
 

บทคดัย่อ 
  งานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรรมการเปิดรบัและแสวงหาข่าวสาร  ความรู ้  ทศันคต ิ  และการยอมรบั
การท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมขีองเกษตรกรโดยท าการศกึษาในต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศกึษากระบวนการเปิดรบัและแสวงหาข่าวสารการท าการเกษตร
โดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม   2) 
ศกึษาความรู ้ ทศันคต ิ และการยอมรบัในการท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของ
เกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  และ 3)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
พฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารกบัทศันคตแิละการยอมรบัการท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารคเมหีรอืเกษตร
ทางเลอืกทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัและในอนาคต โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพดว้ยการสงัเกตการณ์ การ
สมัภาษณ์เชงิลกึ และการวจิยัเชงิปรมิาณดว้ยการวจิยัเชงิส ารวจโดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม ทัง้นี้
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพไดใ้ชก้ารหาความสอดคลอ้งของค าตอบทีไ่ดร้บัทัง้นี้เพื่อน ามาสรา้งและ
พฒันาแบบสอบถาม ส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณไดใ้ชส้ถติเิชงิพรรณนา และสถติกิารวเิคราะห์
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั   
  ผลการศกึษาทีส่ าคญัมดีงันี้ 1) กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรล าพญา ส่วนใหญ่ตดิตามขอ้มลูขา่วสาร
ดา้นการเกษตรทางเลอืกเป็นประจ า  โดยเนื้อหาทีไ่ดร้บัความสนใจมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การควบคุมศตัรพูชื
โดยชวีวธิ ี เช่น แมลง จลุนิทรยีโ์ดยสื่อทีไ่ดร้บัความสนใจเปิดรบัและแสวงหาขอ้มลูขา่วสารเพิม่เตมิเมือ่
สงสยั ไดแ้ก่ การชมรายการเกษตรทางวทิย ุ และโทรทศัน์  2) เกษตรกรต าบลล าพญามคีวามรูแ้ละมี
ทศันคตเิหน็ดว้ยต่อการท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืการท าเกษตรทางเลอืก   อยูใ่นเกณฑม์าก 
โดยเฉพาะความเหน็ทีว่่าเกษตรทางเลอืกท าใหเ้กษตรกรและผูบ้รโิภคปลอดภยั และสรา้งสภาพแวดลอ้ม
สมดุล และอุดมสมบูรณ์ หากแต่ยงัมคีวามยอมรบัต่อการท าการเกษตรทางเลอืก ทัง้ในปจัจบุนัและ
อนาคตในเกณฑป์านกลาง   และ 3) พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัทศันคตแิละการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ขณะที่
พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อด้านการเกษตรทางเลอืกเพยีงบางประเภท  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคติ
และการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั และในอนาคต  
ค ำส ำคญั:  พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่  เกษตรไมใ่ชส้ารเคม ี ทศันคต ิ การยอมรบัการท าเกษตรทางเลอืก   เกษตรกร 
และเกษตรทางเลอืก 
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Abstract 
 
  The paper entitled on  “Media exposure behavior and information seeking on  
knowledge, attitude, and adoption of non-chemical agriculture of  Lamphaya  farmers Amphoe 
Banglen Nakhon Pathom Province” aims to study 1) the process of media exposure and 
information seeking about non-chemical agriculture or alternative agriculture of Lamphaya 
farmers Amphoe Banglen Nakhon Pathom Province, 2). Lamphaya farmers’ knowledge, attitude 
and adoption of  non-chemical agriculture or alternative agriculture and 3) the relationship 
between   the process of media exposure and   their attitude, and adoption of non-chemical 
agriculture nowadays and in the future.    The data collecting techniques are comprised of both 
qualitative techniques; observation and in-depth interview, and quantitative technique; 
questionnaires survey.   The common themes analysis technique was brought to analyze the 
qualitative data  in order to construct and develop the questionnaire, while descriptive statistics 
and Pearson's Correlation Coefficient were used for analyze quantitative data derived.    
  The main results are as follows: 1) Almost of  Lamphaya farmers or respondents always 
follow on information about alternative agriculture.  The most interesting alternative agriculture 
content is biological control of insects and Microorganism while the most interesting medium for 
exposing and  seeking some more information when they are in doubt is radio and television 
program,  2) Lamphaya farmers or respondents have much knowledge and positive attitude on 
doing non-chemical agriculture or alternative agriculture, especially on  the item “alternative 
agriculture are safety for both farmers and consumers and create a balance and fertilized 
environment”,  but the adoption of alternative agriculture both at present and in the future are 
still at moderate levels, and 3) content exposure behavior about alternative agriculture has a 
positive relationship with attitude and adoption of alternative agriculture both at present and in 
the future, while some types of media exposure shows a statistically significant positive 
relationship with attitude and adoption of alternative agriculture both at present and in the 
future. 
Keywords media exposure,  non-chemical agriculture, attitude, adoption of alternative agriculture, agriculture, 
alternative agriculture 
 
 
 
 
 
 



 

บทน ำ 
การวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรบัและแสวงหาขา่วสาร  ความรู ้ ทศันคต ิและ การยอมรบัการท าการเกษตร

โดยไม่ใชส้ารเคมขีองเกษตรกรโดยท าการศกึษาในต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  มคีวามส าคญั 
เน่ืองจากผลการศกึษาทีผ่่านมาหลายเรื่องพบค าตอบทีส่อดคลอ้งกนัว่าเกษตรกรของไทยยงัไมใ่หค้วามส าคญักบัการท า
การเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมเีท่าทีค่วร ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีป่จัจบุนัประเทศไทยมกีารน าเขา้สารเคมจีากต่างประเทศ
เป็นสว่นใหญ่ และใชส้ารเคมใีนการท าการเกษตรอย่างมาก โดยไมม่กีารควบคมุก ากบัในดา้นการน ามาใชท้ีถู่กตอ้ง 
เหมาะสม ท าใหม้กีารใชอ้ย่างฟุม่เฟือย ไม่มปีระสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อการท าลายฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้มต่อสขุภาพของผูผ้ลติและผูบ้รโิภค (ตรีณ พงศม์ฆพฒัน์, 2549: 4-9)(1)   ท าใหม้าตรการควบคุมและลดการ
ใชส้ารเคมทีีค่วรน ามาใชม้ ี 5 ประการ ไดแ้ก ่ 1) มาตรการทางกฏหมาย  2) การใชแ้รงจงูใจในการปรบัการผลติสู่
ธรรมชาต ิ 3) การใหค้วามรู ้การอบรม การใชส้ารเคมอีย่างเหมาะสม  4) การสรา้งจติส านึกและใหค้วามรูแ้ก่ผูผ้ลติและ
ผูบ้รโิภค เพื่อใหต้ระหนกัถงึผลกระทบของสารเคมต่ีอสขุภาพและสิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ  และ 5) การใชภ้าษหีรอื
ค่าธรรมเนียม  อย่างไรกด็ ี มาตรการเหล่านี้อาจตอ้งเสรมิหรอืผสมผสานกนั เพราะมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มี
ประสทิธผิลเพยีงพอและตอ้งใชเ้วลา ไม่เหมอืนกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทีม่กีารก ากบัควบคมุและการใชบ้งัคบักฏหมาย
อย่างเคร่งครดั ประกอบกบัมปีระชาชนทีม่คีุณภาพทัง้ดา้นความรู ้ การรกัษาสทิธแิละมกีลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ขม้แขง็ (ตรีณ 
พงศม์ฆพฒัน์, 2549: 4-9) (2) 
  ส าหรบัต าบลล าพญา จงัหวดันครปฐม ซึง่มแีหล่งท่องเทีย่วตลาดน ้าล าพญาทีม่ชีื่อเสยีง  เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
ประชาชนสว่นใหญ่ท าการเกษตร และมแีผนยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาต าบลล าพญา ระหว่างปี พ.ศ. 2554-
2556  (3) ทีใ่หค้วามส าคญักบัการผลติและบรโิภคผกัปลอดสารพษิ  กพ็บขอ้มลูสภาพปญัหาการท าเกษตรดว้ยสารเคมี
ในพืน้ทีท่ีรุ่นแรงมากขึน้ สง่ผลต่อสขุภาพเกษตรกรและคนในชมุชน  ปญัหาหน้ีสนิ การไดผ้ลผลติลดน้อยลง รวมถงึ
ปญัหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้ม น ้า อากาศ และสตัวน์ ้า  สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบ ของ ณฐัพงศธ์ชั กุรตัน์และ
คณะ (2549) (4) ทีพ่บว่า เกษตรกรสว่นใหญ่ใชปุ๋้ยเคมใีนการท าการเกษตร และสว่นใหญ่จะใชปุ๋้ยเคมเีพยีงอย่างเดยีว 
มกีารใชปุ๋้ยทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัน้อยมาก ไม่มกีารปลกูพชืหมุนเวยีน พชืคลุมดนิ ไม่ใชปุ๋้ยพชืสด 
เป็นเพราะขาดความรู ้  การลอกเลยีนแบบ หรอืมคีวามเคยชนิกบัการท าการเกษตรแบบเดมิๆ และ ออระพนิ เกาะกิง่
และคณะ (2549) (5) ทีพ่บวา่ การผลติผกัของชาวบา้นในชมุชนรอบปา่ดงเคง็ เป็นการปลกูผกัโดยใชส้ารเคมกีารกสน
การเพ่มผลผลติใหไ้ดม้าก มคีวามสวยงาม ดงึดดูผูบ้รโิภค ป้องกนัและก าจดัศตัรพูชืและการใชส้ารเคมเีพื่อกระตุน้ให้
ผลผลติออกสูต่ลาดเรว็กว่าคนอื่น เพราะหากใครสามารถผลติพชืผกัออกสูต่ลาดไดก้่อนคนอื่นจะท าใหผ้ลผลตินัน้ราคา
สงูดว้ย ทัง้นี้ภาครฐัไดพ้ยายามปรบัพฤตกิรรมของชาวบา้นในการปลกูผกัปลอดสารเคมดีว้ยการจดัท าโครงการอบรม
ใหค้วามรูเ้ทคนิคการท าเกษตรอนิทรยีพ์รอ้มกบัสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการท ากจิกรรม โดยมหีน่วยงานองคก์รพฒันา
เอกชนสนบัสนุนกระบวนการอบรม ดงูาน จดัตัง้กลุม่เพื่อท าเกษตรอนิทรยี ์ พรอ้มกบัการตดิตามสนบัสนุนต่อเนื่อง มี
กองทุนหมุนเวยีนสนบัสนุน พรอ้มกนัน้ีกม็กีลุ่มชาวบา้นไดด้ าเนินการบางสว่นทีท่ า แต่สถานการณ์การปลกูผกัทีใ่ช้
สารเคมกีลบัไม่มแีนวโน้มจะลดลง 
 หากพจิารณาถงึต าบลล าพญาพบว่ามปีญัหาเช่นเดยีวกนั  แมว้่าผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลล าพญา
และแกนน าในพืน้ทีจ่ะใหค้วามส าคญักบัการสือ่สารใหเ้กษตรกรมคีวามรูแ้ละความตระหนกัในการลด ละ เลกิใชส้ารเคมี
ในการท าการเกษตรแลว้กต็าม แต่การขบัเคลื่อนใหเ้กษตรกรลด ละ เลกิใชส้ารเคมใีนการท าการเกษตรกย็งัไม่ประสบ
ผลส าเรจ็ อย่างไรกต็าม แกนน าต่างเหน็พอ้งว่าการสือ่สารทีต่่อเนื่องยงัคงเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการขบัเคลื่อนแนวคดิ
การท าเกษตรทีล่ด ละ เลกิใชส้ารเคมใีหป้ระสบความส าเรจ็ไดแ้ต่ควรเป็นการสือ่สารทีเ่กษตรกรและคนในชมุชนควร
รวมพลงัในการขบัเคลื่อนใหต่้อเนื่องและเป็นระบบ มกีารประเมนิความส าเรจ็และปญัหาการสือ่สาร สอดคลอ้งกบั 
กาญจนา แกว้เทพ, จ ารสั เสอืด ีและคณะ  พรทพิย ์เยน็จะบก และคณะ  และ กมลรฐั อนิทรทศัน์ และคณะ (2549) (6) 
ทีพ่บว่า การสือ่สารแบบมสีว่นร่วมสามารถน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในเชงิความคดิ ความรูส้กึและทกัษะต่างๆ ของ



 

สมาชกิ ท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการใชช้วีติและการท ากจิกรรมต่างๆร่วมกนัผูอ้ื่นมากขึน้  โดยในดา้นความคดิท าให้
เขา้ใจกบัปญัหชมุชน ตระหนกัถงึบทบาทของสือ่ในชมุชนและท าใหไ้ดแ้ลกเปลีย่นทศันะต่างๆร่วมกนั ในดา้นความรูส้กึ
ท าใหร้บัรูค้วามรูส้กึของผูอ้ื่น เกดิความรูส้กึผกูพนัต่อชุมชน รกัและหวงใจชมุชน ตลอดจนภาคภูมใิจในผลงานของ
ตนเอง ในดา้นทกัษะ การสือ่สารแบบมสีว่นร่วมท าใหไ้ดพ้ฒันาทกัษะการสือ่สารทัง้การคดิวเิคราะห ์ การตัง้ค าถามและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ การพฒันากระบวนการคดิและรบัฟงัความคดิเหน็ของกนัและกนั การตระหนกัถงึสภาพปญัหา
ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างรอบคอบและรอบดา้นขึน้ สว่นระดบักลุ่มบุคคลท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารต่างๆ การ
กระชบัสมัพนัธภาพ ความภาคภูมใิจร่วมกนั ความรูส้กึเป็นเจา้ของสือ่ร่วมกนัและการพฒันาเครอืขา่ยคนท างานท าให้
เกดิความร่วมมอืในการด าเนินงานในระยะยาว  สว่นระดบัชุมชน ท าใหเ้กดิการเปิดพืน้ทีใ่นการน าเสนอเรื่องราว
เกีย่วกบัชมุชน สามารถพฒันาระบบสือ่ทีต่อบสนองความตอ้งการของชมุชนไดด้ขีึน้ และการก าหนดทศิทางเชงิ
นโยบายเกีย่วกบัชุมชน ได ้(ปารชิาต ิสถาปิตานนท,์ 2549)  (7) 
 จากสภาพการณ์ทีก่ารสง่เสรมิใหเ้กษตรกรต าบลล าพญา ลด ละเลกิใชส้ารเคมใีนการท าการเกษตรในพืน้ที่
ต าบลล าพญายงัไม่ประสบผลส าเรจ็ เน่ืองจากเป็นการสือ่สารจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล แกนน าและหน่วยงานรฐั  
มากกว่าการสือ่สารแบบมสีว่นรว่มโดยปราศจากความรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมการสือ่สารของเกษตรกรเพื่อน ามาใช้
ประกอบการวางแผนการสือ่สารทีด่ ี  ผูว้จิยัจงึเหน็ความจ าเป็นในการศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการเปิดรบัและแสวงหา
ขา่วสาร  ความรู ้  ทศันคต ิ  และการยอมรบัการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมขีองเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอ     
บางเลน จงัหวดันครปฐม”  ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาเรื่อง แผนกลยุทธก์ารสือ่สารแบบมสีว่นร่วมเพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู ้ ทศันคตแิละการยอมรบัแนวคดิการท าเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมขีองเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม จงึเป็นสิง่จ าเป็น ทัง้นี้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษากระบวนการเปิดรบัและแสวงหาขา่วสารการท า
การเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม   2) 
ศกึษาความรู ้ ทศันคต ิ และการยอมรบัการท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของเกษตรกรต าบล       
ล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  และ 3)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสาร กบั 
ทศันคต ิ และการยอมรบัการท าเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนัและในอนาคต  ผล
การศกึษาจะเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ต่อการจดัท าแผนกลยุทธก์ารสือ่สารแบบมสีว่นรว่มเพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ ทศันคตแิละ
การยอมรบัแนวคดิการท าเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมขีองเกษตรกรต าบลล าพญา อนัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยั
ต่อไป   
 
วตัถปุระสงคก์ำรศึกษำ   

1. ศกึษากระบวนการเปิดรบัและแสวงหาขา่วสารการท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของ
เกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม    

2. ศกึษาความรู ้ทศันคต ิและการยอมรบัการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของ 
เกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  และ  

3.  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสาร กบั ทศันคต ิและการยอมรบัการท าเกษตรโดย 
ไม่ใชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนัและในอนาคต 
  
 
 
 
 
 



 

นิยำมศพัท ์
 1. เกษตรทางเลอืก หมายถงึ การท าการเกษตรรปูแบบหนึ่ง ทีไ่ม่ใช่เกษตรเคมดีงัทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจบุนั แต่
เป็นการท าการเกษตรทีเ่น้นการใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยคอก และวสัดุคลุมดนิ การผสมผสานการปลกูพชืและสตัว ์ ลดการไถ
พรวนและงดเวน้หรอืลด  ละการใชส้ารเคมสีงัเคราะห ์ และสารเคมกี าจดัศตัรพูชืใหน้้อยลงจนถงึขัน้ไมใ่ชเ้ลย  
การเกษตรทางเลอืก จงึเป็นวธิกีารท าการเกษตรทีค่ านึงถงึรกัษาสมดุลธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ใชว้ธิกีารเกษตร
ธรรมชาตแิทนการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์พืน้ทีน่ัน้ไดย้าวนาน   
 2. พฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสาร หมายถงึ กระบวนการทีเ่กษตรกรเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการท า 
การเกษตรทางเลอืก หรอืการท าเกษตรทีล่ด ละ เลกิใชส้ารเคมจีากสือ่หรอืช่องทางการสือ่สารทัง้ภาครฐั เอกชนและ
สือ่มวลชน ประกอบดว้ย สือ่บุคคล สือ่มวลชน สือ่ประเพณี  สือ่กจิกรรมและสือ่เฉพาะกจิเพื่อการประชาสมัพนัธต่์างๆ  

3. การแสวงหาขา่วสาร หมายถงึ กระบวนการทีเ่กษตรกรใชค้วามพยายามในการคน้หา เลอืกใช ้และ 
เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารจากแหล่งสารหรอืสือ่ต่างๆ ทีน่ าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัการท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคม ี ดว้ย
ตนเองเพิม่เตมิจากการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากหน่วยงานภาครฐั เอกชน กลุ่มเกษตรและองคก์รชุมชน  

4. แหล่งสาร หมายถงึ บุคคล ไดแ้ก่ เกษตรจงัหวดั เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล เจา้หน้าทีส่ง่เสรมิ 
การเกษตร เจา้หน้าทีศ่นูยเ์รยีนรูชุ้มชน/ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยดีา้นการเกษตร เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
แกนน าชมุชน  ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ปราชญช์าวบา้น ปราชญก์ารเกษตร เพื่อนเกษตรกร คนในครอบครวั หรอืองคก์ร
ภาครฐั เอกชน และองคก์รชุมชน ทีท่ าหน้าทีใ่นการสือ่สารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการท าการเกษตรทางเลอืกไปสู่
เกษตรกรต าบลล าพญา  

5. ช่องทางการสือ่สาร หมายถงึ สือ่ เครื่องมอื กจิกรรมทีน่ าเสนอขอ้มลูขา่วสารการท าการเกษตร 
ทางเลอืกหรอืการท าเกษตรทีเ่น้นลด ละ เลกิใชส้ารเคมไีปสูเ่กษตรกรต าบลล าพญา ประกอบดว้ยช่องทางการสือ่สารทัง้
ภาครฐั เอกชนและสือ่มวลชน ประกอบดว้ย สือ่บุคคล สือ่มวลชน สือ่ประเพณี  สือ่กจิกรรมและสือ่เฉพาะกจิเพื่อการ
ประชาสมัพนัธต่์างๆ อาท ิ แผน่พบัประชาสมัพนัธ ์ โปสเตอร ์ ป้ายประชาสมัพนัธ ์  การจดัโครงการรณรงค/์กจิกรรม
พเิศษ  สือ่ชุมชน เช่น หอกระจายขา่ว วทิยชุุมชน  การจดัเวทชีาวบา้น การศกึษาดงูานในพืน้ทีอ่ื่น การท าแปลงสาธติ 
การสาธติ/การอบรมการท าเกษตรทางเลอืก   การจดันิทรรศการ  ศนูยเ์รยีนรูชุ้มชน/ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยดีา้น
การเกษตร รวมถงึ สือ่ใหม่ เช่น อนิเตอรเ์น็ตต าบล เป็นตน้ 

6. ความรูเ้กีย่วกบัการท าการเกษตรทางเลอืก หมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ วธิกีาร  
แนวทางการปฏบิตั ิ และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าการเกษตรทางเลอืก หรอืการท าเกษตรทีมุ่่งลด ละ เลกิสารเคมทีี่
ถูกตอ้ง เช่น ความหมาย หลกัการและวธิกีารท าการเกษตรทางเลอืก แนวทางการท าการเกษตรทางเลอืก และ 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาการท าการเกษตรทางเลอืก  

7. เกษตรกร หมายถงึ ผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมในพืน้ทีต่ าบลล าพญา และมรีายไดส้ว่นใหญ่จาก 
การท านา ท าสวนผกั ซึง่ในงานวจิยัไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรทีท่ านา และ  กลุ่มเกษตรกรทีป่ลกูผกั 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่จี านวนผลผลติและพืน้ทีเ่พาะปลกูมากในพืน้ทีต่ าบลล าพญา  

8. ทศันคตต่ิอการท าการเกษตรทางเลอืก หมายถงึ การรบัรู ้การประเมนิคุณค่าไดแ้ก่ ความชอบ ไม่ 
ชอบ  ความสนใจ ความเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ทีม่ต่ีอหลกัการ วธิกีาร     แนวทางการปฏบิตั ิและประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก
การท าการเกษตรทางเลอืก 

9. การยอมรบั หมายถงึ การทีเ่กษตรกรต าบลล าพญาน าเอาหลกัการ วธิกีาร และแนวทางการท า 
การเกษตรทางเลอืกหรอืการท าเกษตรทีเ่น้นลด ละ เลกิใชส้ารเคม ี ดว้ยวธิกีารต่างๆ มาปฏบิตัใินการท าการเกษตรใน
พืน้ทีข่องตนเอง  
 
 



 

กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
 

 
 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั  
 การศกึษาวจิยัเรื่องนี้มสีมมตฐิานการวจิยัทัง้สิน้ 6  ขอ้ ดงันี้ 
 สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 1 พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการท าเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอ
การท าการเกษตรทางเลอืก  

    สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 2  พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่การเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอการท า
การเกษตรทางเลอืก 

     สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 3 พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบั
การท าการเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั  

    สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 4 พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบั
การท าการเกษตรทางเลอืกในอนาคต  
       สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 5 พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่การเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการท า
การเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  

    สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 6 พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่การเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการท า
การเกษตรทางเลอืกในอนาคต  

 

พฤติกรรมกำรเปิดรบัและ
แสวงหำข่ำวสำรกำรเกษตร

ทำงเลือก 
 

-พฤติกรรมกำรเปิดรบัเน้ือหำ 
-พฤติกรรมกำรเปิดรบัส่ือ 

ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรท ำกำรเกษตรโดยใช้สำรเคมี 
 
ควำมรูเ้ก่ียวกบัอนัตรำยท่ีไดร้บั 

ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรท ำกำรเกษตรโดยไมใ่ช้สำรเคมี 
 
ควำมรูเ้ก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดร้บั 

ทศันคติต่อแนวคิดกำรท ำกำรเกษตรโดยไม่ใช้สำรเคมี 

 

กำรยอมรบัแนวคิดกำรท ำกำรเกษตรโดยไม่ใช้สำรเคมี 

  



 

ระเบียบวิธีกำรวิจยั 
  วธิกีารวจิยัเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค าตอบตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีต่ัง้ไวท้ัง้ 2 ขอ้ ไดใ้ชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพและ
เชงิปรมิาณควบคู่กนั  โดยการวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การสงัเกตการณ์ และ 2) การสมัภาษณ์แบบกึ่ง
มาตรฐาน (semi-standarded interview protocols) ส าหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ   ส่วนการวจิยัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การ
วจิยัเชงิส ารวจโดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม   

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการเปิดรบัสาร การแสวงหาขา่วสารของเกษตรกร  และตวัแปรตาม ไดแ้ก่  1)  
ความรูเ้กีย่วกบัการท าการเกษตรโดยใชส้ารเคมแีละการท าเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืก   
ประกอบดว้ยตวัแปรย่อยไดแ้ก ่ความรูเ้กีย่วกบัอนัตรายทีไ่ดร้บัจากการท าเกษตรโดยใชส้ารเคม ี  ความรูเ้กีย่วกบัการ
ท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคม ีหรอืเกษตรทางเลอืก ความรูเ้กีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าการเกษตรโดยไมใ่ช้
สารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืก   2) ทศันคตต่ิอการท าการเกษตรทางเลอืกของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกร  และ 3) การ
ยอมรบัการท าเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรต าบลล าพญา   
  กำรวิจยัเชิงคณุภำพ  ดว้ยการสงัเกตการณ์ และการสมัภาษณ์แบบกึง่มาตรฐาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึ
เกีย่วกบักระบวนการเปิดรบัและแสวงหาขา่วสารการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคม ี ความรู ้ทศันคต ิ การยอมรบั และ 
ความต้องการการสนับสนุนในการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมีหรอืเกษตรทางเลอืก ของเกษตรกรต าบลล าพญา   
โดยมรีายละเอยีดของประชากร กลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอื  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้  
  1. กำรสงัเกตกำรณ์ 9 ครัง้ ในพื้นที่ทัง้ 9 หมู่บ้านของต าบลล าพญาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลล าพญา  ได้ใช้วิธกีารเลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย  
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ตวัแทนเกษตรกร  ตวัแทนผู้ผลติและตวัแทนจ าหน่ายสารชวีภาพ  และตวัแทนเกษตร
ต าบลล าพญา  โดยเครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ แบบสงัเกตการณ์และแบบบนัทกึการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ  ทัง้นี้วธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผู้วจิยัเป็นผูต้ิดต่อสารวตัรก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรอืตวัแทนผูใ้หญ่บา้น และนัดหมายวนั เวลา และ
สถานทีใ่นการลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์พืน้ทีท่ ัง้ 9 หมู่บา้น  ด าเนินการสงัเกตการณ์และการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกบั
กลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งในพืน้ทีท่ ัง้ 3 กลุ่ม   จดบนัทกึการสงัเกตการณ์ และขออนุญาตในถ่ายภาพนิ่ง การบนัทกึเทปเสยีงและ/
หรอืภาพเคลื่อนไหวในขณะพดูคุยแบบไม่เป็นทางการ  สว่นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดใ้ชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหาแบบหาความ
สอดคลอ้งของเนื้อหาหลกัทีต่รงกนั (common themes analysis)   ทัง้นี้เพื่อน ามาสรา้งและพฒันาแบบสมัภาษณ์แบบ
กึง่โครงสรา้งส าหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสรา้งแบบสอบถามส าหรบัการวจิยัเชงิส ารวจและการสรุปผลในล าดบั
ต่อไป   
  2. กำรสมัภำษณ์เชิงลึก ผูใ้ห้ข้อมูล 31 คน   ไดใ้ชก้ารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ประกอบดว้ย  1) ตวัแทนกลุ่มบุคลากรภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  13 คน  2) ชุมชนต าบลล าพญา 9 คน ประกอบดว้ย ตวัแทน
แกนน ากลุ่มเกษตรกรทีท่ าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคม ีเกษตรกรทีท่ าการเกษตรโดยใชแ้ละไม่ใชส้ารเคม ีอาสาสมคัร
สาธารณสขุหมู่บา้น ตว้แทนชุมชน/ผูบ้รโิภค   และ 3)  ตวัแทนภาคทีีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกพืน้ที ่9 คนประกอบดว้ย 
นักวิชาการด้านการเกษตร  นักวิชาการสาธารณสุข  ผู้จ าหน่ายสารชีวภาพในพื้นที่ และเกษตรกรที่ท าการเกษตร
ทางเลอืก   โดยเครื่องมอืทีใ่ช้ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง   ทัง้นี้วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผู้วจิยัเป็นผู้
ตดิต่อและนัดหมายวนั เวลา และสถานทีใ่นการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทัง้  31 ท่าน  ด าเนินการสมัภาษณ์ และขอ
อนุญาตในถ่ายภาพนิ่ง การบนัทกึเทปเสยีงและ/หรอืภาพเคลื่อนไหวในขณะด าเนินการสมัภาษณ์  ถอดเทปสมัภาษณ์ 
สว่นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดใ้ชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหาแบบหาความสอดคลอ้งของเนื้อหาหลกัทีต่รงกนั (common themes 
analysis)   ทัง้นี้เพื่อน ามาสรา้งและพฒันาแบบสอบถามส าหรบัการวจิยัเชงิส ารวจและการสรุปผลในล าดบัต่อไป   

  กำรวิจยัเชิงปริมำณ  ไดใ้ชก้ารวจิยัเชงิส ารวจโดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากตวัอย่างเกษตรกร 
ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  ที่อาศยัอยู่ในหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตความรับผดิชอบของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลล าพญา ประกอบดว้ย หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 และ หมู่  11    



 

โดยผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์ทัง้ 9 หมู่บา้น และการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึผู้ใหข้อ้มูลหลกัทัง้ 31 ท่าน ดงักล่าว มาสรา้งเป็นแบบสอบถามส าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มูลความคดิเหน็จากกลุ่ม
ตวัอย่างเกษตรกรต าบลล าพญา ทัง้ 9 หมู่บา้นขา้งตน้   ซึง่ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเป็นเกษตรกร
ทีพ่กัอาศยัอยู่ในพืน้ทีท่ ัง้ 9 หมู่บา้น ทีย่นิดตีอบแบบสอบถาม   โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5  ดงันี้ ส่วน   1) ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  2)  พฤตกิรรมการเปิดรบัและแสวงหาข่าวสารเกีย่วกบัการท าเกษตรโดยไม่ใช้
สารเคม ี( เกษตรทางเลอืก ) ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามปลายปิดแบบใหเ้ลอืกตอบ  8 ขอ้ ขอ้ค าถามปลายเปิด 2 ขอ้ และ
ขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 23 ขอ้  แบ่งเป็น ความสนใจในประเภทของเนื้อหาดา้นการเกษตรทางเลอืก 8 
ขอ้ และ สื่อหรอืวธิกีารที่ท่านมกัใช้ในการติดตามข่าวสารใหม่ๆ เกีย่วกบัการเกษตรทางเลอืก  15 ขอ้  3) ความรู้
เกีย่วกบัการท าเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืก 25  ขอ้  4) ทศันคตต่ิอการท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมี
หรอื เกษตรทางเลอืก   11   ขอ้   และ   5)การยอมรบัการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืก   28 
ขอ้  ประกอบด้วยขอ้ค าถามแบบปลายปิดแบบใหเ้ลอืกตอบและขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (rating scale 
questions) 
    ทัง้นี้ในการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม  ผูว้จิยัขอความอนุเคราะหผ์ูใ้หญ่บา้นหรอืสมาชกิองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ทัง้ 9 หมูบ่า้น ในการกระจายแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากเกษตรกรในหมู่บา้นทีส่มคัรใจ
และเตม็ใจในการตอบแบบสอบถามกลบัคนืใหก้บัผูว้จิยั  ไดแ้บบสอบถามทีส่มบรูณ์กลบัคนืมาทัง้สิน้  327  ชุด จาก
จ านวนแบบสอบถามทัง้สิน้ 450  ชุด คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 74  ของแบบสอบถามทัง้หมด  ทัง้นี้การวเิคราะหข์อ้มลู
ความคดิเหน็ทัง้ 3 สว่น ไดใ้ชส้ถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก่ ความถี ่  รอ้ยละ  และค่าเฉลีย่  และสถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ สถติิ
การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s Product Moment correlation coefficient)  
 
ผลกำรวิเครำะห ์ 

           ในการน าเสนอผลการวจิยั จะเรยีงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทัง้  3  ขอ้ตามล าดบั  
   ผลกำรวิจยัตำมวตัถปุระสงคข์้อ 1  :  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัและแสวงหาขา่วสารการท า
การเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม   
  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ   ในทีน่ี้ไดแ้บ่งเป็น 2 สว่น คอื 1) ขอ้คน้พบเชงิคุณภาพ และ 2) ขอ้คน้พบเชงิ
ปรมิาณ ดงัจะไดน้ าเสนอตามล าดบั  
  ข้อค้นพบเชิงคณุภำพ  จากการลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์ การพดูคุยกบัเกษตรกรในพืน้ทีแ่ละการสมัภาษณ์
เชงิลกึผูใ้หข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรสว่นใหญ่ทีท่ าการเกษตรดว้ยสารเคมแีละไม่ใชส้ารเคมหีรอื
เกษตรทางเลอืกในต าบลล าพญา มพีฤตกิรรมการเปิดรบัและแสวงหาขา่วสารการท าเกษตรทางเลอืกจากสือ่หลกัๆ  8 
ประเภท ดงันี ้

1. สือ่บุคคล ไดแ้ก่ ผูข้ายรา้นจ าหน่ายยา ตวัแทนขายสารเคมแีละสารชวีภาพของบรษิทัขายตรง  และ 
เพื่อนเกษตรกรทีม่กีารทดลองใชปุ๋้ย สารเคม ี และสารชวีภาพมาแลว้ เพื่อใหรู้ว้่ายีห่อ้ใดทีใ่ชด้ ีและไปซือ้ตาม 

2. การเปิดรบัสือ่จากวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ทีม่รีายการดา้นการเกษตรโดยตรง  
3. การซือ้หนงัสอืในกรณีทีส่นใจจรงิๆ โดยเฉพาะในกลุ่มทีส่นใจและตอ้งการรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการท า 

การเกษตรดว้ยชวีภาพ 
4. การอ่านเอกสาร คู่มอื แผ่นพบัทีไ่ดร้บัแจกในเวลาทีไ่ปอบรม หรอืประชุม 
5. การอ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซองเพื่อศกึษาสตูรตวัยา และวธิกีารใชด้ว้ยตนเอง 
6. การเขา้ร่วมอบรม ประชุม และศกึษาดงูานนิทรรศการต่างๆ ทีห่น่วยงานภาครฐั เอกชนจดัขึน้ 

 
 



 

7. การเขา้ร่วมประชมุและฟงัขอ้มลูทีจ่ดัโดยเกษตรต าบล และผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมูบ่า้น ทีม่าพดูคุย 
แลกเปลีย่นปญัหาการท าการเกษตรในพืน้ทีท่ีเ่ป็นปญัหาปจัจบุนั และสามารถแกป้ญัหาดว้ยสารชวีภาพไดส้ าเรจ็ เช่น 
ขา้วดดี เพลีย้ หนอนมว้นใบ หนอนกอในนาขา้ว  ดว้งส าหรบัมนัเทศ  และ 

8. การสงัเกตดจูากแปลงผกั แปลงนา แปลงพชืไร่ เมื่อเหน็ว่ามผีลผลติทีด่ ีจงึจะถามจากเจา้ของแปลงว่า 
ใชส้ารชวีภาพใด 
    
  ข้อค้นพบเชิงปริมำณ 
 จากการรวบรวมขอ้มลูความคดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรล าพญา จ านวน 327 คน ดว้ย
แบบสอบถาม สามารถอธบิายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้สว่นใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 57.8)   อายุ
มากกว่า 40 ปีขึน้ไป  (รอ้ยละ 78)   ตามดว้ยกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี(รอ้ยละ 14.7)  โดยสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบั
ประถมศกึษา 1-6 (รอ้ยละ 75.2)  รองลงมามกีารศกึษาระดบั มธัยมศกึษาตอนตน้/ปวช.หรอืเทยีบเท่า  (รอ้ยละ 45)   
      พฤติกรรมกำรเปิดรบัและแสวงหำข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรเกษตรโดยไม่ใช้สำรเคมีหรอืเกษตร
ทำงเลือก   
                ในการน าเสนอศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัและแสวงหาขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเกษตรทางเลอืกของ
กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรล าพญา จ านวน  327  คน ดว้ยแบบสอบถาม สามารถอธบิายขอ้มลู โดยแบ่งเป็น  1) พฤตกิรรม
การตดิตามขอ้มลูขา่วสารดา้นการเกษตรทางเลอืก 2) ความสนใจในการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการท าการเกษตร
ทางเลอืก    3) ความสนใจในการเปิดรบัสือ่และวธิกีารตดิตามขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเกษตรทางเลอืก  และ 4) 
ประเภทของสือ่ทีม่กัใชใ้นการแสวงหาขอ้มูลขา่วสารเพิม่เตมิ  ตามล าดบั 
 1. พฤติกรรมกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตรทำงเลือก พบว่า กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรล า
พญา สว่นใหญ่ตดิตามขอ้มลูขา่วสารดา้นการเกษตรทางเลอืกเป็นประจ า  (รอ้ยละ 78.9) โดยใชเ้วลาในการเปิดรบั
ขอ้มลูขา่วสารดา้นการเกษตรทางเลอืกประมาณ 10 นาทเีศษ โดย สว่นใหญ่ตดิตามขอ้มลูขา่วสารดา้นการเกษตรและ
เกษตรทางเลอืก  1-2 ครัง้  ต่อสปัดาห ์   (รอ้ยละ 39.4)  รองลงตดิตามขา่วสารทุกวนั (รอ้ยละ 21.1)    ตามดว้ย 
ตดิตามขา่วสาร 5-6 ครัง้ต่อสปัดาห ์(รอ้ยละ 12.8)  ทัง้นี้สว่นใหญ่รูจ้กัเกษตรอนิทรยี ์ (192 คน)  มากทีส่ดุ  รองลงเป็น
เกษตรผสมผสาน ( 159 คน)    ตามดว้ย เกษตรทฤษฎใีหม ่( 138 คน)  สว่นประเภททีรู่จ้กัน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก ่วนเกษตร 
(6 คน)    
 2. ควำมสนใจในกำรเปิดรบัข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรท ำเกษตรทำงเลือก พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
เกษตรกรต าบลล าพญา ประเมนิระดบัความสนใจในการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารการท าการเกษตรทางเลอืกแต่ละดา้น     
ทัง้ 8  ขอ้  ในภาพรวมอยู่ในเกณฑป์านกลาง     (  = 3.27)  ทัง้นี้เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ประเมนิระดบัความสนใจต่อเนื้อหาการท าการเกษตรทางเลอืกอยู่ในเกณฑป์านกลางทุกขอ้    โดยเน้ือหาทีไ่ดร้บัความ
สนใจจากกลุ่มตวัอย่างมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี เช่น แมลง จุลนิทรยี(์ = 3.48 ) 
รองลงมา คอื ค าแนะน าและการแกป้ญัหาของเกษตรทางเลอืก ( = 3.46 ) และ  ขัน้ตอนท าการเกษตรทางเลอืก  
( =3.35)   สว่นเนื้อหาทีไ่ดร้บัความสนใจน้อยทีส่ดุ คอื หน่วยงานสนบัสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก ( =   2.92)   
       3.  ควำมสนใจในกำรเปิดรบัส่ือและวิธีกำรติดตำมขอ้มลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรเกษตรทำงเลือก   
พบว่า กลุ่มตวัอย่างเกษตรกร 327 คน ประเมนิระดบัความสนใจใน สือ่และวธิกีารตดิตามขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั
การเกษตรทางเลอืกทัง้ 15  ขอ้  ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑน้์อย        (  = 2.70)  โดยสือ่หรอืวธิกีารทีไ่ดร้บัความสนใจ
จากกลุ่มตวัอย่างมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การชมรายการเกษตรทางวทิยุ และโทรทศัน์  ( = 3.56) รองลงมา คอื การ
อ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซอง ( = 3.48) และ  การพดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกร  ( =3.45)   สว่นเนื้อหาทีไ่ดร้บั
ความสนใจน้อยทีส่ดุ คอื  การโทรศพัทไ์ปสอบถามขอ้มลูกบัหน่วยงานรฐั เช่น พฒันาทีด่นิ ( =   2.05)   



 

                    4.  ประเภทของส่ือท่ีมกัใช้ในกำรแสวงหำขอ้มลูข่ำวสำรเพ่ิมเติม  พบว่า  ประเภทของสือ่ทีก่ลุ่ม
ตวัอย่างเกษตรกรล าพญา 327 คน มกัใชใ้นการแสวงหาขอ้มลูขา่วสารเพิม่เตมิเมื่อเกดิความสงสยัมาก 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ โทรทศัน์  ( = 3.56) รองลงมา คอื เกษตรต าบล (45 คน) และ  การซือ้หนงัสอืดา้นการเกษตร  (30 คน)   สว่น
สือ่ทีก่ลุ่มตวัอย่างใชใ้นการแสวงหาขอ้มลูขา่วสารเพิม่เตมิน้อยทีส่ดุเมื่อเกดิความสงสยั คอื รา้นขายยาและตวัแทนขาย 
(6 คน)  
 
       ผลกำรวิจยัตำมวตัถปุระสงคข์้อ 2  : เพื่อศกึษาความรู ้ทศันคต ิ  และการยอมรบัการท าการเกษตรโดย
ไม่ใชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม   

  ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อตอบค าถามตามวตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ 2 ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่    1)  ความรูเ้กีย่วกบัการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมแีละการท าเกษตรทางเลอืก   2) ทศันคตต่ิอการท า
การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืก และ  3) การยอมรบัการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมหีรอืเกษตร
ทางเลอืกของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรต าบลล าพญา  ดงัรายละเอยีดตามล าดบั 
    1. ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรท ำกำรเกษตรโดยใช้สำรเคมีและไม่ใช้สำรเคมีหรอืเกษตรทำงเลือกของกลุม่
ตวัอยำ่งเกษตรกรต ำบลล ำพญำ   อธบิายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรต าบลล าพญามคีวามรูเ้กีย่วกบัการท า
การเกษตรโดยใช้สำรเคมีและไม่ใช้สำรเคมีหรอืเกษตรทำงเลือก   ในภาพรวมทัง้ 25 ขอ้ อยู่ในระดบัด ี  

( =19.22 หรอืคะแนนดบิ 18-19 คะแนนจากทัง้หมด 25 คะแนน)  ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้
และอนัตรายทีไ่ดร้บัจากการท าเกษตรโดยใชส้ารเคม ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าการเกษตร
โดยใชเ้คมอียู่ในเกณฑด์ ี ( =4.16) หากแต่มคีวามรูเ้กีย่วกบัอนัตรายทีไ่ดร้บัจากสารเคมปีานกลาง ( =3.45) สว่น
ดา้น ความรูแ้ละประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าการเกษตรทางเลอืก พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท า
การเกษตรทางเลอืกอยู่ในเกณฑด์ ี  ( =7.10) และ ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าการเกษตรทางเลอืกอยู่ในเกณฑด์ ี

( =4.46)     เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีก่ลุ่มตวัอย่างตอบถูกมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  เกษตรทางเลอืก มี
วธิกีารทีแ่ตกต่างกนั เช่น เกษตรทฤษฎใีหม่ การเกษตรผสมผสาน เกษตรอนิทรยี ์เกษตรธรรมชาต ิเกษตรยัง่ยนื ฯลฯ    
และ การใชส้ารเคมกีารเกษตรเป็นอนัตรายต่อมนุษยท์ัง้แบบฉบัพลนัและในระยะยาว (243 คน คดิเป็น 74.3)  ตามดว้ย 
เกษตรทฤษฎใีหม ่มกีารแบ่งพืน้ทีก่ารเกษตรออกเป็นสว่นๆ ไดแ้ก่ใหม้แีหล่งน ้าในไร่นา  ใหม้พีืน้ทีท่ านาปลกูขา้ว ให้มี
พืน้ทีเ่พื่อการเพราะปลกูพชืไร ่พชืผกั ไมผ้ล พชืสมุนไพร อย่างละ 10% ของพืน้ที ่  ใหม้พีืน้ทีอ่ยู่อาศยั เลีย้งสตัว ์และ
โรงเรอืนอื่นๆ 50% ของพืน้ที ่(237 คน คดิเป็น 72.5)  สว่นขอ้ทีก่ลุ่มตวัอย่างตอบถูกน้อยทีส่ดุ ม ี2 ขอ้ ไดแ้ก ่การท า
การเกษตรทางเลอืกเหมาะสมกบัเกษตรกรรายย่อย เน้นการผลติเพื่อความพอเพยีง ตามก าลง้ความสามารถ เหลอืแลว้
ขาย มากกว่าเพื่อการคา้โดยตรง  และ ยาก าจดัศตัรพูชืมกัท าใหเ้กดิพษิเฉียบพลนั เช่น คลื่นไส ้อาเจยีน มากกว่าพษิ
เรือ้รงั  (30 คน คดิเป็น 9.2)    
 2. ทศันคติต่อกำรท ำกำรเกษตรโดยไม่ใช้สำรเคมีหรอืเกษตรทำงเลือกของกลุม่ตวัอย่ำงเกษตรกร
ต ำบลล ำพญำ อธบิายไดว้่า กลุม่ตวัอย่างประเมนิระดบัความเหน็ดว้ยต่อการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมหีรอื

เกษตรทางเลอืก ทัง้    11  ขอ้  ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑม์าก     (  = 3.57 ) ทัง้นี้เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเหน็ดว้ยต่อการท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารคเมหีรอืเกษตรทางเลอืกอยู่ในเกณฑม์ากเป็นสว่นใหญ่ ( 8 ขอ้จาก 
11 ขอ้)  ประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยมาก 3 อนัดบัแรก คอื เกษตรทางเลอืกท าใหเ้กษตรกรและผูบ้รโิภคปลอดภยั 
และสรา้งสภาพแวดลอ้มสมดุล และอุดมสมบรูณ์ ( = 3.95  )  ตามดว้ยเกษตรทางเลอืกเป็นแนวคดิใหม่ควรใหค้วามรู้
แก่เกษตรกรอย่างจรงิจงั    ( = 3.93)  และ  เกษตรทางเลอืกท าใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย มฐีานะความเป็นอยู่
ดขี ึน้  ( =3.83)   สว่นประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ คอื  เกษตรทางเลอืกเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้  ( = 
2.90)   



 

 3. กำรยอมรบักำรท ำเกษตรโดยไม่ใช้สำรเคมีหรอืเกษตรทำงเลือกของกลุม่ตวัอยำ่งเกษตรกร 
ต ำบลล ำพญำ   อธบิายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างประเมนิระดบัความยอมรบัต่อการท าการเกษตรทางเลอืก ทัง้ในปจัจุบนัและ

อนาคตทัง้ 28     ขอ้  ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑป์านกลาง    (  = 2.98) โดยมคีะแนนเฉลีย่ การยอมรบัแนวทาง
การเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัในภาพรวมอยู่ในเกณฑป์านกลาง (  = 2.68)    และมคีะแนนเฉลีย่การ
ยอมรบัแนวทางการท าการเกษตรทางเลอืกในอนาคตอยู่ในเกณฑป์านกลาง (  = 3.26)  ทัง้นี้เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอยา่งประเมนิระดบัความยอมรบัต่อแนวทางการเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัสงู 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ฉนัมกีารพกัดนิก่อนท าการเกษตรครัง้ใหม่    ( = 3.34)  ตามดว้ย  ฉนัมกัลดตน้ทุนการผลติในการ
ท าการเกษตรอยู่เสมอ เช่น การใชแ้รงงานในครอบครวัแทนการจา้ง การซ่อมหรอืประดษิฐอ์ุปกรณ์การเกษตรเอง การ
ท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชวีภาพไวใ้ชเ้อง ฯลฯ ( = 3.12)  และ ฉนัมกัปรบัสภาพดนิใหอุ้ดมสมบรูณ์ดว้ยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ขีห้ม ู
ขีว้วั ขีไ้ก่   ปุ๋ยพชืสด และปุ๋ยชวีภาพ ( = 3.36)   สว่นประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ คอื ฉนัปลกูพชื และ
เลีย้งสตัวห์ลายชนิดทีเ่กือ้กลูซึง่กนัและกนั ในช่วงเวลา และพืน้ทีเ่ดยีวกนั  เช่น การเลีย้งปลาในนาขา้ว ปลายจะกนิ
สาหร่ายในนาขา้ว และถ่ายมลูเป็นปุ๋ยใหแ้ก่นาขา้ว  ( = 2.09)     สว่นในอนาคต   ประเดน็ทีไ่ดร้บัความยอมรบัสงู 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่     ฉนัคดิว่าถา้มกีารจดัตัง้กลุม่เกษตรทางเลอืกในต าบลล าพญา จะท าใหส้ามารถผลกัดนัแนวคดิ
การเกษตรทางเลอืกใหส้ าเรจ็ได ้ ( =3.36)  รองลงมาคอื ฉนัจะใหค้วามร่วมมอืในการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรู้
เกีย่วกบัการท าการเกษตรทางเลอืกกบัเพื่อนสมาชกิและผูส้นใจ ( = 3.32  )  ตามดว้ย ฉนัจะใหค้วามร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมของกลุ่มเกษตรทางเลอืก และฉนัจะน าแนวคดิการเกษตรทางเลอืกมาปรบัใชใ้นแปลง ซึง่มคีะแนนเฉลีย่
เท่ากนั  ( = 3.29)    สว่นประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ คอื ฉนัจะสมคัรเป็นสมาชกิกลุ่มเกษตรทางเลอืก 
( = 3.16)      
   

    ผลกำรศึกษำตำมวตัถปุระสงคข์้อ 3 : เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสาร กบั  
ทศันคตแิละการยอมรบัการท าเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัและในอนาคต 
 ในการน าเสนอผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสาร ประกอบดว้ย
พฤตกิรรมการเปิดรบัขอ้มลูการท าการเกษตรทางเลอืก  และพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่เกีย่วกบัการเกษตรทางเลอืก   
กบัทศันคต ิและการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืก ไดแ้บ่งเป็น   2  ตอน  ซึง่จะไดอ้ธบิายตามล าดบั ไดแ้ก ่
        1. ผลกำรวิเครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิดรบัเน้ือหำ และพฤติกรรมกำรเปิดรบั
ส่ือกำรเกษตรทำงเลอืก กบั ทศันคติในกำรท ำเกษตรทำงเลอืก ตำมสมมติฐำนกำรวิจยัขอ้ 1-2 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัข้อ 1 พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการท าเกษตรทางเลอืกมี
ความสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอการท าการเกษตรทางเลอืก  
 ผลการศกึษาสามารถสรุปไดว้่า พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืก ไดแ้ก่  แนวคดิการท า
การเกษตรทางเลอืก   เทคนิควธิกีารท าการเกษตรทางเลอืก  ขัน้ตอนท าการเกษตรทางเลอืก  ประโยชน์ของการท า
การเกษตรทางเลอืก   และค าแนะน าและการแกป้ญัหาของเกษตรทางเลอืก  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตต่ิอการ
ท าการเกษตรทางเลอืก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กล่าวคอื เมื่อมกีารเปิดรบัเนื้อหาเกษตรทางเลอืกทัง้
แนวคดิ เทคนิควธิ ี ข ัน้ตอน ประโยชน์ ค าแนะน าและการแกป้ญัหาการท าการเกษตรทางเลอืกมาก จะท าใหม้ทีศันคติ
หรอืความสนใจในการท าการเกษตรทางเลอืกมากตามไปดว้ย  แต่เมื่อพจิารณาค่าสหสมัพนัธพ์บว่าอยูใ่นระดบัต ่าทุก
ตวั   โดยทีต่วัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอการท าการเกษตรทางเลอืกมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การเปิดรบั
แนวคดิการท าการเกษตรทางเลอืก  (r= .224)  รองลงมาเป็นเทคนิควธิกีารท าการเกษตรทางเลอืก (r= .202)  และ 
ขัน้ตอนท าการเกษตรทางเลอืก (r= .165)   ตามล าดบั       จงึเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 1  ดงัตารางที ่1 
 



 

ตำรำงท่ี 1    แสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิดรบัเน้ือหำกำรท ำเกษตรทำงเลือกกบัทศันคติต่อ
กำรท ำกำรเกษตรทำงเลือก 

ตวัแปรพฤติกรรมกำรเปิดรบัเน้ือหำ 
กำรท ำเกษตรทำงเลือก 

ค่ำสหสมัพนัธก์บัทศันคติ
ต่อกำรท ำกำร 
เกษตรทำงเลือก 

P 

แนวคดิการท าการเกษตรทางเลอืก   .224* .000 
เทคนิควธิกีารท าการเกษตรทางเลอืก   .202* .000 
ขัน้ตอนท าการเกษตรทางเลอืก   .165* .003 
การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีเชน่ แมลง จุลนิทรยี ์ .029 .599 
ประโยชน์ของการท าการเกษตรทางเลอืก   .133* .016 
ค าแนะน าและการแกป้ญัหาของเกษตรทางเลอืก .123* .026 
แหล่งขอ้มลูสนบัสนุน .061 .271 
หน่วยงานสนบัสนุน .099 .074 
 
 
 

     ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัข้อ 2  พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่การเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธ์
กบัทศันคตต่ิอการท าการเกษตรทางเลอืก 
 ผลการศกึษาสรุปไดว้่า พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ดา้นการเกษตรทางเลอืก  ไดแ้ก่ การพดูคุยกบัเพื่อน
เกษตรกร   การอ่านคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร  การซือ้หนงัสอืการท าการเกษตรทางเลอืก  การชมรายการ
เกษตรทางวทิยุ และโทรทศัน์  และการอ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซอง มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตต่ิอการ
ท าการเกษตรทางเลอืก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  กล่าวคอื เมื่อมกีารเปิดรบัสือ่ดว้ยการพดูคุยกบัเพื่อน
เกษตรกร   การอ่านคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร  การซือ้หนงัสอืการท าการเกษตรทางเลอืก  การชมรายการ
เกษตรทางวทิย ุ และโทรทศัน์  และการอ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซองมากจะท าใหม้ทีศันคตหิรอืความสนใจใน
การท าการเกษตรทางเลอืกมากตามไปดว้ย ขณะที ่ การเขา้ไปใชบ้รกิารศนูยเ์รยีนรูฯ้โรงเรยีนสถาพร และการโทรศพัท์
ไปสอบถามขอ้มลูกบัหน่วยงานรฐั เช่น พฒันาทีด่นิ  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัทศันคตต่ิอการท าการเกษตรทางเลอืก 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   กล่าวคอื การเขา้ไปใชบ้รกิารศนูยเ์รยีนรูฯ้โรงเรยีนสถาพร และการโทรศพัทไ์ป
สอบถามขอ้มลูกบัหน่วยงานรฐั เช่น พฒันาทีด่นิ  มากจะท าใหม้ทีศันคตหิรอืความสนใจในการท าการเกษตรทางเลอืก
น้อยลง  แต่เมื่อพจิารณาค่าสหสมัพนัธพ์บว่าอยูใ่นระดบัต ่าทุกตวั    โดยทีต่วัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอการ
ท าการเกษตรทางเลอืกมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การอ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซอง   (r= .347)  ตามดว้ย การ
ชมรายการเกษตรทางวทิยุ และโทรทศัน์ (r= .235)  และ การพดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกร (.220)  ตามล าดบั จงึเป็นไป
ตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 2  ดงัตารางที ่2 
 
 
 
 
 
 



 

ตำรำงท่ี  2   แสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิดรบัส่ือกำรเกษตรทำงเลือกกบัทศันคติต่อกำรท ำ
กำรเกษตรทำงเลือก 

 
ตวัแปรพฤติกรรมกำรเปิดรบัส่ือ 

ค่ำสหสมัพนัธก์บัทศันคติต่อ 
กำรท ำกำรเกษตรทำงเลือก 

P 

การพดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกร .220* .000 
การสอบถามเกษตรต าบล /หมอดนิอาสา -.048 .382 
การสอบถามแกนน า เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อบต. -.003 .963 
การเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการเกษตรทางเลอืก .017 .760 
การอ่านคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร .177* .001 
การซือ้หนงัสอืการท าการเกษตรทางเลอืก .112* .043 
การชมรายการเกษตรทางวทิยุ และโทรทศัน์ .235* .000 
การเขา้ไปใชบ้รกิารศนูยเ์รยีนรูฯ้โรงเรยีนสถาพร -.144* .039 
การศกึษาดงูานการท าการเกษตรในพืน้ทีต่่างๆ -.017 .764 
การอ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซอง .347* .000 
การเทีย่วชมงานนทิรรศการดา้นการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ .042 .444 
การอ่านเอกสาร/แผ่นพบัและหนงัสอืทีไ่ดร้บัแจก .055 .322 
การโทรศพัทไ์ปสอบถามขอ้มลูกบัหน่วยงานรฐั เช่น พฒันาทีด่นิ -.194* .000 
การเขา้ร่วมประชมุทีจ่ดัโดยผูใ้หญ่บา้น เกษตรต าบล และ อบต.  -.080 .150 
การสอบถามรา้นคา้ หรอืตวัแทนจ าหน่ายสารเคมแีละสารชวีภาพ   .091 .101 
 
 
 
             2. ผลกำรวิเครำะหค์วำมสมัพนัธผ์ลกำรวิเครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหวำ่งพฤติกรรมกำรเปิดรบัเน้ือหำ  
และพฤติกรรมกำรเปิดรบัส่ือกำรเกษตรทำงเลือก กบั กำรยอมรบักำรท ำกำรเกษตรทำงเลือก ตำมสมมติฐำน
กำรวิจยัข้อ 3-6 

   ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัข้อ 3 พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธ์
กบัการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั  

  ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัขอ้ 4 พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธ์
กบัการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกทีใ่นอนาคต  
             ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืกเกอืบทุกขอ้ยกเวน้แนวคดิการท า
การเกษตรทางเลอืก ไดแ้ก ่  เทคนิควธิกีารท าการเกษตรทางเลอืก  ขัน้ตอนท าการเกษตรทางเลอืก  การควบคมุ
ศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี เช่น แมลง จลุนิทรยี์  ประโยชน์ของการท าการเกษตรทางเลอืก   ค าแนะน าและการแกป้ญัหาของ
เกษตรทางเลอืก  แหล่งขอ้มลูสนบัสนุน และหน่วยงานสนบัสนุน  มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการยอมรบัการท า
การเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  กล่าวคอื เมื่อมกีารเปิดรบัเนื้อหาเกษตร
ทางเลอืกดงักล่าวมาก จะท าใหม้กีารยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนัมากตามไปดว้ย  แต่เมื่อ
พจิารณาค่าสหสมัพนัธพ์บว่าอยูใ่นระดบัต ่าทุกตวั   โดยทีต่วัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการท าการเกษตร
ทางเลอืกในปจัจุบนั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ค าแนะน าและการแกป้ญัหาของเกษตรทางเลอืก (r= .333)  รองลงมาเป็น
แหล่งขอ้มลูสนบัสนุน (r= .326) และ หน่วยงานสนบัสนุน (r= .303)    จงึเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 3 



 

            นอกจากนัน้ พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืกทุกขอ้ ไดแ้ก่  แนวคดิการท าการเกษตร
ทางเลอืก เทคนิควธิกีารท าการเกษตรทางเลอืก  ขัน้ตอนท าการเกษตรทางเลอืก  การควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี เช่น 
แมลง จุลนิทรยี ์  ประโยชน์ของการท าการเกษตรทางเลอืก   ค าแนะน าและการแกป้ญัหาของเกษตรทางเลอืก  
แหล่งขอ้มลูสนบัสนุน และหน่วยงานสนบัสนุน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกใน
อนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  กล่าวคอื เมื่อมกีารเปิดรบัเนื้อหาเกษตรทางเลอืกทุกดา้นมากจะท าให้
ยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกในอนาคตมากตามไปดว้ย  แต่เมื่อพจิารณาค่าสหสมัพนัธพ์บว่าอยู่ในระดบัต ่าทุกตวั    
โดยทีต่วัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกในอนาคต 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มลู
สนบัสนุน  (r= .390)  รองลงมาเป็น ค าแนะน าและการแกป้ญัหาของเกษตรทางเลอืก (r= .377)  และ เทคนิควธิกีารท า
การเกษตรทางเลอืก  (r = .375)  ตามล าดบั จงึเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 4  ดงัตารางที ่3 
 
ตำรำงท่ี  3   แสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิดรบัเน้ือหำกำรเกษตรทำงเลือกกบักำรยอมรบักำร
ท ำกำรเกษตรทำงเลือกท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัและอนำคต  
 

ตวัแปรพฤติกรรมกำรเปิดรบั 
เน้ือหำกำรเกษตรทำงเลือก 

 

ค่ำสหสมัพนัธก์บัตวัแปรตำม และ ค่ำ P- value 
กำรยอมรบัเกษตร

ทำงเลือก 
ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

P กำรยอมรบัเกษตร
ทำงเลือก 
ในอนำคต 

P 

แนวคดิการท าการเกษตรทางเลอืก   .065 .238 .278* .000 
เทคนิควธิกีารท าการเกษตรทางเลอืก   .144* .009 .375* .000 
ขัน้ตอนท าการเกษตรทางเลอืก   .168* .002 .349* .000 
การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีเชน่ แมลง  
จุลนิทรยี ์

.182* .001 .324* .000 

ประโยชน์ของการท าการเกษตรทางเลอืก   .130* .019 .326* .000 
ค าแนะน าและการแกป้ญัหาของเกษตร
ทางเลอืก 

.333* .000 .377* .000 

แหล่งขอ้มลูสนบัสนุน .326* .000 .390* .000 
หน่วยงานสนบัสนุน .303* .000 .316* .000 
 
 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนข้อ 5 พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่การเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบั
การท าการเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั  
 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนข้อ 6 พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่การเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบั
การท าการเกษตรทางเลอืกในอนาคต  
 
            ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ดา้นการเกษตรทางเลอืกทุกตวั ยกเวน้การสอบถามรา้นคา้ 
หรอืตวัแทนจ าหน่ายสารเคมแีละสารชวีภาพ  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกที่
เป็นอยู่ในปจัจุบนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  กล่าวคอื เมื่อมกีารเปิดรบัสือ่มากจะท าใหเ้กษตรกรยอมรบัการ
ท าการเกษตรทางเลอืกในปจัจุบนัมากตามไปดว้ย แต่เมื่อพจิารณาค่าสหสมัพนัธพ์บว่าอยูใ่นระดบัต ่าทุกตวั  โดยทีต่วั
แปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกในปจัจุบนัมาก 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การสอบถามเกษตร



 

ต าบล /หมอดนิอาสา มคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการท าเกษตรทางเลอืกมากทีส่ดุ (r= .390)  รองลงมาเป็น การเขา้
รบัการอบรมเกีย่วกบัการเกษตรทางเลอืก (r= .307)  และ การอ่านคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร ( r = .299) 
ตามล าดบั   จงึเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 5 
 สว่นการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกในอนาคต พบว่า  พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ดา้นการเกษตร
ทางเลอืก 11  ตวั  ไดแ้ก่ การพดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกร  การสอบถามเกษตรต าบล /หมอดนิอาสา   การสอบถามแกน
น า เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อบต. การเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการเกษตรทางเลอืก การอ่านคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพแ์ละ
นิตยสาร การซือ้หนงัสอืการท าการเกษตรทางเลอืก  การชมรายการเกษตรทางวทิยุ และโทรทศัน์ การศกึษาดงูานการ
ท าการเกษตรในพืน้ทีต่่างๆ  การอ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซอง  การเขา้ร่วมประชมุทีจ่ดัโดยผูใ้หญ่บา้น เกษตร
ต าบล และ อบต.  และการสอบถามรา้นคา้ หรอืตวัแทนจ าหน่ายสารเคมแีละสารชวีภาพ  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
การยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกในอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  กล่าวคอื เมื่อมกีารเปิดรบัสือ่
ดา้นการเกษตรทางเลอืกมากจะท าใหเ้กษตรกรยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกมากตามไปดว้ย แต่เมื่อพจิารณา        
ค่าสหสมัพนัธพ์บว่าอยูใ่นระดบัต ่าทุกตวั โดยทีต่วัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกใน
อนาคตมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การศกึษาดงูานการท าการเกษตรในพืน้ทีต่่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการท า
เกษตรทางเลอืกมากทีส่ดุ (r= .222)  รองลงมาเป็น การเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการเกษตรทางเลอืก (r= .220) และ 
การพดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกร  (r = .218) ตามล าดบั   จงึเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 6  ดงัตารางที ่4 
 
ตำรำงท่ี  4    แสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิดรบัส่ือเกษตรทำงเลอืกกบักำรยอมรบักำรท ำ
กำรเกษตรทำงเลือกท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัและในอนำคต 
 
 

 
 

ตวัแปรพฤติกรรมกำรเปิดรบัส่ือ 

ค่ำสหสมัพนัธก์บัตวัแปรตำม และ  
ค่ำ P- value 

กำรยอมรบัเกษตร
ทำงเลือก 

ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

P กำรยอมรบัเกษตร
ทำงเลือก 
ในอนำคต 

P 

การพดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกร .290* .000 .218* .000 
การสอบถามเกษตรต าบล /หมอดนิอาสา .358* .000 .166* .003 
การสอบถามแกนน า เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
อบต. 

.166* .003 .179* .001 

การเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการเกษตร
ทางเลอืก 

.307* .000 .220* .000 

การอ่านคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร .299* .000 .183* .001 
การซือ้หนงัสอืการท าการเกษตรทางเลอืก .156* .005 .126* .023 
การชมรายการเกษตรทางวทิยุ และโทรทศัน์ .204* .000 .179* .001 
การเขา้ไปใชบ้รกิารศนูยเ์รยีนรูฯ้โรงเรยีน
สถาพร 

.190* .001 -.028 .613 

การศกึษาดงูานการท าการเกษตรในพืน้ที่
ต่างๆ 

.275* .000 .222* .000 

การอ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซอง .227* .000 .217* .000 
 



 

ตำรำงท่ี  4    แสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิดรบัส่ือเกษตรทำงเลอืกกบักำรยอมรบักำรท ำ
กำรเกษตรทำงเลือกท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัและในอนำคต (ต่อ) 
 
 

 
 

ตวัแปรพฤติกรรมกำรเปิดรบัส่ือ 

ค่ำสหสมัพนัธก์บัตวัแปรตำม และ  
ค่ำ P- value 

กำรยอมรบัเกษตร
ทำงเลือก 

ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

P กำรยอมรบัเกษตร
ทำงเลือก 
ในอนำคต 

P 

การเทีย่วชมงานนทิรรศการดา้นการเกษตร
ของหน่วยงานต่างๆ 

.149* .007 .074 .182 

การอ่านเอกสาร/แผ่นพบัและหนงัสอืทีไ่ดร้บั
แจก 

.185* .001 .076 .169 

การโทรศพัทไ์ปสอบถามขอ้มลูกบัหน่วยงาน
รฐั เช่น พฒันาทีด่นิ 

.290* .000 .008 .887 

การเขา้ร่วมประชมุทีจ่ดัโดยผูใ้หญ่บา้น เกษตร
ต าบล และ อบต.  

.184* .001 .148* .007 

การสอบถามรา้นคา้ หรอืตวัแทนจ าหน่าย
สารเคมแีละสารชวีภาพ   

.105 .059 .196* .000 

 
บทสรปุ 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรบัและแสวงหาขา่วสาร  ความรู ้ ทศันคต ิ และการยอมรบัการ
ท าการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมขีองเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดั  ท าใหไ้ดข้อ้สรุปส าคญัว่า 
พฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาการเกษตรทางเลอืกมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคติและการยอมรบัการท าการเกษตร
ทางเลอืกทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต   ขณะทีพ่ฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ดา้นการเกษตรทางเลอืกเพยีงบางประเภท  
ไดแ้ก่ การพดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกร   การอ่านคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร  การซือ้หนงัสอืการท าการเกษตร
ทางเลอืก  การชมรายการเกษตรทางวทิยุ และโทรทศัน์  และการอ่านฉลากจากขา้งกล่องหรอืจากซอง มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัทศันคตต่ิอการท าการเกษตรทางเลอืก อย่างไรกต็ามพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ดา้นการเกษตรทางเลอืกเกอืบ
ทุกประเภทกม็คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการยอมรบัการท าการเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั และในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้คน้พบส าคญัขา้งตน้ เพื่อสรา้งกระแสความตระหนกัในการท าเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตร
ทางเลอืก  ความรูค้วามเขา้ใจ ทศันคตทิีด่ ีและการยอมรบัในการท าเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืก ซึง่จะ
ผลกัดนัใหเ้กษตรกรลงมอืท าเกษตรทางเลอืกดว้ยความมัน่ใจในทา้ยทีส่ดุ   หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีม่หีน้าทีใ่นการ
ขบัเคลื่อนการท าเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกในพืน้ทีต่ าบลล าพญา และในพืน้ทีต่่างๆ  ควรด าเนินการ 
ดงันี้ 

1. ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารแบบมสีว่นร่วมเพื่อสง่เสรมิการท าเกษตรโดยไม่ใช ้
สารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกอยา่งเป็นระบบ โดยการร่วมคดิ รว่มท าและร่วมประเมนิผลการสือ่สารโดยเกษตรกร แกน
น า คนในชุมชน สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและบุคลากรของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น นกัพฒันาชุมชน 
เกษตรต าบล  



 

2. ใหค้วามส าคญักบัการออกแบบเนื้อหา (message design) ทีด่ตีัง้แต่การก าหนดเน้ือหาสารทีด่ ีการ 
จดัล าดบัเนื้อหาสารทีช่ดัเจน และการสรา้งสารทีน่่าสนใจ เขา้ใจง่าย  โดยอธบิายใหเ้หน็ภาพขัน้ตอนการท าการเกษตร
โดยไม่ใชส้ารเคมหีรอืเกษตรทางเลอืกทีค่รบวงจรตัง้แต่ขัน้ตอนเริม่ตน้คอืการเตรยีมดนิ พนัธข์า้ว น ้าหมกัชวีภาพ การ
ลงมอืเพาะปลกู  การเกบ็เกีย่ว การพกัดนิ และการเตรยีมการท านาครัง้ต่อไป 
  3.   ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนสือ่หรอืช่องทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม  สามารถสรา้งมโนภาพทีเ่ป็น 
รูปธรรม มีการกระจายสื่อหรือช่องทางการสื่อสารที่ต่อเนื่อง เข้าถึงเกษตรกร โดยเฉพาะสื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อน
เกษตรกร   คอลมัน์ในหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร  หนงัสอืหรอืคู่มอืการท าการเกษตรทางเลอืก และคลบิรายการเกษตร
ทางเลอืก   

4.  จดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมโดยเน้นเน้ือหาหลกั 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรูเ้กีย่วกบัอนัตรายจากเกษตร สารเคมี
การเกษตรทีช่ดัเจน  2) ความหมายและเทคนิคการท าการเกษตรทางเลอืกทีถู่กวธิอีย่างจรงิจงั  3)  ความรูเ้กีย่วกบั
วธิกีารผลติ/ใช ้จุลนิทรยี ์ ปุ๋ยและน ้าหมกัชวีภาพทีถู่กตอ้งและสะดวก  4) ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารท าการเกษตรทางเลอืก 
(ลด ละ เลกิสารเคม)ี ทีถู่กตอ้ง และ ครบทุกขัน้ตอนการเพาะปลกู  5) ความรูเ้กีย่วกบัประโยชน์ทีเ่ป็นรปูธรรมจากการ
ท าการเกษตรทางเลอืก (ลด ละ เลกิสารเคม)ี ทีถู่กตอ้ง  6) การใหค้วามรูแ้ละการปลกูฝงัใหเ้กษตรกรเหน็ความส าคญั
ของการจดับนัทกึบญัชคีรวัเรอืน 7) ขอ้มลูการจดัตัง้และบรหิารจดัการกลุ่มวสิาหกจิเกษตรทางเลอืกต าบลล าพญา และ 
8) การประชาสมัพนัธแ์ละเทคนิคดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรทางเลอืก (ลด ละ เลกิสารเคม)ี    
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