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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 2) ความรู้
เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร 3) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร 4) ปัจจัยส าคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกร 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ในนาข้าวของเกษตรกร ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ ยชุมชนในจังหวัด
พิจิตร จ านวน 240 ราย กลุ่มตัวอย่าง 150 ราย ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีจับฉลากจากรายช่ือเกษตรกร
ทั้งหมด เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 51.09 ปี จบช้ันประถมศึกษา มีสถานภาพ
การเป็นผู้น า เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 
2.14 คน มีพื้นที่เฉลี่ย 48.16 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 4,770 บาทต่อไร่ และต้นทุนเฉลี่ย 2,661 บาทต่อไร่ 2) เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ในระดับมาก 3) เกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกในระยะเตรียมดิน เฉลี่ย 166.52 กิโลกรัม
ต่อไร่ การไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนการท านาอัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เฉลี่ย 6.97 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าฉีดพ่นใน
แปลงนาในระยะข้าวแตกกอ อัตราเฉลี่ย 36.88 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในระยะข้าวแตกกอ อัตรา
เฉลี่ย 36.39 กิโลกรัมต่อไร่ 4) ประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวในระดับ
มากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างของดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ท าให้
ดินร่วนซุยการเตรียมดินง่ายขึ้น และเพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง 5) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการผลิต และด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ข้อเสนอแนะ คือ 
หน่วยงานราชการควรมาให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอและจัดท าแปลงตัวอย่างด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ:  การลดต้นทุน / การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ / นาข้าว / จังหวัดพิจิตร 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to study 1) economic and social fundamental state of 
rice farmers in Phichit Province; 2) their knowledge of organic fertilizers; 3) the utilization of 
organic fertilizers in their rice field; 4) their utilization of organic fertilizers in rice field to reduce 
their rice production cost; and 5) their problems and suggestions on the utilization of organic 
fertilizers in rice field to reduce their rice production cost. The population in this study was 240 
rice farmers who were a member of community soil/fertilizer management center in Phichit 
Province.150 samples were selected by drawing lots from the name list of all of these farmers, a 
simple random sampling methodology. The data were collected by interviewing the studied 
farmers. The statistical methodology used to analyze the data was frequency, percentage, mean, 
standard deviation, maximum value, minimum value. The findings of this study were as follows: 
1) the average age of the studied farmers was 51.09 years. They were educated at primary level, 
but they had a leadership quality. They were a member of a farmer group and they had been 
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transferred knowledge from agricultural extension officials. The average number of their 
household labor was 2.14 persons. Their average rice farming area was 48.16 rai. Their average 
income was 4,770 baht/rai, while their average cost was 2,661 baht/rai. 2) most of the studied 
farmers had knowledge of organic fertilizers at the high level. 3) the studied farmers applied 
manure to their rice field in the soil preparation stage at average 166.52 kg/rai. They plowed the 
earth up and over fresh plants before growing rice at average 6.97 kg of plant tribe seeds per rai. 
They sprayed liquid organic fertilizers onto their rice field in the growing stages of rice at average 
36.88 cc of organic fertilizers per 20 liters of water. They also used compressed organic fertilizers 
in the growing stages of rice at average 36.39 kg/rai. 4) the important issue of organic fertilizer 
utilization to reduce their rice production cost at the highest level was the qualification of organic 
fertilizer in improving the soil structure, increasing organic objects in the soil to loosen the soil 
and to make the soil easier to prepare, and increasing main and subordinate nutrients in the soil. 
And 5) the studied farmers faced problems with organic fertilizer usage in economic aspect, 
communication and public relations aspect, production aspect, and organic fertilizer usage 
aspect. They made suggestions that government sectors should have suggested them regularly 
and set demonstration plots to show how to use organic fertilizers continuously. 
Keywords: Cost Reducing / Organic Fertilizer Utilization / Paddy Field / Phichit Province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320.6 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.2 ล้านไร่ เป็นพื้นที่
ท านา 61.35 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.88 ของพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด จ านวนเกษตรกร 6,404,815 
ครัวเรือน เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านา 3,709,899 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.92 ของครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ในการผลิตข้าวนั้นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงอีกทั้ง
มีการใช้ในอัตราที่มากส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นเวลานานย่อมส่งผล
กระทบต่อคุณภาพดินท าให้โครงสร้างทางกายภาพ ชีวภาพ ของดินเสียสมดุล เกษตรกรต้องลงทุนใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น
เพื่อรักษาระดับของผลผลิตไว้กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น
 จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 1.86 ล้านไร่ จากพื้นที่ท าการเกษตร 2.35 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
76.59 ของพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 689.57 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,750 
บาท ซึ่งในการผลิตข้าวนั้นเกษตรกรจะให้ความส าคัญกับผลผลิตต่อไร่มากกว่าคุณภาพข้าว เกษตรกรจึงนิยมใช้
ปุ๋ยเคมีในกระบวนการผลิตมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้ประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เกิดปัญหาดิน
เสื่อมคุณภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเกินความจ าเป็น ปัจจุบันหน่วยงานราชการเน้นการส่งเสรมิ
การลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
ในปริมาณที่มากเกินความจ าเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพของดินและต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิก
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในจังหวัดพิจิตร ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 
 2. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 
 3. เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร
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 5. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกร 
ในจังหวัดพิจิตร  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัด
พิจิตร มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน จ านวน 12 ศูนย์ ในจังหวัดพิจิตร ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชนในจังหวัดพิจิตร จ านวน 12 ศูนย์ สมาชิกจ านวน 240 ราย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 ราย ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปุ๋ย
อินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว และ
ปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มตี่อความส าคญัของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลติในนาข้าวโดยน ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดวิจัย ดังนี ้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนในจังหวัดพิจิตรทั้ง 12 ศูนย์ สมาชิกจ านวน 240 ราย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 ราย ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 

1.สภาพพื้นฐานทางสังคม 
   - เพศ  
   - อาย ุ 
   - ระดับการศึกษา  
   - สถานภาพการเป็นผู้น า  
   - ประสบการณ์การท านา  
   - แหล่งรับรูเ้กี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์  
2.สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  - ขนาดพื้นท่ี  
  - จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
  - ต้นทุนการผลิต 
  - รายได ้
3 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
4.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร  
    - วิธีการใช้  
    - ประเภทปุ๋ยที่ใช้  
    - ช่วงเวลาที่ใช้  
    - อัตราการใช้  

ปัจจัยส าคญัในการใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อลดต้นทุน
การผลิตข้าว 
   - ด้านคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรยี์   
   - ด้านเศรษฐกิจ  
   - ด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
   - ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
   - ด้านการผลติปุ๋ยอินทรีย์  
   - ด้านวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 571 

 

สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของ
เกษตรกร ตอนท่ี 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ตอนท่ี 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนา
ข้าวของเกษตรกร และตอนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตใน
นาข้าวของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ  
 สภาพพื้นฐานทางสังคม พบว่าเกษตรกรร้อยละ 68.7 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 51.09 ปี มากกว่าหนึ่งใน
สาม (ร้อยละ 47.3) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.0 มีสถานภาพการเป็นผู้น า ประสบการณ์ในการท า
นา เฉลี่ย 27.88 ปี เกษตรกรทั้งหมดได้รับความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ เคยเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นาข้าว 
 สภาพทางเศรษฐกิจ พบว่าเกษตรกรมีแรงงานที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 2.14 คน มีพื้นที่ปลูกข้าว
เฉลี่ย 48.16 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 633.71 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 4,770.01 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,661 
บาทต่อไร่ 
 2) ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร 
 ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก โดยเกษตรกรมีความรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มากที่สุดในประเด็น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าต้องอาศัยกากน้ าตาลเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ รองลงมาได้แก่ 
ประเด็นปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากซากพืช ซากสัตว์ เศษเหลือสารอินทรีย์ต่างๆที่ผ่านกระบวนการย่อยสลาย
โดยจุลินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และประเด็น ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงบ ารุงดินที่ท าให้ดินมี
คุณสมบัติทางกายภาพดีขึ้นสามารถท าให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ าได้ดีขึ้น ส่วนประเด็นที่เกษตรกรตอบถูกน้อยที่สุด คือ 
ปุ๋ยคอก คือ ปุ๋ยท่ีได้จากมูลของสัตว์ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนจึงจะน าสามารถน ามาใช้ได้ 
 3) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร  
 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจติร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
รองลงมาได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และปุย๋หมักตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 

การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 
ในนาข้าว 

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด 

ปุ๋ยพืชสด 

1. ปริมาณผู้ใช้ ร้อยละ 15.3 ร้อยละ 8.7 ร้อยละ 66.7 ร้อยละ 85.3 ร้อยละ 25.3 

2.ช่วงเวลา 
การใช้ 

ร้อยละ 8.7 ใช้ 
ระยะเตรียม
ดิน 

ร้อยละ 8.7 ใช้ 
ระยะเตรียม
ดิน 

ร้อยละ 47.3  
ใช้ระยะข้าว 
แตกกอ 

ร้อยละ 42.0 
ใช้ระยะข้าว 
แตกกอ 

ร้อยละ 14.7  
ไถกลบก่อน 
การท านา 

3.อัตราการใช้ 
  (เฉลี่ยต่อไร่) 

166.52 
กิโลกรมั 

137.50 
กิโลกรมั 

ฉีดพ่น 29.38 ซีซ ี
 ต่อน้ า 20 ลิตร 

36.39 กิโลกรมั 6.97 กิโลกรมั 

4.แหล่งที่มา ร้อยละ 8.0  
ผลิตเอง 

ร้อยละ 8.7  
ผลิตเอง 

ร้อยละ 50.0  
ผลิตเอง 

ร้อยละ 76.77  
ซื้อจากพ่อค้าใน
ตลาด 

ร้อยละ 19.3  
ราชการสนับสนุน 

5.ชนิดพืชที่ใช้     ร้อยละ 18.0  
ใช้เมล็ดพันธ์ุปอ
เทือง 
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 4) ปัจจัยส าคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  
 ระดับความส าคัญต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกร ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ 
ในระดับมาก คือ ด้านเศรษฐกิจ และในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ด้านคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ ประเด็นที่เกษตรกรให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด 3 ประเด็น ได้แก่ เพื่อ
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เพื่อท าให้ดินร่วนซุยและการเตรียมดินง่ายขึ้น และเพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองให้แก่ดิน ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นที่เกษตรกรให้ความส าคัญในระดับมาก 2 
ประเด็น ได้แก่ ปุ๋ยเคมีราคาแพง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าว ด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประเด็น
ที่เกษตรกรให้ความส าคัญในระดับมาก คือ การมีความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ด้านการ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประเด็นท่ีเกษตรกรให้ความส าคัญในระดับมาก คือ ความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร  
 5) ปัญหาของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว 
 5.1 ด้านคุณลักษณะ เกษตรกรมีปัญหาในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวในระดับปาน
กลาง ในประเด็นปุ๋ยอินทรีย์ปล่อยธาตุอาหารช้ากว่าปุ๋ยเคมีท าให้เห็นผลช้า รองลงมาคือ ปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถ
ปรับแต่งธาตุอาหารให้เหมาะสมกับพืชได้เหมือนกับปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ
แรงงานคนมากกว่าปุ๋ยเคมี ตามล าดับ 
 5.2 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีปัญหาในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวในระดับปาน
กลาง ในประเด็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้เงินสดในการซื้อหา รองลงมาคือ จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือนหรือในท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ 
 5.3 ด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรมีปัญหาในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนา
ข้าวในระดับปานกลาง ในประเด็นความสม่ าเสมอในการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าท่ี 
 5.4 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกษตรกรมีปัญหาในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนา
ข้าวในระดับปานกลาง ในประเด็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผลิต วิธีการใช้ และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ยังไม่
ทั่วถึง รองลงมาคือ หน่วยงานท่ีมาให้ค าแนะน าส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวมีน้อย และไม่มีแหล่ง
ความรู้ในเรื่องของการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ตามล าดับ  
 5.5 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรมีปัญหาในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวใน
ระดับปานกลาง ในประเด็นปุ๋ยอินทรีย์ซื้อได้ยากกว่าปุ๋ยเคมี รองลงมาคือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีความยุ่งยากและใช้
เวลานาน และไม่มีสถานท่ีในการผลิตและการเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์ ตามล าดับ 
 5.6 ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรมีปัญหาในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวในระดับ
ปานกลาง ในประเด็นคุ้นเคยกับการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมาคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวอย่างเดียว
ต้องใช้ในปริมาณที่มาก และความไม่เช่ือมั่นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 จากผลการศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพิจิตร พบว่า 
เกษตรกรมากว่าครึ่งเป็นเพศชาย สอดคล้องกับ ประพันธ์ ชนะวรรณโย (2550, หน้า 55) ที่ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในนาข้าวของเกษตรกรอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
เพศชาย เป็นผู้มีบทบาทหลักในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรมีอายุเฉลี่ย 51.09 ปี มีประสบการณ์การท านา
เฉลี่ย 27.88 ปี เกษตรกรครึ่งหนึ่งมีความรู้สูงกว่าระดับประถมศึกษา เกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกกลุ่มและสถาบัน
เกษตรกร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ทับทอง (2549, หน้า 61) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นปัจจัย
เกี่ยวกับการพูดคุยกับเพื่อนเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีจากการพูดคุยกับเพื่อน
เกษตรกร นอกจากน้ียังมีอิทธิพลในด้านการชักจูงหรือโน้มน้าวการตัดสินใจ เกษตรกรทั้งหมดเคยได้รับความรู้/การ
อบรบเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ จากหน่วยงานภาครัฐ 
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 2) ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร  
 จากผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีความรู้และสามารถตอบได้ถูกต้องตรงกับค าเฉลยตามหลัก
วิชาการเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์  โดยประเด็นความรู้ที่เกษตรกรสามารถตอบค าถามได้ถูกตรงกับค าเฉลยมากที่สุด 3 
ประเด็น คือ 1) ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าต้องอาศัยกากน้ าตาลเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ 2) ปุ๋ยอินทรีย์ 
หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากซากพืช ซากสัตว์ เศษเหลือสารอินทรีย์ต่างๆที่ผ่านกระบวนการยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย์ เช่น ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดเป็นต้น 3) ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นสารปรับปรุงบ ารุงดินท่ีท าให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพดีขึ้น 
เช่น ท าให้ดินร่วนซุย และสามารถอุ้มน้ าได้ดีขึ้น จากผลการวิจัยที่ค้นพบ เกษตรกรส่วนน้อยยังมีความรู้ไม่ถูกต้อง
และตอบไม่ตรงกับค าเฉลย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บรรพต เช้ือเพชร (2551 , หน้า 96) ศึกษาการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้เรื่อง
ปุ๋ยอินทรีย์จากเจ้าหน้าท่ีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน และส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ในระดับ
ดีมาก เมื่อพิจารณาจากค าถามที่เกษตรกรตอบถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ที่พบว่า เกษตรกร
ทั้งหมดได้เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและต้องการให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐมาถ่ายทอดความรู้
เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ าเสมอ พร้อมท้ังการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากทางราชการ รวมถึงการ
มีแปลงตัวอย่างและแปลงสาธิตในพ้ืนท่ีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
 3) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 
 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว จากผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในข้าวและส่วน
ใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรพต เช้ือเพชร (2551, หน้า 96 ) พบว่า 
เกษตรกรส่วนมาก (ร้อยละ 53.3) ให้ความสนใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  โดยประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้เรียง
ตามล าดับ ดังน้ี 
 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด พบว่าเกษตรกรร้อยละ 85.33 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในระยะข้าวแตกกอ อัตราการใช้
เฉลี่ย 36.39 กิโลกรัมต่อไร โดยการซื้อหาจากร้านค้า ซึ่งใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของ วันชัย วงษา  (2550, หน้า 17) 
ได้กล่าวถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดว่า แนะน าให้ใช้ในอัตรา 40-50 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุไม่เกิน 20 วัน 
หรือก่อนปักด า 1วัน จากผลงานวิจัยค้นพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจ ต้องการความรู้และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต 
พร้อมท้ังสนับสนุนวัสดุต้นแบบ รวมถึงสาธิตการท าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และการรวมกลุ่มการผลิต 
 ปุ๋ยอินทรีย์น้ า พบว่าเกษตรกรร้อยละ 66.67 มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ใช้ในระยะข้าวแตกกอ โดยวิธีการฉีด
พ่น ในอัตราเฉลี่ย 29.38 ซี.ซี.ต่อน้ า 20 ลิตร ส่วนมากเกษตรผลิตใช้เอง    ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เรณู 
หอมชะเอม (2549, หน้า 67) พบว่า เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าฉีดพ้นในแปลงนา และมากกว่าครึ่งใช้ฉีดพ่น
ในช่วงการเจริญเติบโตของพืช จากผลงานวิจัยค้นพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าในใจในเรื่องการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ า อาจเนื่องมาจากได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และการติดตาม
ข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรเอง 
 ปุ๋ยพืชสด พบว่าเกษตรกรร้อยละ 25.33 มีการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบ ารุงดิน ได้แก่ ปอเทืองและถั่ว
เขียว โดยวิธีไถกลบพืชก่อนการท านา แหล่งที่มาคือ หน่วยงานราชการสนับสนุน อัตราการใช้เมล็ดเฉลี่ย 6.97 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของ เรณู หอมชะเอม (2549, หน้า 66) พบว่า เกษตรกรมากกว่าหนึ่งในห้า
มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ซึ่งผู้ใช้ปุ๋ยพืชสดทั้งหมดปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนการปลูกข้าว โดยใช้ในอัตราเฉลี่ย
ไร่ละ 4.06 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ปุ๋ยคอก พบว่าเกษตรกรร้อยละ 15.33 ใช้ปุ๋ยคอก ในระยะเตรียมดิน แหล่งที่มาส่วนใหญ่คือ ผลิตเอง 
อัตราการใช้เฉลี่ย 166.52 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ เรณู หอมชะเอม (2549, หน้า 16-21) ถ้าจะใส่
เพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารหลักเพียงพอกับพืชเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วจะต้องใส่ปุ๋ยคอก 800 -1,000 
กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยคอกมีปริมาณน้อยมากจึงจ าเป็นต้องใส่ในปริมาณที่มากพอ โดยต้อง
ศึกษาว่าปุ๋ยคอกแต่ละชนิดมีปริมาณธาตุอาหารมากน้อยเพียงใด จึงจ าเป็นต้องใส่ในปริมาณที่มากเพื่อให้ ได้ธาตุ
อาหารตามที่พืชต้องการ ดังนั้นควรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปริมาณธาตอุาหารในปุ๋ยคอกแต่ละชนิดและส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
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 ปุ๋ยหมัก พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 8.67 มีการใช้ปุ๋ยหมักใช้ในระยะเตรียมดินแหล่งที่มาคือ ผลิตเอง อัตรา
การใช้เฉลี่ย 137.5 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู หอมชะเอม (2549, หน้า 16-21) โดยทั่วไปแล้ว
อัตราการใส่ปุ๋ยหมักเพื่อการปรับปรุงดินนั้นไม่มีข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวการใส่ปุ๋ยหมักในปริมาณมากมีผลดีต่อ
คุณสมบัติของดิน การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช ดังนั้น ควรให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรเห็น
ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี จึงเป็นแนวทางทีดีท่ีจะประสบความส าเรจ็ โดยเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน
และสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 
 4) ปัจจัยส าคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 
 4.1 ด้านคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ พบว่าภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ประเด็นท่ีมีระดับมากที่สุด มี 3 ประเด็น คือ 1) เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มอินทรียวัตถุใน
ดิน 2) เพื่อท าให้ดินร่วนซุยและการเตรียมดินง่ายขึ้น และ 3) เพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองให้แก่ดิน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิรัตน์ จิตจักร (2549, หน้า 67) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนา
ข้าวท าให้ดินมีความร่วนซุน อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พฤกษ์ ชวพันธ์ (2551, หน้า 77) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน มาเป็นอันดับแรกจากผลงานวิจัยค้นพบว่า 
ปัจจัยส าคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้านคุณลักษณะ เกษตรกรให้ความส าคัญของเรื่อง 1) เพื่อเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างของดินและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 2) เพื่อท าให้ดินร่วนซุยและการเตรียมดินง่ายขึ้น ดังนั้น ในงานด้าน
ส่งเสริมการเกษตรควรจะน าเสนอประเด็นปัจจัยเหล่านี้เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้เกษตรกรสนใจและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์มากยิ่งขึ้น 
 4.2 ด้านเศรษฐกิจ พบว่าภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ประเด็นที่
มีระดับมากที่สุด 2 ประเด็น คือ ราคาปุ๋ยเคมีแพงและเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยสอดคล้องกับหลัก
วิชาการของส านักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว (2556, หน้า 9) ได้แนะน าว่า การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
เป็นการน าดินที่ต้องการปลูกข้าวมาวิเคราะห์ หาค่าธาตุอาหารในดินก่อนว่ ามีธาตุอาหารที่พืชต้องอยู่มากน้อย
เพียงใด และวิเคราะห์ว่าหากปลูกข้าวจะต้องใส่ปุ๋ยอะไร เพิ่มอีกจ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับความต้องการของ
ข้าว ท าให้สามารถใส่ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง คือ ถูกสูตร ถูกอัตราและถูกเวลา ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้มาก 
และลดการสูญเสียปุ๋ยเคมีที่ใส่มากเกินความต้องการ ดังน้ันในด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ส าคัญคือ ปุ๋ยเคมีแพงและความ
ต้องการลดต้นทุนของเกษตรกร จึงควรมีการจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ในประเด็น การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
เพื่อเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกินความจ าเป็นและท าให้เกษตรกรลดต้นทุนอีกด้วย 
 4.3 ด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พบว่าภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีมีระดับมาก 1 ประเด็น คือ การมีความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิริกานต์ จิรวัฒน์จ าเริญ (2550, หน้า 69) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ในอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากแบบสอบถาม พบว่า อยากให้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น ควรให้ค าแนะน า
และให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภษร อินทร์กาย (2553, หน้า 51) 
ศึกษาการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแก่เกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 52.4 มีปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนื่องมาจากสาเหตุขาดการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม ดังนั้น แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คือ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่มทั้งในด้านความรู้
เรื่องการผลิต การใช้ และวัสดุการผลิตต้นแบบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์มากยิ่งขึ้น 
 4.4 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ พบว่าภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีระดับปานกลางทุกประเด็นในการท าวิจัย ซึ่งแตกต่ างกับผลงานวิจัยของ สิริกานต์ 
จิรวัฒน์จ าเริญ (2550, หน้า 69) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า รายการที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ การโฆษณาทาง
วิทยุท้องถิ่น จากผลงานวิจัยค้นพบว่า แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ผู้วิจัยสอบถามพบว่า ปัจจัยใน
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ด้านนี้เกษตรกรให้ความส าคัญปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อต่างๆ ควรหันมาร่วมกันประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ท้ังในด้านนโยบายต่างๆ วิธีการใช้ วิธีการผลิต และข้อดี-ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรได้ทราบและหันมา
สนใจการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากยิ่งขึ้น 
 4.5 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พบว่าภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ประเด็นท่ีมีระดับปานกลางทุกประเด็นในการท าวิจัย ซึ่งแตกต่างกับผลงานวิจัยของ วิรัช เช้ือผึ้ง (2553, หน้า 
63) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการในผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร คือ วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต
และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตบางอย่างยังไม่มีเท่าที่ควร วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตยังต้องอาศัยการสั่งซื้อ
จากต่างจังหวัด และยังขาดพื้นที่ในการท ากองวัตถุดิบของตัวเอง เพราะวัตถุดิบต้องหาสถานที่เก็บรักษาไว้ให้ถูกวิธี
ซึ่งในการใช้แต่ละครั้งต้องใช้เป็นจ านวนมาก จากผลงานวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.33) หันมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดซึ่งมีความสะดวกในการใช้และการซื้อหา ประเด็นปัจจัยต่างๆ ในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรจึง
ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง แต่เกษตรกรมากกว่าสองในสาม (ร้อยละ 76.7) ยังคงซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมาจาก
พ่อค้า ถ้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ด้านความรู้และสนับสนุนวัสดุต้นแบบในการผลิตในรูปแบบของกลุ่ม
เกษตรกร จะท าให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในปุ๋ยอินทรีย์และมีการใช้เพิ่มมากข้ึน 
 4.6 ด้านวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า 
ประเด็นท่ีมีระดับมาก 1 ประเด็น คือ ความเช่ือมั่นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิรัช เช้ือผึ้ง 
(2553, หน้า 63) พบว่า เกษตรกรเช่ือว่าสามารถน าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ได้กับพืชหลายชนิดกับดินทุกประเภท อัตราการ
ใช้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินที่ปลูกพืช ภูมิอากาศและคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และในข้อจ ากัดก็ไม่ได้ห้ามเกษตรกรที่ใช้
ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเพียงเดียวเป็นการแนะน าให้เกษตรกรค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีมา
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีการผสมผสาน ดังนั้น การให้ความรู้ การฝึกอบรม แปลงสาธิต ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเรื่องวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างสม่ าเสมอจะท าให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในปุ๋ยอินทรีย์มากยิ่งข้ึน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1 จากข้อค้นพบในงานวิจัยยังมเีกษตรกรบางส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น อัตราการใช้
ปุ๋ย ช่วงเวลาการใช้ และขาดความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างสม่ าเสมอ
แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และกลุ่มยุวเกษตรกร รวมถึงการจัดท าแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการ
ใช้ปุ๋ยเคมีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 2 กรมส่งเสริมควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้
ครอบคลุมทุกต าบล เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายและกระจายความรู้อย่างทั่วถึง  
 3 เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ที่เกี่ยวควรมาแนะน าและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน ควรให้ความส าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผลิต วิธีการใช้ และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางชุมชน การจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 
 5 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร ท าให้พืชน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดียิ่งขึ้น 
 6 ส่งเสริมให้เกษตรกรน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เช่น การน าฟางข้าวที่
หลงเหลือจากเก็บเกี่ยวมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก หรือส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าว  
 7 บูรณาการร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม
การเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็น และส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวระหว่างก่อนและหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ว่ามีต้นทุนการ
ผลิตแตกต่างกันอย่างไร และเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้ระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเทียบกับ
ปุ๋ยเคมี 
 2 ควรท าการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตกับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอื่น 
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