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Alisa Klinprathum, Patcharavadee Sriboonruang, Savitree Rangsipaht
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล 2) ปัจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 3) ปัจจัยการใช้ส ารเคมี 4) ปัจจัยการเปิดรับข้อมู ล ข่าวสารเกี่ยวกับการผลิ ตมะม่ว ง
5) ปัจจัยความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง และ 6) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการใช้สารเคมี ปัจจัยการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงกับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับ
มะม่ ว งของเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต มะม่ว งในอ าเภอสามโก้ จั ง หวั ด อ่ างทอง 7) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตมะม่วง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 154 ราย
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และค่าไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 54.71 ปี มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.01 คน มีประสบการณ์ในการผลิต
มะม่วงเฉลี่ย 16.71 ปี เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 10.30 ไร่ /ครอบครัว โดยมีรายได้จากการ
จาหน่ายมะม่วงเฉลี่ย 136,727.27 บาท/ปี มีรายจ่ายจากการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 44,862.34 บาท/ปี
มีการใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 3.14 ครั้ง/ปี ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเฉลี่ ย 0.95 ครั้ง/ปี ใช้สารป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 15.78 ครั้ง/ปี เปิดรับข่าวสารสื่อบุคคลจากเพื่อนบ้าน สื่อกิจกรรมจากการ
ประชุม สื่อมวลชนจากโทรทัศน์ เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับ
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มะม่วงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการความรู้ ด้านการจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้
ได้ ผ ลผลิ ต คุ ณ ภาพ และด้ า นพื้ น ที่ ป ลู ก อยู่ ใ นระดั บ มากผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า เพศ
ประสบการณ์ผลิตมะม่วง แรงงานจ้าง รายได้จากการจาหน่ายมะม่วง รายจ่ายจากการผลิตมะม่วง
การใช้สารเคมี และสื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เ กี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม
สาหรับมะม่วงที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : ความต้องการความรู้, เกษตรกร, มะม่วง, เกษตรดีที่เหมาะสม, จังหวัดอ่างทอง
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study; 1) demographic factors,
2) economic factors, 3) chemical factors, 4) media exposure toward mango
plantation, 5) knowledge needs toward good agricultural practices (gap) for mango,
and 6) to explore the relationship between demographic factors, economic factors,
chemical factors, media exposure and knowledge needs toward gap for mango in
Samko district, Ang tTong province. 7) problem and suggestion of farmers toward
mango plantation. Samples consisted of 154 mango plantation farmers. Data were
collected by using questionnaires. Statistical analysis included frequency,
percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum. Hypotheses were
tested by using chi-square.
Results of this research found that majority of farmers were female with an
average age of 54.71 years, attained primary school or below, average family
member 4.01 persons, grew average experiences of mango 16.71 years. on the
average, farmers plant mangoes 10.30 rais, earned income from mango plantation
136,727.27 baht/year, had expenses from mango plantation 44,862.34 baht/year,
used chemical fertilizers 3.14 time/year, used plant growth regulators 0.95
time/year, and used pesticide 15.78 time/yearม getting information about mango
via personal media was from neighborhood, specialized media was from meeting.
mass media was from television, knowledge needs toward gap for mango was in
the moderate level, knowledge needs towards planting areas and quality of
production management were in the high level, hypotheses testing showed that
gender, experiences in mango cultivation, hired labor, income, expenses, chemical
fertilizers using and people media related to knowledge needs toward good
agricultural practices for mango at 0.05 level of significance.
Keywords: knowledge need, farmers, mango, good agricultural practices
(GAP), Ang Thong Province
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1. บทนา

มะม่ว งเป็นไม้ยื นต้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mangifera Indica Linn. อยู่ในวงศ์
Anacardiaceae มะม่วงเป็นผลไม้ที่คนทั่วไปส่วนใหญ่นิยมบริโภคกันทั่วโลก เนื่องจากมีรสชาติ
อร่อย สี ส วยงาม และให้ คุณค่าทางอาหารสู ง เนื้อมะม่ว งประกอบด้ว ยน้า คาร์โ บไฮเดรต กรด
อินทรีย์ แร่ธาตุ สารสี สารประกอบที่ให้กลิ่นรส ฯลฯ มะม่วงมีไขมันและโปรตีนในปริมาณที่น้อย
มาก คาร์โบไฮเดรตที่พบในมะม่วงส่วนใหญ่เป็นน้าตาลและใยอาหาร มะม่วงสุกมีปริมาณวิตามินเอ
เพิ่งสูงขึน้ อย่างมากเมื่อเทียบกับมะม่วงห่ามและดิบ วิตามินเอในมะม่วงอยู่ในรูปของแคโรทีนอยด์ซึ่ง
เป็นสารเริ่มต้นของวิตามินเอ วิตามินเอมีความสาคัญต่อการมองเห็นและกระบวนการเมแทบอลิซึม
ต่างๆของร่างกาย ผลมะม่วงแบ่งการบริโภคได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลมะม่วงบริโภคผลสุก เช่น
อกร่อง น้าดอกไม้ โชคอนันต์ มหาชนก ยายกล่า ลิ้นงูเห่า และหนังกลางวัน ผลมะม่วงบริโภคผลดิบ
เช่น เขียวเสวย ฟ้าลั่น แรด เพชรบ้านลาด มันเดือนเก้า บางขุนศรี ทองดา เขียวมรกต ขายตึก
หนองแซง และพิมเสนมัน และผลมะม่วงสาหรับใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
แก้ว สามปี และตลับนาค (Tavatchai Radanachaless, 2010 : 36)
ในประเทศไทยมะม่วงเป็นผลไม้มีการผลิตมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกในกลุ่มไม้ผล
เขตร้อน แต่เป็นอันดับ 5 ของโลกในกลุ่มผลไม้ทั่วไป นับเป็น 1 ใน 6 ไม้ผลเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศไทย มะม่วงถือว่าเป็นผลไม้ที่มีพื้นที่การปลูกมากที่สุดในประเทศ ประมาณ 2.4 ล้านไร่
ในจานวนนี้พื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วมีเพียง 2.0 ล้านไร่ วัดเป็นผลผลิตได้ประมาณ 2.8 ล้านตันต่อปี
หรือให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1.4 ตันต่อไร่ แม้มีการส่งออกไม่เกินร้อยละ 2 ของปริมาณที่ผลิตได้ใน
แต่ละปี แต่มะม่วงและผลิตภัณฑ์ยังนารายได้เข้าสู่ประเทศปีละมากๆ เช่น ล่าสุดในปี 2557 รวม
มูลค่ากว่า 3,219 ล้านบาท โดยแยกเป็นเฉพาะผลสด 1,270 ล้านบาท ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่
บรรจุภาชนะอัดลม 1,308 ล้านบาท อบแห้ง 241 ล้านบาท และแช่แข็ง 423 ล้านบาท ชาวสวนที่มี
อาชีพผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก สามารถสร้างรายได้จากการจาหน่ายมะม่วงผลสดคุณภาพสูงกว่า
85,000 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายที่สูงถึง 2.9 ต่อ 1 (Office of Agricultural
Economics, 2015 : 51)
ด้วยพื้นฐานของเกษตรกรในท้องถิ่นอาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้มีการทาการเกษตร
ทาสวนเป็นอาชีพหลัก โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งได้ทาการปลูกมะม่วง และมีการพัฒนาต่อยอดขยายพื้นที่
ปลูก ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกจานวน 4,177 ไร่ เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในอาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองมี
กลุ่ มมะม่วงเพื่อการส่ งออกอยู่ส่ วนหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลั กของเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้
ประเทศ จากการสั มภาษณ์เ กษตรกรในพื้นที่ พบว่า มีเกษตรกรผู้ ผ ลิ ตมะม่ว งอยู่ อีกส่ ว นหนึ่ง ที่
ต้องการผลิตเพื่อการส่งออก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง ยังขาดการนา
ความรู้และข้อมูล ข่าวสารเข้ามาช่ว ยในการผลิ ตมะม่ว งเพื่อให้ ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม
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สาหรับมะม่ว ง ซึ่งข้อมูล ข่าวสารเพื่อให้ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่ว ง ช่ว ยให้
ผลผลิตมะม่วงมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนั้นมีหลายด้านด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ด้านการผลิต
การปฏิบัติดูแลรักษา ได้แก่ การปลูก การใส่ปุ๋ย การให้น้า การตัดแต่งกิ่ง การปลิดผลอ่อน การ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช โรคที่พบ และการใช้สารเคมี ด้านการเก็บเกี่ยว ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการคัดเลือกและการตัดสินใจก่อนการเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว วิธีการที่ใช้ในการ
เก็บเกี่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว และเวลาในการทดสอบสารพิษตกค้าง ด้านการควบคุม
คุณภาพ ได้แก่ วิธีปฏิบัติการรวบรวมผลผลิต การทาความสะอาดผลผลิต การป้องกันกาจัดศัตรูที่ติด
มากับผลผลิต การคัดเกรด และการบรรจุหีบห่อ ด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน และค่า
วัสดุ ด้านการตลาดและการจาหน่าย ได้แก่ วิธีการจาหน่ายผลผลิต ปริมาณการจาหน่ายผลผลิต
และลักษณะการจาหน่ายผลผลิตของเกษตรกร
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วงของ
เกษตรกร อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถใช้ในการส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงรายย่อยสามารถผลิตมะม่วงได้และให้มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจการผลิตมะม่วงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง อาเภอสามโก้ จังหวัด
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง อาเภอสามโก้ จังหวัด

2.3 เพื่อศึ กษาปัจจั ยการใช้ ส ารเคมี ของเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต มะม่ว ง อ าเภอสามโก้ จัง หวั ด

2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง
อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2.5 เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการความรู้ เ กี่ ย วกั บ เกษตรดี ที่ เ หมาะสมส าหรั บ มะม่ ว งของ
เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยการใช้ส ารเคมี การเปิดรับข่าวสารกับความต้องการความรู้เกี่ยวกับ เกษตรดีที่เหมาะสม
สาหรับมะม่วงของเกษตรกร อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2.7 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตมะม่วง
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3. ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับ
มะม่ว งของเกษตรกร อาเภอสามโก้ จัง หวั ดอ่ างทอง และหาแนวทางพัฒ นาการผลิ ต และการ
จาหน่าย โดยมุ่งประเด็นศึกษาดังนี้
3.1 ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม
- แหล่งน้า
- พื้นที่ปลูก
- การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
- การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม
- การบันทึกข้อมูล
- ผลิตผลผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช
- การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ
- การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในอาเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง ตามบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนในปี พ.ศ.2558 ที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม
สาหรับมะม่วงทั้งหมด 250 ราย โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 154 ราย ในช่วง
เดือนมีนาคม 2560

4. วิธีดาเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ผลิตมะม่วงที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสม อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จานวน 5 ตาบล ดังนี้ คือ ตาบลสามโก้ ตาบล
ราษฎรพัฒ นา ตาบลอบทม ตาบลมงคลธรรมนิมิต และตาบลโพธิ์ม่ว งพันธ์ ตามบัญชีรายชื่อที่
ลงทะเบียนทั้งหมดจานวน 250 ราย และทาการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multiple Stage Sampling) เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 154 ราย โดยขั้นตอนที่ 1
ผู้วิจัยใช้วิธีการคานวณขนาดตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้การคานวณสู ตรของ Yamane
(Surin Niyamangkoon, 2013: 94) ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการสุ่มตัวอย่างในที่นี้กาหนดให้
เท่ากับ 0.05 ขั้นที่ 2 นาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ คือ 154 ราย ไปแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิชนิดสุ่มเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่าง
สามารถจาแนกตามตาบลทั้ง 5 ตาบล ตาบลสามโก้จานวน 25 ราย ตาบลราษฎรพัฒนาจานวน 10
ราย ตาบลอบทมจานวน 57 ราย ตาบลมงคลธรรมนิมิตจานวน 51 ราย และตาบลโพธิ์ม่ วงพันธ์
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จานวน 11 ราย ขั้น ตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแต่ละตาบลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบง่า ย
(Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลากโดยดูจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียน
ผู้ผลิตมะม่วงที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีทั้งปลายปิดและปลายเปิด โดยนาแบบสัมภาษณ์ให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไขจากนั้น
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) จานวน 30 ชุด ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ตัวแปร
ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง ได้ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ
0.88 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560 โดยได้มีการศึกษาตัวแปรต้นและตัวแปรตามทั้งหมด 5 ตัวแปร ดังนี้ ปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน และประสบการณ์การผลิตมะม่วง
ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ป ลู ก แรงงานในครั ว เรื อ น แรงงานจ้ า ง รายได้ จ าก
การจาหน่ายมะม่วง รายจ่ายจากการผลิตมะม่วง และ ภาระหนี้สิน ปัจจัยการใช้สารเคมี ได้แก่ การ
ใส่ปุ๋ยเคมี การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต และ การใช้สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับมะม่วง ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อมวลชน และ สื่อออนไลน์ และจากการที่
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทางวิชาการเพิ่มเติม เรื่องมาตรฐานเกษตรดี
ที่เหมาะสมสาหรับมะม่วงของ Department of Agriculture (2558) จากนั้นได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด จึงสามารถกาหนดตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาเรื่องความต้องการความรู้
เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรั บมะม่วง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 1) แหล่งน้า
2) พื้นที่ปลูก 3) การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4) การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลใน
ฟาร์ม 5) การบันทึกข้อมูล 6) ผลิตผลผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช 7) การจัดการกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ และ 8) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วงของเกษตรกร อาเภอ
สามโก้ จังหวัดอ่างทอง กาหนดการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale)
กาหนดค่าคะแนนความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่ เหมาะสมสาหรับมะม่วงของ
เกษตรกรเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ต้องการมาก ต้องการปานกลาง และต้องการน้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ
3 2 และ 1 ตามลาดับ และใช้ค่าเฉลี่ยจัดระดับเป็นช่วงคะแนนเพื่อแปลความหมายระดับความ
ต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วงของเกษตรกร ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง ต้องการความรู้มาก
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง ต้องการความรู้ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ต้องการความรู้น้อย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ Chi-square ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

5. ผลการวิจัย

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 54.71 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่า
กว่า จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.01 คน และประสบการณ์ในการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 16.71 ปี
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 10.30 ไร่ มีจานวนแรงงานการผลิตมะม่วงใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 2.02 คน มีจานวนแรงงานจ้างเฉลี่ย 1.15 คน รายได้จากการจาหน่ายมะม่วงเฉลี่ย
136,727.27 บาท/ปี รายจ่ายจากการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 44,862.34 บาท/ปี และ เกษตรกรมีภาระ
หนี้สิน (ร้อยละ 71.4) เป็นหนี้ในภาคการเกษตร (ร้อยละ 71.4) และเป็นหนี้นอกภาคการเกษตร
(ร้อยละ 28.6)
ปัจจัยการใช้สารเคมี
เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 3.14 ครั้ง/ปี มีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.95
ครั้ง/ปี และมีการใช้สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 15.78 ครั้ง/ปี
ปัจจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
เกษตรกรเปิ ด รั บ ข่ า วสารจากสื่ อ บุ ค คลโดยได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นทางสมาชิ ก ใน
ครัวเรือน/ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้านมากที่สุด สื่อกิจกรรมได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางการประชุมมาก
ที่สุด สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิทยุ/โทรทัศน์มากที่สุด ส่วนสื่อออนไลน์ได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์มากที่สุด
ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง
ความต้องการความรู้ เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่ว งของเกษตรกรพบว่า
ระดับความต้องการความรู้โดยรวมเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.24) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ และด้านพื้นที่ปลูก
มีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.44 และ 2.38 ตามลาดับ) ส่วนด้านผลิตผล
ผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช ด้านการบันทึกข้อมูล ด้านการเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม
ด้านการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ด้านแหล่งน้า และ ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติห ลังการ
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เก็บเกี่ยว มีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.32, 2.29, 2.28, 2.19,
2.06, และ 1.95 ตามลาดับ)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการ
ใช้สารเคมี ปัจจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม
สาหรับมะม่วง
เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วงโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านนั้น พบว่า
ด้านการจัดกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ พบว่า ภาพรวมมีระดับความ
ต้องการความรู้อยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์ดังนี้ รายจ่ายจากการผลิตมะม่วง, การเปิดรับ
ข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่
เหมาะสมสาหรับมะม่วง (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05)
ด้านพื้นที่ปลูก พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์
ดังนี้ เพศมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง (ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05)
ด้านผลิตผลผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ดังนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05)
ด้านการบันทึกข้อมูล พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มี
ความสัมพันธ์ดังนี้ ประสบการณ์ผลิตมะม่วงของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้
เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05)
ด้านการเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการ
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ดังนี้ รายได้จากการจาหน่ายมะม่วง, รายจ่ายจากการ
ผลิตมะม่วง, การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้
เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05)
ด้านการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ดังนี้ ประสบการณ์ผลิตมะม่วง, แรงงานจ้างมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05)
ด้ า นแหล่ ง น้ า พบว่ า ภาพรวมมี ร ะดั บ ความต้ อ งการความรู้ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี
ความสัมพันธ์ดังนี้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับ
มะม่วง (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05)
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ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ภาพรวมมีระดับความต้องการ
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ดังนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05)

6. การอภิปรายผล

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 54.71 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jaturon suwannapin (2007) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการได้
รับรองแหล่งผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมส่วนใหญ่ อายุตั้งแต่ 51 - 60 ปี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่
มีระดับการศึกษาต่าและอยู่ในช่ว งวัยกลางคน ซึ่งในขณะที่เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับสูง เนื่องจากมีความรู้เพียงพอต่อการผลิตมะม่วงเพื่อให้
ผ่านมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 10.30 ไร่ มีจานวนแรงงานการ
ผลิตมะม่วงในครัวเรือนเฉลี่ย 2.02 คน มีจานวนแรงงานจ้างเฉลี่ย 1.15 คน รายได้จากการจาหน่าย
มะม่ ว งเฉลี่ ย 136,727.27 บาท/ปี รายจ่า ยจากการผลิ ต มะม่ ว งเฉลี่ ย 44,862.34 บาท/ปี และ
เกษตรกรมีภาระหนี้สิน (ร้อยละ 71.4) เป็นหนี้ในภาคการเกษตร (ร้อยละ 71.4) และเป็นหนี้นอก
ภาคการเกษตร (ร้อยละ 28.6)
ปัจจัยการใช้สารเคมี
เกษตรกรมี การใส่ ปุ๋ ยเคมี 3 - 10 ครั้ ง/ปี เฉลี่ ยเท่า กับ 3.14 ครั้ง /ปี ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ Chatree Autthawong (2006) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการผลิตการจาหน่าย
มะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วงส่งออก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การใส่ปุ๋ย 3
ครั้งต่อปี โดยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยคอกรองลงมา เกษตรกรทั้งหมดอาศัยการ
ให้น้ามะม่วงด้วยน้าฝนเพียงอย่างเดียว และสอดคล้องกับการวิจัยของ Sukanda Nakhapaksin
(2016) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
พบว่า รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์จะต้องอยู่บนฐานความพร้อมของทรัพยากรท้องถิ่น คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม และทรัพยากรทางสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์สาคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ทุกภาคส่วน อันได้แก่ เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนผู้นา
และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยการเปิดรับข่าวสาร
การเปิดรับข่าวสารทางด้านการผลิตมะม่วง ทางสื่อบุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากสมาชิก
ในครัวเรือน/ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้านมากที่สุด (ร้อยละ 53.2) เนื่องจากเกษตรกรมีความใกล้ชิดและ
คุ้นเคยกับสมาชิกในครัวเรือน/ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้านมากที่สุด เมื่อเกษตรกรมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็
จะมีการพูดคุย ปรึกษาขอคาแนะนาจากสมาชิกในครัวเรือน/ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่
และเป็นวิธีการที่ง่ายสามารถทาบ่อยเท่าต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Prakaita Leekpai (2011) ที่
กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรจากญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เป็น
เพราะมีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับเกษตรกรอยู่แล้วทาให้เกษตรกรเปิดรับข่าวสารได้ง่ายขึ้น และ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Duangduen Satraphat (2016) เรื่ อ งการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ความสัมพันธ์ในครวบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชน
ชาวเมืองในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับสูง ทั้ง
ภาพรวมและด้านย่อย ยกเว้นในด้านการรับรู้ข่าวสารของสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง
การเปิดรับข่าวสารทางด้านการผลิตมะม่วง ทางสื่อมวลชนส่วนใหญ่เกษตรกรเปิดรับ
ข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 46.1) เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นแพร่ห ลาย
ครอบคลุมไปในทุกพื้นที่ และโทรทัศน์เป็นสื่อที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคล้องกับ Pacharee Sukhopala (2008) ที่กล่าวว่า สื่อทางโทรทัศน์โดยผ่านช่องทางเคเบิล ทีวี
KCTV และ TVD รวมทั้งสื่อทางวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุดในกระบวนการสื่อสาร
ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง
เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง ด้านพื้นที่ปลูก
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 2.38) เนื่องจากเกษตรกรส่ ว นใหญ่จะใช้พื้นที่ผ ลิ ตมะม่ว งเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งทาให้ดินในพื้นที่มีการเสื่อมคุณภาพ ขาดธาตุอาหารพืช และไม่เคยนาตัวอย่างดินไป
ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพดินและการปนเปื้อนตามคาแนะนาหลั กการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม
สาหรับมะม่วง ซึ่งสอดคล้องกับ Noprada chaiyawan (2007) ที่กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การบริการวิเคราะห์ดิน ระดับพื้นที่มีน้อย ต้องใช้บริการจากหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งยังต้องรอ
ผลค่อนข้างนาน ทาให้เกษตรกรไม่เห็นความสาคัญของการวิเคราะห์ดิน
เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง ด้านการบันทึก
ข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.29) เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการทาการจด
บั น ทึ ก และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการผลิ ต มะม่ ว งมาก่ อ น ซึ่ ง การตรวจสอบรั บ รองเพื่ อ ให้ ไ ด้
มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมะม่ว งต้องมีการบันทึกข้อ มูลอย่างน้อย 2 ปีของการผลิ ต
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ติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peerada Saetiew (2012) ที่กล่าวว่า เหตุผลที่เกษตรกรมี
การปฏิบัติในการจดบันทึกไม่แพร่หลาย เป็นเพราะเกษตรกรมีเวลาน้อย เกษตรกรบางส่วนเขียน
หนังสือไม่เป็น ไม่คล่ อง อีกทั้งการจดบันทึกต้องทาสม่าเสมอ และเกษตรกรไม่เข้าใจการบันทึก
ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง ด้านการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.19) เนื่องจากเกษตรกรมีการเก็บรักษา
วัตถุอันตรายทางการเกษตรเป็นสัดส่วน และเกษตรกรยังปฏิบัติตัวจากการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด
และใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ สอดคล้องงานวิจัยของ Nittiya horthaisong (2008)
ที่กล่าวว่า เกษตรกรเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรจึงต้องมีการป้องกันตนเอง
อย่างเคร่งครัด

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วงด้านการ
จัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ และ ด้านพื้นที่ปลูก มีระดับความต้องการความ
รู้อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาส่งเสริมเกษตรกร
ตามแต่ละประเด็น เพื่อให้มะม่วงมีประสิทธิภาพที่ดี และทางภาครัฐควรผลักดันให้เกษตรกรปฏิบัติ
ตามเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง เพื่อให้มะม่วงมีศักยภาพในการส่งออกต่างประเทศมากขึ้น
7.2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ยังมีน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จึงควรให้ความสาคัญและประโยชน์เรื่องการใช้สื่อออนไลน์ให้แก่เกษตรกรเพื่อความรวดเร็วในการ
รับข้อมูลข่าวสาร และสามารถนาเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
7.3 เกษตรกรมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะม่วง ด้านแหล่ง
น้า ด้านการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ด้านการเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม ด้าน
การบันทึกข้อมูล ด้านผลิตผลผิวสวยปลอดจากศัตรูพืช และ ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว มีระดับความต้องการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมหรือจัด
โครงการ เปิดโอกาสให้เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจทั่วๆไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาพื้นที่ปลูกมะม่วงใน
อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการต่อยอดทางความรู้ และกระจายความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจใน
การผลิตมะม่วงไปปฏิบัติตาม
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