้ง
สตัว์หลายชนิดท่ีเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ในชว่งเวลา และพืน้ท่ีเดียวกนั  เชน่ การเลีย้งปลาในนาข้าว ปลายจะกิน
สาหร่ายในนาข้าว และถ่ายมลูเป็นปุ๋ ยให้แก่นาข้าว  ( = 2.09)       
 2. การยอมรับแนวคดิการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในอนาคตพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (  = 3.26)  เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่     ฉนัคดิว่าถ้ามีการจดัตัง้
กลุม่เกษตรทางเลือกในต าบลล าพญา จะท าให้สามารถผลกัดนัแนวคิดการเกษตรทางเลือกให้ส าเร็จได้ (  =3.36)  
รองลงมาคือ ฉนัจะให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรทางเลือกกบั
เพ่ือนสมาชิกและผู้สนใจ ( = 3.32  )  ตามด้วย ฉนัจะให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของกลุม่เกษตรทางเลือก 
และฉนัจะน าแนวคดิการเกษตรทางเลือกมาปรับใช้ในแปลง ซึง่มีคะแนนเฉล่ียเทา่กนั  ( = 3.29)    สว่นประเดน็ท่ี
กลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ คือ ฉันจะสมคัรเป็นสมาชิกกลุม่เกษตรทางเลือก ( = 3.16)      

 
  ความต้องการการสนับสนุนการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก 

  กลุม่ตวัอยา่งประเมินระดบัความต้องการการสนบัสนนุการท าการเกษตรทางเลือกทัง้ 21 ข้อ  ใน
ภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (  =3.48)  เม่ือพิจารณาความต้องการแตล่ะด้านในภาพรวม พบวา่ ความ
ต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตมีิคะแนนสงูท่ีสดุ ( = 3.56) ตามด้วยความต้องการปัจจยัสนบัสนนุเพ่ือการท า 
เกษตรทางเลือกได้เร็วขึน้ (  = 3.46) และ ความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ ( = 3.41)     ทัง้นีเ้ม่ือ
พิจารณาทีละด้านพบข้อมลูท่ีนา่สนใจดงันี ้
 1. การสนบัสนนุด้านความรู้ท่ีกลุม่ตวัอยา่งต้องการมาก 3 อนัดบัแรก ได้แก่  การเปรียบเทียบให้เห็น
ต้นทนุ ผลผลิต และก าไรท่ีได้จากการใช้สารเคมี และชีวภาพ ( = 3.56  )  ตามด้วย  เทคนิคการท าการเกษตร
ทางเลือกท่ีถกูต้องในทกุขัน้ตอนการเพาะปลกู ตัง้แตก่ารเตรียมดนิ ถึงการเก็บเก่ียว ( =3.43 )  และ ความหมาย
และประเภทของการท าเกษตรทางเลือก ( = 3.41)   สว่นประเด็นท่ีกลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ คือ การให้
ข้อมลูเก่ียวกบัตลาดหรือผู้ ซือ้ผลผลิตการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมี/เกษตรทางเลือก ( = 3.34 )         

 2. การสนบัสนนุด้านทศันคตท่ีิกลุม่ตวัอย่างต้องการมาก 3 อนัดบัแรก ได้แก่  การสร้างความเช่ือมัน่ใน
ประโยชน์ของเกษตรทางเลือกตอ่สขุภาพของตนเอง ครอบครัว  และผู้บริโภค ( =   3.73)  ตามด้วย การสร้าง
ความเช่ือมัน่วา่การท าการเกษตรทางเลือกเป็นหนทางท่ีท าให้ครอบครัวมีความสขุและสามารถพึง่ตนเองได้  ( = 
3.60)  และ การสร้างความเช่ือมัน่ในประโยชน์ของเกษตรทางเลือกตอ่สภาพแวดล้อมท่ีสมดลุและอดุมสมบรูณ์ 
( =3.59)   สว่นประเดน็ท่ีกลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ คือ  การสร้างความเช่ือมัน่วา่การท าการเกษตร
ทางเลือกให้ผลผลิตท่ีดีและในระยะยาวมากกว่าเกษตรเคมี  ( = 3.38 )     

 3. ปัจจยัสนบัสนนุท่ีกลุม่ตวัอยา่งต้องการมาก 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การช่วยเหลือในการจดัหาตลาดรับ
ซือ้สินค้าท่ีให้ราคาสงูกวา่ ( = 3.54  )  ตามด้วยการมีนโยบายสนบัสนนุการท าโครงการฯ ท่ีตอ่เน่ืองของ
หนว่ยงานรัฐ และ อบต. ( = 3.51)  และ การชว่ยจดัหาบคุลากรหรือนกัวิชาการท่ีมีความรู้มาให้ค าแนะน าและให้



 

ก าลงัใจแก่เกษตรกร ( = 3.49) สว่นประเดน็ท่ีกลุม่ตวัอย่างเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ คือ การจดัตัง้กลุม่เกษตรทางเลือก
และสถานท่ีท าการของกลุม่เพ่ือร่วมกนัผลกัดนัโครงการ  ( = 3.36)      
 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแนวคิดการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก   
 ในการน าเสนอผลการศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคดิการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือก แบง่เป็น 2 สว่น คือ 1) ปัจจยัแวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไมใ่ช้
สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ   ปัจจยัจากสารชีวภาพ  และปัจจยัอ่ืนๆ  และ 2) ปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผล
ตอ่การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก แบง่เป็น  ปัจจยัด้านผู้สง่สาร  ปัจจยัด้าน
สาร  ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร และ ปัจจยัด้านผู้ รับสาร 
 
 1. ด้านปัจจัยแวดล้อม 
     กลุม่ตวัอยา่งประเมินระดบัความเห็นด้วยตอ่ปัจจยัแวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคิดการท า
เกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกทัง้ 37   ข้อ  ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์มาก ( =3.54) เรียงล าดบักลุม่
ปัจจยัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์   (  =3.76)  ตามด้วยปัจจยั ปัจจยัจากสารชีวภาพ  (  = 
3.66)  ปัจจยัสว่นบคุคล (  = 3.61) ปัจจยัอ่ืนๆ  (  = 3.48)    ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน (  = 
3.39)  และปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ (  = 3.37)  ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาทีละกลุม่ปัจจยั พบวา่ ประเดน็ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียสงูสดุในแตล่ะกลุม่ปัจจยั มีดงันี ้ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์ ได้แก่ การท่ีต าบล     ล าพญามีแหลง่น า้ท่ีอดุมสมบรูณ์ 
( = 3.85)   ปัจจยัจากสารชีวภาพ ได้แก่ การพฒันาคณุภาพของสารชีวภาพให้ใช้ได้ง่าย และเห็นผลเร็ว (   = 
4.08)    ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่  การเป็นเจ้าของท่ีดนิท าให้มีความรักและหวงแหนท่ีดนิของตนเอง(  =  3.91 )  
ปัจจยัอ่ืนๆ  ได้แก่ กระแสสงัคมท่ีให้ความส าคญัด้านสขุภาพ  (  = 3.69 )   ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ ได้แก่ 
การท่ี อบต.บรรจโุครงการขบัเคล่ือนการท าการเกษตรทางเลือกไว้ในแผนพฒันาต าบลล าพญา (  = 3.56)  และ
สดุท้าย ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ การมีข้อมลูเก่ียวกบัภมูิปัญญาในการป้องกนัและก าจดั
แมลงศตัรูพืช (  = 3.45) 
 2. ด้านปัจจัยการส่ือสาร 
      กลุม่ตวัอย่างประเมินระดบัความเห็นด้วยตอ่ปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคดิการท า
เกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกทัง้  44   ข้อ  ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์มาก (  =3.43) เรียงล าดบักลุม่
ปัจจยัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านสาร  (  = 3.68)    ตามด้วย ปัจจยัด้านผู้สง่สาร (  = 3.40)   ปัจจยั
ด้านส่ือและชอ่งทางการส่ือสาร  (  = 3.34 )   โดยปัจจยัท่ีมีคะแนนเฉล่ียความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ ได้แก่     ปัจจยั
ด้านผู้ รับสาร (  = 3.32)   ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาทีละกลุม่ปัจจยั พบวา่ ประเด็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุในแตล่ะกลุม่
ปัจจยั มีดงันี ้ ปัจจยัด้านผู้ส่งสาร ได้แก่ การสร้างเครือข่ายการส่ือสารระหวา่งแกนน าและเกษตรกรในท่ีสนใจในแต่
ละหมูบ้่านเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีตอ่เน่ือง (  = 3.70)   ปัจจยัด้านสาร ได้แก่ การสร้างภาพท่ีชดัเจน



 

จากการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ เชน่ ใบตัง้  ต้นแข็ง  ไมเ่ป็นโรค ดนิร่วนซุย เก็บเก่ียวผลผลิตได้มากและบอ่ยครัง้กวา่เดิม 
( = 4.14)    ปัจจยัด้านส่ือหรือชอ่งทางการส่ือสาร ได้แก่ การพฒันาศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลเพื่อเป็นศนูย์กลางให้ข้อมลูแก่เกษตรกรท่ีสนใจ ( = 3.51)   และปัจจยัด้านผู้ รับสาร ได้แก่ ความรักใน
อาชีพเกษตรกรรมความสนใจในการแสวงหาขา่วสาร และความกล้าริเร่ิมสิ่งใหม ่( = 3.52)    
 
  ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ข้อ 2  เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมและ
ปัจจัยการส่ือสารที่ส่งผลต่อการยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต าบล      
ล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัแวดล้อมและปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคดิ
การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม ด้วยสถิตวิิเคราะห์ถดถอยพหแุบบขัน้ตอน (stepwise regression)  เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อ 1-4  ได้
แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร  
ปัจจัยแวดล้อม และ การยอมรับการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจุบันและใน
อนาคตเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1-2 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2) ปัจจยัด้านวฒันธรรม/
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) 
ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่การยอมรับการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจบุนั  พบวา่  ปัจจยั
แวดล้อม ได้แก่ ปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ปัจจยัสว่นบคุคล  ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์ ปัจจยัด้านองค์กร
สนบัสนนุ และปัจจยัด้านสารชีวภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกในปัจจบุนัในระดบัต ่า (R=.391)  และสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการยอมรับการท า
การเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจบุนั ได้ร้อยละ 15.3 (R2 = .153)  โดยท่ีปัจจยัด้าน
วฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และ ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการยอมรับการท า
การเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจบุนั สว่นปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์ และปัจจยั
ด้านสารชีวภาพมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการยอมรับการท าการเกษตรทางเลือกในปัจจบุนั ทัง้นีปั้จจยัด้านองค์กร
สนบัสนนุมีผลมากท่ีสดุ ตามด้วยปัจจยัด้านวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน   
 ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 2  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ 
และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่การยอมรับการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในอนาคต พบว่า  
มีเพียงปัจจยั 2 ตวั ได้แก่ ปัจจยัทัว่ไป และ ปัจจยัด้านสารชีวภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับการท าการเกษตร
โดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในอนาคตในระดบัปานกลาง  (R=. .680)  และสามารถร่วมกนัอธิบายความ



 

ผนัแปรของการยอมรับการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในภาพรวม ได้ร้อยละ 46.2 (R2 = 
.462)  โดยท่ี ปัจจยัทัว่ไปมีผลมากท่ีสดุ ตามด้วยปัจจยัด้านสารชีวภาพตามล าดบั  
 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย 
การส่ือสาร และ การยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจุบันและ
ในอนาคต เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อ 3-4 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 3  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2)ปัจจยัด้านสาร 3) 
ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่การยอมรับแนวคดิการท าเกษตรโดยไม่
ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจบุนัพบวา่ มีเพียงปัจจยั 2 ตวั ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้ รับสาร และปัจจยัด้านสาร มี
ความสมัพนัธ์กบัการยอมรับแนวคิดการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจบุนัในระดบัต ่า 
(R=.248)  และสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการยอมรับแนวคดิการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือกในปัจจบุนั ได้ร้อยละ 6.1 (R2 = .061)  โดยปัจจยัด้านผู้ รับสารมีความสมัพนัธ์เชิงบวก ขณะท่ี
ปัจจยัด้านสารชีวภาพมีความสมัพนัธ์เชิงลบ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 4  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2)ปัจจยัด้านสาร 3) 
ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่การยอมรับแนวคดิการท าการเกษตร
โดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในอนาคต    พบวา่ มีเพียงปัจจยัด้านผู้ รับสารท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
การยอมรับการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในอนาคตในระดบัปานกลาง  (R=. .666)  และ
สามารถอธิบายความผนัแปรของการยอมรับแนวคดิการทำ าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกใน
อนาคตได้ร้อยละ 44.3 (R2 = .443)   
  
  ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยการส่ือสาร
ที่ส่งผลต่อความต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ ทัศนคตแิละปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับท าเกษตรโดยไม่ใช้
สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหว่างตวัแปรปัจจยั
แวดล้อม และ ความต้องการการสนบัสนนุการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจบุนัและใน
อนาคต ด้วยสถิตวิิเคราะห์ถดถอยพหแุบบขัน้ตอน (stepwise regression)  เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อ 5-10  ได้
แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้  
 
 
 
 
 



 

  1.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร  
ปัจจัยแวดล้อม และความต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ ทัศนคตแิละปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับท าเกษตร
โดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานที่ 5-7 
 
        ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 5 ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ 
และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือก พบวา่ ปัจจยัแวดล้อม 3 ตวั ได้แก่ ปัจจยัทัว่ไป ปัจจยัด้านสารชีวภาพและปัจจยัด้านภมูิศาสตร์   มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกในระดบัปานกลาง  (R=. .765)  และสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความต้องการการสนบัสนนุ
ด้านความรู้ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก ได้ร้อยละ 58.5 (R2 = .585)  โดยปัจจยัทัว่ไปมี
ผลมากท่ีสดุ ตามด้วยปัจจยัด้านสารชีวภาพ และปัจจยัด้านภมูิศาสตร์ตามล าดบั   
       ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 6  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2) ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ 
และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคติในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือก พบวา่ ปัจจยัแวดล้อม 4 ตวั ได้แก่ ปัจจยัทัว่ไป  ปัจจยัด้านวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  และปัจจยัสว่นบคุคล มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท า
การเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในระดบัสงู (R=. .850)  และสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปร
ของความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคติในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก ได้ร้อยละ 72.2 
(R2 = .722) โดยปัจจยัด้านภมูิศาสตร์มีผลมากท่ีสดุ   รองลงมาเป็นปัจจยัทัว่ไปและปัจจยัด้านวฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีคะแนนใกล้เคียงกนั โดยปัจจยัส่วนบคุคลมีผลน้อยท่ีสดุ 
       ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 7  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2) ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ 
และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่ความต้องการปัจจยัสนบัสนนุท่ีจ าเป็นส าหรับการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือก  พบว่า ปัจจยัแวดล้อม 4 ตวั ได้แก่ ปัจจยัด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  ปัจจยัทัว่ไป   และปัจจยัด้านสารชีวภาพ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการปัจจยัสนบัสนนุท่ี
จ าเป็นส าหรับท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก  ในระดบัสงู (R=. .823)  และสามารถร่วมกนัอธิบาย
ความผนัแปรของความต้องการปัจจยัสนบัสนนุท่ีจ าเป็นส าหรับท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก  ได้
ร้อยละ 67.8 (R2 = .678) โดย ปัจจยัด้านวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินมีผลมากท่ีสดุ   รองลงมาเป็นปัจจยัด้าน
ภมูิศาสตร์  ปัจจยัทัว่ไป ส่วนปัจจยัด้านสารชีวภาพมีผลน้อยท่ีสดุ 
 



 

 
 2.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย 
การส่ือสาร และ ความต้องการการสนับสนุนการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกใน
ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อ 8-10 
 
      ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 8  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2) ปัจจยัด้านสาร  
3) ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้าน
ความรู้ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกพบว่าปัจจยัการส่ือสาร 2 ตวั ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้ รับ
สาร และปัจจยัด้านสาร มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าเกษตรโดยไม่
ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในระดบัปานกลาง  (R=. .730)  และสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความ
ต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก ได้ร้อยละ 53.3 (R2 = 
.533)  โดยปัจจยัด้านผู้ รับสารมีผลมากท่ีสดุ ตามด้วยปัจจยัด้านสาร 
    ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 9  ปัจจยัการส่ือสาร  ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2) ปัจจยัด้านสาร  
3) ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้าน
ทศันคตใินการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก พบวา่ ปัจจยัการส่ือสาร 4 ตวั ได้แก่ ปัจจยั
ด้านส่ือและชอ่งทางการส่ือสาร   ปัจจยัด้านสาร และ ปัจจยัด้านผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการ
การสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในระดบัปานกลาง (R= .727)  
และสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท าเกษตรโดยไมใ่ช้
สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก ได้ร้อยละ 52.9 (R2 = .529) โดยปัจจยัด้านผู้ รับสารมีผลมากท่ีสดุ   รองลงมาเป็น
ปัจจยัด้านสาร และปัจจยัด้านส่ือและชอ่งทางการส่ือสารตามล าดบั  
    ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 10  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2) ปัจจยัด้าน
สาร  3) ปัจจยัด้านส่ือและช่องทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่ความต้องการปัจจยัสนบัสนนุ
ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก พบวา่ปัจจยัการส่ือสาร 2 ตวั ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้ รับสาร 
ปัจจยัด้านสารมีความสมัพนัธ์กบัความต้องการปัจจยัสนบัสนนุตา่งๆ ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกในระดบัสงู (R= .758)  และสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความต้องการปัจจยัสนบัสนนุในการ
ท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก ได้ร้อยละ 57.4 (R2 = .574) โดย ปัจจยัด้านผู้ รับสารมีผลมากท่ีสดุ   
รองลงมาเป็นปัจจยัด้านสาร    
 
 
 
 
 
 



 

 
การอภปิรายผลการวิจัย 
 
  การอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัแวดล้อมและปัจจยัการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับแนวคดิ
การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม ด้วยสถิตวิิเคราะห์ถดถอยพหแุบบขัน้ตอน (stepwise regression)   ได้แบง่เป็น 4 สว่น 

1. การอภิปรายผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหว่างตวัแปร  
ปัจจยัแวดล้อม และการยอมรับการท าการเกษตรทางเลือกในปัจจบุนัและในอนาคตตามสมมตฐิานท่ี 1-2 
    จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้านวฒันธรรม/
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) 
ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่การยอมรับการท าการเกษตรทางเลือกในปัจจบุนั  พบวา่  ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุสง่ผล
ทางบวกตอ่การยอมรับการท าการเกษตรทางเลือกในปัจจบุนัมากท่ีสดุ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของเพ็ญนภา 
หสัรังค์ (2553:  87-88) ท่ีเสนอให้ หนว่ยงานภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้การสนบัสนนุ
เกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการให้การสนบัสนนุทัง้ในเร่ืองของความรู้ความ
เข้าใจ การอบรมเกษตรอินทรีย์ องค์ความรู้ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การท าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึน้ให้เห็นถึงอนัตรายของเกษตรเคมีท่ีสง่ผลกระทบตอ่
ตวัเกษตรกรเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้การสนบัสนนุงบประมาณด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุให้เกษตรกรหนัมาท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึน้   
 ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 2  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้านวฒันธรรม/
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) 
ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่การยอมรับการท าการเกษตรทางเลือกในอนาคต พบวา่  มีเพียงปัจจยั 2 ตวั ได้แก่ ปัจจยั
ทัว่ไป และ ปัจจยัด้านสารชีวภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับการท าการเกษตรทางเลือกในอนาคตในระดับปาน
กลาง  (R=. .680)  อาจตีความได้วา่แม้วา่เกษตรกรจะเห็นด้วยกบัแนวคิดการท าเกษตรทางเลือก แตเ่กษตรกรก็ยงั
ขาดความเช่ือมัน่ในคณุภาพของสารชีวภาพและเห็นว่าสารเคมีมีคณุภาพท่ีดีกว่าสารชีวภาพ  ดงันัน้หากมีการ
พฒันาสารชีวภาพให้มีคณุภาพทดัเทียมสารเคมีจะท าให้เกษตรกรยอมรับการท าเกษตรทางเลือกมากขึน้ตามไป
ด้วย   
 
 
 
 
 
 



 

 
2. การอภปิรายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง 

ตัวแปรปัจจัยการส่ือสาร และ การยอมรับการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกใน
ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อ 3-4 
  จากผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 3  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2)ปัจจยัด้าน
สาร 3) ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่การยอมรับการท าการเกษตร
โดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในปัจจบุนั  และ ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 4  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) 
ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2)ปัจจยัด้านสาร 3) ปัจจยัด้านส่ือหรือชอ่งทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่
การยอมรับการท าการเกษตรทางเลือกในอนาคต    พบวา่ ปัจจยัด้านผู้ รับสารสง่ผลเชิงบวกตอ่การยอมรับการท า
เกษตรทางเลือกในปัจจบุนัและในอนาคตสามารถตีความหมายได้วา่การยอมรับหรือการลงมือท าเกษตรทางเลือก
ในปัจจบุนัหรืออนาคตก็ตาม ขึน้กบัตวับคุคลเป็นหลกัวา่มีความสนใจ อยากท า เพราะเห็นประโยชน์หรือมี
ประสบการณ์อยูแ่ล้ว   สอดคล้องกบั พรทิพย์ ประทีปวฒันานนท์ (2537 : บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่
การเปล่ียนแปลงการผลิตของเกษตรกรแบบผสมผสาน” พบวา่ ลกัษณะทางความคิด ความต้องการของเกษตรกร
และลกัษณะนิสยั ความกล้าตดัสินใจ ความเพียรพยายามของเกษตรกร เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงการ
ผลิตสูก่ารเกษตรแบบผสมผสาน  และ ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ (2549: 15-21)  ท่ีเสนอมาตรการควบคมุและลดการใช้
สารเคมีส าหรับเกษตรกรในประเทศไทย โดยให้ความส าคญักบัการท าให้เกษตรกรปรับเปล่ียนวิธีคิดในระดบับคุคล
ให้มีเป้าหมายพึง่ตนเองมากขึน้ มีคณุธรรมในการด าเนินกิจกรรม ต้องมีความขยนั พากเพียร  อดทน และมีเมตตา
ตอ่สิ่งมีชีวิตทัง้หลาย  เปล่ียนวิธีคิดเป็นคดิยาว คดิว้าง คิดดีมีคณุธรรม นัน่คือ จะต้องมีแนวคิดและแนวปฏิบตัิตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  อาจจะท าให้นโยบายการลด ละ เลิกใช้สารเคมีเป็นไปได้มากขึน้  
 

3. การอภปิรายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง 
ตัวแปร ปัจจัยแวดล้อม และความต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ ทัศนคตแิละปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับ
ท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ตามสมมตฐิานที่ 5-7 
      จากผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 5 ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ 
และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือก พบวา่ ปัจจยัแวดล้อม 3 ตวั ได้แก่ ปัจจยัทัว่ไป ปัจจยัด้านสารชีวภาพ  และปัจจยัด้านภมูิศาสตร์   
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกในระดบัปานกลาง  (R=. .765)  อาจตีความหมายได้วา่ เกษตรกรมีความรู้ด้านสารชีวภาพท่ีน้อยเกินไป
ไมเ่หมือนกบัท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการใช้สารเคมีในการท าเกษตรซึง่คุ้นชินมากกวา่ รวมทัง้ไมรู้่ข้อมลูสภาพภมูิศาสตร์
เชน่ สภาพดนิ น า้ของต าบลล าพญาว่าจะเหมาะสมตอ่การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก



 

หรือไม ่ ท าให้ไมม่ัน่ใจในการท าเกษตรทางเลือก ปัจจยัเหลา่นีจ้งึเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกษตรกรต้องการการ
สนบัสนนุด้านความรู้ในการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงมือท าเพ่ือ
สร้างความมัน่ใจในปริมาณผลผลิตท่ีจะได้รับและเส่ียงตอ่ความล้มเหลวให้น้อยท่ีสดุ  สอดคล้องกบัข้อค้นพบ ของ 
ณฐัพงศ์ธชั กรัุตน์และคณะ (2549) ท่ีพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ ยเคมีในการท าการเกษตร และสว่นใหญ่จะใช้
ปุ๋ ยเคมีเพียงอยา่งเดียว มีการใช้ปุ๋ ยท่ีได้จากธรรมชาต ิ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกัน้อยมาก ไมมี่การปลกูพืชหมนุเวียน 
พืชคลมุดนิ ไมใ่ช้ปุ๋ ยพืชสด เป็นเพราะขาดความรู้  หรือมีความเคยชินกบัการท าการเกษตรแบบเดมิๆ ดงันัน้การให้
ความรู้เก่ียวกบัการใช้ปุ๋ ยและสารชีวภาพท่ีถกูต้องจงึนา่จะเป็นหนทางท่ีท าให้เกษตรมีความเช่ือมัน่ในการท าการ 
เกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกได้อยา่งมาก 
  สว่นผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 6  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ 
และ 6) ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือก พบวา่ ปัจจยัแวดล้อม 4 ตวั ได้แก่ ปัจจยัทัว่ไป  ปัจจยัด้านวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  และปัจจยัสว่นบคุคล มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใิน
การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในระดบัสงู (R=. .850)  อาจตีความหมายได้วา่ เกษตรกร
ไมมี่ความรู้ด้านสภาพภมูิศาสตร์เชน่ สภาพดิน น า้ของต าบลล าพญาวา่จะเหมาะสมตอ่การท าเกษตรทางเลือก
หรือไม ่  ไมมี่ความรู้ด้านวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีมากพอ และยงัไมมี่ความมัน่ใจในการท าเกษตร
ทางเลือกมากพอแม้วา่จะได้ยินหรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัการท าเกษตรทางเลือกมาบ้างแล้ว  ปัจจยัเหลา่นีจ้งึ
เป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลให้เกษตรกรต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือ
เกษตรทางเลือก ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงมือท าเพ่ือสร้างความมัน่ใจในปริมาณผลผลิตท่ีจะได้รับและเส่ียงตอ่ความ
ล้มเหลวให้น้อยท่ีสดุ สอดคล้องกบัเพ็ญนภา หสัรังค์ (2553) ท่ีเสนอว่า การเปล่ียนแปลงการผลิตสูก่ารเกษตรแบบ
ผสมผสานปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท าการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย1) ความรู้
ทัว่ไปในการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปัจจยัการผลิตท่ีใช้ในการท าเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพืน้ท่ีท าการเกษตร 21 – 30 ไร่ สภาพดนิเป็นดินร่วนปนทราย แหลง่น า้ท่ีใช้ใน
การเกษตรเป็นบอ่ขดุและสระ มีการใช้ปุ๋ ยหมกัและน า้หมกัชีวภาพ มีแรงงานประมาณ 3 – 4 คน แหลง่เงินทนุมกั
เป็นเงินทนุสว่นตวั เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีใช้เป็นเคร่ืองสบูน า้ และ 3) การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐใน
การท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการศกึษาดงูาน การฝึกอบรมด้านการท าเกษตรอินทรีย์ 
และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การท าเกษตรอินทรีย์จากส่ือโทรทศัน์  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 7  ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่   1) ปัจจยัสว่นบคุคล  2)ปัจจยัด้านวฒันธรรม/
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  3) ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  4) ปัจจยัด้านองค์กรสนบัสนนุ  5) ปัจจยัจากสารชีวภาพ และ 6) 
ปัจจยัอ่ืนๆ  สง่ผลตอ่ความต้องการปัจจยัสนบัสนนุท่ีจ าเป็นส าหรับท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือก  พบวา่ ปัจจยัแวดล้อม 4 ตวั ได้แก่ ปัจจยัด้านวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  
ปัจจยัทัว่ไป   และปัจจยัด้านสารชีวภาพ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการปัจจยัสนบัสนนุท่ีจ าเป็นส าหรับ



 

ท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก  ในระดบัสงู (R=. .823)  อาจตีความหมายได้วา่ 
นอกเหนือจากการต้องการการสนบัสนนุด้านความรู้ ทศันคติตอ่การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกแล้ว  เกษตรกรยงัต้องการการสนบัสนนุการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกเพ่ือให้
สามารถท าในพืน้ท่ีของตนเองได้อยา่งเป็นรูปธรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจงึควรให้ความส าคญักบัการจดัเก็บและ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน การส ารวจข้อมลูภมูิศาสตร์ในพืน้ท่ีต าบลล าพญา การสง่เสริมให้มีปัจจยัทัว่ไปท่ีจ าเป็น
ตอ่การท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกและการพฒันาปัจจยัด้านสารชีวภาพให้มีคณุภาพ
ทดัเทียมหรือใกล้เคียงกบัสารเคมี  เพ่ือผลตอ่การตดัสินใจท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก  
 

4. การอภปิรายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง 
ตัวแปรปัจจัยการส่ือสาร และ ความต้องการการสนับสนุนการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกในปัจจุบันและในอนาคต  ตามสมมตฐิานข้อ 8-10 
             จากผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 8  ปัจจยัการส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้ส่งสาร 2) ปัจจยัด้าน
สาร  3) ปัจจยัด้านส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุด้าน
ความรู้ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก  และผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 10  ปัจจยัการ
ส่ือสาร ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2) ปัจจยัด้านสาร  3) ปัจจยัด้านส่ือและชอ่งทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยั
ด้านผู้ รับสารสง่ผลตอ่ความต้องการปัจจยัสนบัสนนุในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก พบวา่
ปัจจยัการส่ือสาร 2 ตวั ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้ รับสาร และปัจจยัด้านสาร  มีความสมัพนัธ์กบัความต้องการการ
สนบัสนนุด้านความรู้ และความต้องการปัจจยัสนบัสนนุตา่งๆ ในการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือก โดย ปัจจยัด้านผู้ รับสารมีผลมากท่ีสดุ   รองลงมาเป็นปัจจยัด้านสาร   สามารถอธิบายได้วา่การท่ี
เกษตรกรมีความรัก ความสนใจ ความรู้และประสบการณ์ในการท าเกษตรทางเลือกมาบ้างแล้ว และการท่ีมีข้อมลู
เก่ียวกบัการท าเกษตรทางเลือกในระดบัหนึง่แตย่งัไมม่ากพอ ท าให้เกษตรกรมีความต้องการการสนบัสนนุด้าน
ความรู้และความต้องการปัจจยัสนบัสนนุการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก สอดคล้องกบั เพ็ญ
นภา หสัรังค์ (2553: 88)  ท่ีพบวา่ปัญหาอปุสรรคในการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกยงัไม่
มีความเช่ือมัน่เพียงพอวา่การท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถท าได้จริง ยงัเคยชินกบัวิถี
การท าการเกษตรแบบเก่าท่ีใช้ระยะเวลารวดเร็ว เม่ือเทียบกบัการท าเกษตรอินทรีย์  นอกจากนัน้ สมาชิกต้องการ
ให้หนว่ยงานภาครัฐให้ความส าคญัในการหาตลาดรองรับผลผลิตจากการท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการขบัเคล่ือน
แนวคิดการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นผลส าเร็จ  
      ส่วนผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 9  ปัจจยัการส่ือสาร  ได้แก่  1) ปัจจยัด้านผู้สง่สาร 2) ปัจจยัด้าน
สาร  3) ปัจจยัด้านส่ือหรือชอ่งทางการส่ือสาร และ 4) ปัจจยัด้านผู้ รับสาร สง่ผลตอ่ความต้องการการสนบัสนนุ
ด้านทศันคตใินการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก พบวา่ ปัจจยัด้านส่ือและชอ่งทางการส่ือสาร  
ปัจจยัด้านสาร ปัจจยัด้านผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท า
เกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในระดบัปานกลาง (R= .727)  โดยปัจจยัด้านผู้ รับสารมีผลมากท่ีสดุ   



 

มีความสอดคล้องกบัผลการศกึษาเพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อ 8 ท าให้สามารถตีความหมายได้เชน่เดียวกนัวา่การท่ี
เกษตรกรมีความรัก ความสนใจ ความรู้และประสบการณ์ในการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกมาบ้างแล้ว และการท่ีมีข้อมลูเก่ียวกบัการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกในระดบั
หนึง่แตย่งัไมม่ากพอ  จงึท าให้เกษตรกรจงึยงัมีความต้องการการสนบัสนนุด้านทศันคตใินการท าการเกษตรโดยไม่
ใช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกอยูก่่อนท่ีจะลงมือท าในพืน้ท่ีของตนเอง  ดงันัน้ จงึควรเร่งพฒันาเกษตรกรและให้
ความส าคญักบัการออกแบบสารท่ีสง่เสริมการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกให้มีความนา่สนใจ 
ชดัเจน เป็นรูปธรรม ผ่านส่ือท่ีหลากหลาย ตรงกบัพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือของผู้ รับสารเพ่ือการเข้าถึงผู้ รับสาร
ได้มากขึน้กวา่ท่ีเป็นอยู ่ เพ่ือให้เกษตรกรมีความเช่ือมัน่และยอมรับการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตร
ทางเลือกได้เร็วขึน้ 
  
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 
 จากการศกึษาท าให้สามารถสรุปได้วา่ปัจจยัด้านผู้ รับสาร หรือปัจจยัด้านเกษตรกรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี
อ านาจท านายการยอมรับการท าเกษตรทางเลือกทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้มีอ านาจท านายความต้องการ
การสนบัสนนุด้านความรู้ในการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก  ความต้องการการสนบัสนนุ
ด้านทศันคตใินการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก และ ความต้องการปัจจยัสนบัสนุนการท า
การเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ   ด้วยเหตนีุ ้ การขบัเคล่ือนความรู้การ
ท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกทัง้ในเชิงกว้างและเชิงลกึ เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้จริงแก่เกษตรกรท่ีสนใจ มีใจรักและตัง้ใจท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ในการท าเกษตรทางเลือก และการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรในท่ีสดุจงึเป็นสิ่งจ าเป็น  
 โดยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญาควรจดัให้มีโครงการขบัเคล่ือนการท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมี
หรือเกษตรทางเลือกไว้ในแผนชมุชนและ/หรือแผนพฒันาต าบล   ปรับความคิดของเกษตรกรสว่นใหญ่ในต าบลล า
พญาให้เห็นความส าคญัของการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือก โดยเร่ิมจากการท าเกษตร
ผสมผสานโดยเฉพาะการท านาผสมกบัการปลกูผกั หรือการปลกูพืชหมนุเวียนในระหวา่งรอการเก็บเก่ียวข้าวโดย
เน้นใช้ชีวภาพน าสารเคมี เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึน้ ไม่ใชก่ารผลิตเพ่ือขายอยา่งเดียว  
และมีการจดัตัง้กลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรทางเลือกต าบลล าพญา โดยเร่ิมจากเกษตรกรในต าบลล าพญาท่ีสนใจ
หรือเป็นเกษตรกรท่ีทดลองท าเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกด้วยการลด ละใช้สารเคมีอยูแ่ล้ว  และ
การประชาสมัพนัธ์หาแนวร่วมผู้ ท่ีสนใจท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกท่ีลด ละ เลิกใช้สารเคมี
อยูแ่ล้วเพ่ือเพิ่มสมาชิกของกลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรทางเลือกต าบลล าพญาให้ครอบคลมุทัง้ 9 หมูบ้่าน ในความ
รับผิดชอบของต าบลล าพญา ทัง้นีเ้พ่ือร่วมกนัวางแผนด าเนินงานท่ีส าคญั  5 ด้าน ดงันี ้  1) การวางแผนหลกัสตูร
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมีหรือเกษตรทางเลือกท่ีถกูต้องและครบทกุขัน้ตอนตัง้แตต้่น
จนจบ    2)  การวางแผนท าแปลงสาธิต เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจแก่เกษตรกรในการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้สารเคมี



 

หรือเกษตรทางเลือกท่ีลด ละ เลิกสารเคมี  3)  การบริหารจดัการกลุม่และกองทนุ   4) การวางแผนการตลาด และ
ระบบการรับรองคณุภาพโดยหนว่ยงานรัฐ เชน่ แผงขายตลาดน า้  และชอ่งทางการตลาดอ่ืนๆ  5) การวางแผน
ประชาสมัพนัธ์โครงการให้เป็นท่ีรับรู้ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้นีเ้พ่ือผลดีตอ่คณุภาพชีวิตของเกษตรกร  ผู้บริโภค  
และสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ีอดุมสมบรูณ์ในระยะยาว    
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