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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการสื่อสาร ระดับความรู้
ทัศนคติและการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 2) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 3) เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและ
การปฏิ บั ติ จํ า แนกตามรู ป แบบหรื อ ช่ องทางการติ ด ต่ อสื่ อ สารหลั กของครอบครั ว โดยใช้ วิ ธี การ
สัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตระบบ
อิ น ทรี ย์ จํ า นวน 197 ราย ใช้ การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ อนุ มาน วิ เ คราะห์ ห าค่ า สั มประสิ ทธ์ เ ส้ น ทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 45 ปี มีสถานภาพสมรถ จบการศึกษาระดับ
ขั้นประถม มีประสบการณ์ในการทําเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 7 ปี จํานวนแรงงานรวมเฉลี่ย 40 คน มี
พื้นที่นาเป็นของตนเองทั้งหมด พื้นที่นาข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 7.91 ไร่ มีสัดส่วนการกู้ยืมเงินทุนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.70 มีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 65,867 บาทต่อปี โดยที่ส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มเป็นหลัก มีความถี่ในการติดต่อสื่อสารผ่านบุคคลมากที่สุดเฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี
และเนื้ อหาเกษตรอิ นทรี ย์ ที่ได้ รับ ข้ อมูล มากที่ สุ ดได้ แก่ การเตรีย มพื้น ที่ การผลิ ต กลุ่มตั ว อย่ า งมี
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และมีทัศนคติต่อมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์รวมทุกด้านในระดับดี ตลอดจน มีระดับการยอมรับปฏิบัติตาม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
**อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อระดับ
การยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ ทัศนคติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig <.01)
และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุด คือ ความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig <.05) มีช่องทาง
การติดต่อสื่อสารแบบบุคคลเป็นหลักจะมีระดับความรู้ต่ํากว่ากลุ่มที่มีการติดต่อแบบกลุ่มและแบบ
มวลชน อย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติ (sig <.01) กลุ่มที่มีช่ องทางการติด ต่อสื่อสารแบบกลุ่มกับ มี
ทัศนคติและระดับการยอมรับปฏิบัติที่ต่ํากว่ากลุ่มที่มีการติต่อสื่อสารในรูปแบบแบบอื่นๆ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (sig <.01) และ (sig <.05) ตามลําดับ
คําสําคัญ: การปลูกข้าวอินทรีย์ การยอมรับ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

Abstract
The objectives of this study were to: 1) explore personal data on
communication; 2) explore a level of knowledge, attitude, and adoption of organic
farming Standards by farmers producing organic rice; 3) explore causal factors
influencing the adoption of organic farming standards of the farmers; 4) compare a
level of knowledge, attitude, and practice based on farms on Main communicative
channels of family; and 5) explore problems encountered and suggestions of the
farmers. An interview was used for data collection administered with 197 farmers
receiving an organic production standards certificate obtained data were analysis of
Descriptive statistical coefficient path causal relationship an variance was also conducted.
Results of the study revealed that most of the informants were male, 45
years old on average, married, elementary school graduates, and they were
member of organic rice growers group less than one-half of the informants (45.20%)
had experience in organic farming for 7 years on average. The informants had 40
workforces on average and all of them had their own rice field 7.91 rai on average.
Most of them (71.10%) had no plan to change their rice field to be an organic
system. Most of the informants (71.70%) used their own capital for organic rice
production. The informants mainly earned an income from crop growing and they
earned an income from the agricultural sector for 65,867 bath per year on average.
Most of them mainly contracted one another in the form of group communication
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with the highest frequency of 5 times per year on average. Land preparation for
production was an organic farming content which the informants perceived most.
Most of the informants had a moderate level of knowledge about organic
farming but a moderate level score fully attitude towards organic farming standards
at a high level. They adopted organic farming standards at a moderate level.
Attitude and data on information perception were factors directly influencing the
level of the adoption of organic farming standards However, knowledge level and
family income were factors having indirect influence most with a statistical
significance level (Sig < .05). Regarding a comparison of the difference in an average
mean score among the 3 communicative channels mainly of informants, it was
found that knowledge attitude and adoption of organic farming all communicative
channels has differenced with a statistical significance level (Sig < .05) respectively.
Keywords: Adoption, Organic Agriculture Standard, Organic Rice Product

บทนํา
รัฐบาลลาวได้กําหนดกลยุทธ์การส่งออกแห่งชาติ Department Production and Trade
Promotion(2010: 4-5) โดยที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ก็เป็นหนึ่งใน 6 แขนงการภาคเกษตรถือว่า
เป็นแหล่งที่มาของรายได้และเป็นอาชีพหลักของคนลาวตลอดจนยุทศาสตร์การเปลี่ยนแปลงดิน ฟ้า
อากาศ โดยที่ได้ระบุไว้ในส่วนของภาคเกษตรกรรมรับประกันผลิตเพื่อใช้เป็นอาหารและการคุ้มครอง
ป่าไม้ เช่น มาตรการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง และมาตรการป้องกัน เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยก๊าชเรือนกระจกโดยได้ระบุกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การทํานาข้าว โดยที่อําเภอสังข์ทอง นคร
หลวงเวี ย งจั น ทน์ ส ปป ลาว เป็ น พื้ น ที่ ต้ น แบบนํ า ลองแต่ ว่ า การทํ า เกษตรในระบบอิ น ทรี ย์ เมื่ อ
เกษตรกรพบปั ญ หาในด้ านการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ทําให้ไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
เท่าที่ควร และหันกับไปทําเกษตรกรรมโดยใช้สารเคมีซึ่งปัญหาเหล่านี้กําลังกลายเป็นปัญหาสําคัญที่
รัฐบาลที่จะต้ องได้ มีความพยายามปรั บเปลี่ย นแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมไปสู่ ระบบเกษตร
อินทรีย์ให้มากขึ้น Vitoon Panyakul (2012: 5-10) ปัจจุบันหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ลาว
(Lao Certification Body - LCB) มีหน้าที่เพียงแต่มุ่งเน้นในการตรวจสอบอินทรีย์และกิจกรรมการ
ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในช่วงไตรมาสแรกผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่ในลาว
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คิดเป็นร้อยละ 72.6 ได้รับการรับรองจาก LCB ซึ่งมีเพียงร้อยละ 26.9 ที่ยังไม่มีการรับรองในขณะที่
มีน้อยกว่าร้อยละ 0.5 เท่านั้นที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศ Akira Nagaoka (2015: 17)
ในขณะที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
(IFOAM) โดยที่มีหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation
Agency JICA) ได้ริเริ่มจัดทําโครงการส่งเสริมในการพัฒนามาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศลาว (Lao Organic Agriculture Promotion Project LOAPP) ก็คือการนําหลักเกณฑ์ใน
การบริหารคุณภาพสําหรับหน่วยตรวจรับรอง (ISO 17065) มาใช้แทนการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
Guide 65 เพื่อที่จะทําให้การบริการเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในช่วง
ท้ายปี พ.ศ. 2556 บุญสม วราเอกศิริ (2529: 162)
อย่างไรก็ดีประเด็นที่ต้องต้องคํานึงหรือให้ความสนใจในการส่งเสริมการเกษตร โดยที่จะต้อง
ได้ศึกษาทําความเข้าใจถึงอัตราลักษณะของแต่ละคนของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (Individual of
Target Group) รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสม ผ่านกลไกลที่ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานรัฐ องค์กร
และบุคคลในท้องถิ่นเอง (Lao Extension Approach LEA) ผ่านกระบวนการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ (Communication Process) ช่องทางการเผยแพร่ที่เหมาะสม นโยบายส่งเสริมด้าน
ปัจจัยที่ใช้เข้าในระบบการผลิตด้านตลาดการจําหน่ายและอื่นๆ ไพศาล หวังพานิช (2526: 108)
รวมถึงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมที่มีอิทธิพลต่อทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อระดับการยอมรับปฏิบัติตามกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม สุวรรณี สิมะกรพินธ์
(2547: 14-16) เพื่อที่จะได้กายเป็นพฤติกรรมค่านิยมในการผลิตตามรูปแบบเกษตรรมที่ยังยืนใน
อนาคต ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ งมี ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ องปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ งผลต่ อการยอมรั บ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งอยู่ในช่วงที่สิ้นสุดของโครงการส่งเสริม
จากภาครัฐและเชื่อมโยงสู่ช่วงของการส่งเสริมการเกษตรหมู่บ้าน (Villages Extension System – VES)
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Figure I) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโดยภาคท้องถิ่นเองตามระบบการ
ส่งเสริมเกษตรของลาวเพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานําไปปรับปรุงแผน การส่งเสริมและทําให้
เกษตรกรหันมาผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นตามอยุทธ์ศาสตร์และแผนงานการพัฒนาเศรษฐ์กิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการทําเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล รูปแบบหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเพื่อศึกษาระดับ
ความรู้ ทัศนคติ และระดับการยอมรับปฏิบัติมาตรฐานการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในอําเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์สปป ลาว
2. เพื่อศึกษาสัมประสิทธ์เชิงเส้นทางของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับปฏิบัติมาตรฐานการ
ผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จําแนก
ตามรูปแบบหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารหลักของครอบครัว
ขอบเขตของการวิจัย
สถานที่ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ได้ แ ก่ เมื อ งสั ง ข์ ท องเป็ น เมื อ งหนึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตนครหลวง
เวียงจันทน์ สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากถึงร้อยละ 70 ทั้งทํานาข้าว และปศุสัตว์
แบ่งการปกครองออกเป็น 37 หมู่บ้านมีจํานวน 5.484 ครัวเรือน และประชากรกว่า 28,266 คน
เนื้อที่ทําการเกษตร 186.981 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.37 ของพื้นที่ทั้งหมด และร้อยละ 51.04 เป็นพื้นที่
ป่าไม้ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการปลูกข้าวอินทรีย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตร และป่าไม้ ทั้งหมดจํานวน 10 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรที่ปลูกข้าว
อินทรีย์ จํานวนทังหมด 537 ราย ในเนื้อที่ทั้งหมด 4.306 ไร่ (ห้องการเกษตรและป่าไม้ อําเภอสังทอง,
2011) การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นทางที่มีอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อกับการ
ยอมรับของเกษตรกร ดังนี้ ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการสื่อสารด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านการ
ยอมรับปฏิบัติการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ของเกษตรกรซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดเงื่อนไขกลุ่มตัวอย่าง
ต้องเป็นเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่อําเภอสังข์ทอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์จากทางหน่วยงานออกใบรับรองของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาวแล้วเท่านั้น
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยครั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรกแทรก
(Intervening Variables)

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ข้อมูลด้านสังคม

ความรู้

2. ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร
- ช่องทางการสื่อสารหลัก
Figure I. Concept Framework
- การได้รับข้อมูลข่าวสาร
วิธีดําเนินการวิจัย
- เนื้อหาของข้อมูลที่ได้รับ

ทัศนคติ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การยอมรับมาตรฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
อินทรี ย ์

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากประชากรทังหมด โดยที่กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากขนาดของกลุ่ม
ประชากรทั้งหมด 390 ราย ซึ่งได้จํานวนตัวอย่าง 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.51 ของจํานวน
ประชากรทํ า การสุ่ ม ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นแบบเป็ น ไปตามสั ด ส่ ว นกั บ ประชากรจากรายชื่ อ
เกษตรกรผู้ได้รับใบรับรองการผลิต และใช้วิธีการสุ่มกระจายแบบง่าย (Simple random sampling)
โดยการจับสลาก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ข้อมูล
ลั กษณะส่ ว นบุ คคลของเกษตรกร รู ป แบบหรื อช่ องทางการติ ด ต่ อสื่ อสาร ระดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ ทัศนคติ ต่ อมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ และระดับ การยอมรั บปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ป ลูกข้าวอินทรี ย์เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยที่ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบจะพิจารณาว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามจุดประสงค์โดยที่ค่า
คะแนนที่ได้มาหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) อยู่ระหว่าง .64 -.92 การ
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ทดสอบความยากง่ายในข้อคําถามการวัดความรู้ ผลการทดสอบเครื่องมือได้ค่าความยากง่าย .471 - .647
และได้ค่าอํานาจในการจําแนกอยู่ระหว่าง .353 - .941 รวมทังจัดการสนทนาและแสดงความคิดเห็น
แบบเป็นกลุ่ม (Group Discussion) จากตัวแทนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key information) ได้แก่ตัวแทน
จากเกษตรกรเพศหญิงเพศชายหัวหน้ากลุ่มและผู้นําชุมชน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และเชิงโครงสร้างในแบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบค่ า
คะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่ได้คะแนนสูงและกลุ่มที่ได้คะแนนต่ํา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ T-test แบบ
Independent ในระดับที่ความเชื่อหมั่น 99% ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของ
คะแนนของสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (Sig เท่ากับ .306) โดยที่ทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ
ค่า t เท่ากับ 20.686และค่า (sig เท่ากับ .000)แสดงว่าคะแนนความรู้ของทั้งสองกลุ่มสามารถในการ
จําแนกได้และเหมาะที่จะนําไปใช้ต่อไปการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสัมภาษณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบข้างต้นแล้วนําไปทดสอบกับเกษตรกร โดยที่ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นจากข้อ
คําถามทัศนคติทั้งหมด 25 ข้อ และข้อคําถามระดับการยอมรับปฏิบัติทังหมด 44 ข้อ โดยที่ค่า
ค่า Alpha รวมเท่ากับ .800 และ .940 ตามลําดับ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยที่ผู้วิจัยได้วางแผนดําเนินงานออกเป็น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 เป็นการ
ลงพื้นที่ทั้งหมด 10 หมู่บ้านจํานวน 20 ราย และทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 จํานวน 20
รายผู้ วิ จั ย และเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรอํ า เภอได้ ร่ ว มกั น เปิ ด ประชุ ม สนทนากลุ่ ม (Group
Discussion) เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละประเด็นและทําการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์มา
ถอดรหัสและวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
โดยวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ระดับความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีเกณฑ์การให้คะแนนในรูปแบบ (Dummy Scale) วิเคราะห์ระดับ
ทัศนคติ วิเคราะห์ระดับการยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรโดยใช้สถิติ
(Descriptive Statistics) โดยที่เกษตรกรให้ข้อมูลในการปฏิบัติมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของตนตาม
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มาตรวัด (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5ระดับ ตามหลักของ Likertวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับระดั บการยอมรั บปฏิบั ติมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ ของเกษตรกรโดยวิ เคราะห์ ทางสถิติ เพื่ อหา
ความสัมพันธ์(Pearson Correlation)เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันและ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพหุคูณ (One-way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย์ร ะหว่ างกลุ่มเกษตรกรผู้ผ ลิ ตข้ าวอิน ทรีย์ จากรู ปแบบหรือช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารหลักของครอบครัวที่ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ ย 45 ปี มี ส ถานภาพสมรส จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ กษา มี ตํ า แหน่ งทางสั งคมอื่ น ๆ
นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 54.80 มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวใน
ระบบอินทรีย์เฉลี่ย 7 ปี จํานวนแรงงานรวมเฉลี่ย 40 คน และแรงงานครอบครัวเฉลี่ย 3 คน
ลักษณะการถือครองพื้นที่เป็นที่ดินของตนเองทั้งหมด ขนาดของพื้นที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย 23.56 ไร่
พื้นที่นาข้าวทั้งหมดเฉลี่ย 12.62 ไร่ ขนาดพื้นที่นาข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 7.91 ไร่ โดยที่ไม่มีแผน
ดําเนินงานปรับเปลี่ยนสู่เกษตรระบบอินทรีย์ ร้อยละ 71.10 เงินทุนที่ใช้ในการผลิตจากการกู้ยืม
เฉลี่ย ร้อยละ 71.70 และมีแหล่งเงินทุนหลักที่ใช้ในการผลิตจาก 2 แหล่ง ในขณะที่มีรายได้จากการ
ปลูกพืชเป็นหลักมากที่สุดร้อยละ 58.90 และมีรายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ย 96,610 บาทต่อปี
โดยที่รายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ ย 65,867 บาทต่อปี กลุ่มตัวอย่า งส่ว นใหญ่มีรูป แบบการ
ติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มเป็นหลัก ร้อยละ 56.90 มีความถี่ในการติดต่อผ่านบุคคลมากที่สุดเฉลี่ย 5 ครั้ง
ต่อปี ข้อมูลหรือเนื้อหาเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมากที่สุดได้แก่ การเตรียมพื้นที่การผลิต ในส่วนของ
ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
รวมทุกด้านในระดับปานกลาง โดยที่ได้คะแนน 29.27 จาก 41 คะแนน และมีทัศนคติเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์รวมทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยที่ได้ค่าเฉลี่ย 4.01 จากทั้งหมด 25 ข้อคําถาม ตลอดจน
มีระดับการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ได้ค่าเฉลี่ย 2.59
จากทั้งหมด 44 ข้อคําถาม
จากผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์โครงสร้างตามสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
เชิงเส้นทางในรูปแบบโครง สร้างสมการตามสมมุติฐานต่อการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ในอําเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียง จันทน์ สปป ลาว (1)
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ปัจจัยด้านทัศนคติต่อกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อระดับการยอมรับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์มากที่สุด โดยที่มีค่าผลรวมอิทธิพลทางตรง เท่ากับ .594 (2) ตัวแปรที่มีเฉพาะ
อิทธิพลทางอ้อมต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ โดยที่มีค่าอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ .181(3) ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่มีทิศทางตรงกันข้าม (ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล) ต่อกับการยอมรับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านแรงงานรวมที่ใช้ในการผลิต โดยที่มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ -.116
(Table I)
เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองจากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรกลางที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (ADP) เรียงตามลําดับความสําคัญได้ดังนี้ ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) มากที่สุดได้แก่ ทัศนคติต่อกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ATT)
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .594 รองลงมาคือ การได้รับการติดต่อสื่อสารหรือได้ข้อมูล
ข่าวสาร (CHAN) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .227 และในส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม
(Indirect Effect: DE) มากที่สุดได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (KNOW) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .181 รองลงมาคือ รายได้ร่วมของครอบครัว (INC) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .166 รูปแบบการสื่อสารหลัก (M_COM) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .150 การได้รับ
การติดต่อสื่อสารหรือได้ข้อมูลข่าวสาร (CHAN) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .058 การมีตําแหน่งทางสังคมอื่นๆ
นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ (POSIT) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .025 ขณะที่ตัวแปร
อิสระที่มีอิทธิพลทางอ้อมที่มีทิศทางตรงกันข้ามได้แก่ ประเภทข้องข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (INFO) มี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ -.034 และแรงงานรวมของครอบครัวที่ใช้ในการผลิต (LAB) โดยที่มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ -.116 ตามลําดับ (Table II) โดยสรุปตัวแปรที่กําหนดตามสมมุติฐานเบื้องต้นที่ไม่มีอิทธิพล
ต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้แก่ เพศ (SEX) อายุ
(AGE) สถานภาพ (STAT) ระดับการศึกษา (EDU) ประสบการณ์ (EXP) ขนาดพื้นที่ถือครอง (LAND)
แผนการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ (PLAND) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิต (FUND) ประเภทรายได้
หลักของครอบครัว (M_INC) ดังที่ได้แสดงใน (Figure II)
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Table I. Estimated Result of the causal Model of Adoption of Organic Standard
Effect of Variables to ADP
Causal
C
M
K
Effect
OSIT NFO HAN AB NC _COM NOW TT
1. Total Variance
.
.
Explained
.099 193** 254** .002 154* 182* 107 605**
2. Total Effect
.
.
***
*
*
*
(TE)
025 .034 285 .116 166 150 181 594***
a) Direct
.
***
Effect
227
594***
(DE)
b) Indirect
.
.
*
*
*
*
Effect (IE) 025 .034 058 .116 166 150 181
3. Correlation Non
Causal and
*
**
*
Result (error) = .124 227
.031 114 .012 032 .074 011
1-2
Note: Direct Effect: (DE), Indirect Effect: (IE) and Total Effect: (TE)
Significant *** P < .001, ** P < .01, * P < .05
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Figure II. The Causal Factors Effecting Model toward Adoption of Organic Standard
Note: Non Significant
Significant
*** P < .001, ** P < .01, * P < .05
จากผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติพบว่า ในด้านความรู้มีความ
แตกต่างกันอยู่ 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบบุคคลเป็นหลักที่มีค่า
คะแนน เท่ากับ 28.51 มีระดั บความรู้ เกี่ยวกับ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่ต่ํากว่ ากลุ่มตัว อย่างที่ มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มเป็นหลักที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 29.72 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Sig เท่ากับ .008) ในด้านทัศนคติต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีความแตก ต่างกันอยู่ 2 คู่ได้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มเป็นหลักที่มีค่าเฉลี่ย 3.840 มีทัศนคติต่อมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ที่ต่ํากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบมวนชนและบุคลเป็นหลักที่มี
ค่าเฉลี่ย 4.040 และ 4.045 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig เท่ากับ .000) ซึ่งกลุ่มที่มีการติดต่อสื่อสาร
แบบมวลชนและบุคคลมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ในด้านระดับการยอมปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มีความแตกต่างอยู่ 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มเป็นหลักมี
ค่าเฉลี่ย 2.486 มีระดับการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ต่ํากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่องทางการติ ดต่อสื่ อสารแบบบุคคลเป็น หลักมี ค่าเฉลี่ ย 2.557 อย่างมี นัยสํา คัญทางสถิติ (Sig
เท่ากับ .011)
ซึ่งข้อแตกต่างระหว่างการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบบุคคลจะมีความชัดเจนของข้อมูล
และเข้าใจได้ง่ายกว่า ในขณะที่ช่องทางการได้รับข้อมูลผ่านสื่อแบบมวลชลนั้นส่วนมากข้อมูลที่ได้รับ
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จะมีการกลั่นกรองก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยที่ทั้งสองแบบที่กล่าวมาเป็นการได้รับข้อมูลที่มีผลต่อ
ทัศนคติที่มีทิศทางที่ชัดเจนและมีผลต่อความคิดหรือทัศนคติที่มากกว่าก็จะส่งผลต่อระดับของการ
ปฏิบัติที่มากกว่ากลุ่มที่ติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มเป็นหลัก โดยที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
เส้ น ทางในเบื้ อ งต้ น ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารหลั ก และการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ตลอดจนปัจจัยด้านประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทั้งระดับ
ความรู้ และทัศนคติ ตลอดจนระดับการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวอินทรีย์ ในอําเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว
Table II. Knowledge Attitude Practice having differences among Main of
Communicated Chanel
Personal
Group
Mass
Chanel
Chanel
Chanel
Compa
(n =
(n =
(n = 17)
rison
F
68)
112)
ig
Mean
X
S
S
X
S
D
D
D
Kno
2
2
2
2
2
2
4
a
b
ab
**
wledge
8.51
.58
9.72
.37
9.29
.84
.984
008
Attit
4
.
3
.
4
.
2
a
b
a
***
ude
.045
227 .840
193
.040
291 1.760
000
Pract
2
.
2
.
2
.
4
a
b
a
*
ice
.557
142
.486 172
.553
156
.642
011
Note: *** P < .001, ** P < .01, * P < .05,
a b Alphabet different having significant differences Mean

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.60 เป็นเพศชาย และมีอายุเฉลี่ย
45 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 87.30 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวนแรงงานรวม
เฉลี่ย 40 คน พื้นที่นาเป็นของเกษตรกรเองทั้งหมด พื้นที่นาข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 7.91 ไร่ สัดส่วนการ
กู้ยืมเงินทุนเฉลี่ย ร้อยละ 71.70 มีรายได้หลักจากการปลูกพืช รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 65,867 บาท
ต่อปี โดยที่ส่วนใหญ่มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มเป็นหลัก ร้อยละ 56.90 มีความถี่ในการ
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ติดต่อผ่านบุคคลมากที่สุดเฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี เนื้อหาเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับข้อมูลมากที่สุดอันดับหนึ่ง
ได้แก่ การเตรียมพื้นที่การผลิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ค่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ร่วมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก และมีทัศนคติต่อกับมาตรฐานการผลิตในระบบอินทรีย์
รวมทุกด้านเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับดี ตลอดจนมีระดับการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์รวมทุกด้านเฉลี่ย 2.59 อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับปฏิบัติร่วมทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดได้แก่ (1) ปัจจัยด้านทัศนคติต่อกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรมีทัศนคติร่ วมทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยที่ โฉมศิริ แก้วเกตุ
(2553) จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับระดับการยอมรับ เป็นเพราะทัศนคติเป็นการตอบสนองหรือแสดงความรู้เพื่อสนับสนุน
หรือต่อต้าน ถ้ามีทัศนคติในแง่ลบต่อเทคโนโลยีก็จะเกิดการยอมรับที่น้อยหรือปฏิเสธการยอมรับในส่วน
ของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ดี และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง รองลงมาคือ (2) ปัจจัยด้าน
การได้รับการติต่อสื่อสารหรือการได้รับข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกันกับการวิจัยของ วัชรีพร นนทจิตร
(2539) ได้กล่าวว่า ประสบการณ์ในการฝึกอบรมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นจะมีความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงขึ้น
และส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีและนําไปปฏิบัติที่เร็วขึ้นตามไปด้วย
ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการรับปฏิบัติจําแนกตามรูปแบบหรือช่องทางการ
ติ ด ต่ อสื่ อ สารหลั ก ของครอบครั ว จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ โ ดยรวมพบว่ า เกษตรกรที่ มี ช่ องทางการ
ติดต่อสื่อสารหลักที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีทัศนคติต่อ
กั บ มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ และมี ร ะดั บ ความรู้ ม าตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยที่มีความสอดคล้องในทํานองเดียวกันกับพีระชัย พิศชวนชม (2545) จาก
การศึ กษาพบว่ า พฤติ กรรมในด้ านการรั บสื่ อภาคการเกษตรของเกษตรกรจากการประเมิ นของ
เกษตรกรเองแสดงให้เห็นว่าสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุเป็นสื่อที่เร็ว และสื่อวีดีทัศน์ สื่อห่อกระจ่ายข่าว
เป็นสื่อที่มีระดับความเข้าใจง่ายมากที่สุดได้แก่ การดูภาพและฟังเสียง ส่วนสื่อที่มีระดับการนําไป
ปฏิบัติได้แก่ สื่อฝึกอบรม จากประเด็นหมวดสื่อทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว เกษตรกรต้องการให้ใช้ในการ
ส่งเสริ มการเกษตรมากที่สุด ในส่ วนของสื่อสิ่งพิ มพ์และสื่อกิจจกรมไม่พบความน่าสนใจที่แตกต่างจากสื่ อ
ภาพและเสียง อีเล็กโทนิค
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ข้อเสนอแนะ
กรมปลูกฝังร่วม และกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ควรมีการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับวิธีการทําเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง เหมาะสม เช่น วิธีการผลิตในมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นสากล
มากขึ้น แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอําเภอเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิต พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารคู่มือแนะนําและเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ แนะนําผ่านสื่อหอ
กระจายข่าว วิทยุ โทรทัศให้มากขึ้น ควรพัฒนากลไกลด้านการตลาดและราคาที่เหมาะสมโดยมีการ
จั ด การประชุ มระหว่ า งกลุ่ มเกษตรกรและกลุ่ ม เกษตรกรกั บ เอกชนผู้ รั บ ซื้ อผลผลิ ต เพื่ อหาแนว
ทางการผลิตร่วมกันเพื่อลดปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ร่วมกัน ควนรวมมือกันรณรงค์ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยการกําหนดนโยบายที่
จําเป็นการต่างๆ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้น ทําการศึกษา
ความต้องการและศักยภาพการผลิต จัดทําแผนงานที่จําเป็นในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากถ้าไม่
มีการขยายกลุ่มให้เพิ่มมากขึ้นอนาคตสมาชิกกลุ่มเดิมที่มีอยู่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์เนื่องจากปัญหาการใช้สารเคมี โดยที่ยังคงมีการใช้แหล่งน้ํา และ
ระบบนิเวศทางการเกษตรในชุมชนร่วมกัน
ในอนาคตควรที่จะมีการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจทําเกษตรกรรมใน
ระบบเกษตรอินทรีย์โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ตลอดจนศึกษาศักยภาพ
ในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ สู่ ม าตรฐานในระดั บ สากลโดยวิ ธี ก ารทํ า นายความน้ า จะเป็ น
(Logistic Analysis) รวมทังการจําแนกประเภท (Discrimination) และการจัดกลุ่ม (Cluster
Analysis) ในประเด็น พื้ นที่ การผลิต และตัว ของเกษตรกร รวมทังควรศึ กษากลไกลการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตจัดทํานโยบายกระตุ้นส่งเสริมด้านการตลาดด้วยวิธีการวิจัยทางด้านการตลาด
เป็นต้น และควรศึกษาด้านการสร้างความเข็มแข้งของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้การวิธีการเชิงพัฒนาโครงสร้างและทดสอบระบบเพิ่มเติม
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