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This study was conducted to investigate: need for organic herbal plant growing promotion of
the farmers and factors effecting needs for organic herbal plant growing promotion of the farmers in
Phayuhakhiri district, Nakhon Sawan province. A set of questionnaires was used for data collection
administered with a sample group of 380 farmers. Obtained data were analyzed by using descriptive
statistics and inferential statistics.
Results of the study revealed they needed for organic herbal plant growing promotion at
a moderate level. Factors effecting needs for organic herbal plant growing promotion of the
respondents were organic farming experience and their knowledge about organic farming system.
The following were problems encountered: 1) lack of support on marketing; 2) lack of the
body of knowledge about capital management for production in the organic farming system. The
respondents had the following suggestions which should be done: 1) knowledge transfer about
correct production management under organic farming standard; 2) encouragement of group farming
among farmers growing organic herbal plant; and 3) a training on capital management for herbal plant
production under the organic farming system.
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บทคัดย่อ
การวิ จั ยเรื่องความต้ อ งการในการส่ งเสริม การ
ปลู กพื ช สมุ น ไพรในระบบอิ น ทรีย์ ของเกษตรกร อาเภอ
พยุ ห ะคี รี จั งหวั ด นครสวรรค์ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา
ความต้องการในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในระบบ
อิ น ทรีย์ ของเกษตรกร และศึ กษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
ต้ อ งการในการส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช สมุ น ไพรในระบบ
อิ น ทรี ย์ ข องเกษตรกรในอ าเภอพ ยุ ห ะคี รี จั ง หวั ด
นครสวรรค์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
เกษตรกรตั วอย่ างจานวน 380 คน วิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ อ นุ ม าน ได้ แ ก่ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึ กษาพบว่ า เกษตรกรมี ค วามต้ อ งการ
ในการส่งเสริม การปลูก พื ช สมุน ไพรในระบบอินทรีย์อยู่
ในระดับปานกลาง สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ในการส่ ง เสริ ม ปลู ก พื ช สมุ น ไพรในระบบอิ น ทรี ย์ ข อง
เกษตรกรในอาเภอพยุ หะคี รี จั งหวัด นครสวรรค์ ได้ แก่
ประสบการณ์ ก ารท าเกษตรอิ น ทรี ย์ และความรู้ ข อง
เกษตรกรเกี่ยวกับการทาเกษตรในระบบอินทรีย์
ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ของเกษตรกรเกี่ ย วกั บ การ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ คือ 1) การ
ขาดการสนับสนุนในภาคการตลาด โดยเฉพาะการกาหนด
ราคาและข้ อ มู ล ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยผลผลิ ต ที่ ยั ง ไม่ มี
ความชัดเจน 2) การขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
เงินทุนเพื่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และ 3) การ
ขาดสื่อที่มีเนื้อหาในการนาเสนอที่เข้าใจง่ายในการผลิต
พืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรกร เกษตรกร
มี ข้ อ เสนอแนะต่ อ การส่ งเสริม การปลู ก พื ช สมุ น ไพรใน
ระบบอินทรีย์ คือ 1) ควรมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2) ควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร
อินทรีย์เพื่อเพิ่มฐานอานาจต่อรองทางการตลาด และ 3)

ควรมี การอบรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การเงิน ทุ น ในการผลิ ต
พืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์
คาสาคัญ: ความต้องการของเกษตรกร การส่งเสริม
การเกษตร พืชสมุนไพร ระบบเกษตรอินทรีย์

คานา
ในประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการทาเกษตรกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างความ
สมดุ ลอย่ างยั่ งยื นให้ แก่ ระบบทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อม
สั งคม และเศรษฐกิ จ โดยเน้ น หลั ก การจั ด การที่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้กระบวนการจากธรรมชาติหรือการไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์ในกระบวนการผลิต จึงเห็นได้ว่าหลักการเกษตร
อินทรีย์เป็ นหลั กการที่ สอดคล้ องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิ จ
สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของวิถีชุมชนท้องถิ่นของ
ประเทศไทย (Benchasri, 2010) โดยสามารถน ามาเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรที่
ปลอดภัยให้แก่เกษตรกรในการสร้างความปลอดภัยทางด้าน
อาหารต่อผู้บริโภคในอีกทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สาคัญ
ในการสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การยกระดั บ มู ล ค่ าของผลผลิ ต
ให้ สู งขึ้ น (Office of Permanent Secretary for Ministry of
Agricultural and Cooperatives, 2018) น อ ก จ า ก นี้ ใน
ปั จจุ บั นระบบเกษตรอิ นทรีย์ ยั งมี การพั ฒนามาตรฐานให้
สามารถรองรั บ การผลิ ต ในทางการเกษตรที่ มี ค วาม
หลากหลายตามแต่ละภูมิภาคทั้งในด้านพืช สัตว์ และประมง
อั นเป็ นส่ วนส าคัญท าให้ เกิ ดความมั่ นคงทางอาหารให้ แก่
ประเทศไทย
พื ชสมุ น ไพรถื อ เป็ นกลุ่ ม พื ชอี ก ชนิ ดหนึ่ ง ที่
หน่ วยงานด้ านการพั ฒ นาทั้ งภาครัฐและเอกชนได้ มี การ
ส่งเสริมให้ เกษตรกรปลู กเพื่ อน าไปสู่ การเป็ นพื ชเศรษฐกิ จ
ในอนาคต อี กทั้ งยั งได้ มี การน ามาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย์
มาประยุ กต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่ อให้สามารถแปรรูป
เป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร สิ น ค้ าประเภทโภชนาเภสั ช
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประเภทเวชส าอาง และผลิ ตภั ณ ฑ์ กลุ่ ม
เครื่องสาอางที่มีคุณภาพปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี
ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตสมุนไพรในระบบเดิม
และเป็ นฐานในการสร้างสุ ขภาพที่ ดี จึ งเป็ นที่ มาของการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้จะผลิตสมุนไพรอินทรีย์ได้ความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเกษตรชี ว ภาพ ตลอดจน
ประโยชน์ และสรรพคุ ณของสมุ นไพรไทย เพื่ อสร้างความ
เชื่อมั่นและแรงจูงในการผลิต (Ministry of Agriculture and
Cooperatives, 2016)
จังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่หนึ่งที่ มีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร ในปี พ.ศ. 2559 ได้ มี การส่ งเสริมการน าระบบ
เกษตรอิ นทรีย์ มาปรับใช้ ในการท าเกษตรกรรมให้ เกิ ดขึ้ น
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการสนับสนุนให้มีการจัดมหกรรม
สมุ นไพรและตลาดนั ดธรรมชาติ ขึ้ น เพื่ อเป็ นแนวทางให้
ประชาชนมี การดู แลสุ ขภาพตามศาสตร์ การแพทย์ แบบ
ผสมผสาน และมี การน้ อมน าศาสตร์พระราชาที่ เกี่ยวข้อง
กั บปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู่ การท าเกษตรกรรมแบบ
ธ ร ร ม ช า ติ (Nakhonsawan Provincial Public Health
Office, 2017) ทั้ งนี้ อ าเภอพยุ หะคี รี ถื อเป็ นหนึ่ งในอ าเภอ
ที่ ส่ งเสริ มให้ มี การท าเกษตรอิ นทรี ย์ เนื่ องจากมี พื้ นฐาน
ครั วเรื อ น และมี พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ ป ระกอบ กิ จกรรม
ทางการเกษตร (Nakhonsawan Provincial Agricultural
Extension Office, 2016) จึ งเป็ น พื้ น ที่ ที่ เหมาะสมในการ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและ
เป็นรายได้เสริมในภาคการเกษตรอีกทางหนึ่งของเกษตรกร
และเพื่ อให้ การส่ งเสริ ม ประสบความส าเร็ จ เป็ น ไปตาม
นโยบายและแผนการปลู กพื ชสมุ นไพรอิ นทรีย์ ของภาครั ฐ
และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานของ
เอกชน จึงจ าเป็ นที่ จะต้ องศึกษาข้อมู ลพื้ นฐานส่ วนบุ คคล
เศรษฐกิจ และสั งคมของเกษตรกรว่าเป็ นอย่ างไร ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ความต้องการเกี่ยวกับการส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ อยู่ในระดับไหน มี
ปัจ จัยใดบ้ างที่ มี ผลต่ อความต้ องการในการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ และเกษตรกรมีปัญหา

และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช
สมุนไพรในระบบอินทรีย์ในประเด็นไหนบ้าง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อศึกษาความ
ต้องการในการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์
ของเกษตรกร อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
การดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรใน
อาเภอพยุ หะคีรี จั งหวัด นครสวรรค์ จานวน 8,070 คน
โดยกาหนดขนาดตัวอย่างเกษตรกรด้วยสูตรการคานวณ
ของ Yamane (1973) ที่ ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ร้ อยละ 95
และยอมให้ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้เกษตรกรตัวอย่าง
จานวน 380 คน จากเกษตรกรทั้ งหมด ซึ่งกาหนดให้มีการ
ตอบแบบสอบถามเป็ น รายบุ คคล โดยการวิ จั ยครั้ งนี้ ได้
ดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
แหล่ งรวบรวมข้ อมู ลเพื่ อใช้ ในการวิ จั ยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานการวิจัย และข้อมูลสถิติ
จานวนเกษตรกร จากส านั กงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
และ 2) ข้อมู ลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมื อ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย จ านวน 380 ชุด โดยใน
1 ชุด ประกอบด้วยคาถาม 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ส่วนที่ 2 เป็น
การสอบถามความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับระบบ
เกษตรอินทรีย์เป็นคาถามปรนัย แบบถูกและผิด 15 ข้อ และ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายปิดเกี่ยวกับความต้องการในการ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร
แบ่งเป็นหัวข้อด้านการเตรียมพันธุ์พืช การปลูกดูแลรักษา
ด้านการเก็บ เกี่ย วผลผลิ ต และด้ านการตลาด ในแต่ ล ะ
ด้านมี 10 ข้อคาถาม โดยมีมาตรวัดแบบนามบัญญัติ และ
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มาตรวัดแบบอันดับ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
น้อยที่สุดถึงมากที่สุด แทนด้วยตัวเลข 1-5 ตามลาดับ โดย
เก็บข้อมูลจากเกษตรกรเป็นรายบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการวิ จั ยแบ่ งการวิ เคราะห์
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ดั ง นี้ 1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล
เศรษฐกิจ สั งคม ความรู้และความต้ องการในการส่ งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร โดยสถิติ
ที่ น ามาใช้ ในการวิ เคราะห์ คื อ สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้ แก่
ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความต้ องการในการ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร
อาเภอพยุ หะคีรี จั งหวั ดนครสวรรค์ วิ เคราะห์ โดยใช้ สถิติ
อนุ มาน ได้ แก่ การวิ เคราะห์ พหุ ถดถอย (Multiple
Regression Analysis) และ 3) การวิ เคราะห์ ปั ญ หา และ
ข้ อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ ยวกั บการส่ งเสริ มปลู กพื ช
สมุนไพรในระบบอินทรีย์ ใช้วิธีการจัดประเภทและจัดกลุ่ม
(Categorize and sort) ซึ่งการวิเคราะห์ ในส่ วนที่ 1 และ 2
จะใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ช่วยในการบันทึก จัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ในครั้งนี้ ได้ ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง หมด
15 ตั ว แปร ได้ แ ก่ เพศ (SEX) อายุ (AGE) สถานภาพ
(STAT) ระดั บ การศึ ก ษา (EDU) จ าน วนสมาชิ ก ใน
ครัวเรือน (MEMB) จานวนแรงงานในครัวเรือน (LABOR)
พื้ น ที่ ถื อ ครอง (LAND) รายได้ ในครั ว เรื อ น (INCOME)
หนี้ สิ น ในครั ว เรื อ น (DEBT) ประสบการณ์ ใ นการท า
เกษตรกรรม (EXP.A) ประสบการณ์ ในการท าเกษตร
อิ น ทรี ย์ (EXP.O) การติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตร (CONT) การเข้าร่วมฝึกอบรมหรือดูงานด้าน
การเกษตร (TRAIN) การรับความรู้ด้านการเกษตรจากสื่อ
ต่ า งๆ (INFO) และความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การท า
เกษตรอินทรีย์ (KNOW) เพื่อหาว่าตัวแปรอิสระใดมีผลต่อ
ความต้ องการในการส่ งเสริม ปลู กพื ช สมุ น ไพรในระบบ
อินทรีย์ (NEED) ซึ่งจะได้รูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้

NEED = b0 + b1SEX + b2AGE + b3STAT + b4EDU + b5 MEMB
+ b6 LABOR + b7 LAND + b9INCOME
b8EXP.A + b10EXP.O + b11CONT + b12TRAIN
+ b13DEBT + b14INFO + b15 KNOW
โดยที่
NEED = ตัวแปรตามของสมการถดถอยพหุคูณ
(ความต้องการในการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร
ในระบบอินทรีย์)
b0
= ค่าคงที่
b1…b15 = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
เกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 39 ปี
มี สถานภาพสมรส การศึ กษาอยู่ ในระดั บมั ธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
4 คน จานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ ย 2 คน มีรายได้รวม
ในครัวเรือนเฉลี่ย 15,938.94 บาทต่ อเดือน จานวนหนี้ สิ น
ในครัวเรือนเฉลี่ย 123,909.21 บาท มีจานวนพื้นที่ถือครอง
เฉลี่ ย 7.09 ไร่ มี ประสบการณ์ การท าเกษตรเฉลี่ ย 16 ปี
มี ป ระสบ การณ์ การท าเกษ ตรอิ น ท รี ย์ เฉลี่ ย 1 ปี
มีป ระสบการณ์ อบรมและดู งานด้ านการเกษตรเฉลี่ ย 1
ครั้งต่อปี มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย
1 ครั้ง ต่ อ ปี ได้ รั บ ความรู้ ด้ า นการเกษตรจากสื่ อ ต่ า งๆ
เฉลี่ย 3 ช่องทางต่อเดือน
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การท าเกษตรในระบบอิ น ทรี ย์ ข อง
เกษตรกร
จากผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับ การทาเกษตร
ในระบบอิ น ทรีย์ ของเกษตรกรอาเภอพยุ ห ะคีรี จั งหวั ด
นครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ความรู้ อ ยู่ ที่ 9 คะแนน จาก
คะแนนเต็มทั้งหมด 15 คะแนน ดังแสดงผลใน Table 1
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Table 1 Knowledge of growing organic of farmer in Phayuhakhiri district, Nakhon Sawan province
(n=380)
Level of knowledge in growing organic plants
Number
Percent
High
109
28.68
Moderate
221
58.16
Low
50
13.16
̅ = 8.84
𝑿
S.D. = 2.59 Min = 2
Max = 15
ความต้ อ งการในการส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช สมุ น ไพร
ในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมี คะแนนเฉลี่ ย
ความต้องการในการส่งเสริม การปลู กสมุ นไพรในระบบ
อินทรีย์มากที่สุด คือ ด้านการเพาะปลูก รองลงมา ได้แก่
ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และน้ อยสุด คือ ด้านการเตรียมพื้ นที่ และพันธุ์พื ช และ
ด้านการตลาดและแปรรูปผลผลิต โดยในภาพรวมพบว่า
เกษตรกรมีความต้องการในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
ในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับปานกลาง (Table 2) และเมื่อ
พิ จ ารณาข้อ มู ล ในเชิ งลึ กพบว่ า เกษตรกรต้ องการให้ มี

การส่งเสริมความรู้ในเรื่องอื่นๆ อีก คือ เรื่องการให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรใน
ระบบอินทรีย์ เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดผลผลิต
ตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ เรื่องให้ ความรู้เกี่ยวกับ ชนิ ด
ประโยชน์ และลักษณะของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด เรื่อง
การกาหนดราคา และทาหนังสือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สาหรับการปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์ราคาผลผลิตตามคุณภาพผลผลิต และเรื่องการ
จั ด หาสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ า เพื่ อ สนั บ สนุ น การปลู ก พื ช
สมุนไพรในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ซึง่ ทั้งหมดที่กล่าวมา
เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการให้ส่งเสริมสูงที่สุด

Table 2 An average mean score, standard deviation, and a level need of extension in growing
organic herbal plants of farmers Phayuhakhiri district, Nakhon Sawan province
(n=380)
̅
Need of agricultural extension in growing organic
S.D.
Description
𝑿
herbal plants of farmers
Planting areas
3.08
0.348
Moderate
Planting and care of plants
3.15
0.417
Moderate
Harvesting and post-harvest management
3.11
0.416
Moderate
Marketing and plant processing
3.08
0.399
Moderate
Total
3.11
0.268
Moderate
Mostly = 4.51-5.00, Most = 3.51-4.50, Moderate = 2.51-3.50, Low = 1.51-2.50, Lowest = 1.00-1.50
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ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ ความต้ องการในการส่ง เสริมปลู ก พื ช
สมุนไพรในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร
การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ในการส่ ง เสริ ม ปลู ก พื ช สมุ น ไพรในระบบอิ น ทรี ย์ ข อง
เกษตรกร โดยใช้ สถิ ติ อนุ มาน คื อ การวิ เคราะห์ ถดถอย
พหุ คู ณ แบบคั ดเลื อกเข้ า (Multiple regression analysis)
เพื่ อหาความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรตามกั บตั วแปรอิ สระ
หลายตัวว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางใด
(เชิ งบวกหรื อ เชิ งลบ) กั บตั วแปรตาม และมี ระดั บ
ความสั มพั น ธ์ มากน้ อยเพี ยงใด ซึ่ งการศึ กษาในครั้ งนี้ ใช้
ตัวแปรอิสระจานวน 15 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรือน จานวนแรงงาน
ในครั ว เรื อ น รายได้ ใ นครั ว เรื อ น หนี้ สิ น ในครั ว เรื อ น
พื้ น ที่ ถื อ ครอง ป ระสบ การณ์ การท าเกษ ตรกรรม
ประสบการณ์ การท าเกษตรอิ น ทรีย์ ประสบการณ์ การ
เข้า ร่ว มอบรมและดู งานด้ า นการเกษตร การติ ด ต่ อ กั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร การรั บ รู้ ข่ า วสารด้ า น
การเกษตร และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาเกษตร
อิ น ทรี ย์ เพื่ อหาความสั มพั นธ์ กั บตั วแปรตาม คื อ ความ
ต้องการในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์
ของเกษตรกร เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
แต่ละคู่ พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงกว่า
0.80 ที่ จะก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั ว แปร
อิ ส ระด้ วยกั น เอง (Multicollinearity) อั น เป็ น การละเมิ ด
เงื่อนไขของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Prasitratsin, 2003)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม
และความรู้ ค วามเข้ า ใจของเกษตรกรเกี่ ย วกั บ การท า
เกษตรในระบบอิ น ทรีย์ ที่ มี ผลต่ อความต้ องการในการ
ส่ งเสริม ปลู กพื ช สมุ น ไพรในระบบอิ น ทรีย์ ของเกษตรกร
พบว่าตั วแปรอิสระทั้ งหมด 15 ตั วแปร สามารถพยากรณ์
ความผั นแปรของตั วแปรตาม คื อ ความต้ อ งการในการ
ส่ งเสริม ปลู กพื ช สมุ น ไพรในระบบอิ น ทรีย์ ของเกษตรกร
เท่ากับร้อยละ 78.30 (R2 = 0.783) และเมื่อพิจารณาตัวแปร
อิ สระที่ มี ผลต่ อ ความต้ อ งการในการส่ ง เสริ ม ปลู ก พื ช
สมุนไพรในระบบอิน ทรีย์ของเกษตรกรอย่างมีนั ยสาคัญ

ทางสถิติ พบว่ามีทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ ประสบการณ์การ
ทาเกษตรอินทรีย์ (Sig.= 0.025) และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การท าเกษตรอิ น ทรี ย์ (Sig.= 0.001) ซึ่ งทั้ ง 2
ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ในทางบวก (Table 3) และสามารถ
วิจารณ์ผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์
การทาเกษตรอินทรีย์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับ
ความต้ องการในการส่ งเสริม ปลู กพื ช สมุ น ไพรในระบบ
อินทรีย์ของเกษตรกร โดยที่เกษตรกรที่มีประสบการณ์การ
ทาเกษตรอินทรีย์มากขึ้นจะมีความต้องการในการส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ มากขึ้นตามไปด้วย
ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์การทา
เกษตรอินทรีย์นั้นได้มีการรับรู้และมีการทดลอง ตลอดจนมี
การเรียนรู้ข้อดี และข้อจ ากัดของการท าเกษตรอิ นทรีย์ มา
พอสมควร จึงทาให้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ของการทา
เกษตรอิ นทรีย์ มากกว่าการท าเกษตรแบบเดิ ม โดยเฉพาะ
ในด้านสุขภาพ และโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต อันเป็นผล
ในการสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์จากนักส่งเสริมการเกษตร
หรือหน่วยงานด้านการเกษตร ซึ่งเหตุผลดังกล่าวได้สอดคล้อง
กั บ การศึ กษาของ Siriluk and Kiatsuranont (2019)
ที่พบว่า เกษตรกรในอาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารปลู ก สั บ ปะรดมาก จะมี ค วาม
ต้องการส่งเสริมการผลิตสับปะรดมากกว่ากลุ่มเกษตรกร
ที่ยังมีประสบการณ์การปลูกสับปะรดน้อย
2. ในส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทา
เกษตรอิ น ทรีย์ของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรที่ มี ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ การท าเกษตรอิ น ทรี ย์ เพิ่ มขึ้ น มี แนวโน้ ม ความ
ต้องการในการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์
มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากการความรู้ที่เกษตรกร
ได้รับนั้นส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดในดาเนินการ
ผลิตพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ
การจั ด การพื้ น ที่ การจั ด การแหล่ งน้ า และการควบคุ ม
ป้องกัน หรือกาจัดศัตรูพืช ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
ที่ เกษตรกรต้ องใช้ในการเริ่ม ท าเกษตรอิน ทรีย์ และการ
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นาไปประยุกต์ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ซึ่งเป็นเหตุผลที่เกษตรกร
สามารถใช้ตัดสินใจในการปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์
ให้สามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนเกษตรกร
และยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
ของเกษตรกรในพื้นที่ได้ ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวได้สอดคล้อง

กับ Thiewkrathoke (2015) ที่พบว่า ความรู้และเทคโนโลยี
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และก าจั ด ศั ต รู พื ช เป็ น ด้ า นหนึ่ ง
ที่เกษตรกร ตาบลบึงบอน อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ต้องการในการพัฒนาการประกอบอาชีพปลูกผัก

Table 3 The result multiple regression analysis need of extension in growing organic herbal plants of
farmers Phayuhakhiri district, Nakhon Sawan province
(n=380)
Independent variables
Dependent variable need of farmer
B
t
Sig
1. Sex
-0.020
-0.742
0.459
2. Age
0.002
0.886
0.376
3. Status
0.046
1.537
0.125
4. Education level
-0.017
-0.565
0.573
5. Family member
-0.013
-1.000
0.318
6. Family Labor member
0.010
0.483
0.630
7. Family income
-6.015E-7
-0.549
0.584
8. Family debt
1.186E-7
1.006
0.315
9. Holding land area
0.061
1.341
0.181
10. Experience in agriculture
-0.002
-0.751
0.453
11. Experience in organic
0.051
2.252
0.025**
12. Training and educational tour
-0.061
-1.476
0.141
13. Contact with extension officer
0.032
0.688
0.492
14. Received agricultural information
-0.004
-0.256
0.798
15. Knowledge in organic plantation
0.022
4.095
0.001**
Constant
2.857
25.130
0.000
R2 = 0.783 (78.30%)
F = 57.640
Sig of F = 0.000
* Statistically significant level at 0.05, ** Statistically significant level at 0.01
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การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม
ปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร
การศึกษาปัญหาของเกษตรกรในการส่งเสริมการ
ปลูกสมุนไพรในระบบอินทรีย์ ที่สาคัญ คือ 1) เกษตรกรยัง
ขาดองค์ความรู้ในเรื่องการกาหนดราคา 2) การทาหนังสือ
สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า 3) ข้ อมู ลช่ องทางการจ าหน่ าย
ผลผลิต 4) ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อ
การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และ 5) เกษตรกรยังขาดสื่อ
ที่มีเนื้อหาในการน าเสนอการผลิตสมุนไพรในระบบเกษตร
อินทรีย์ ที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนาไปปฏิบัติ
โดยเกษตรกรมี ข้ อเสนอแนะในการส่ งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรทั้งจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น โดย 1) ควรให้มีการพัฒนาสื่อ
ให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลิตให้ ถูกต้อง
ตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ 2) ช่ องทางการจ าหน่ าย
ผลผลิต 3) ควรมีการจัดการเงินทุนในการผลิตสมุนไพรใน
ระบบเกษตรอินทรีย์

สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 39 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษา
อยู่ ในระดั บ มั ธยมศึ กษาหรื อประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ มี
จ านวนสมาชิ กในครัวเรือนเฉลี่ ย 4 คน จ านวนแรงงานใน
ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 2 คน มี ร ายได้ รวมในครั ว เรื อ นเฉลี่ ย
15,938.59 บาทต่ อเดือน จ านวนหนี้ สิ นในครัวเรื อนเฉลี่ ย
123,909.21 บาท มีจานวนพื้ นที่ ถือครองเฉลี่ย 7.09 ไร่ มี
ประสบการณ์การทาเกษตรเฉลี่ย 16 ปี มีประสบการณ์การ
ทาเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 1 ปี มีประสบการณ์อบรมและดูงาน
ด้านการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ ม การเกษตรเฉลี่ ย 1 ครั้ งต่ อปี ได้ รั บ ความรู้ ด้ าน
การเกษตรจากสื่ อเฉลี่ ย 3 ช่ องทางต่ อเดื อน ส่ วนใหญ่ มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เกษตรอิ น ทรี ย์ อยู่ ในระดั บ

ปานกลาง และมี ความต้ องการในการส่ งเสริมการปลูกพื ช
สมุนไพรในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มี
ผลต่อความต้องการในการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรในระบบ
อิ น ทรี ย์ ของเกษตรกรอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่
ประสบการณ์การทาเกษตรอินทรีย์ และความรู้ของเกษตรกร
เกี่ยวกับการทาเกษตรในระบบอินทรีย์
ส่วนการศึกษาปัญหาของเกษตรกรในการส่งเสริม
การปลูกสมุนไพรในระบบอินทรีย์ที่สาคัญ คือ เกษตรกรยัง
ขาดองค์ ความรู้ ในเรื่ องการก าหนดราคา การท าหนั ง สื อ
สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า และข้อมู ลช่ องทางการจ าหน่ าย
ผลผลิ ต ตลอดจนยั งขาดองค์ ความรู้ในการบริหารจั ดการ
เงิ น ทุ น เพื่ อ การผลิ ต ในระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วาม
แตกต่างจากการผลิตในระบบเกษตรทั่วไป หรือการผลิตที่ใช้
สารเคมี และเกษตรกรยังขาดสื่อที่ มีเนื้อหาในการนาเสนอ
การผลิ ตสมุ นไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ เข้าใจง่ายและ
สะดวกต่อการนาไปปฏิบัติ
เกษตรกรมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรในระบบอินทรีย์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ เกี่ยวข้ องกั บการพั ฒนาการเกษตรทั้ งจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคหรือท้ องถิ่น โดยควรให้มีการพัฒนาสื่อในการ
ถ่ ายทอดความรู้ เกี่ ยวกั บ การจั ดการผลิ ตให้ ถู กต้ องตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึงช่องทางการจาหน่ายผลผลิต
อีกทั้งควรมีการจัดการเงินทุนในการผลิตสมุนไพรในระบบ
เกษตรอินทรีย์
ข้อเสนอแนะ
1. กรมส่ งเสริมการเกษตรและส านั กงานเกษตร
ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเกษตรขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอพยุ ห ะคี รี จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ควรมีการสร้างศู นย์รวมพั นธุ์พื ชสมุ นไพรของ
ท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในเชิงปฏิบัติให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ หรือส่งเสริม
ให้มีการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีการผลิต
ในระบบเกษตรอิ นทรีย์ อยู่ แล้ ว โดยเฉพาะกลุ่ มเกษตรกร
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ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งถือว่ามีความพร้อมทางด้านพื้นที่และ
องค์ความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ทาให้การผลิตพืช
สมุนไพรอินทรียจ์ ะทาได้ดีกว่าพื้นที่ทาเกษตรแบบทั่วไป
2. เกษตรอ าเภอพยุ หะคี รี จั งหวั ดนครสวรรค์
ควรมี โครงการจั ด ท าสื่ อ เกี่ ย วกั บ การรวบรวมพั น ธุ์ พื ช
สมุนไพรในท้องถิ่น และสื่อที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกั บ
การผลิ ตพื ชสมุ นไพรในระบบเกษตรอิ นทรีย์ โดยอาจอยู่
ในรู ป แบบ หนั งสื อ คู่ มื อ เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ หรื อ
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ ที่ มีเนื้ อหาเหมาะสมต่อการเข้าใจ
ของเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการอนุรักษ์ เก็บ
รักษา และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการ
สนับสนุ นการผลิตสินค้าที่มี คุณภาพและมี ความปลอดภั ย
เมื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
3. ควรมีความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ส านั กงานเกษตรอาเภอพยุ หะคีรี และส านั กงาน
พั ฒ นาชุ มชนอ าเภอพยุ หะคี รี จั งหวั ดนครสวรรค์ ในการ
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์
เพื่ อจั ดตั้ งเป็ นวิ สาหกิจชุ มชน และจัดท ากิจกรรมส่ งเสริม
น าเสนอและจ าหน่ ายสมุ น ไพรหรื อสิ น ค้ าจากสมุ น ไพร
อินทรีย์ อีกทั้งยังเป็ นการน าเสนอเอกลักษณ์ ของสมุนไพร
ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เกษตรกร
ผลิตได้อีกทางหนึ่ง
4. ควรมีความร่วมมือระหว่ างเจ้าหน้ าที่ ส่ งเสริ ม
การเกษตร ในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพยุหะคีรี และภาคเอกชน
ในการจั ดท าโครงการสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ าเพื่ อการปลู ก พื ช
สมุนไพรอินทรีย์สาหรับเกษตรกร ในอาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรอินทรีย์แก่เกษตรกรที่สนใจ
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