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บทที ่2  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดั
เชียงใหม่ไดศึ้กษาตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการยอมรับ  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
เทคโนโลยี แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ และ 
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ทฤษฏีและแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการยอมรับ 
Rogers (1995 อา้งใน บุญธรรม, 2536: 212-213) ไดศึ้กษาวิเคราะห์การยอมรับนวตักรรมว่า

เป็นกระบวนการทางจิตใจ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ 
1.ขั้นรู้ (awareness stage) ขั้นน้ีเป็นขั้นแรกท่ีบุคคลเร่ิมเรียนรู้การรับรู้อาจเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ

ดว้ยการพบเห็นดว้ยตนเองหรือโดยการเผยแพร่  
2. ขั้นสนใจ (interest stage) ขั้นสู่ความสนใจน้ีบุคคลมีความสนใจในแนวคิดใหม่ จึงพยายาม

ใฝ่หาความรู้  
3. ขั้นไตร่ตรองหรือขั้นประเมิน (evaluation stage) ศึกษารายละเอียด แลว้เปรียบเทียบดูกบั

งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั ไตร่ตรอง ตดัสินใจทดลองเพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนท่ีจะรับไปปฏิบติัจริงๆ  
4. ขั้นลองท า (trial stage) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองท าตามแนวความคิดใหม่ เพื่อดูวา่เขา้

กนัหรือไม่กบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั เป็นขั้นท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่ขั้นสุดทา้ยคือการยอมรับไปปฏิบติั 
5. ขั้นยอมรับหรือน าไปใช ้ (adoption stage) ขั้นน าไปปฏิบติัหรือขั้นยอมรับ เป็นขั้นท่ีบุคคล

ตดัสินใจรับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบติั  
กลุ่มคนในสังคมซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากการเป็นผูย้อมรับ

หรือปฏิเสธเทคโนโลยต่ีาง ๆ แบ่งกลุ่มผูรั้บนวตักรรมออกเป็น 5 กลุ่ม คือ   
1. กลุ่มท่ีรับนวตักรรมเป็นกลุ่มแรกในสังคม (innovators) เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทต่อการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมมากท่ีสุด เพราะจะเป็นกลุ่มท่ีเป็นผูส้ร้างหรือผูน้ านวตักรรมต่าง ๆ เขา้มาใน
สังคม 
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2. กลุ่มรับนวตักรรมเร็วส่วนแรก (early adopter) ซ่ึงอาจรับจากส่ือเฉพาะต่าง ๆ เช่น วารสาร
หรือส่ือบุคคล เป็นกลุ่มท่ีเป็นพวกทนัสมยั ชอบการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะท าให้สังคมมีแนวโน้นและมี
บรรยากาศของการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 

3. กลุ่มรับเร็วส่วนใหญ่ (early majority) เป็นคนกลุ่มท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมเกิดข้ึน 

4. กลุ่มรับเร็วส่วนหลัง (late majority) เป็นกลุ่มคนท่ีตัดสินใจในการยอมรับส่ิงใหม่ ๆ 
ค่อนขา้งชา้และตอ้งการความมัน่ใจในระดบัหน่ึงก่อนท่ีจะยอมรับนวตักรรม 

5. กลุ่มล้าหลงั (laggards) เป็นกลุ่มท่ีไม่ชอบการเปล่ียนแปลง เป็นผูท่ี้มีทศันคติในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงอยา่งเหนียวแน่น  

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

ได้มีผู ้กล่าวถึงความหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีไว  ้ดังน้ี ลัดดา (2522) ให้ความหมายของ
เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ความคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานสาขา
ต่างๆ อย่างมีระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 
ประสิทธ์ิ (2528) กล่าววา่ เทคโนโลย ี(technology) ส าหรับการเกษตร หมายถึง แนวทางปฏิบติัรวมถึง
วชิาการทั้งหลายท่ีเกษตรกรใชป้ฏิบติัในการประกอบอาชีพ เช่น วิธีการไถหวา่น การเก็บเก่ียวผลผลิต 
และการดูแลรักษาสัตวเ์ล้ียงตลอดจนเมล็ดพนัธ์ุปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยาปราบศตัรูพืช ยารักษาโรค อาหาร
บริโภค เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ และแหล่งพลงังานต่างๆ นอกจากนั้นยงัรวมถึงกรรมวิธีการผลิตต่างๆ 
ท่ีเกษตรกรเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัแรงงานและท่ีดินของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน
การผลิต 

พฒันา (2551) ระบุวา่ เทคโนโลย ีหมายถึง ส่ิงท่ีเกิดจากการใชอ้งคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์
ร่วมกบัองคค์วามรู้ทางศิลปะเพื่อใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามท่ีตอ้งการ 

ไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามและความหมายเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี ดงัน้ี คือ บุญสม (2529) ให้
ความหมาย การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรหลงั
การไดเ้รียนรู้แนวคิด ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ใหม่ท่ีไดย้ดึถือปฏิบติั ซ่ึงในการตดัสินใจ
ยอมรับวิทยาการใหม่ หรือเรียกวา่นวตักรรมของบุคคลนั้น โดยทัว่ไปแลว้จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาอยา่งมาก 
และบุคคลตอ้งได้รับทราบได้พบเห็นส่ิงนั้นๆ มาก่อนจึงจะยอมรับได้ ในบางอย่างอาจตอ้งใช้เวลา
หลายปีทีเดียวก่อนท่ีเขาเหล่านั้นจะได้มีการทดลอง หรือลองวิทยาการใหม่นั้นเป็นคร้ังแรก และ
พิจารณาผลท่ีไดจ้ากการทดลองแลว้จึงยอมรับหรือไม่ยอมรับวทิยาการใหม่ๆ นั้นต่อไป 
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วิจิตร (2535) กล่าวว่า การยอมรับข้อแนะน าหรือส่ิงใหม่ๆ ของเกษตรกรนั้นนอกจากจะ
เก่ียวขอ้งกบัสภาวะแวดล้อมหลายอย่าง เช่น ความน่าเช่ือถือของพนักงานส่งเสริม เพราะเคยไดรั้บ
ค าแนะน ามาแลว้ มีความคุน้เคยชอบพอ แต่ท่ีน่าสนใจ คือ ลกัษณะเน้ือหาของส่ิงท่ีไปแนะน าเอง ซ่ึง
ควรมีลกัษณะ 5 ประการท่ีส าคญั ดงัน้ี คือ 

1. ลกัษณะท่ีไดผ้ลดีและมีก าไร เกษตรกรจะยอมรับวิธีการใหม่ๆได ้จะตอ้งท าให้เกษตรกร
เห็นว่าดีอย่างไร จะได้ผลตอบแทนเร็วหรือมากสักเท่าไร ถ้าเห็นว่าเป็นท่ีน่าพอใจเกษตรกรก็จะ
ยอมรับ 

2. วธีิการท่ีไม่ยุง่ยาก หมายถึง เขา้ใจง่าย เกษตรกรจะรับไดเ้ร็วกวา่ส่ิงท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
3. สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีมีหรือปฏิบติัอยู ่ถา้ส่ิงท่ีน าไปแนะน านั้นสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีท าอยูแ่ลว้ ก็

จะท าใหย้อมรับง่ายข้ึน 
4. แบ่งทดลองจ านวนเล็กนอ้ยได ้
5. การเห็นผลชดัเจน จะช่วยจูงใจใหเ้กษตรกรรับง่ายหรือรับทนัที 
ดิเรก (2538: 57) กล่าวถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีว่า ในการท าให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงเพื่อท่ีให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีไปใชน้ั้น  มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยี
อยูห่ลายประการ คือ 

ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไข หรือสภาวการณ์โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
รวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์สมรรถภาพในการด าเนินงานของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง บุคคลเป้าหมาย พื้นฐานของเกษตรกรเป็นส่วนท่ีส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ 
พื้นฐานทางสังคม พื้นฐานทางเศรษฐกิจพื้นฐานในการติดต่อส่ือสารของเกษตรกร ประสิทธิภาพใน
การรับข่าวสาร พื้นฐานในเร่ืองอ่ืนๆ เกษตรกรท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความพร้อมทางดา้นจิตใจมี
ทศันคติท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร มีทศันคติท่ีดีต่อเทคโนโลย ี

ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยีไดแ้ก่ ตน้ทุน และก าไร ถา้เทคโนโลยีลงทุนนอ้ยท่ีสุด ก าไร
มากท่ีสุด การยอมรับสูงกวา่ และเหมาะสมกบัส่ิงท่ีอยูใ่นชุมชน ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเช่ือ และตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของชุมชน เช่นภูมิอากาศ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บั 
1. แหล่งท่ีเขาไดรั้บข่าวสาร ไดม้าจากทางไหน ทางวทิย ุหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ ข่าวสาร 

ควรจะไปตามช่องทางท่ีเขารับ 
 2. ระดบัการศึกษา ถา้ระดบัการศึกษาสูงก็จะมีความสนใจ หรืออ่านแสวงหาข่าวสาร ถา้ 
ระดบัการศึกษาต ่าก็จะอ่านไม่ออกหรืออธิบายเขา้ใจยาก เป็นตน้ 
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3. ประเภทของการศึกษา ประเภทไหน ทัว่ไป หรือการประกอบอาชีพ ไดรั้บการอบรมมา 
บา้งหรือไม่ 

4. มีหน่วยงาน สถาบนั ส านกังานในทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการบา้งหรือไม่ 
5. การไปเยีย่มเยยีนของเจา้หนา้ท่ีมีบา้งหรือเปล่า มีมากนอ้ยต่างกนัการยอมรับก็จะต่างตาม 

ไปดว้ย 
6. อายมุากหรือนอ้ย คนหนุ่มมกัจะกลา้เส่ียงเช่ือค าแนะน าง่าย ผูสู้งอายมุกัลงัเล หรือเช่ือยาก 

เป็นตน้ 
7. ภูมิหลงั ความเป็นมาของการประกอบอาชีพ 
8. การจดักิจกรรมทางการเกษตร เพื่อกระตุน้ชกัจูง การจดักลุ่มเกษตรกรงานวนัเกษตรเป็น

การกระตุน้โนม้นา้วใหค้นคุน้เคยกบัการประกอบอาชีพการเกษตร 
Suthasupa (1995) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการยอมรับเร็วหรือช้านั้นข้ึนอยู่กบัส่ิงต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ คือ ยิ่งนวตักรรมมีต้นทุนต ่าและให้ผลตอบแทนสูงก็ยิ่งท าให้

นวตักรรมนั้นมีการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว 
2. ลกัษณะทางเทคนิคของนวตักรรม ถา้หากนวตักรรมนั้นๆมีความยุ่งยากซับซ้อนจะท าให้

เกิดการยอมรับไดช้า้ 
3. ลกัษณะของเกษตรกรในการยอมรับนวตักรรม เกษตรกรมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับนวตักรรม

อย่างรวดเร็ว ถา้เกษตรกรมีขนาดฟาร์มท่ีใหญ่ มีรายไดสู้ง มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง มี
ระดบัการศึกษาสูง ส่วนเกษตรกรท่ีมีอายมุากจะตรงขา้มคือมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับชา้ 

White et al. (2005) ได้ศึกษาเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรท่ียากจน เม่ือ
พิจารณาจากผลกระทบของตน้ทุนค่าแรงพบ ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัเร่ืองแรงงานมา
เก่ียวขอ้งดว้ยเพื่อทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนในบางฤดูกาล 

2.1.3 มาตรวดัลเิคิร์ท (Likert scale) 

 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการวดัทศันคติโดยใชว้ิธีของลิเคิร์ท (likert) ท่ีจะใชว้ดัทศันคติของเกษตรกร
เท่านั้นและเป็นวธีิการวดัท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  

มาตรวดัทศันคติของลิเคร์ท มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “วิธีการประเมินแบบรวมค่า (method 
of summated rating) เป็นมาตรวดัทศันคติอีกชนิดหน่ึงท่ีมีผูนิ้ยมใช้มาก การวดัมีทั้งทศันคติเชิงบวก
และเชิงลบ ส าหรับค าถามท่ีแสดงทศันคติทางบวก ถา้รวมคะแนนทั้งหมดของผูต้อบ ถา้ไดค้ะแนน
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มากแสดงว่าผูต้อบมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นมาก ในทางตรงข้าม ถ้าได้คะแนนน้อยแสดงว่าผูต้อบมี
ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้ นมาก มาตรวดัของ likert scale โดย  แต่ละค าถามจะมีให้เลือก  5 ระดับ
ความส าคญั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก นอ้ย นอ้ยท่ีสุด มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  

ระดบัความส าคญั     ระดบัคะแนน  
มากท่ีสุด      5  
มาก       4  
ปานกลาง      3  
นอ้ย       2  
นอ้ยท่ีสุด      1  

  ส าหรับการแปรผลโดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) เป็นเคร่ืองมือวดัประเภทหน่ึงท่ีมีการนิยมใช้วดัพฤติกรรมท่ีไม่สามารถวดัออกมา
เป็นตวัเลขไดโ้ดยตรง โดยการรวบรวมขอ้มูลจากประชากร และ/หรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาและน ามา
วเิคราะห์ แลว้แปรผลโดยใชส้ถิติและเกณฑ์ในการแปรผลไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น การแปลผลในรูป
ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นตแ์ต่ถา้ตอ้งการทราบผลโดยสรุปอยา่งกระชบัชดัเจนถึงระดบัความคิดเห็นของ
กลุ่มท่ีศึกษามากข้ึนกว่าการแปลผล โดยใช้ร้อยละซ่ึงมิอาจสนองตอบต่อวตัถุประสงค์ดงักล่าวน้ีได้
จ  าเป็นตอ้งใช้วิธีการอ่ืนซ่ึงวิธีท่ีนิยมใช้กนัคือ การใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต ซ่ึงการแปลผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย
เลขคณิตนั้นจะท าไดโ้ดยก าหนดคะแนนแทนน ้ าหนกัใหแ้ต่ละช่วงของระดบัความคิดเห็นแลว้ค านวณ
ค่าเฉล่ีย และน าค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมายซ่ึงการหาค่าเฉล่ียโดยทัว่ไปก็
มกัจะใชผ้ลรวมของผลคูณระหว่างค่าน ้ าหนกัของแต่ละระดบักบัค่าความถ่ีในระดบันั้นแลว้หารดว้ย
ความถ่ีทั้งหมด (พีรพล, 2552) ในการก าหนดเกณฑ์ของการแปลความหมายนั้นท าไดห้ลายแบบ แต่
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลผลโดยถือหลกัว่าจะตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนน
เท่ากนั คือ คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต ่าสุดคือ 1 ดงัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น    =           พิสัย 
                                           จ  านวนชั้น 
                          =       คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                               จ  านวนชั้น 
 อนัตรภาคชั้น   =       5 – 1     =  0.8 
                                                 5 
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การแปลความหมายของการวดัทศันคติในแต่ละระดบั เป็นดงัน้ี 

  คะแนนระหวา่ง  1.00 – 1.80 หมายความวา่ ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนระหวา่ง  1.81 – 2.60 หมายความวา่ ปฏิบติันอ้ย 
  คะแนนระหวา่ง  2.61 – 3.40 หมายความวา่ ปฏิบติัปานกลาง 
  คะแนนระหวา่ง  3.41 – 4.20 หมายความวา่ ปฏิบติัมาก 
  คะแนนระหวา่ง  4.21 – 5.00 หมายความวา่ ปฏิบติัมากท่ีสุด 
 

2.1.4 แบบจ าลองโทบิท 

แบบจ าลองโทบิท เป็นแบบท่ีเหมาะกบัแบบจ าลองซ่ึงมีค่าตวัแปรตามเป็นแบบต่อเน่ือง แต่
ในบางคร้ังมีค่าในช่วงปลายท่ีขาดหายไป ซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่สามารถวดัค่าหรือสังเกตเห็นได้ จึง
พบว่าตวัแปรตามท่ีมีค่าเท่ากบัศูนยมี์เป็นจ านวนมาก หรือตวัแปรตามนั้นอาจจะมีค่าอยู่ในช่วงใด
ช่วงหน่ึงซ่ึงมีค่าท่ีไม่เป็นลบ แบบจ าลองในลกัษณะดงักล่าวน้ีถูกน าเสนอโดย James Tobin ในปี 1958 
ซ่ึงไดถู้กน ามาวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนในการซ้ือสินคา้คงทน โดยพิจารณาจากค่าใชจ่้ายท่ีมีค่า
เป็นบวก และไดเ้รียกแบบจ าลองถดถอยดงักล่าววา่แบบจ าลองถูกเซนเซอร์ หรือ censored regression 
model และต่อมาในปี 1964 Goldberger ไดเ้รียกแบบจ าลองดงักล่าวน้ีว่า แบบจ าลอง tobit ซ่ึงมาจาก
ค าว่า Tobin’s probit model เน่ืองจากแบบจ าลองดงักล่าวมีลกัษณะใกล้เคียงกบัแบบจ าลองโพรบิท 
(probit model) (อารี, 2549) ซ่ึงแบบจ าลองโทบิท น้ีสามารถเขียนในรูปทัว่ไปไดด้งัสมการท่ี 1 ดงัน้ี 

y*
i =  X'iβ + µi , µi~N (0, σ2) 

โดยท่ี    y = y* ถา้ y* >0 

 y = 0 ถา้ y* ≤0  

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เฉลิมชนม์ (2538) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตแม่พนัธ์ุสุกรของบริษทั
เจริญโภคภณัฑ์โดยเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล 
เศรษฐกิจและสังคม และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร 
กบัการยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตสุกรของเกษตรกร จ านวนประชากรท่ีศึกษา มีจ านวน 50 คน 
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามแบบเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติ 
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ค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนผลการศึกษาตวั
แปรอิสระทีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตสุกรแม่พนัธ์ุ มีอยู่ 4 ตวัแปรดงัน้ี       
1. การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี พบว่าเกษตรกรท่ีมีการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีมากจะมีการยอมรับเทคโนโลยี
มากกว่า เกษตรกรท่ีมีการติดต่อเจา้หน้าท่ีน้อย 2. รายได้จากการเล้ียงสุกรพบว่ารายไดจ้ากการเล้ียง
สุกรมากจะมีการยอมรับเทคโนโลยีมาก 3. ลกัษณะการเป็นผูน้ า พบวา่เกษตรกรท่ีมีความเป็นผูน้ าสูง
จะมีการยอมรับเทคโนโลยีมากกวา่ เกษตรกรท่ีมีลกัษณะการเป็นผูน้ าต ่า 4. ประสบการณ์ในการเล้ียง
สุกรมากก็จะมีการยอมรับเทคโนโลยมีากเช่นกนั 

วิสิฐ (2541) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอร่ีของ
เกษตรกรในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนประชากรท่ีศึกษามีจ านวน 181 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสังคมและศึกษาถึง
ปัญหาอุปสรรค และความตอ้งการของผูป้ลูกสตรอเบอร่ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ วเิคราะห์ขอ้มูลโดย สถิติพรรณนา และสถิติวเิคราะห์
ประกอบดว้ยค่าไคสแควร์ และค่าสหสัมพนัธ์ของเพียรสันซ่ึงท่ีพบว่ารายไดท้ั้งหมดของครอบครัว
และการไดรั้บข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอร่ี ส่วนอายุ ระดบั
การศึกษา ขนาดพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร จ านวนแรงงานในครัวเรือน การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี ความ
พึงพอใจในราคาและประสบการณ์ในการปลูกสตรอเบอร่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยขีองการปลูกสตรอเบอร่ี 

ละไมพร (2541) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ การใช้มุง้ตาข่ายใน
การป้องกันและก าจดัศตัรูพืชผกัของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ของ
เกษตรกรกบัการยอมรับการใช้มุง้ตาข่ายในการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชผกัของเกษตรกรโดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและน าขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ส่วน
เบายงเบนมาตรฐานและหาความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าไคสแควร์ พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ยอมรับ การใช้มุง้ตาข่ายในการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชผกัของเกษตรกรคือ ขนาดท่ีดิน รายไดน้อก
ภาคเกษตรกรรม การยอมรับในเจา้หน้าท่ีส่งเสริมปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัของเกษตรกรไดแ้ก่ การ
เข้ารับการฝึกอบรม การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี และการได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

สมคิด (2542) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้สารป้องกนัก าจดัศตัรูสตรอเบอร่ีของ
เกษตรกร ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะส่วน
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บุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการใช้สารป้องกนัก าจดัศตัรูสตรอเบอร่ี เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม spss สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ ค่าไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ ระดบัการศึกษา แหล่งเงินทุน รายได้
รวม พื้นท่ีปลูก การพบปะติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรและความรู้ในการใชส้ารป้องกนัก าจดั
ศตัรูสตรอเบอร์ร่ียงัเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรู
สตรอเบอร์ร่ีของเกษตรกร นอกจากน้ียงัพบว่าความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อการใช้สารป้องกนั
ก าจดัศตัรูสตอเบอร่ีอยา่งถูกตอ้งปลอดภยัและข่าวสารเก่ียวกบัการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูสตรอเบอร่ี
มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการใช้สารป้องกนัก าจดัสตรอเบอร่ี ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชียงรายอีกดว้ย 

วพิฒัน์ (2541) ไดศึ้กษาการยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝ่ินของชาวบา้นเผา่มง้ หมู่บา้นหนอง
หอยเก่า ต าบลแม่แรม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝ่ิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย สถิติพรรณนา 
และสถิติวิเคราะห์ประกอบด้วยค่าไคสแควร์ พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์การยอมรับการปลูกพืช
ทดแทนฝ่ินไดแ้ก่ อายุ ระดบัการอ่านหนงัสือไทย ราคาผลผลิต การผ่านการฝึกอบรมทางการเกษตร
และการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี 

วิญญู (2545) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิธีท าการเกษตรไปสู่เกษตร
อินทรีย ์กรณีศึกษาต าบลบา้นปิน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยาซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะ
ส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัเชิง
คุณภาพ พบวา่ ปัจจยัพื้นฐานท่ีท าให้เกษตรกรปรับเปล่ียนจากการเกษตรแบบเคมีมาเป็นเกษตรไดแ้ก่
ปัจจยัพื้นฐาน เน่ืองจากเกิดความตระหนกัและเช่ือมโยงความคิด ความรู้ท่ีไดจ้ากปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีเขา้มากระทบ มีการจดัท าเป็นกระบวนการกลุ่มท่ีมีการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวมท่ีต่อเน่ือง
โดยการวางแผนก าหนดนโยบาย สร้างกิจกรรม และร่วมกนัตดัสินใจในรูปแบบกลุ่ม และส่วนท่ี 2 
เป็นผลการวิจยัท่ีคน้พบข้ึนใหม่ ซ่ึงโดยเกษตรกรจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรท่ี
ประสบความส าเร็จและท าการเกษตรแบบอินทรียอ์ย่างต่อเน่ืองอนัเป็นผลจากความตั้งใจและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และเกษตรกรท่ีเลิกท าเกษตรอินทรียเ์น่ืองจากมีปัญหาและอุปสรรคจากภาระจ่ายใน
ครอบครัวและภาระหน้ีสิน  

บรรพต (2546) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเล้ียงปลาสลิดใน
พื้นท่ี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วตัถุประสงค์ในการวิจยัคือ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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การยอมรับเทคโนโลยี ปัจจยัน ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์คือ ปัจจยัทางด้านลกัษณะส่วนบุคคล
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัทางดา้นสังคม วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามการ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาและใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม พบวา่การยอมรับเทคโนโลยีการเล้ียงปลาสลิดประกอบไปดว้ย ดา้นวธีิการ
เล้ียงปลาสลิด ดา้นวิธีการให้อาหารปลาสลิด ดา้นวิธีการป้องกนัโรคและศตัรูปลาสลิด ดา้นวิธีการจบั
ผลผลิตปลาสลิด และการยอมรับการเล้ียงปลาสลิดในภาพรวม พบวา่ ไม่มีตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์
กบัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นวิธีการเล้ียงปลาสลิดของเกษตรกร ส่วนดา้นวิธีการให้อาหารปลาสลิด
พบวา่รายไดจ้ากการเล้ียงปลาสลิด มีความสัมพนัธ์การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการให้อาหารปลาสลิด
อย่างมีนัยส าคญั ส่วนปัจจยัอ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนในภาพรวมนั้น
พบวา่รายไดมี้ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารเล้ียงปลาสลิด 

บุปผา (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับมาตรฐานการผลิตมะม่วงน ้ าดอกไมข้องสมาชิกกลุ่ม
ผู ้ผลิตมะม่วงท่ีอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุ รีโดยมีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมและศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค 
และความต้องการของกลุ่มผูผ้ลิตมะม่วง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี คือ ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ความสามารถในการถ่ายทอดนวตักรรม บุคคลเป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
บุคคลเป้าหมาย สภาพนวตักรรมท่ีสามารถลดตน้ทุนและสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชน เจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตร สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในพื้นท่ีนั้น ๆ และ
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ปัจจยัของผูรั้บท่ีมีความรู้ความสามารถ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี สภาพสังคมเกษตรท่ีท าเป็นการคา้ สภาพทางการเมืองท่ีรัฐให้การสนบัสนุน ลกัษณะของ
วทิยาการแผนใหม่  

ฐิตินนท์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัเก่ียวกบัการปลูกยางพาราของเกษตรกรใน จ.อุตรดิตถ ์
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราใน
จงัหวดัอุตรดิตถ์ ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรและ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา ในการน าเทคโนโลยีการปลูก
ยางพาราไปปฏิบติั โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล
คือแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุ พบวา่เกษตรกรไดรั้บข่าวสารขอ้มูลความรู้ดา้นเทคโนโลยกีาร
ปลูกยางพารา จากเกษตรกรรายอ่ืนหรือเพื่อนบา้นเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรเขา้รับการฝึกอบรม จาก
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ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางปีละ 3-4 คร้ัง เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์การ
ปลูกยางพารา ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ จ  านวนแรงงาน รายจ่ายในการ
ลงทุนท าสวนยางพาราในแต่ละปี ทศันคติของเกษตรกร ต่อเทคโนโลยีการปลูกยางพารา ส่วนปัจจยัท่ี
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการยอมรับเทคโนโลยี การปลูกยางพาราของเกษตรกรคือ รายจ่ายในการ
ลงทุนในการท าสวนยางพารา ทศันคติของเกษตรกร ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบคือ จ านวน
แรงงาน  

อเนก (2552) ท่ีไดศึ้กษา เร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรท านา ต.ข้ี เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีการการปลูกถัว่เหลืองเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพนัธ์ุของกลุ่มเกษตรกร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลูกถัว่เหลืองเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพนัธ์ุและเพื่อศึกษาปัญหาการส่งเสริมการปลูกถัว่เหลืองเพื่อผลิตเป็น
เมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์มีการทดสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ ไคส
แควร์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การใช้ค่าสถิติ ไคสแควร์พบว่าตัวแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์คือการติดต่อกบัชุมชนอ่ืนท่ีปลูกถัว่เหลืองเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพนัธ์ุ ส่วนการทดสอบดว้ย
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์คือรายของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได ้ 

หลงัจากท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบจ าลองโทบิท สามารถบอกระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการยอมรับ และสามารถบอกถึงคะแนนการยอมรับไดม้ากกวา่การใช ้สถิติเชิง
พรรณนาและการใช้ การใช้ค่าสถิติไคสแควร์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน จากการ
ทบทวนวรรณกรรมนั้นพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับมีหลายปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ
สังคมของเกษตรกร การได้รับการอบรมขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่เท่ากนัรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีมี
ความแตกต่างกันส่งผลให้มีระดับการยอมรับท่ีต่างกนั ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีได้น า ปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจ เช่น แหล่งเงินทุน กลุ่มสมาชิกท่ีเป็นอยู ่รายไดค้รอบครัว จ านวนแรงงาน ท่ีดินในการปลูก
ยางพารา เป็นต้น ปัจจยัด้านกระบวนการและการบริหารจดัการ เช่น ด้านการเลือกพนัธ์ุ พนัธ์ุยาง 
แหล่งท่ีมา การเตรียมพื้นปลูก การไถเตรียมดิน ระยะปลูก ขนาดหลุม การจดัการระหว่างแถวปลูก 
เป็นตน้ และปัจจยัอ่ืนๆ ดงันั้น ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพารา
ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่จะท าการศึกษา ตัวแปรด้าน เพศ อายุ การศึกษา รายได ้
ประสบการณ์ จ านวนแรงงานการได้รับการอบรม และ พื้นท่ีปลูกยางพาราด้วยวิธีการวิเคราะห์
แบบจ าลองโทบิทและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษามากท่ีสุด   


