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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้ดา้ นประโยชน์ ผลกระทบ ความรู ้ดา้ นวิธีการจัดการดิน การยอมรับ
การจัดการดิน เปรี ยบเทียบการยอมรับการจัดการดินจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
การจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาคือ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนอง
ใหญ่ จังหวัดชลบุรี จานวน 183 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการเปรี ยบเทียบค่า
ที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีมีความรู ้ดา้ นประโยชน์ ผลกระทบ
ความรู ้ด้านวิธีการจัดการดิ น การยอมรับการจัดการดิ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อเปรี ยบเที ยบการยอมรับการ
จัดการดินจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มีความแตกต่างในการยอมรับการจัดการ
ดิน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และปั จจัยที่มีส่งผลต่อการยอมรับการจัดการดิน คือ ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อน
การใส่ปุ๋ย ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เช่นกัน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร เจ้าหน้าที่
ส่งเสริ มการเกษตร ผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายปุ๋ ย ควรร่ วมมือกันส่งเสริ มพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับการจัดการดิน เพื่อ
พัฒนาการปลูกปาล์มน้ ามันให้มีผลผลิตปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้นในขณะที่ตน้ ทุนเท่าเดิม
คาสาคัญ: การยอมรับ การจัดการดิน การใส่ปุ๋ย ปาล์มน้ ามัน

Abstract
This research aimed to study on the benefits, the effects, the methods, the different information resources
individual factors, the conceding soil management and the influencing factors to concede soil managing before
fertilizing oil palm 183 of Oil palm farmers in Nhong Yai district, Chonburi province were the participants of this

research and questionnaires were used as a research material to collect data. Percentage, mean, and standard
deviation were calculated to analyze collected data. We examined the hypotheses by using T-Test formula, OneWay ANOVA, and Multiple Regression Analysis at significant level of 0.05
The study found that : The acknowledging benefits and effects of soil management of oil palm farmers in
Nhong Yai district, Chonburi province is at high level overall and the different information resources individual
factors that influenced farmers differently Source of awareness information and the influencing factors to concede
soil managing before fertilizing is knowledge about how to manage soil before fertilizing At a significant level of
0.05 as well.
The suggestion obtained from the research is government organizations, private organizations, farmers and
agricultural support officers, fertilizer manufacturers or distributors should cooperate to develop the knowledge
about soil management for planting of palm oil and improving fertilizer to increase the yield of palm oil by
investing the same cost.
Key words : Acceptance, management of soil, fertilizing palm oil

บทนา
จากความต้องการสิ นค้าเกษตรและพืชพลังงานที่ มีการคาดการณ์วา่ จะมีแนวโน้มสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องจาก
การเพิ่มประชากรโลกทุกปี (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2555) เห็ นได้จากพืช
ปาล์มน้ ามันได้ถูกกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ พืชเศรษฐกิ จของไทย โดยประเทศไทยผลิตน้ ามันปาล์มดิบเป็ นอันดับ 3
ของโลก โดยที่ มีประเทศ อินโดนี เซี ย เป็ นผูผ้ ลิตน้ ามันปาล์มดิบมากที่ สุดในโลก คิดเป็ นร้อยละ 53 รองลงมาคือ
ประเทศ มาเลเซี ย ผลิตได้เป็ นอันดับสองผลิตได้ร้อยละ 33 และประเทศไทยผลิตได้เพียงร้อยละ 4 นั้น ทาให้ราคา
น้ ามันปาล์มดิ บของทั้งสองประเทศต่ ากว่าประเทศไทย (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2557) ทาให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น้ ามันไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในด้านราคา และ การแข่งขันในอนาคต ทางศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
ปาล์มน้ ามันไทยเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนอยูใ่ นระดับต้นๆ และต้องมีการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ตลอดสายการผลิตตั้งแต่ตน้ น้ าถึงปลายน้ า ลดต้นทุนการจัดการขนส่งระหว่างแต่ละข้อต่อของสายการผลิตให้ความรู ้
และส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน นาเทคโนโลยีกบั นวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น (ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย, 2557)
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันสิ นค้าเกษตรไทยในเวที โลก มีหลายหน่วยงานที่สนับสนุ นส่ งเสริ มการจัดการ
ดินก่อนการใส่ ปุ๋ย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมี ศึกษาการใส่ ปุ๋ยให้เหมาะสมตามความต้องการ
ของพืช อันจะนาไปสู่ การเพิ่มผลผลิต ให้กบั เกษตรกรไทย โดยการนาค่าดินไปทาวิเคราะห์ปริ มาณแร่ ธาตุเพื่อการ
จัดการดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่เมื่อมาพิจารณาจานวนตัวอย่างชุดดินที่นามาวิเคราะห์ในหน่วยงานของ กรม
พัฒนาที่ดิน ข้อมูลจานวนตัวอย่างดินชุดดินที่นามาวิเคราะห์มีสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก ในปี พ.ศ. 2557 เช่น พื้นที่ในภาค
ตะวันออกซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่สภาเกษตรกาลังส่ งเสริ มให้เกษตรกรจัดตั้งโรงหี บสกัดปาล์มน้ ามัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั
เกษตรกร พบว่า มีผมู ้ าใช้บริ การวิเคราะห์ดินในปี พ.ศ. 2557 ทั้งสิ้น 6,300 ชุด ซึ่งเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมด
ทั้งภาคตะวันออก 11,392,442 ไร่ และถือเป็ นพื้นที่ที่มีการจัดการดินที่คิดเป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยมากคือน้อยกว่าร้อยละ
3 จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด (สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง, 2557)

จากสภาพปั ญหาข้างต้นที่กล่าวมาทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาปั จจัยที่จะส่ งผลต่อการยอมรับการจัดการดินก่อนใส่ ปุ๋ย
ของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามัน เพื่อผลจากงานวิจยั นี้ จะเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการดิน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน สามารถนาผลวิจยั นี้ ไปกาหนดแนวทางในการส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีความรู ้
และยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยมากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลทาให้เกิดการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ ามันที่ตน้ น้ า ให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่าลง อีกทั้งผลจากงานวิจยั นี้ยงั เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการปุ๋ ยเคมี สามารถนาผลการศึกษา
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดปุ๋ ยสัง่ ตัดที่มีประสิ ทธิภาพได้ในลาดับต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู ้ดา้ นประโยชน์และผลกระทบจากการจัดการดินและด้านวิธีการจัดการดินของเกษตรกรผู ้
ปลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความรู ้ของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามันของ
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเฉพาะเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม ในพื้นที่ 5 ตาบล ได้แก่ หนองใหญ่
คลองพลู หนองเสื อช้าง ห้างสูง และเขาซก ของจังหวัดชลบุรี ปี การเพาะปลูก 2558 เพื่อให้ได้ทราบถึงประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ (ต่อเดือน) ขนาดพื้นที่ เพาะปลูก
แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และปั จจัยด้านความรู ้ ประกอบด้วยความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบจากการ
จัดการดิน ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดิน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การยอมรับการจัดการดินก่อนใส่ปุ๋ยของเกษตรกร

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา - รายได้ (ต่อเดือน)
- ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
- แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร

ตัวแปรตาม

การยอมรับการจัดการดิน
ของเกษตรกร

ปัจจัยด้ านความรู้
- ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบ
จากการจัดการดิน
- ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดิน

สมมติฐานงานวิจัย
1. เกษตรกรที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ขนาดพื้นที่เพาะปลูก และแหล่งการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร แตกต่างกันมีการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านความรู ้ที่ประกอบด้วยความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบจากการจัดการดิน และความรู ้เกี่ยวกับ
วิธีการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย มีผลต่อการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
Defleur และ Bcll-Rokeach (1966) กล่ าวว่า พฤติ ก รรมของบุ ค คลเกี่ ย วข้อ งกับ ลัก ษณะต่ างๆของบุ ค คลหรื อ
ลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่มๆได้ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่ งจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนื้ อหาข่าวสารในแบบเดี ยวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Individual Difference Theory) ซึ่ งทฤษฎีน้ ี ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่ องสิ่ งเร้าและการตอบสนอง
(Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) (Defleur and Bcll-Rokeach, 1966) โดยบุคคลแต่ละบุคคล
จะมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านอายุ เพศ การดาเนิ นชีวติ ครอบครัว สังคม ภูมิหลัง ฐานะทางเศรษฐกิจ และการรับรู ้
ข่าวสาร เป็ นต้น ซึ่งปั จจัยเหล่านี้จะมีผลต่อพฤติกรรมการดารงชีวติ และการบริ โภคผลิตหรื อบริ การที่แตกต่างกัน
แนวคิดเกีย่ วกับความรู้
Calvo-Iglesias et al. (2006) กล่าวว่า ระดับความเข้าใจของเกษตรกรมีผลต่อการยอมรับเพื่อนาไปปฏิบตั ิ และหาก
ผูส้ นับสนุนขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้ของเกษตรกรจะทาให้เกษตรกรยอมรับได้ยาก
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542) ให้ความหมายของความรู ้ หมายถึง ความรู ้เป็ นพฤติกรรมระดับแรกของผูเ้ รี ยนเพียงแต่
จาได้ อาจจะโดยการนึ ก ได้ห รื อ การมองเห็ น ได้ยิน จ าได้ ความรู ้ ก ลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ ความรู ้ เกี่ ย วกับ การจ ากัด ความ
ความหมาย ข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา

ณัฐชัย สุรงค์เดชะ (2544) ได้แบ่งประเภทของความรู ้ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ความรู ้ในเฉพาะสิ่ ง (Knowledge of Specifies) ได้แก่ ความรู ้ที่เกี่ ยวข้องกับความหมายคาจากัดความ ของคา
เฉพาะ ความรู ้ในข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ข้อมูล เหตุการณ์ บุคคล สถานที่
2. ความรู ้ ใ นวิ ธี ก ารที่ จ ะจัด กระท ากับ สิ่ ง เฉพาะ (Knowledge of Ways and Means of Dealing with Specifics)
ได้แก่ ความรู ้ ในจัดระบบ ศึ กษา พิ จารณา ตัดสิ น และวิจารณ์ ความคิ ดและปรากฏการณ์ ของระเบี ยบประเพณี
แนวโน้มผลกระทบที่จะตามมา การกาหนดเกณฑ์ในการจาแนกประเภทวิธีการใช้
3. ความรู ้ที่เป็ นสากลและนามธรรมในแต่ละสาขาวิชา (Knowledge of the Universals and Abstraction in Field)
ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และโครงสร้าง ที่เกี่ยวกับความคิด แนวทาง และรู ปแบบสาคัญที่ รวบรวมเข้า
ด้วยกันเป็ นกฎเกณฑ์หรื อรู ปแบบขึ้นมา
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการยอมรับการจัดการดิน
Rogersand Shoemaker (1971) กล่าวว่า การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การตัดสิ นใจที่จะนานวัตกรรมนั้นไปใช้
อย่างเต็มที่ เพราะนวัตกรรมนั้นเป็ นวิถีทางที่ดีกว่า และมีประโยชน์กว่า การยอมรับนวัตกรรมเป็ นกระบวนการ
เริ่ มต้นตั้งแต่บุคคลได้สมั ผัสนวัตกรรมถูกชักจูงให้ยอมรับนวัตกรรม การตัดสิ นใจยอมรับหรื อปฏิเสธ ปฏิบตั ิตามการ
ตัดสิ นใจและยืนยันการปฏิบตั ิน้ นั
การยอมรับของบุคคลใดเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น จะต้องผ่านกระบวนการยอมรับ (Adoption
Process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (ปรี ชา วันดี, 2545) คือ
1. ขั้นแห่งการรับรู ้ (Awareness Stage) เป็ นขั้นที่บุคคลตื่นตัวรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ โดยผ่านการสังเกต การฟัง และการ
พบเห็น แต่ยงั ไม่รู้รายละเอียดปลีกย่อย
2. ขั้นสนใจและหาความรู ้เพิ่มเติม (Interest Stage) เป็ นขั้นที่เริ่ มความสนใจแสวงหาข่าวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่ งใหม่เพิ่มเติม ขั้นนี้ แตกต่างจากขั้นตอนแรก เป็ นพฤติกรรมเป็ นไปในลักษณะที่ต้ งั ใจ ใช้กระบวนการคิดมากกว่า
ขั้นแรก
3. ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็ นขั้นที่เริ่ มพิจารณาประเมินคุณค่าของสิ่ งใหม่โดยเปรี ยบเที ยบผลได้เสี ย
ขั้นตอนนี้แตกต่างจากขั้นตอนอื่น ๆ ตรงที่เกิดการตัดสิ นใจที่จะใช้หรื อลองของใหม่
4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็ นขั้นที่บุคคลลองใช้สิ่งใหม่กบั สถานการณ์ของตนเพื่อดูความเป็ นไปได้ของการใช้
และผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ก่อนที่จะยอมรับจริ ง
5. ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขั้นที่บุคคลยอมรับสิ่ งใหม่ไปใช้ในสถานการของตน อย่างจริ งจังเต็มที่
ขั้นตอนนี้เมื่อทดลองดูวา่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเองแล้ว ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีอิทธิพลมากที่สุด

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการสรุ ปงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ มีผ ลต่อการยอมรั บ ของเกษตรกร ความรู ้ เกี่ ยวกับ
ประโยชน์และผลกระทบของการจัดการดินแ ละ วิธีการจัดการดิ นมีผลต่อการยอมรับของเกษตรกร มีนักวิจยั ได้
กล่าวไว้ ตามที่ Obisesan et al. (2013) พบว่า การศึกษา ระยะทางที่เพาะปลูกห่ างจากตลาดปุ๋ ย ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
การเป็ นสมาชิ กกลุ่มเกษตรกร การได้รับสิ นเชื่ อและราคาปุ๋ ยเคมี มีผลต่อการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรอย่างมีนัยสาคัญ
สอดคล้องกับสิ่ งที่ Akudugu et al. (2012) ท าการค้น พบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจยอมรั บ ได้แ ก่ ขนาด

ประชากร ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี การเข้าถึงแหล่งเงิ นทุ น และการได้รับบริ การจากเจ้าหน้าที่ ที่
ส่งเสริ มการเกษตร นอกจากนี้ Beshir et al. (2012) พบว่า อายุ ขนาดพื้นที่เพาะปลูก รายได้นอกภาคเกษตร และเพศ
ของหัวหน้าครั วเรื อนเกษตร ส่ งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีปุ๋ยเคมี ของเกษตรกร และตามที่ Zhou et al. (2010)
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ปุ๋ย ได้แก่ ด้านการศึกษาของเกษตรกร ด้านอายุ คือยิง่ เกษตรกรอายุมากมีผลที่จะ
เลือกใช้ปุ๋ยได้มาก ด้านการให้น้ าก็ส่งผลให้ใช้ปุ๋ยมากขึ้น ส่ วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ได้แก่ ด้าน
สถานะทางการเงินของเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ (ที่ดิน เครื่ องจักร อุปกรณ์) และรายได้
ทั้งนี้ จากการศึกษาของ A.K. Singha and M.J. Baruah (2011) พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกข้าว ได้แก่ อายุ การศึ กษา รายได้ การเข้าร่ วมการอบรม ทัศนคติ การรับข้อมูลข่าวสาร และการส่ งเสริ ม
ความรู ้ดงั นั้นจึงควรให้ความสาคัญและส่งเสริ มให้เกษตรกรยอมรับแนวทางปฏิบตั ิในการใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว
และพบว่าเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวระดับต่าถึงปานกลาง และMolla (2013) พบว่า การวิเคราะห์
ชุดดิ นมี อิทธิ พลต่อการใช้ปุ๋ยสาหรับชนิ ดของพืชที่ แตกต่างกัน ดังนั้นความรู ้ ของเกษตรกรเกี่ ยวกับแนวทางการ
จัดการดินด้วยการนาดินไปวิเคราะห์จะมีผลต่อการแนวทางการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม
นอกจากนี้ แล้ว จากการศึกษางานวิจยั ภายในประเทศ ของ นัทธ์หทัย ศิริวิริยะสมบูรณ์ (2555) พบว่า ปั จจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จานวนแรงงานใน
ครัวเรื อน จานวนครั้งในการติดต่อและขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร และการเข้ารับการอบรมปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ และจากการศึ กษาของ สุ ธีรา สถาปั ตย์ (2555) พบว่า ระดับการศึ กษา จานวนสมาชิ กใน
ครัวเรื อน ขนาดพื้นที่เพาะปลูก การรับรู ้ข่าวสาร การเข้าร่ วม อบรม แรงจูงใจ ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สารชี ว ภาพ ส่ ง ผลอย่า งมากต่ อ การยอมรั บ ของเกษตรกร สอดคล้อ งกับ สิ่ ง ที่ จุ ล ลดา พลัง และคณะ (2554)
ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ค้นพบว่า เพศ ระดับการศึ กษา ขนาดพื้นที่ เพาะปลูก การส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่ การ
ได้รับการฝึ กอบรม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของเกษตรกร และเป็ นไปตามผลการวิจยั ของ วัลลภ พรหมทอง
และคณะ (2551) พบว่า อายุ รายได้ จานวนพื้นที่เพาะปลูก ระดับการศึกษา การเป็ นสมาชิกสถาบันทางการเกษตร
รายได้ และลักษณะพื้นที่ถือครองทางการเกษตร เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาเกษตรทฤษฏีใหม่ของเกษตรกร
อีกทั้งจากการศึกษาของ ยุทธพล ทองปรี ชา และดุษฎี ณ ลาปาง (2554) พบว่าเกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับการใช้และ
การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยต์ ่า และพบว่า เพศ ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในนาข้าวมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้เกี่ยวกับการใช้
ปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นการปลูกข้าว
อีกทั้ง จากการศึกษาของ วนิดา สุจริ ตธุระการ (2552) พบว่า การมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมการผลิต การไป
ทัศนศึกษา ส่ งผลต่อการยอมรับและปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อการยอมรับได้แก่ อายุ ความรู ้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้ปุ๋ย
อิน ทรี ยแ์ ละความน่ าเชื่ อถื อในตัวเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร และวัชริ นทร์ พลราชม (2551) พบว่าเกษตรกรมี
ความรู ้ระดับปานกลางเกี่ยวกับปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าและมีทศั นคติต่อการใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ าอยูใ่ นระดับสูงจากการศึกษาพบว่า
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ า รายได้ของเกษตรกรแหล่งวัตถุดิบที่นามาใช้ การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ ส่งผล
ต่อการยอมรับของเกษตรกร
จึงสามารถสรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกร คือ เพศ อายุ รายได้
การศึกษา ขนาดพื้นที่เพาะปลูก และแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ซึ่งผลการวิจยั ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตาม
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นอกจากนี้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่ยงั พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบของ

การจัดการดินและความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินมีผลต่อการยอมรับของเกษตรกร เพื่อชี้แนะแนวทางการจัดการดิน
ให้เกษตรกรต่อไปในอนาคต

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ 5 ตาบล ของอาเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุ รี ซึ่ งมี จ านวนประชากรที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นผู ้ป ลู ก ปาล์ ม ในปี เพาะปลู ก พ.ศ. 2558 ทั้ง หมดจ านวน 335 ราย
(สานักงานเกษตรที่ดินชลบุรี, 2558) และสุ่ มตัวอย่างจานวน 183 คน จากการคานวณโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่
ที่ ค วามคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ตัว อย่าง 0.05 (Taro Yamane, 1967) ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม เชิ ง ช่ ว งชั้น อย่า งมี สั ด ส่ ว น
(Proportional Stratified Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันจาก 5 ตาบลในอาเภอหนอง
ใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
(ต่อเดือน) ขนาดพื้นที่เพาะปลูก ระยะเวลาล่าสุ ดที่ทาการจัดการดิน แหล่งเงินทุน จานวนการใส่ ปุ๋ย แหล่งการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นคาถามแบบปลายปิ ดมีตวั เลือกให้เลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับความรู ้ของเกษตรกร ได้แก่ ความรู ้เกี่ ยวกับประโยชน์และผลกระทบจากการ
จัดการดิ น และความรู ้เกี่ ยวกับวิธีการจัดการดิ น มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดมีคาตอบให้เลือก 2 ค่า คือ ใช่ และ
ไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ข้อที่ตอบใช่ได้ 1 คะแนนและข้อที่ตอบไม่ใช่ได้ 0
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการยอมรับการจัดการดิ นก่อนการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม โดยแต่ละ
คาถามมี คาตอบให้เลื อกเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale ผูว้ ิจัยได้แบ่ ง
เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนนเป็ น 5 ระดับ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การหาความกว้างของงชั้น โดยสู ตรการหาความกว้าง
ของชั้น คือ
ความกว้างของชั้น = จานวนชั้น
พิสยั
= คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนระดับชั้นที่แบ่ง
=5–1
5
= 0.8
จากเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแบ่ง การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล (Likert, 1967) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง ความคิดเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง ความคิดเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง ความคิดเห็นด้วยน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง ความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
2. การหาค่าความน่าเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability)
นาแบบสอบถามที่ แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) จานวน 30 ชุด ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมาหาค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (α- Coefficient) ของบาครอนบาค (Cronbach) มี
ค่าความเชื่อมัน่ .763 ซึ่งสามารถดาเนินการต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test
สาหรับเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA : Analysis of Variance) สาหรับเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อ 2

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 183 คน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย ร้อยละ 53.6 อยูใ่ นช่วงอายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 29.5 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 76.0 มีระดับการศึ กษาต่ า
กว่าหรื อเทียบเท่าประถมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 37.7 โดยส่ วนใหญ่ทาการเกษตรมีขนาดพื้นที่ทาการเกษตรขนาดปาน
กลาง (10 – 50 ไร่ ) ร้อยละ 59.6 ในการจัดการดิ นมากกว่า 4 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 38.8 มีรายได้เฉลี่ยที่ 10,001-50,000
บาทต่อเดือน ร้อยละ 45.4 ซึ่งแหล่งเงินทุนในการเพาะปลูกปาล์มคือเป็ นเงินทุนของตนเอง ร้อยละ 83.6 ใส่ปุ๋ยปาล์ม
จานวน 2 ครั้ง/ปี ร้อยละ 55.7 และรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร้อยละ
68.9
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความรู ้ดา้ นประโยชน์และผลกระทบของการจัดการดินและด้านวิธีการจัดการดินของ
เกษตรกรก่อนการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีมี
ความรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความรู ้ดา้ นประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการดิน และด้านวิธีการ
จัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 และ 0.85 ตามลาดับ ตามลาดับ (โดยนาค่าเฉลี่ยราย
ข้อนามารวมกันหาค่าเฉลี่ยของทั้ง 15 คาถามในแต่ละหมวดของความรู ้ดา้ นประโยชน์-ผลกระทบของการจัดการดิน
และ ความรู ้ดา้ นวิธีการจัดการดินของเกษตรกร) เกษตรกรในอาเภอหนองใหญ่ส่วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับความ
จาเป็ นในการใส่แร่ ธาตุบางตัวเพิม่ เป็ นพิเศษ หากผลวิเคราะห์น้ ีบ่งชี้วา่ แร่ ธาตุบางตัวในดินมีไม่เพียงพอ หากทั้งปุ๋ ยที่
เคยใส่ไม่มีความเป็ นกรดและด่าง ของดินนั้นมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช และส่วนใหญ่รับรู ้วา่ การจัดการดินใน
ห้องปฏิบตั ิการควรจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน 12 ตัว (แสดงดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู ้ของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม

ความรู้

1.ความรู ้ดา้ นประโยชน์และผลกระทบจากการจัดการดิน
2.ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย
ความรู ้โดยรวม

คะแนน
เฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความรู้

0.93
0.85
0.89

0.099
0.115
0.107

มาก
มาก
มาก

3. ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรียอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.39 โดยส่วนใหญ่ยอมรับว่าการจัดการดินช่วยทาให้การใส่ปุ๋ยได้
อย่างเหมาะสมและส่งผลทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและยังจะแนะนาให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตาม (แสดงดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับการจัดการดินของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
การยอมรับของเกษตรกร
คะแนน ส่ วนเบี่ยงเบน
ระดับ
เฉลีย่
มาตรฐาน
การยอมรับ
1. การจัดการดิ นก่อนการใส่ ปุ๋ ยจะช่ วยให้กาหนดการใส่ ปุ๋ยได้
อย่างถูกต้อง และทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม
2. คุณยอมรับการจัดการดินก่อนใส่ปุ๋ย
3. คุณจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องที่ผา่ นมา
4. ถึ งแม้ว่าราคารั บ ซื้ อ ปาล์ม น้ ามัน จะตกต่ าลง คุ ณ ก็ ยงั ท าการ
จัดการดินก่อนใส่ปุ๋ยแบบต่อเนื่อง
5. การจัดการดินช่วยทาให้การใส่ ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งส่ งผล
ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณจะแนะนาให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตาม
รวม

4.76

0.510

มากที่สุด

4.70
3.52
4.19

0.584
1.650
1.162

มากที่สุด
มาก
มาก

4.79

0.535

มากที่สุด

4.39

0.639

มากที่สุด

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เกษตรกรที่ มีปั จจัยส่ วนบุ ค คลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา รายได้ (ต่อเดื อ น) ขนาดพื้ น ที่
เพาะปลูก และแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร แตกต่างกันมีการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผู ้
ปลูกปาล์มด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างดินแตกต่างกัน

ตารางที่ 6 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ค่ าสถิติ
t= 1.358
F = 0.061
F = 0.656
F = 0.659
F = 0.193
F = 3.539

ค่ านัยสาคัญ
0.176
0.993
0.657
0.950
0.825
0.002*

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
หมายเหตุ: มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่แตกต่าง
กันมีผลทาให้การยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างดินแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธี Sheffe ดังนี้

ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี Sheffe ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย
ปาล์มน้ ามัน จาแนกตามแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
เพื่อน อินเทอร์ เจ้าหน้าที่
แหล่ งรับรู้ข้อมูลข่ าวสาร
xˉ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์/ ผูน้ า
/วิทยุ
วารสาร/
หมู่บา้ น บ้าน
เน็ต
ส่งเสริ ม
เกีย่ วกับการจัดการดิน
เอกสาร/
การเกษตร
ใบปลิว
ทั้งภาครัฐ/
เอกชน
1.โทรทัศน์/วิทยุ
4.40 0.86
-0.07
0.14
-0.50
-0.04
0.37
2. หนังสื อพิมพ์/วารสาร/
3.54
-0.93
-0.71
-1.36* -0.90*
-0.49
เอกสาร/ใบปลิว
3. ผูน้ าหมู่บา้ น
4.47
0.22
-0.43
0.03
0.44
4. เพื่อนบ้าน
4.26
-0.64
-0.18
0.22
5. อินเทอร์เน็ต
4.90
0.46
0.87
6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
4.44
0.41
การเกษตรทั้งภาครัฐ/เอกชน
7. อื่นๆ เช่น ร้านขายปุ๋ ย
4.03
จากตารางที่ 3 พบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากเพื่อนบ้านและอินเทอร์ เน็ตมีการยอมรับการจัดการดินก่อนการ
ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามันมากกว่าเกษตรกรที่รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากหนังสื อพิมพ์/วารสาร/เอกสาร/ใบปลิว ในขณะที่ปัจจัย
ส่ วนบุ คคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ (ต่อเดื อน) และขนาดพื้นที่ เพาะปลูก ไม่มีผลทาการ
ยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างดินแตกต่าง ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่ งเนื่ องจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทาให้การสื่ อสารในปั จจุบนั ไร้ขีดจากัด รวดเร็ ว

มีความหลากหลายของข้อมูลเกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา และด้วยพฤติกรรมของชาวชนบทที่มีมกั จะมีการ
พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มักจะทาอะไรตามกันเป็ นกลุ่ม ๆ จึงทาให้การรับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนบ้านและ
อินเทอร์เน็ตมีโอกาสยอมรับการจัดการดินมากกว่า
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านความรู ้ที่ประกอบด้วยความรู ้ เกี่ ยวกับประโยชน์และผลกระทบ และความรู ้ เกี่ ยวกับ
วิธีการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย มีผลต่อการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามันของเกษตรกร
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อศึกษาลักษณะปัจจัยด้านความรู ้ที่มีผล
ต่อการยอมรับการจัดการดินของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ปัจจัยด้ านความรู้
B
SE
t
Sig.
VIF
ค่าคงที่ (constant)
2.043
0.426
4.793
0.000*
ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบ (X 1)
1.025
0.530
1.932
0.055
1.461
ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย (X 2)
1.641
0.458
3.581
0.000* 1.461
R –square = 0.165
F = 17.770
Sig =0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า VIF มีเท่ากับ 1.461 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 แสดงว่าตัวแปรต้นไม่มีปัญหา Collinearity ดังนั้น
ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบและความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยสามารถนาไปใช้ทดสอบ
สมมติฐานได้ และจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า ปั จจัยด้านความรู ้เกี่ยวกับวิธีการ
จัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยมีผลต่อการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนอง
ใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยเท่ากับ 1.641 ดังนั้นแสดงว่า ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อน
การใส่ ปุ๋ยมีผลเชิ งบวกต่อการยอมรับการจัดการดิ นก่อนการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุ รี หมายความว่า หากเกษตรกรมี ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ วิธีก ารจัด การดิ น ก่ อ นการใส่ ปุ๋ ยเพิ่ ม ขึ้ น จะท าให้
เกษตรกรมีการยอมรับการจัดการดิ นก่อนการใส่ ปุ๋ยเพิ่มขึ้น โดยปั จจัยความรู ้สามารถทานายการยอมรับการจัดการ
ดินก่อนการใส่ ปุ๋ยปาล์มน้ ามันของเกษตรกรได้ร้อยละ 16.5 (R –square = 0.165) และสามารถเขียนสมการถดถอยได้
ดังนี้
Y การยอมรับการจัดการดิน = 2.043 + 1.025X1+1.641 X 2*
โดยที่

X1 คือ ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบ
X2 คือ ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย
* คือ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผลการศึกษาและการสรุ ปผล
จากการศึกษาระดับความรู้ เกีย่ วกับประโยชน์ และผลกระทบและความรู้ เกีย่ วกับวิธีการจัดการดินของเกษตรกรผู้
ปลูกปาล์ มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ ดา้ นประโยชน์และผลกระทบ และความรู ้
เกี่ ยวกับวิธีการจัดการดิ นของเกษตรกร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ปั จจุบนั จังหวัดชลบุรีมี
การเกษตรปลูกต้นปาล์มเกื อบทุกอาเภอ โดยเฉพาะอาเภอหนองใหญ่ อาเภอบ่อทอง และอาเภอบ้านบึ ง จึ งทาให้

สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุ รีมีการจัดกิ จกรรมเพื่อลดต้นทุ นการผลิต และเพิ่มผลผลิตปาล์มให้สูงขึ้น หวังเพิ่ม
ศักยภาพปาล์ม น้ ามัน เพื่ อ ใช้เป็ นพลัง งานทดแทน โดยเป็ นโครงการที่ จัด ขึ้ น เป็ นประจ า ซึ่ งมี นั กวิช าการทาง
การเกษตรมาให้ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ ามัน ทั้งด้านเมล็ดพันธุ์ ดิน การดูแลรักษาลาต้น และใบแก่เกษตรกร
ตลอดจนมีการช่วยเรื่ องวัสดุอุปกรณ์ดา้ นการเกษตร จากองค์กรเอกชน จึ งทาให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู ้
พื้นฐานอย่างต่อเนื่ อง จากเกษตรอาเภอ หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ ในการสนับสนุ นส่ งเสริ มการใช้ที่ดิน
การปรับปรุ งบารุ งดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต และเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั เคยปลูกพืชไร่ ระยะสั้นได้แก่ อ้อย มันสาปะหลังมานาน จึงตระหนักถึงเรื่ องการ
ปรับสภาพดิ นและปุ๋ ยให้เหมาะสมอยู่แล้ว ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ ยวกับความรู ้ของ พบว่า และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วนิ ดา สุ จริ ตธุระการ (2552) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ยม์ าก
จากการยอมรับการจัดการดินก่ อนการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่า
เกษตรกรมีการยอมรั บในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากประสบการณ์ในการเพาะปลูกและการได้รับ
ความรู ้ ต่างๆ เกี่ ยวกับ เพาะปลูกปาล์ม น้ ามัน จากเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ มการเกษตรหรื อจากสื่ อต่าง ๆ ทาให้เกษตรกร
ตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ ของการจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุล ก่อนการเพาะปลูกพืช
ซึ่ งผลการวิจัยสอดคล้องกับ แนวคิ ด เกี่ ยวกับการยอมรั บการจัดการดิ นของ Rogersand Shoemaker (1971) พบว่า
ประโยชน์ของการยอมรับนวัตกรรมมีผลทาให้เกษตรมีความรู ้จากสื่ อต่าง ๆ และนามาพิจารณา ทดลองปฏิบตั ิตาม
การตัดสิ นใจนั้น วนิดา สุจริ ตธุระการ (2552) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ องสมาชิก
กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ องเกษตรกรอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 เกษตรกรที่ มีปัจจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ ขนาดพื้น ที่
เพาะปลูก และแหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร แตกต่างกันมีการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผู ้
ปาล์ม น้ ามัน แตกต่ างกัน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ ขนาดพื้ น ที่ เพาะปลู ก
ระยะเวลาล่าสุดที่เกษตรกรทาการจัดการดิน และจานวนการใส่ปุ๋ย ข่าวสาร ไม่มีผลต่อการยอมรับการจัดการดินก่อน
การใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มแตกต่างกัน ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากเกษตรกรที่ กลุ่มที่ มี
ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลดังกล่าวต่างก็มีประสบการณ์ในการทาการเกษตรและศึกษาหาข้อมูลในการปลูก
ปาล์มน้ ามัน จึงทาให้แต่ละกลุ่มต่างก็ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน เพราะจะ
ทาให้สามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพดินและพืชที่ปลูก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงาน
วัฒ นัน ทน์ วัฒ นสังสุ ท ธิ์ (2554) ศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการยอมรับ เทคโนโลยีนิวเคลี ยร์ ด้วยวิธีการฉายรั งสี เพื่ อ
ประโยชน์ทางการเกษตร ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ยอมรับสิ นค้าที่ผา่ นการฉายรังสี
แต่กระนั้น แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ต่างกันมีผลต่อการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามันของ
เกษตรกรแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ซึ่งผลในการศึกษาครั้งนี้พบว่า เกษตรที่รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจาก
จากเพื่อนบ้านและอินเทอร์ เน็ตมีการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยปาล์มน้ ามันมากกว่าเกษตรกรที่รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารหนังสื อพิมพ์/วารสาร/เอกสาร/ใบปลิว อาจเป็ นเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต และเพื่อนบ้าน มี
ความหลากหลายของข้อมูลมากกว่าทาให้เกษตรกรสามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาตามความเป็ นจริ ง และมีที่
ปรึ กษาในการทาส่ วนปาล์มไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนบ้าน หรื อผูม้ ีประสบการณ์ทางอินเทอร์ เน็ตที่มีหลากหลายความเห็ น

จึงทาให้เป็ นแหล่งข้อมูลที่กว้างกว่าหนังสื อหนังสื อพิมพ์/วารสาร/เอกสาร/ใบปลิว ดังนั้นจึงส่ งกระทบทาให้เกษตร
ที่ ได้รับข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรื อทางอินเทอร์ เน็ ต มีการยอมรับ ยอมรับการจัดการดิ นก่ อนการใส่ ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน
มากกว่า ดังนั้นเพือ่ ให้เกษตรกรยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามันเพิม่ ขึ้น ทางภาครัฐหรื อหน่วยงาน
เกษตรที่ เกี่ ยวข้องควรสนับสนุ นส่ งเสริ มให้เกษตรกรเรี ยนรู ้การหาข้อมูลเกี่ ยวกับการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน ทาง
อินเทอร์ เน็ต เพื่อได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการจัดการดิ นที่ มีความหลากหลาย ถูกต้องชัดเจนจากผูร้ ู ้หรื อผูม้ ีประสบการณ์
นอกจากนี้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรจึ งควรมีการดาเนิ นโครงการต้นแบบในการปลูกปาล์มน้ ามันที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดชลบุรี เพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ตน้ แบบให้กบั เกษตรกรในชุมชนหรื อพื้นที่ใกล้เคียง
ในการให้ความรู ้และให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
A.K. Singha and M.J. Baruah (2011) ศึ กษาพฤติ กรรมการยอมรั บเทคโนโลยีในการปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่ อ
วิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีในพื้นที่ทาการเกษตรที่ แตกต่างกันของเกษตรกรในรัฐอัสสัม (Farmers’
Adoption Behaviour in Rice Technology: An Analysis of Adoption Behaviour of Farmers in Rice Technology
under Different Farming Systems in Assam) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลให้เกษตรกรยอมรับ เทคโนโลยีการ
ปลูกข้าว ได้แก่ การเข้าร่ วมการอบรม ทัศนคติ การรับข้อมูลข่าวสาร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธีรา สถาปั ตย์
(2555) ศึกษาการยอมรับการใช้สารชีวภาพเพื่อลดและทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตพืชปลอดภัยของเกษตรกร
จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ คือ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรื อน ขนาด
พื้นที่เพาะปลูก การรับรู ้ข่าวสาร การเข้าร่ วม อบรม แรงจูงใจ ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารชีวภาพ
เมื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านความรู ้ที่ประกอบด้วยความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบ และความรู ้
เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ย มีผลต่อการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ าล์มน้ ามัน
พบว่า ความรู ้เกี่ ยวกับวิธีการจัดการดิ นก่อนการใส่ ปุ๋ยมีผลเชิ งบวกต่อการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยของ
เกษตรกรผูป้ ลูก ปาล์ม ในอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุ รี ซึ่ งยอมรั บ สมมติ ฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ หมายความว่า หาก
เกษตรกรมี ความรู ้เกี่ ยวกับวิธีการจัดการดิ นก่อนการใส่ ปุ๋ยเพิ่มขึ้ น โดยการทาให้เกษตรกรมี ความเข้าใจ การเก็บ
ตัวอย่างดี ที่ถูกวิธี การวิเคราะห์แร่ ธาตุในดิ น อีกทั้งขั้นตอน ระยะเวลาในการส่ งดินไปตรวจวิเคราะห์ จนได้รับผล
การวิเคราะห์เพิ่มขึ้น จะทาให้เกษตรกรมีการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
หากเกษตรกรมีความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ย จะทาให้เกษตรกรเห็นว่าเป็ นวิธีการดังกล่าวที่
ง่ ายไม่ ยุ่งยาก ซับ ซ้อน และสามารถอ่ านค่ าการวิเคราะห์ ด้วยตนเองได้ จึ งท าให้ ต ระหนักถึ งความสาคัญ และ
ประโยชน์ของของการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ย ส่ งผลให้เกษตรกรยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน
ซึ่ งผลการศึ กษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Molla (2013) ศึกษาความรู ้ของเกษตรกรเกี่ ยวกับแร่ ธาตุในดิ น
(Farmers’Knowledge Help Develop Site Specific Fertilizer Rate Recommendation, Central Highlands of Ethiopia)
เพื่อศึกษาความรู ้ของเกษตรกรเกี่ยวกับแร่ ธาตุในดิน ผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ชุดดินมีอิทธิ พลต่อการใช้ปุ๋ย
สาหรับ ชนิ ดของพืชที่ แตกต่างกัน ดังนั้น ความรู ้ ของเกษตรกรเกี่ ยวกับ แนวทางการจัดการดิ น ด้วยการน าดิ น ไป
วิเคราะห์จะมีผลต่อการแนวทางการใส่ ปุ๋ยให้เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชริ นทร์ พลราชม
(2551) ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ าที่ หมักด้วยสารเร่ งพด.2 ของเกษตรกร อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ า และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ ส่งผลต่อ
การยอมรับของเกษตรกร

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
จากการศึกษาพบว่า ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อนการใส่ปุ๋ยมีผลเชิงบวกต่อการยอมรับการจัดการดินก่อน
การใส่ ปุ๋ยปาล์มน้ ามันโดยรวมของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นัน่ คือ หากเกษตรกรมี
ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ยเพิ่มขึ้นจะทาให้เกษตรกรมีการยอมรับการจัดการดินก่อนการใส่ ปุ๋ย
ปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรยอมรับและตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการดิ นก่อนการใส่ ปุ๋ย
เพิ่มขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะต่ อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ มนา้ มัน
1.1 เกษตรกรควรให้ความสาคัญกับการจัดการดินก่อนการปลูกปาล์มน้ ามัน เรี ยนรู ้วิธีการจัดการที่ถูกต้อง และ
สามารถจัดการได้ดว้ ยตนเอง รวมไปถึงการใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน เพื่อสามารถกาหนดอัตราการใส่ปุ๋ย และยัง
ช่วยลดต้นทุนการผลิต
1.2 เกษตรกรควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันและการจัดการดินก่อน
การใส่ ปุ๋ยผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ อจากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรทั้งภาครัฐ/เอกชน หรื อ สื่ อโทรทัศน์ เพื่อให้ได้
ความรู ้จากข้อมูลที่หลากหลาย จนสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน
2. ข้ อเสนอแนะต่ อเจ้ าหน้ าทีแ่ ละหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ภาครัฐควรกาหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันให้ชดั เจนเพื่อกาหนดโซนในการพัฒนา
คุณภาพและปริ มาณการผลิต และควรควบคุมกากับโรงงานให้อยูภ่ ายใต้กรอบของนโยบายที่ชดั เจน
2.2 ภาครัฐควรแนะนาการจดบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ของสวนปาล์มน้ ามัน โดยให้เกษตรกรเข้าใจในระบบและ
ทราบประโยชน์ในการจดบันทึก และ อบรม จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ ทาแปลงต้นแบบให้กบั เกษตรกร เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ในแต่ละพื้นที่
2.3 กรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรควรให้ความสาคัญในการให้บริ การเกษตรกรในเรื่ องการ
ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ย โดยร่ วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในการให้บริ การในพื้นที่ และเพิม่ สถานที่
ในการบริ การการวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับขนาดชุมชน
3. ข้ อเสนอแนะต่ อโรงงานสกัดปาล์ มนา้ มัน และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 โรงงานสกัดปาล์มน้ ามันควรส่ งเสริ ม อบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันให้มีความเข้าใจในการจัดการดิน
ก่อนการใส่ ปุ๋ยเพื่อทาให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีปริ มาณของน้ ามันต่อหน่วยผลผลิตมากขึ้น เพื่อสามารถ
ทาให้ตน้ ทุนการผลิตต่าลง ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกได้
3.2 ผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายปุ๋ ยควรมีการอบรมเสริ มความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดการดิน ให้แก่ทีมงาน
หรื อเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่และให้ความรู ้แก่เกษตรกร และเก็บข้อมูลเพื่อสามารถนาข้อมูลของค่าดินที่วิเคราะห์ที่ได้
นาไปพัฒนาปรับปรุ งปุ๋ ยให้สามารถผลิตปุ๋ ยที่ทาให้เกษตรมีผลผลิตปาล์มน้ ามันเพิม่ ขึ้นในขณะที่ตน้ ทุนเท่าเดิม หรื อ
น้อยกว่าเดิม ส่วนตัวแทนจาหน่ายเมื่อมีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการดินและการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน สามารถแนะนา
และให้คาปรึ กษาแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับดินและพืชที่เพาะปลูก ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ในการดึงดูดความ
สนใจลูกค้าชาวเกษตรกรในการซื้อปุ๋ ยต่อไป
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งานวิจยั ฉบับนี้ สามารถศึกษาปั จจัยต่างๆ ได้อย่างครบด้านโดยได้รับการช่วยเหลือ แนะนา แก้ไขและอนุเคราะห์
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา และคณาจารย์ผทู ้ รงวุฒิ คณะกรรมการบริ หารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุ ณ ทหารลาดกระบัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัย นี้ จะไม่ ส ามารถส าเร็ จ ได้ห ากไม่ ได้รั บ ความร่ วมมื อ จากกลุ่ ม
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในเขตอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีในการตอบแบบสอบถาม หากมีสิ่งใดผิดพลาด
ผูว้ จิ ยั ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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