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Abstract
The objectives of the study were to investigate:1) farmers’ needs for promoting 

vegetable growing under good agricultural practices and 2) factors affecting farmers’ needs 
for promoting vegetable growing under good agricultural practices. The sample group in 
this study consisted of 112 famers growing vegetables in the area of Mon Ngo Royal 
Project Development Center area, Mae Tang district, Chiang Mai province. A set of 
questionnaires was used for data collection and analyzed by using descriptive statistics 
and multiple regression.

Results of the study revealed that, as a whole, the respondents had a high level of 
needs for promoting vegetable growing under good agricultural practice system (x=3.42). 
In this respect, application of pesticides was to have the highest average mean score 
(x=3.51). This was followed by produce holding, moving in plantation area, storage and 
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collection (x=3.48); preharvest processes (x=3.42); plantation area (x=3.41); and water 
sources/data recording (x=3.40), respectively. However, harvest and postharvest handlings/ 
personnel hygiene (x=3.35) were found at the lowest average mean. Gender (female) 
(Sig.= 0.034), training and education trip (Sig.= 0.034) had statistically significant relationships 
with needs for promoting vegetable growing under good agricultural practice system of 
the respondents.
Keywords: need of farmer, vegetable production under good agricultural practice system, 
  agricultural extension, Mon Ngo Royal Project Development Center

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดี

ที่เหมาะสมของเกษตรกร และ 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการสงเสริมการปลูกผัก
ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร โดยมีกลุมตัวอยางคือ เกษตรกรผูปลูกผักในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 112 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหพหุถดถอย

ผลการศึกษาพบวา   เกษตรกรมีความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.42) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยความตองการรับการสงเสริมมากสุด คือ 
ดานการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.51) รองลงมา ไดแก ดานการขนยายผลผลิตภายใน
แปลง (คาเฉลี่ย 3.48) ดานกระบวนการจัดการกอนการเก็บเก่ียว (คาเฉลี่ย 3.42) ดานพื้นที่ปลูก (คาเฉลี่ย 
3.40) ดานแหลงนํ้าและดานการบันทึกขอมูลและสอบทวนยอนกลับมีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.40 และดานที่
คาเฉลี่ยความตองการนอยสุด คือ ดานการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว กับดานสุขลักษณะ
สวนบุคคลมีคาเฉล่ียเทากันท่ี 3.35 โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการสงเสริมปลูกผัก
ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ (หญิง) (P = 0.034) และ
การเขารวมฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการเกษตร (P = 0.034)
คําสําคัญ: ความตองการของเกษตรกร การผลติผกัในระบบเกษตรดทีีเ่หมาะสม การสงเสรมิการเกษตร 
 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ
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คํานํา
พืชผักเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของมนุษย

อนัอดุมไปดวยสารอาหารโดยเฉพาะวติามนิ แรธาตุ 
และใยอาหารทีเ่ปนประโยชนตอรางกายของมนษุย 
ในปจจบุนัประเทศไทยไดมกีารสงเสรมิใหเกษตรกร
ผูปลูกพืชผกัทีผ่ลติภายใตการปฏิบตัทิางการเกษตร
ที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) ซึ่งเปน
มาตรฐาน หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการจัด
กระบวนการผลิตที่มุ งใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย 
มีคุณภาพเหมาะสมตอการบริโภค และคํานึงถึง
สิง่แวดลอม สขุภาพ ความปลอดภัย และสวสัดภิาพ
ของเกษตรกร (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ, 2561)

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะกอตั้ง
เมื่อป พ.ศ. 2528 เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่เปน
ชาวไทยชาติพันธุ มง โดยศูนยไดขับเคล่ือนให
เกษตรกรผูปลกูผกัในพ้ืนทีไ่ดดาํเนินการผลิตภายใต
ระบบการเพาะปลกูทีด่ ี(GAP) เพือ่ควบคมุการผลติ
พืชผลทางการเกษตรใหมีคุณภาพ ปลอดภัย 
ปราศจากการปนเปอนสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ตลอดจนโลหะหนัก หรือจุลินทรียที่เปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคดวยการผลิตอยางเปนระบบ 
มีการจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม โดยใหความ
สาํคญัถงึสุขภาพของผูผลติ ผูบรโิภค และทรพัยากร
และส่ิงแวดลอมเปนหลัก (มูลนิธิโครงการหลวง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการ
มหาชน), 2561) ตลอดจนเปนการยกระดับมูลคา
ของผลผลติทางการเกษตร และสรางรายไดทีม่ัน่คง
แกครัวเรือนเกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดี อันเปน
ปจจัยพืน้ฐานสําคญัในการสนับสนุนกระบวนการมี
สวนรวมในการเสรมิสรางความเขมแข็งของคนและ
ชุมชนบนพื้นที่สูงในระยะยาว

ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนและขยายผลการ
ดําเนินการผลิตพืชผักภายใตระบบเกษตรที่ดีของ
ศนูยพฒันาโครงการหลวงมอนเงาะใหสอดคลองกบั
ความประสงคของเกษตรกร และสงเสริมการผลิต
ไดตรงกับเปาหมายของมูลนิธิโครงการหลวงใหได
มากที่สุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษา
วิจัยเก่ียวกับความตองการรับการสงเสริมปลูกผัก
ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นท่ี
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการวิจัยท่ีมุงเนนในการ
ศกึษาขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิและสงัคม
ของเกษตรกร และขอมลูระดบัความตองการรบัการ
สงเสริมการปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรผูปลูกผัก เพื่อนําไปสูการวิเคราะห
ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการรับการสงเสริมการ
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ตลอดจนการ
ศกึษาปญหา และขอเสนอแนะเก่ียวกับการสงเสริม
การปลูกผักในระบบเกษตรดีที่ เหมาะสมของ
เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย พัฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสามารถ
สนับสนุนนักสงเสริมการเกษตรของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะสามารถคัดเลอืกเกษตรกร
เพื่อเขารวมเปนสมาชิกผูปลูกผักในระบบเกษตร
ทีด่ใีหแมนยาํมากยิง่ขึน้ รวมถึงการไดขอมลูพืน้ฐาน
สําหรับประกอบการวางแผนงาน และกําหนด
โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสงเสริมการ
ปลกูพชืผกัในระบบเกษตรดทีีเ่หมาะสมแกเกษตรกร
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
มอนเงาะในฤดูกาลเพาะปลูกครั้งหนาตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยันีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชิงปรมิาณ เพ่ือ

ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับ
การสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
มอนเงาะ อาํเภอแมแตง จงัหวัดเชียงใหม โดยมีการ
ดําเนินการวิจัยดังน้ี

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เกษตรกร

ผู ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพ้ืนที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 114 คน กําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1973) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นรอยละ 99 และยอมใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.01 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวน 112 คน และทําการสุมตัวอยางเกษตรกร 
โดยวิธกีารสุมอยางงายดวยการใชตารางเลขสุมจาก
รายช่ือเกษตรกรผู ปลูกผักในพ้ืนที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหมตามจํานวนขนาดตัวอยางที่ไดกําหนดไว

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การวจิยัครัง้น้ีเกบ็รวบรวมขอมลูจากเกษตรกร

ผูปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพ้ืนที่ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหมในป 2563 จํานวน 112 คน โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัย ซึ่งมีจํานวน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
การศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ 
และสังคมของเกษตรกร ตอนที่ 2 การศึกษา ความ
ตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมของเกษตรกร และตอนที่ 3 การศึกษา

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
สงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่ เหมาะสม 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้อยูในชวง
กอนการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1) การวิเคราะหขอมูลลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม และ
ขอมลูความตองการรับการสงเสริมปลูกผกัในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร โดยใชสถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2) การวเิคราะห
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ ความตองการรับการ
สงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกร โดยใชการวเิคราะห พหถุดถอย (Multiple 
Regression Analysis) ดวยการใชโปรแกรมสถิติ
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรชวยในการวิเคราะห 
ทั้งนี้ในสวนของการวิเคราะหความตองการรับการ
สงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกร ไดแบงระดบัความตองการ ออกเปน 5 ระดบั 
คือ 5=ตองการมากท่ีสดุ 4=ตองการมาก 3=ตองการ
ปานกลาง 2=ตองการนอย และ 1=ตองการนอย
ทีส่ดุ โดยนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ียและแบงชวง
คะแนนเพื่อใชในการพิจารณาระดับความตองการ
รบัการสงเสริมเก่ียวกับการปลูกผกัในระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมของเกษตรกร ไดดังตอไปนี้

คาคะแนน ระดับความตองการ
4.21–5.00 มีความตองการมากที่สดุ
3.41–4.20 มีความตองการมาก
2.61–3.40 มีความตองการปานกลาง
1.81–2.60 มีความตองการนอย
1.00–1.80 มีความตองการนอยที่สุด
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ในสวนการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร วิเคราะหโดยใช
การวเิคราะหถดถอยพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชวิธีการแบบ Enter เพื่อหาวา
ตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ 
ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (กัลยา, 
2561) และมีความสัมพันธกันในทิศทางใดกับ
ตัวแปรตาม (เชิงบวกหรือเชิงลบ) (วาโร, 2553) ซึ่ง
การศึกษาในคร้ังนีใ้ชตวัแปรอิสระจาํนวน 12 ตวัแปร 
ไดแก เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพทางการ
สมรส จํานวนแรงงานในครัวเรือน รายไดภาค
การเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวนคร้ัง
ในการรับรูขอมลูขาวสารดานการเกษตร การติดตอ
กับเจาหนาที่ส งเสริมการเกษตร การเขารวม
ประเพณีดานการเกษตรของชุมชน จํานวนคร้ัง
ในการเขารวมฝกอบรม และศึกษาดูงานดาน
การเกษตร และประสบการณในการทําการเกษตร 
ทั้งน้ีเมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
แตละคู โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวา ไมมี
ตัวแปรอิสระคูใดที่มีความสัมพันธกันสูงกวา 0.70 
ที่จะกอใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระดวยกันเอง (Multicollinearity) อันเปนการ
ละเมิดเง่ือนไขของการวิเคราะหพหถุดถอย (สุชาติ, 
2556)

ในการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ
เกษตรดทีีเ่หมาะสมของเกษตรกรในพืน้ทีศ่นูยพฒันา
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ซึง่มจีาํนวนตัวแปรอิสระท้ังหมด 12 ตวัแปร 
โดยไดกําหนดและการวัดของแตละตัวแปร ดังนี้ 

เพศ (GEN: 0=ชาย, 1=หญงิ) อาย ุ(AGE: จาํนวนป 
[คาเฉลีย่]) ระดบัการศกึษา (EDU: 0=ประถมศกึษา
หรอืตํา่กวา, 1=มธัยมศกึษา หรอืสงูกวา) สถานภาพ
ทางการสมรส (STAT: 0=สถานภาพอ่ืน ๆ , 
1=สถานภาพสมรส) จํานวนแรงงานในครัวเรือน 
(LAB: จาํนวนคน [คาเฉลีย่]) รายไดภาคการเกษตร
ของครัวเรือน (INCA: บาท/ป [คาเฉลี่ย]) จํานวน
พื้นที่ทําการเกษตร (FARMS: จํานวนไร [คาเฉลี่ย]) 
จาํนวนครัง้ในการรบัรูขอมลูขาวสารดานการเกษตร 
(NEWS: จํานวนครั้ง/เดือน [คาเฉลี่ย]) การติดตอ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (CONT: จํานวนครั้ง/
ป [คาเฉลี่ย]) จํานวนครั้งในการเขารวมประเพณี
ดานการเกษตรของชุมชน (PAR: จํานวนคร้ัง/ป 
[คาเฉลี่ย]) จํานวนครั้งในการเขารวมฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานดานการเกษตร (TRIN: จํานวนครั้ง/ป 
[คาเฉล่ีย]) และประสบการณในการทําการเกษตร 
(EXP: จํานวนป [คาเฉลี่ย]) ในสวนตัวแปรตาม คือ 
ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ
เกษตรดทีีเ่หมาะสมของเกษตรกร (NEED: คาเฉล่ีย)

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปน
เพศชาย มอีายเุฉลีย่ 45.87 ป จบการศกึษาในระดบั
ประถมศึกษาตอนตน มีสถานภาพสมรส จํานวน
แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.73 คน มีรายไดใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 92,269.66 บาทตอป จํานวนพื้นที่
ทําเกษตรเฉล่ีย 10.47 ไร เกษตรกรรับรูขอมูล
ขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 9.57 คร้ังตอเดือน 
มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉล่ีย 
2.11 ครั้งตอเดือน เกษตรกรเขารวมประเพณีดาน
การเกษตรของชุมชนเฉล่ีย 2 ครั้งตอเดือน เคย
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เขารวมฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการเกษตร
เฉลี่ย 1.79 คร้ังตอป และมีประสบการณในการ
ทําการเกษตรเฉลี่ย 11 ป

ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร 

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความตองการ
รวมทุกดานอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.42) โดย
เรยีงคาเฉล่ียในแตละดานจากมากไปนอยดังนี ้ดาน
ทีม่คีาเฉล่ียมากสุด คอื การใชวตัถุอนัตรายทางการ

เกษตร (คาเฉลี่ย 3.51) รองลงมา ไดแก ดานการ
ขนยายผลผลิตภายในแปลง (คาเฉลี่ย 3.48) ดาน
กระบวนการจัดการกอนการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย 
3.42) ดานพื้นที่ปลูก (คาเฉลี่ย 3.40) ดานแหลงนํ้า
และดานการบันทึกขอมูลและสอบทวนยอนกลับมี
คาเฉลี่ยเทากันที่ 3.40 และดานการเก็บเก่ียวและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกับดานสุขลักษณะ
สวนบุคคลมีคาเฉล่ียเทากันที่ 3.35 โดยเปน 2 ดาน
ที่คาเฉลี่ยความตองการนอยสุด ดังรายละเอียด
คาสถิติใน (Table 1)

Table 1  Level of needs for promoting vegetable growing under good agricultural practice 
system of farmers in Mon Ngo Royal Project Development Center, Mae Tang 
district, Chiang Mai province

(n=112)

Needs for promoting vegetable growing 
under good agricultural practice system of 

farmers

x SD. Description

1. Water sources
2. Plantation area
3.  Application of pesticides
4. Preharvest processes
5. Harvest and postharvest handlings

6. Produce holding, moving in plantation area, 
storage and collection

7. Personnel hygiene
8. Data recording

3.40
3.41
3.51
3.42
3.35

3.48

3.35
3.40

0.55
0.57
0.55
0.57
0.60

0.63

0.60
0.75

Moderate
High
High
High

Moderate

High

Moderate
Moderate

Total 3.42 0.60 High

Remarks    4.21–5.00= Highest    3.41–4.20=High    2.61–3.40=Moderate    1.81–2.60=low    1.00–1.80=Lowest
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการ
สงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกร

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม พบวาตัวแปรอิสระท้ังหมด 
12 ตวัแปรสามารถรวมกนัอธบิายหรอืทาํนายความ
ผนัแปรตัวแปรตามคือ ความตองการรับการสงเสริม
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
อยูที่รอยละ 46.8 (R2=0.468) และเม่ือพิจารณา
ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความตองการรับ
การสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. of 
F=0.039) พบวามีจํานวนทั้งหมด 2 ตัวแปร ไดแก 
เพศ (หญิง) และการเขารวมฝกอบรมและศึกษา
ดงูานดานการเกษตร (Table 2) โดยสามารถอธิบาย
และวิจารณผลการศึกษาไดดังนี้

1. เพศ สามารถอธิบายไดวา ถาเกษตรกร
เปนเพศหญงิจะมแีนวโนมทีจ่ะเกดิความตองการรบั
การสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
เพิ่มขึ้น 0.190 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันเริ่มมี
การเปดกวางใหเกษตรกรที่เปนเพศหญิงเขามามี
สวนในการตัดสินใจ วางแผน การจัดการ และ
รับผลประโยชนจากการผลิตพืชผลทางการเกษตร
เพิ่มมากข้ึน โดยการปลูกผักในระบบเกษตรดีที่
เหมาะสมถือเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีสําคัญในการมี
ตลาดหรือแหลงรับซื้อที่ชัดเจน การเพ่ิมมูลคา
ผลผลิต ตลอดจนการมีเครือขาย หรือเปนสมาชิก
ของหนวยงานดานการพฒันาภาคการเกษตรตาง ๆ  
เชน มูลนิธิโครงการหลวง สํานักงานเกษตรอําเภอ 
สถาบันการเงินเพื่อการลงทุนดานการเกษตร หรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน โดยสอดคลอง
กับการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับความเปนอยูที่ดี
ของแมบานเกษตรกรและครอบครัวตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหมของศันสนีย 
และรุจ (2555) ที่พบวา แมบานเกษตรกรสวนใหญ
เปนสมาชิกกองทุนหมูบานและกลุมธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ และในภาพรวมแมบาน
เกษตรกรมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจในครัวเรือนอยูใน
ระดับมาก และยังสอดคลองกับการศึกษาของ
สิริพงศ และคณะ (2560) ที่พบวา เกษตรกรที่เปน
เพศหญิงจะมีสวนรวม และความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ
ขาวชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษในระดับที่สูงกวา
เกษตรกรเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

2. การเขารวมฝกอบรม/ศึกษาดูงานดาน
การเกษตร สามารถอธิบายไดวา ถาเกษตรกรท่ีมี
จํานวนคร้ังการเขารวมฝกอบรม และศึกษาดูงาน
ดานการเกษตรเพิม่ขึน้ 1 ครัง้ตอป จะมผีลทาํใหเกิด
ความตองการรบัการสงเสรมิปลกูผกัในระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 0.136 คะแนน เนื่องจากการที่
เกษตรกรอยูในเขตความรบัผดิชอบของศนูยพฒันา
โครงการหลวงมอนเงาะน้ันการเขารวมฝกอบรม
ในแตละคร้ังจะเปนการสงเสริมการทําการเกษตรท่ี
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม หรอืปลอดภัยตอเกษตรกร
ผูผลิต และผูบริโภค หรืออาจกลาวไดวาเปนการ
สงเสริมการทําเกษตรที่ปลอดภัยภายใต การ
เพาะปลูกในระบบเกษตรทีด่แีละเหมาะสม (Good 
Agricultural Practice) โดยเฉพาะการปลูกพืชผัก 
ซึง่เปนพชืท่ีเกษตรกรสวนมากไดทาํการผลิต อกีท้ัง
ยังเปนพืชที่ตลาดรับซื้อใหความตองการ และมี
อตัราการบริโภคในแตละวันทีค่อนขางสูง ซึง่สอดคลอง
กับการศึกษาของสรธนและพุฒิสรรค (2562) โดย
พบวา การเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการเกษตร เปน
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ปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอความตองการรับการสงเสริม
การปลูกผักอินทรียของเกษตรกรในตําบลแมแฝก
ใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมอยางมีนัย
สาํคญัทางสถติ ิและยงัสอดคลองกบัสภุาสณิ ี(2558) 
ที่พบวา การสงเสริมความรูโดยแบงกลุมเปาหมาย
ตามประเภทของพืชท่ีปลูกตามลักษณะความเปน
เจาของพ้ืนทีเ่พาะปลูก และตามขนาดพ้ืนทีเ่พาะปลูก

เปนวิธีการสงเสริมความรู ที่สอดคลองกับความ
ตองการบริบทของเกษตรกรอยางหน่ึง ซึ่งเปน
องคประกอบที่สําคัญของแนวทางสงเสริมความรู
แบบมีสวนรวมเร่ืองการลดการใชสารเคมี การลด
รายจายและเพิม่รายไดตามหลกัการเกษตรพอเพียง
แกเกษตรกร ตําบลหนาโคก อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

Table 2  An analysis of factors affecting with needs for promoting vegetable growing 
under good agricultural practice system of farmers in Mon Ngo Royal Project 
Development Center, Mae tang district, Chiang Mai province

Independent Variables

Dependent Variable

Factors having relationships with needs 
for promoting vegetable growing under 

good agricultural practice system

B t Sig.

1. Gender
2. Age 
3. Education attainment
4. Marital status
5. No. of household workforce
6. Income from the agricultural sector
7. Farming size
8. Agricultural news perception
9. Participation in agricultural traditions
10. Agricultural extension worker contact
11. Training/ education trip 
12. Experience in farming

0.190
-0.002
0.013
0.021
0.042

-7.232E-7
0.014
-0.010
0.030
-0.012
0.136
-0.005

2.160
-0.434
0.135
0.121
0.999
0.905
1.556
-1.705
0.494
-0.214
2.156
-0.547

0.034*
0.665
0.893
0.904
0.321
0.368
0.124
0.092
0.622
0.831
0.034*
0.586

R2=0.468 (46.8%)         F=1.619         Sig. of F=0.039

Remarks * Statistically significant level at 0.05 ** Statistically significant level at 0.01
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สรุปผลการวิจัย
ในการวจิยัครัง้นีส้ามารถสรปุผลการศกึษาได

ดงันี ้เกษตรกรมีความตองการรับการสงเสริมปลกูผกั
ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรโดย
ภาพรวมอยูในระดบัมาก โดยดานท่ีมคีาเฉลีย่ความ
ตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่
เหมาะสมอยูในระดับมาก คือ ดานการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.51) ดานการ
ขนยายผลผลิตภายในแปลง (คาเฉลี่ย 3.48) ดาน
กระบวนการจัดการกอนการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย 
3.42) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก ดานพืน้ทีป่ลกู (คาเฉลีย่ 3.40) ดาน
แหลงนํ้า และดานการบันทึกขอมูลและสอบทวน
ยอนกลับ (มีคาเฉล่ียเทากันที่ 3.40) ดานการ
เก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวกับดาน
สุขลักษณะสวนบุคคล (มีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.35) 
ตามลําดับ สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
ตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มจีาํนวน 2 ปจจยั คอื การทีเ่กษตรกรเปนเพศหญงิ 
และการมีจํานวนการเขารวมในการฝกอบรมและ
ศกึษาดงูานดานการเกษตรเพิม่ขึน้ในรอบปสามารถ
สงผลใหเกษตรกรเกิดความตองการรับการสงเสริม
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสูงขึ้นตามไป
ดวย

ขอเสนอแนะ
1. ศนูยพฒันาโครงการหลวงมอนเงาะควรมี

การวางแผนหรือดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของเกษตรกรมากที่สุด (โครงการ
เรงดวน/โครงการท่ีมีความจําเปน) จากการใช
ผลการศึกษาคาเฉล่ียความตองการรับการสงเสริม
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมรายดาน โดย

คัดเลือกดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกมาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมฝกอบรม 
ไดแก 1) โครงการเกีย่วกบัสงเสรมิการใชวตัถุอนัตราย
ทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย 2) โครงการ
ถายทอดองคความรูและทักษะเก่ียวกบัการขนยาย
ผลผลิตภายในแปลง และ 3) โครงการยกระดับ
ความสามารถดานกระบวนการจัดการกอนการ
เก็บเก่ียว

2. ศนูยพฒันาโครงการหลวงมอนเงาะควรมี
การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมในระยะกลาง
ตอจากโครงการท่ีมีความจําเปนที่ตองดําเนินการ
เรงดวนตามการเสนอในขอที ่1 ขางตน โดยคดัเลอืก
ประเด็นในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมจาก
ความตองการในดานท่ีมีคาเฉล่ียอันดับรองลงมา
ถัดจาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานพื้นท่ีปลูก ดาน
แหลงนํ้า ดานการบันทึกขอมูล ดานการสอบทวน
ยอนกลับ ดานการเก็บเก่ียว และการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียว และดานสุขลักษณะสวนบุคคล

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะควร
เพิ่มการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมในแบบการ
อบรมเชิงปฏบิตักิาร ตลอดจนเปดโอกาสใหเกษตรกร
มสีวนรวมเพิม่มากข้ึนใน การสงเสรมิและพฒันาการ
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เชน มีการให
เกษตรกรไดเรยีนรู ทดลอง หรอืฝกทักษะเสมอืนจรงิ
ตามองคความรูทีไ่ดถายทอด ตลอดจนสนับสนนุให
เกษตรกรไดเรียนรู กระบวนการผลิตผักภายใต
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จริง หรือแปลง
สาธิตของศูนยฯ และในแปลงเกษตรกรตนแบบ

4. ศนูยพฒันาโครงการหลวงมอนเงาะควรมี
สรางการมีสวนรวมและพัฒนาบทบาทของกลุม
แมบานเกษตรกรในพื้นท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและ
พฒันาการปลูกผกัในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม เพือ่
เปนสวนสําคัญสรางความเขมแข็งในแกสตรีและ
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ครอบครัว รวมถึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการขยาย
ผลการผลิตพืชผกัของศูนยฯ ในการไดรบัมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เพิ่มมากขึ้น
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