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ในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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ศุทธิดา มิ่งสกุล*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรผู้ปลูกผักในอําเภอแม่ริม จั งหวัดเชียงใหม่ 1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม 2) เพื่อศึกษาความรู้และ
การปฏิบัติตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก 3) เพื่อเปรียบเทียบความรู้และการ
ปฏิบัติตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมจําแนกตามประเภทของเกษตรกรผู้ปลูกผัก 4) เพื่อศึกษาถึ ง
ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม โดย
ศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ า นวน 201 ราย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม ทํ า การ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ด้วยสถิติพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอย
และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาภาคบังคับ มีสถานภาพสมรส มีรายได้จากการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมเฉลี่ยปีละ
37,751 บาท มีรายได้จากภายนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยปีละ 24,865 บาท มีรายได้รวมเฉลี่ยปีละ
62,666 บาท มีพื้นที่ในการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมเฉลี่ย 2.45 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ย 1.86 ไร่
เป็นที่ดินเช่า 0.60 ไร่ มีแรงงานรวมเฉลี่ย 4.29 คน เป็นแรงงานในครัวเรือน 1.84 คน แรงงานจ้าง
2.45 คน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมเฉลี่ยปีละ 3.5 ปี ได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย
ปีละ 1.47 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกผักตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม มีการติดต่อ
เจ้าหน้าที่เฉลี่ยปีละ 1.87 ครั้ง เรื่องที่ติดต่อมากที่สุดคือการบันทึกและการตามสอบเฉลี่ย 90.5 ครั้ง
ต่อปี และมีการรับรู้ข่าวสารผ่านทางวิทยุมากที่สุดเฉลี่ย 67.2 ครั้งต่อปี
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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2) เกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนวการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมมีความรู้รวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่
แหล่งน้ํา พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการ
เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลผลิตการขนย้ายในแปลงปลูก
สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทักข้อมูลและการตามสอบ อยู่ในระดับปานกลาง มีการปฏิบัติทั้ง 8
ด้าน ได้แก่ แหล่งน้ํา พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต
ก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลผลิตการขนย้ายในแปลง
ปลูก สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทักข้อมูลและการตามสอบ ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อความรู้คือ การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม การได้รับการฝึกอบรบ การ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และการรับข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติคือ การศึกษา
การได้รับการฝึกอบรม และการรับข้อมูลข่าวสาร 3) จากการเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติของ
เกษตรกรทั้ง 3 ประเภทพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่สองกลุ่ม โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.000 คือประเภทตนเองมีความรู้และการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือประเภทบริษัท และประเภท
โครงการหลวง ตามลําดับ 4) ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติเกษตรดี
ที่เหมาะสมได้แก่ปัญหาราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน เกษตรกรต้องการให้มีการประกันราคาผลผลิต
คําสําคัญ : ความรู้และการปฏิบัติ, เกษตรดีที่เหมาะสม
Abstract
The objectives of this study were to;1) explore socio-economic attributes of
farmers growing vegetables in accordance with good and appropriate farming in Mae
Rim district, Chiangmai province ; 2) explore knowledge and practice in accordance
with good and appropriated farming of the farmers ; 3) compare knowledge and
practice of the farmers ; and 4) explore problems encountered and suggestions of
the farmers. A set of questionnaires was used for date collection administered with
201 farmers growing vegetables in Mae Rim district, Chiangmai province. Obtained
date were analyzed by using the Statistical Package. Also, descriptive statistics,
regression analysis, and one-way ANOVA analysis were used for the statistical
treatment.
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Results of the study showed the following: 1) Moet of the respondent were
male, 48 years old on average, compulsory education, and married. They had an
average annual income earned from good and appropriate farming for 37,751 bath
and from non-agricultural sector for 24,865 bath or 62,662 bath altogether. The
respondents had 2.45 rai of good and appropriate farming area (1.86 rai of land
holding and 0.60 rai of leased land) They had 4.29 workforce or 1.84 and 2.45 or the
household and hired workforce, respectively on average. They had experience on
good and appropriate farming practice for 3.5 years on average and used to attend
training for 1.47 times on average. Most of the respondents were members of the
cooperative for vegetable growers. They contacted concerned personnel on good
and appropriate farming practice for 1.87 times on average and they contacted
about recording/monitoring most. The respondents perceived news or information
about good and appropriate farming practice through radio most (67.2%). 2) It was
found that the respondents had a moderate level of knowledge and practice in
accordance an the good appropriate farming (is out of 24 items). However, they had
a high level based on 40 items of question ( X =3.68). 3) Based on the comparison
of knowledge and practice. It was found that there was a difference between the
Royal Project and the company/farming owner whereas between the company and
farming owner had no difference. 4) For problems encountered, output price
uncertainty. Farmers want the guaranteed yield.
Keywords : Knowledge and Practice, Good Agricultural Practice (GAP)
บทนํา
ผักและผลไม้ส ดของไทย ถือเป็นหนึ่งในประเภทสินค้าสํา คัญที่ไทยส่งออกไปยุโรปเมื่อปี
2553 โดยการส่งออกผักผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มีมูลค่ารวมถึง 1,763.3 ล้านบาท และ
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร การส่งออกผักผลไม้ไป EU ก็จะต้องได้มาตรฐานและมีกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านสุขอนามัย และการตรวจสอบ
เชื้อจุลินทรีย์ว่าจะต้องไม่มีเชื้อโรคปลอมปน (เพ็ญแข อินทรสุวรรณ. 2554) ตามที่รัฐบาลได้กําหนด
ยุ ทธศาสตร์ ครั ว ไทยครั ว โลก ให้ สิ น ค้ า เกษตรและอาหารต้ องมี ความปลอดภั ย และได้ มาตรฐาน
จําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
326

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

และสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2556)
ซึ่งเกษตรดีที่เหมาะสม GAP ย่อมาจากคําว่า “Good Agricultural Practice” เป็นระบบที่สร้าง
ผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ หรือได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่
ถูกต้อง ตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และ
การขนส่ งเพื่ อจํ า หน่ า ยซึ่ งจะทํ า ให้ ไม่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การตกค้ า งของสารป้ องกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช
ตลอดจนเชื้อโรคต่างๆ จึงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค ทั้ง
สามารถตรวจสอบและสอบทวนได้ (กรมวิชาการเกษตร. 2545) อีกทั้งกระแสความรักสุขภาพ ทําให้
ผู้บริโภคคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ที่ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น
สินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น (GAP พืชอาหาร. 2556) จากการศึกษา
งานวิจัยร่วมของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ เยอรมัน ได้
เปิ ด เผยผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี ข องฟาร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานเกษตรดี ที่
เหมาะสม (Good Agriculture Practice ;GAP) โดยกรมวิชาการ เปรียบเทียบกับเกษตรกรทั่วไป
ในเขตลุ่มแม่น้ําแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการใช้สารเคมีการเกษตรไม่แตกต่างไปจากฟาร์ม
เกษตรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (สหกรณ์กรีนเนท จํากัด. 2555) ทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษา
ทราบถึงความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกร ว่าเป็นเพราะเหตุใจจึงทําให้มีการใช้สารเคมีการเกษตร
ไม่แตกต่างไปจากฟาร์มเกษตรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนว
เกษตรดีที่เหมาะสมในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรผู้ปลูกผักใน
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเปรี ยบเที ยบความรู้ และการปฏิบั ติ ตามแนวการเกษตรดี ที่เหมาะสมจํา แนกตาม
ประเภทของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนว
เกษตรดีที่เหมาะสมในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนวเกษตร
ดีที่เหมาะสม ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ถึงความรู้และการปฏิบัติตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
ผู้ปลูกผักในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษา 8 ด้าน ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ํา พื้นที่ปลูก วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิ บั ติ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว การพั ก ผลผลิ ต การขนย้ า ยในแปลงปลู ก สุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ
3. ขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนว
เกษตรดีที่เหมาะสม ในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และมีพื้นที่ปลูกผักตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมอยู่ใน 4 ตําบล คือ ขี้เหล็ก
สันโป่ง โป่งแยง แม่แรม ซึ่งมีจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 201 คน จากเกษตรกรปลูกผักตามแนวการ
ปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสมทั้งหมด 407 คน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 2 ความรู้ การปฏิบัติ และปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูก
ผักในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมจําแนกตาม
ประเภทของเกษตรกร
ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนวเกษตรดี
ที่เหมาะสมในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม แบบมีโครงสร้างที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวทางวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือคําถามปลายเปิด และคําถามปลายปิด ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ขั้นตอน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องแล้วนํ าข้ อมู ลมา
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมวิ เ คราะห์ ทางสถิ ติ สํ า เร็ จ รู ป ทางสั งคมศาสตร์ และใช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา
(Descriptive) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) และนําเปรียบเทียบระดับความรู้ และการ
ปฏิบัติด้วยสถิติ (One-way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย
48 ปี จบการศึ กษาระดั บ ประถมศึ กษาภาคบั งคั บ มี ส ถานภาพสมรส มี ร ายได้ จ ากเกษตรดี ที่
เหมาะสมเฉลี่ย 37,751 บาท มีรายได้จากภายนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 24,865 บาท มีรายได้รวม
เฉลี่ย 62,666 บาท มีพื้นที่ในการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมเฉลี่ย 2.45 ไร่ เป็นที่ดินของตนเอง
เฉลี่ย 1.86 ไร่ เป็นที่ดินเช่า 0.60 ไร่ มีแรงงานรวมเฉลี่ย 4.29 คน เป็นแรงงานในครัวเรือน 1.84
คน แรงงานจ้าง 2.45 คน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมเฉลี่ย 3.5 ปี ได้รับการ
ฝึกอบรมเฉลี่ย 1.47 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกผักตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม
มีการติดต่อเจ้าหน้าที่เฉลี่ย 1.87 ครั้ง เรื่องที่ติดต่อมากที่สุดคือการบันทึกและการตามสอบเฉลี่ย
90.5 มีการรับรู้ข่าวสารผ่านทางวิทยุมากที่สุดเฉลี่ย 67.2 โดยเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนวเกษตรดี
ที่เหมาะสมมีความรู้รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ได้คะแนนเฉลี่ย 13.30 แต่มีการปฏิบัติ
ทุกด้านในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.68 จากทั้งหมด 40 ข้อ
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับระดับความรู้และการ
ปฏิบัติตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูก (n=201)
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
R2
F
b
t
P-Value
ความรู้

Adjust R2= 38.2%

.382

8.90

การศึกษา
การถือครองที่ดิน
ประสบการณ์
การฝึกอบรม
การติดต่อ

ปฏิบัติ

การรับข้อมูล
Adjust R2= 45.8%
การศึกษา
การถือครองที่ดิน
ประสบการณ์
การฝึกอบรม
การติดต่อเจ้าหน้าที่

.458

.000
2.032

3.673**

-.398

-2.355*

.486

2.605*

.285

2.760*

.601

2.897*

.006
.004

-.771

-3.829**

.000

12.17

.000
.020
.010

.000
.234

2.449*

.015

-.109

-3.727*

.00

.072

2.231*

.027

-.035

-1.985*

.049

.075

2.098*

.037

-.144
-4.128**
.000
การรับข้อมูล
หมายเหตุ
* มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
พบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามความรู้ตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้
ปลูกผักโดยรวมมี 6 ตัวแปร ได้แก่ระดับการศึกษา การถือครองที่ดิน ประสบการณ์ในการปฏิบัติการ
เกษตรดีที่เหมาะสม การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม การติดต่อ
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เจ้าหน้าที่ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร
ตามหรือความรู้ตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ได้ร้อยละ 38.20พบว่าตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามความรู้ตามแนวการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
ผู้ ป ลู ก ผั ก โดยรวมมี 6 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ร ะดั บ การศึ ก ษา การถื อ ครองที่ ดิ น ประสบการณ์ ใ นการ
ปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม
การติดต่อเจ้าหน้าที่ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตามหรือความรู้ตามแนวการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ได้
ร้อยละ 45.80 (ตาราง 1)
ตาราง 2 เปรียบเทียบระดับความรู้ และการปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม
จําแนกตามประเภทของเกษตรกร
โครงการหลวง บริษัท
ตนเอง
(n=120)
(n=41)
(n=40)
ตัวแปร
F
P-Value
SD
SD
SD
X
X
ความรู้
10.73a 1.00 16.25b 2.42 16.57b 3.01
การปฏิบัติ
2.80a 0.18 3.72bc 0.59 3.83bc 0.40
หมายเหตุ 1) อักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>.05)
2) ** มีนัยสําคัญที่ 0.01
X

208.941**
168.390**

.000
.000

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านระดับความรู้ตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม พบว่ามีความแตกต่าง
กันอยู่ 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ได้แก่ กลุ่มโครงการหลวง (
=10.73) มีความแตกต่างจากกลุ่มบริษัท
( X =16.25) คู่ที่ 2 ได้แก่กลุ่มโครงการหลวง ( X =10.73) มีความแตกต่างจากกลุ่มตนเอง ( X =
16.75) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (Sig = .000) โดยที่กลุ่มบริษัทและกลุ่มตนเองไม่มีความ
แตกต่างกัน
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติการเกษตรดีที่
เหมาะสม พบว่า มีความ แตกต่างกันอยู่ 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ได้แก่ กลุ่มโครงการหลวง ( X = 2.80) มี
ความแตกต่างจากกลุ่มบริษัท ( X =3.72) คู่ที่ 2 ได้แก่กลุ่มโครงการหลวง ( X =2.80) มีความ
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แตกต่างจากกลุ่มตนเอง ( X = 3.83) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (Sig = .000) โดยที่กลุ่ม
บริษัทและกลุ่มตนเองไม่มีความแตกต่างกัน (ตาราง 2)
อภิปรายผล
1. ระดับความรู้ตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรผู้
ปลูกผักในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่ องจากการการเข้า ถึงของภาครัฐ ที่จ ะให้ ความรู้ในการฝึกอบรมยังไม่ เพี ยงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ทําให้กับเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม
ซึ่งขัดแย้งกับ อัญชลี กุนุพงศ์ (2548) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูก
ลําไยตามระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีที่ เหมาะสมสํา หรับลําไยในจังหวัดลําพูน พบว่ า
เกษตรกรมีความรู้เรื่องระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับลําไยในระดับต่ํา
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักตาม
แนวเกษตรดีที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติการเกษตรดีที่
เหมาะสม การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม การติดต่อเจ้าหน้าที่
และการได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับความรู้ตามแนวการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรผู้ปลูกผักโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับ สิริรัตน์ พิชิตพร (2546) ได้ทําการศึกษาความรู้และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรจังหวัดลําพูน พบว่า ระดับการศึกษา ขนาดพื้นที่
ประสบการณ์การฝึกอบรม และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความสัมพันธ์กับความรู้
ของเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของเกษตรกรได้แก่
ประสบการณ์การฝึกอบรมและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
3. การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนวการปฏิบัติเกษตร
ดีที่เหมาะสม ตามประเภทของเกษตรกร แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรประเภทโครงการหลวงมี
ความรู้และการปฏิบัติแตกต่างจากเกษตรกรประเภทบริษัทและประเภทตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรประเภทโครงการหลวงมีจํานวนมาก การเข้าถึงของเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่ครอบคลุม เพราะ
ขั้นตอนในการปฏิบัติค่อนข้างมากหลายขั้นตอนทําให้เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามมากเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะ
แตกต่ างจากประเภทบริ ษัทและของตนเองเพราะมี มาตรฐานการรับซื้ อที่สู งถ้าผลผลิ ตไม่ ตรงตามที่
กําหนด อาจไม่มีการรับซื้อผลผลิตเกษตรกรจึงจําเป็นต้องมีการปฏิบัติที่เข้มงวด
4. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมได้แก่
ปัญหาราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน เกษตรกรจําหน่ายได้ในราคาต่ํากว่าที่คาดไว้ ผักบางชนิดมีต้นทุนใน
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การปลูกและดูแลรักษาค่อนข้างสูง โดนพ่อค้าคนกลางกดราคา ผลผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
ทางบริษัทราคาก็จะต่ําลงหรือปฏิเสธการรับซื้อ ผลผลิตที่เป็นผักมีอายุสั้นเน่าเสียได้ง่าย เวลาขนส่ง
ลําบากผลผลิตเกิดความเสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะนันท์ สุวรรณปิงคํา (2552) ได้ทําการศึกษา
การใช้การเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกรในอําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตามหลักการเกษตรดี
ที่เหมาะสม ได้แก่ มีปัญหาการจําหน่ายผลผลิต มีแหล่งจําหน่ายที่ไม่แน่นอน เกษตรกรจําหน่าย
ผลผลิตการเกษตรได้ในราคาต่ํากว่าที่คาดไว้
ข้อเสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จากผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย
ค่อนข้างมาก และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาภาคบังคับทําให้ความรู้ของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับปานกลาง อาจทําให้การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนํามาใช้กับเกษตรกรค่อนข้างลําบาก ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสํานักงานเกษตรอําเภอแม่ริม ควรมีวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมสําหรับอายุ และ
การศึกษาของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น
2. จากผลการศึกษาวิจัยควรมีการร่วมกลุ่ม เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนว
การปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อนําผลผลิตที่ได้มาจําหน่ายในสถานที่หรือตลาดที่การรวมกลุ่มและ
ตั้งราคาที่เป็นกลาง หรือรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลผลิตเพื่อยืดอายุ เพิ่มมูลค่า และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็น
ทางเลือกให้ผู้บ ริโภค มี การรวมกลุ่มเพื่อจัด ตั้งศู นย์เ มล็ดพั นธุ์โ ดยให้หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องเข้ามา
ควบคุมด้านคุณภาพและราคาของเมล็ด เมื่อเกษตรกรนําไปปลูกสามารถทราบถึงแหล่งที่มาของ
เมล็ดพันธุ์ได้
3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ควรเข้าไปให้ความรู้ แนะนําเทคนิคและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องสําหรับ
เกษตรดีที่เหมาะสม ให้กับเกษตรกรมีการจัดทําสื่อในรูปแบบที่น่าสนใจแลกใหม่ เพื่อดึงดูดความ
สนใจของเกษตรกร หรือทําการจัดฝึกอบรบเรื่องเกษตรดีที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความรู้และการปฏิบัติตาม
แนวการปฏิ บัติเกษตรที่ ดีของเกษตรกรผู้ ปลูกผั ก เท่านั้น ซึ่งยั งคงเหลืออี กหลายปัจจั ยที่ยังไม่ได้
ทําการศึกษา ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อความรู้และการ
ปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักตามแนวการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม เช่น แหล่งเงินทุน ภาวะหนี้สิน
ทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และการปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติเกษตรที่ดี
ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ในภาคหรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าเกษตรกรมีระดับความรู้และการ
ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม มีความแตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างกันในปัจจัยใด
เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปอ้างอิงหรืออธิบายสรุปผลการวิจัยได้กว้างขึ้น
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