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บทที ่5 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกรตัวอย่าง 
  

 บทน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพารา
ของเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ เขตอ าเภอเชียงดาว และอ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 106 ตวัอย่าง  จากนั้นน าขอ้มูลมาสร้างแบบจ าลองวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับโดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโทบิท  

ในแบบจ าลองประกอบดว้ย ตวัแปร Y ซ่ึงเป็นตวัแปรตามหมายถึงคะแนนจากการปฏิบติัตาม
เทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกร และมีตวัแปรอิสระ 9 ตวั ประกอบดว้ย เพศ (MALE) อาย ุ
(AGE) ระดบัการศึกษา (EDU) รายไดต่้อปีของเกษตรกร 50,001 – 100,000 บาท/ปี (INC2) รายไดต่้อ
ปีของเกษตรกร 100,001 – มากกว่า บาท/ปี (INC3) ประสบการณ์การปลูกยางพาราของเกษตรกร
ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป (EXP) จ  ำนวนแรงงำน (LAB) กำรไดรั้บกำรอบรมกำรปลูกยำงพำรำ (TR) และพื้นท่ี
ปลูกยำงพำรำ (AREA)  

     ตารางท่ี 5.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในแบบจ าลองโทบิท (correlation matrix) 
ช่ือตวัแปร Y MALE AGE EDU Inc2 Inc3 EXP LAB TR AREA 

Y 1.00 . . . . .  . . . 
MALE -0.053 1.00 . . . . . . . . 
AGE -0.61 0.007 1.00 . . . . . . . 
EDU 0.432 0.004 -0.333 1.00 . . . . . . 
Inc2 0.002 0.079 -0.032 0.065 1.00 . . . . . 
Inc3 0.007 0.100 -0.472 0.071 -0.448 1.00 . . . . 
EXP 0.495 -0.047 -0.302 0.302 -0.003 -0.037 1.00 . . . 
LAB 0.066 0.048 0.007 0.004 0.157 -0.181 -0.000 1.00 . . 
TR 0.410 -0.182 -0.302 0.147 0.004 -0.200 0.510 0.057 1.00 . 

AREA 0.415 0.028 -0.388 0.286 -0.007 0.194 0.191 0.073 -0.124 1.00 

ท่ีมา:จากการค านวณ  
หมายเหตุ: จ านวนตวัอยา่ง 106 ราย 
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เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้ง 9 ตวั พบว่ำ ตวัแปร ดำ้นกำรไดรั้บกำรอบรม 
และตวัแปรดำ้นประสบกำรณ์ในกำรปลูกยำงพำรำมีควำมสัมพนัธ์กนัซ่ึงมีค่าสูงกวา่ 0.50 ดงันั้นเพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหา multicollinearrity ในการศึกษาน้ีจึงได้ท าการตดัตวัแปรการได้รับการอบรม (TR) 
แลว้ให้ตวัแปรดา้นประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปเป็นตวัแทนดา้นประสบการณ์ของตวัอยา่ง เน่ืองจาก
ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารามาก ก็จะไดรั้บการอบรมมากข้ึนเช่นเดียวกนั  (ตารางท่ี 5.1) 

   ตารางท่ี 5.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 
ช่ือตวัแปร       Y MALE AGE EDU Inc2 Inc3 EXP LAB AREA 

Y 1.00 . . . . .  . . 
MALE -0.053 1.00 . . . . . . . 
AGE -0.617 0.007 1.00 . . . . . . 
EDU 0.432 0.004 -0.333 1.00 . . . . . 
Inc2 0.002 0.079 -0.032 0.065 1.00 . . . . 
Inc3 0.007 0.100 -0.472 0.071 -0.448 1.00 . . . 
EXP 0.494 -0.047 -0.302 0.302 -0.003 -0.037 1.00 . . 
LAB 0.661 0.048 0.007 0.004 0.157 -0.181 -0.001 1.00 . 

AREA 0.415 0.028 -0.388 0.286 -0.007 0.194 0.191 0.073 1.00 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: จ านวนตวัอยา่ง 106 ราย 

ตารางท่ี 5.3 สถิติพื้นฐานของตวัแปรในแบบจ าลองโทบิท     
ช่ือตวัแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

Y 24.44 92.22 55.8719 16.3096 
MALE 0 1 0.8018 0.4004 
AGE 20 73 50.575 9.9042 
EDU 0 1 0.4811 0.5020 
Inc2 0 1 0.2075 0.4074 
Inc3 0 1 0.4339 0.4979 
EXP 0 1 0.8207 0.3853 
LAB 1 40 6.2547 4.0732 

AREA 2 200 18.3018 26.2414 

ท่ีมา:จากการค านวณ  
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หมายเหตุ: 1 เพื่อสะดวกต่อการท าความเขา้ใจ การตีความหมายของการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 
จึงได้แปลงคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีให้มีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน (แทน 90 คะแนน) 
ส าหรับตวัแปรอิสระยงัมีค่าเช่นเดิม 
ท่ีมา: จากส ารวจ, 2556  

5.1 ระดับคะแนนในการปฏิบัติตามเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรพบว่าระดบั
คะแนนของการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรตวัอย่างโดยแบ่งออกเป็น           
3 ระดบัมีดงัน้ี 
 การยอมรับเทคโนโลยีในระดบัปานกลาง คะแนนจากการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการปลูก
ยางพาราของเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่คะแนนอยูใ่นช่วง  45.34 - 72.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 57 
เกษตรกลุ่มน้ีมี บุคลิกลักษณะเป็นเพศชายอายุระหว่าง 40-50 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาข้ึนไปมีรายไดร้ะหวา่ง 100,001 – มากกวา่ 500,001 บาท/ปี และเป็นเจา้ของท่ีดินในการ
ปลูกยางพาราตั้งแต่ 5 ไร่ข้ึนไป มีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ส าหรับแรงงาน
ในการปลูกยางพารานั้นมีทั้งในส่วนการจา้งแรงงานในการเตรียมพื้นท่ีส่วนดา้นการดูแลรักษาสวน
ยางนั้ นเกษตรกรผูเ้ป็นเจ้าของเป็นผู ้ดูแลเอง เกษตรกรกลุ่มน้ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่าย
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกยางพารา
โดยตรงและได้รับกล้ายางพาราจากการเข้าร่วมโครงการ ส่วนการเข้ารับการอบรมเร่ืองการปลูก
ยางพาราจากเจา้หน้าท่ีของรัฐโดยเฉล่ียมีจ านวน 6 คร้ัง เกษตรกรกลุ่มน้ีสนใจในดา้นการศึกษาดูงาน
โดยเฉล่ียจ านวน 3 คร้ัง ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรและส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางได้
จดัอบรมและศึกษาดูงานจากเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จแต่ยงัขาดการต่อยอดในเร่ืองการน าความรู้
ท่ีไดรั้บจากการศึกษาดูงานไปเผยแพร่แก่เกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มผูป้ลูกยางใหม่เน่ืองจากเกษตรกรกลุ่มน้ี
ยงัไม่เกิดความช านาญในดา้นการปลูกรวมถึงดา้นการดูแลรักษาและกรีดยางพาราแก่เกษตรกรทัว่ไป 

การยอมรับเทคโนโลยีในระดบัน้อยคะแนน อยู่ในช่วง คะแนน 18.00 - 45.33 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 25 เกษตรกรกลุ่มน้ีมีบุคลิกลกัษณะคือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหวา่ง 54 – 60 ปี 
มีระดบัการศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษา มีรายไดต้  ่ากวา่ 50,000 บาท/ปีมีประสบการณ์ในการท าสวน 
ยางโดยเฉล่ีย 1 ปี และไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง ส าหรับพื้นท่ีปลูกยางพาราโดยเฉล่ียมีพื้นท่ีปลูกไม่เกิน 5 ไร่และเป็นเจา้ของพื้นท่ี ส่วนใหญ่มี
การจา้ง 
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แรงงานภายนอกในการปลูกยางพาราและดูแลสวนยางพารา เกษตรกรกลุ่มน้ีมีการเขา้ร่วม
การอบรบและศึกษาดูงานโดยเฉล่ียแลว้ 1 คร้ังต่อคนเน่ืองจากยงัไม่เห็นถึงความส าคญัในการเขา้ร่วม
การอบรมและศึกษาดูงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการเดินทางมาอบรมห่างไกลจากจากพื้นท่ี
ของเกษตรกรซ่ึงท าให้เกษตรกรไม่สะดวกในการเขา้ร่วมอบรมตามท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นผูด้  าเนินการอีก
ทั้งเกษตรกรกลุ่มน้ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราน้อยและไม่ได้ไปเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการส่งผลให้น าตน้ยางมาปลูกและปฏิบติัดูแลไม่ถูกวิธี รวมถึงปัญหาการกรีด
ยางพาราต้นเล็กท่ีเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจตามหลกัวิชาการ จากระดบัคะแนนการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกรกลุ่มน้ีท าให้เห็นถึงเกษตรกรยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับในการ
ปฏิบัติตามเทคโนโลยีท่ีหน่วยงานภาครัฐเข้าส่งเสริม ดังนั้ นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรเขา้เขา้ไปส่งเสริมดา้นความรู้ความเขา้ใจในการปลูกยางพารา อาทิ จดัฝึกอบรบดา้นการ
ปลูกยางพาราท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ รวมทั้งการดูแลสวนยางพาราและการกรีดยางพาราท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มน้ีสามารถมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดความช านาญในดา้นการ
ปลูกยางพาราและการดูแลสวนยางรวมทั้งการกรีดยางพาราเพื่อให้ไดย้างพาราท่ีมีคุณภาพและควร
ติดตามผลหลงัจากท่ีเกษตรกรกลุ่มน้ีไดรั้บความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การณ์จากการพาไปศึกษา
ดูงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อจะทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆของเกษตรกรกลุ่มน้ีและควรรวมมีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบันอ้ยไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนกบักลุ่มเกษตรกร
ผูป้ลูกยางพาราท่ีประสบความส าเร็จในเพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป 

การยอมรับเทคโนโลยีระดบัมาก อยู่ในช่วงคะแนน 72.68 – 100 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 18     
มีจ านวนเกษตรกรเพียง 19 คนท่ีปฏิบติัตามเทคโนโลยี เกษตรกรกลุ่มน้ีมีบุคลิกลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี
เป็นเพศชายอายุระหว่าง  20 - 40 ปีการศึกษาสูงกว่าระดบัมธัยมศึกษา มีรายได้ระหว่าง 100,001 – 
มากกวา่ บาท/ปี เกษตรกรกลุ่มน้ีมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้และให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ไปให้
การอบรมทุกคร้ังอีกทั้งยงัใฝ่หาความรู้จากการเขา้รับการอบรมเร่ืองการปลูกยางพาราจากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจ านวน 10 คร้ัง รวมถึงการไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ จ านวน 7 คร้ัง 
เพื่อน ามาปฏิบติัในสวนยางของตวัเอง มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 5 ปี และมีพื้นท่ีการปลูก
ยางพาราจ านวนตั้งแต่ 10 ไร่ การมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากนั้นหมายความถึงการลงทุนในการผลิต
ยางพารายิ่งมากข้ึนและผลตอบแทนก็จะสูงข้ึนหากเกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีกรมวิชาการเกษตรและส านกังานสงเคราะห์การท าสวนยาง หรือปฏิบัติตามผู ้
มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและคุม้ค่ากบัการลงทุน (ตารางท่ี 5.4, 5.5) 
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ตารางท่ี 5.4 ระดบัคะแนนการปฏิบติัตามเทคโนโลยขีองเกษตรกร 
ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ 
18.00 - 45.33 28 25 
45.34 - 72.67 59 57 
72.68 - 100 19 18 
รวม                            106                          100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 

ตารางท่ี 5.5 บุคลิกลกัษณะของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งแต่ละระดบั 
ขอ้มูลพ้ืนฐาน ระดบัคะแนนการยอมรับ 

มาก ปานกลาง นอ้ย 
เพศ ชาย ชาย หญิง 
อาย ุ อายนุอ้ย (20 - 40ปี) อายมุาก (40-50ปี) อายมุาก (54-60 ปี) 
การศึกษา สูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษา มธัยมศึกษาข้ึนไป ประถมศึกษา 
รายได ้ 100,001-มากกวา่ 500,001 100,001-มากกวา่ 500,001 ต ่ากวา่ 50,000 บาท 
ประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไป 5 ปีข้ึนไป 1 ปี 
จ านวนคร้ังในการอบรม
และดูงาน 

อบรม 10 คร้ังดูงาน 7 คร้ัง อบรม 6 คร้ังดูงาน 3 คร้ัง อบรม 1 ค ร้ังดูงาน  1 
คร้ัง 

พิน้ท่ีปลูก มากกวา่ 10 ไร่ 5ไร่ข้ึนไป นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 

ท่ีมา: จากส ารวจ, 2556 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างควรเขา้ร่วมโครงการต่างๆของทางภาครัฐบาล เพื่อให้เกิดการพฒันา
งานดา้นการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและเกษตรกรไดรั้บประโยชน์สูงสุด เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีดูแลเร่ืองยางพารา ควรเขา้ไปส่งเสริมเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มไดแ้ก่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกยางพาราในระดบันอ้ย ปานกลางและมาก โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มท่ีมีการยอมรับ
นอ้ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอายุมากและมีการยอมรับเร่ืองใหม่ๆยากดงันั้นเจา้หน้าท่ีควรเขา้
ไปให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการปฏิบติัตามเทคโนโลยีว่ามีประโยชน์ต่อผลผลิตยางพารา
อยา่งไรรวมถึงให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มน้ีไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบติัจริงดว้ยตวัเองรวมถึงพาไปศึกษาดูงาน
เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จเพื่อให้เห็นถึงผลลพัธ์เชิงประจกัษ์ ส่วนการส่งเสริมเกษตรกรท่ีมีการ
ยอมรับอยู่ในระดบัปานกลางนั้นเจา้หน้าท่ีรัฐควรช้ีประเด็นเทคโนโลยีให้เห็นชัดเจนว่าผลของการ
ปฏิบติัตามเทคโนโลยีการปลูกยางพาราเกิดผลลพัธ์ในดา้นท่ีดีอยา่งไรบา้งและหารไม่ปฏิบติัจะส่งผล
ต่อผลผลิตยางพาราอยา่งไรบา้ง (ตารางท่ี 5.6) 
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กำรศึกษำผลของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรโดยใช้
แบบจ ำลองโทบิท (tobit model) แสดงไวใ้นตำรำงท่ี 5.6 ตวัแปรท่ีมีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำร
ปลูกยำงพำรำของเกษตรกรได้แก่  อำยุ  (AGE) กำรศึกษำท่ีระดับมัธยมศึกษำข้ึนไป (EDU) 
ประสบกำรณ์กำรปลูกยำงพำรำตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป (EXP)และพื้นท่ีปลูกยำงพำรำ AREA เม่ือพิจำรณำ
รำยละเอียดปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยกีำรปลูกยำงพำรำของเกษตรกรมีดงัน้ี 

  ตารางท่ี  5.6  ผลการประมาณค่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
ช่ือตวัแปร cofficient Standard Error 

MALE -1.4495  2.7200 
AGE      -0.6896***  0.1238 
EDU    5.4999**  2.3670 
Inc2 -1.9957  3.0054     
Inc3 -1.7330  2.5364 
EXP 12.0281*  3.0119 
LAB 0.2291  0.2705 

AREA    0.0970**  0.0462 

constant 77.3362  8.1628 
Log likelihood function 

AIC 
- 404.310      
830.869 

 

หมายเหตุ  *** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01,** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05,* ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1 
ท่ีมา:จากการค านวณ 

อายุ (AGE) มีผลต่อระดบัคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรปลูกยำงพำรำของเกษตรกร ถำ้
เกษตรกรมีอำยุน้อยจะมีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน ณ ระดบันยัส ำคญั 0.001(ค่ำสัมประสิทธ์ิ
เป็นลบ) หากเกษตรกรมีอายุ 50 ปีจะมีคะแนนในการยอมรับเทคโนโลยีเท่ากบั 55.87 คะแนน แต่หาก
เกษตรกรมีอายุ 40 ปี จะมีคะแนนในการยอมรับเพิ่มข้ึนเป็น 0.68 คะแนน ซ่ึงเท่ากบั 56.55 คะแนนทั้งน้ี
เน่ืองจำกเกษตรกรท่ีมีอำยุน้อยให้ควำมสนใจกบัส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ หากมีการส่งเสริมให้ความรู้อบรม
ด้านการปลูกยางพาราแก่เกษตรกรท่ีมีอายุน้อยท่ีปลูกยางพารา จะได้รับความสนใจและปฏิบติัตาม
เทคโนโลยีการปลูกยางพาราไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดิเรก (2538: 57) ไดก้ล่าวถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัอายุมากหรือน้อย คนหนุ่มมกัจะกลา้เส่ียงเช่ือค าแนะน า
ง่าย ผูสู้งอายมุกัลงัเล หรือเช่ือยาก เป็นตน้ (ภาพท่ี 5.1) 
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              ภาพท่ี 5.1 อายขุองเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งกบัคะแนนการยอมรับเทคโนโลย ี
              ท่ีมา: จากการค านวณ 

การศึกษา (EDU) เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาตั้งแต่มธัยมข้ึนไปมีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราเพิ่มข้ึน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 หากเกษตรกรมีระดับ
การศึกษาท่ีต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาจะมีคะแนนดา้นการยอมรับเทคโนโลยเีท่ากบั 55.87 คะแนน หาก
มีการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไปจะมีคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีเท่ากบั 61.38 คะแนน
หรือเพิ่มข้ึน 5.51 คะแนน ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรท่ีไดรั้บการศึกษาตั้งแต่มธัยมข้ึนไปเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างเขา้ใจและลงมือปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของ ดิเรก (2538: 57) ท่ีกล่าวถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีวา่ระดบัการศึกษา ถา้
ระดบัการศึกษาสูงก็จะมีความสนใจหรืออ่านแสวงหาข่าวสาร (ภาพท่ี 5.2) 

 

 
        ภาพท่ี 5.2 ระดบัการศึกษาของเกษตรกรในการยอมรับเทคโนโลยี 
        ท่ีมา: จากการค านวณ 
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        ประสบการณ์ (EXP) พบว่ามีผลต่อระดบัคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 
แสดงให้เห็นวา่ถา้เกษตรกรมีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปจะมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 
ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 หากเกษตรกรมีประสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี จะมีคะแนนการยอมรับเทคโนโลยี
เท่ากับ 55.87 คะแนน หากเกษตรกรมีประสบการณ์สูงกว่า 5 ปี ข้ึนไปจะมีคะแนนการยอมรับ
เทคโนโลยี เท่ากับ 67.9 คะแนนหรือมีคะแนนเพิ่มข้ึน 12.03 คะแนน ทั้งน้ี เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา จะมีความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัดว้ยตวัเองมาก่อนจนเกิด 
ความเคยชิน และน ามาสู่การยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพารา ( ภาพท่ี 5.3 ) 

              ภาพท่ี 5.3 ประสบการณ์ในท าสวนยางพารา 
                            ท่ีมา: จากการค านวณ 

พื้นท่ี (AREA) เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีปลูกมีผลต่อระดับคะแนนการ
ปฏิบติัตามเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรเพิ่มข้ึน ระดบันยัส าคญั 0.05 กล่าวคือเกษตรกร
ท่ีมีพื้น 20ไร่ จะมีคะแนนในการยอมรับเทคโนโลยเีท่ากบั 55.96 คะแนน แต่หากเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูก 
10ไร่ จะมีคะแนนในการยอมรับเทคโนโลยีเท่ากบั 55.87 ซ่ึงคะแนนลดลงเท่ากบั 0.09 คะแนน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีราวรรณ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกรภายใตโ้ครงการน าร่องเขตส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ พบวา่ ทั้งน้ี
เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกมากข้ึนจะมีผลผลิตจากมากข้ึน อาจส่งผลต่อระดบัการยอมรับท่ีมาก
ข้ึนด้วย ดังนั้ น พื้นท่ีปลูกท่ีมากข้ึนเกษตรกรย่อมให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามเทคโนโลยีท่ี
เจา้หนา้ท่ีเขา้มาแนะน า (ภาพท่ี 5.4) 
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ภาพท่ี 5.4 ประสบการณ์ในท าสวนยางพารา 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

5.2 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ทีม่ีการยอมรับเทคโนโลยี 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ งปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 
การศึกษา รายได ้แรงงาน ดา้นพื้นท่ีปลูก การเขา้ร่วมเป็นสามชิกกลุ่มเครือข่าย ปัญหาดา้นปุ๋ย กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
ยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยางใหม่ โดยมีสมมติฐานการวิจยัไวว้่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การศึกษา รายได ้จ  านวนแรงงาน การเขา้ร่วมกลุ่มเครือข่าย ปัญหาการปลูก
ยางพารา มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ          
ไคสแควร์ (chi - square) จากขอ้สมมติฐานคือ การยอมรับเทคโนโลยีและมีความสัมพนัธ์กบั ระดบั
การศึกษา 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการยอมรับเทคโนโลยีพบว่า 
เกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมข้ึนไปมีการยอมรับเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 48.11 
และต ่ ากว่าระดับมัธยมมีการยอมรับเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 26.41 และจากผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัการยอมรับเทคโนโลย ีพบวา่ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัการยอมรับเทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมี
ระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไปจะมีความรู้ความขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกวา่เกษตรกรท่ีมี
ระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่มธัยมศึกษา( ตารางท่ี 5.7) 
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ตารางท่ี 5.7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยกีบัระดบัการศึกษา 
การยอมรับ
เทคโนโลย ี

ระดบัการศึกษา รวม ค่าไคสแควร์ P - value 
ต ่ากวา่มธัยม ตั้งแต่มธัยมข้ึนไป 

ยอมรับ 28 
(26.41) 

51 
(48.11) 

79 
(74.5) 

29.81 0.000*** 

ไม่ยอมรับ 26 
(24.52) 

1 
(0.94) 

27 
(25.5) 

  

รวม 54 
(50.9) 

52 
(49.1) 

106 
(100) 

  

หมายเหตุ   *** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01,  ** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, * ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงงานกบัการเขา้ร่วมกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกร อธิบาย
ไดว้า่ จ  านวนแรงงานกบัการเขา้ร่วมกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกร ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 กล่าวได้ว่าจ  านวนแรงงานมากหรือน้อยไม่มีผลต่อการเขา้ร่วมกลุ่ม
เครือข่ายของเกษตรกร การเขา้ร่วมกลุ่มเครือข่ายของ สกย.ของเกษตรกรตวัอย่างจะช่วยให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวอาทิ ด้านการได้รับความรู้ด้านการปลูกยาง ได้รับการ
ช่วยเหลือดา้นปัจจยัการผลิตและมีตลาดรองรับในการรับซ้ือน ้ ายางแก่เกษตรกรส่วนเกษตรกรท่ีไม่ได้
เขา้ร่วมกลุ่มเครือข่ายของ สกย.ก็จะไม่มีฐานขอ้มูลเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราท าใหย้ากต่อการเขา้ถึง 
 ตารางท่ี 5.8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนแรงงานกบักลุ่มเครือข่าย  
จ านวนแรงงาน กลุ่มเครือข่าย รวม ค่าไคสแควร์ P - value 

สกย. อ่ืนๆ 
1-5 17 

(56.7) 
13 

(43.3) 
30 

(100) 
4.03 0.26** 

6-10 30 
(65.2) 

16 
(34.8) 

46 
(100) 

  

11-15 15 
(83.3) 

3 
(16.7) 

18 
(100) 

  

มากกวา่ 15 คนข้ึนไป 9 
(75) 

3 
(25) 

12 
(100) 

  

รวม 71 
(67) 

35 
(33) 

106 
(100) 

  

หมายเหตุ   *** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01,  ** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, * ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพารากบัปัญหาดา้น
ปุ๋ยของเกษตรกรพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กล่าวไดว้า่
ปัญหาดา้นปุ๋ย ในประเด็น ดา้นราคาแพง หาซ้ือยาก ไม่มีเงินทุน และเกษตรกรขาดความรู้ ไม่มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 
ตารางท่ี 5.9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยกีบัปัญหาดา้นปุ๋ย 
การยอมรับ
เทคโนโลย ี

ปัญหาดา้นปุ๋ย รวม ค่าไคส
แควร์ 

P - value 
ราคาแพง หาซ้ือยาก ไม่มีเงินทุน ขาดความรู้ 

ยอมรับ 31 
(39.2) 

18 
(22.8) 

22 
(27.8) 

8 
(10.1) 

79 
(74.5) 

1.202 0.75** 

ไม่ยอมรับ 9 
(33.3) 

8 
(29.6) 

6 
(22.2) 

4 
(14.8) 

27 
(25.5) 

  

รวม 40 
(33.7) 

26 
(24.5) 

28 
(26.4) 

12 
(11.3) 

106 
(100) 

  

หมายเหตุ *** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01,  ** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, * ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพารากบัรายไดข้องเกษตรกรพบวา่ ระดบัรายได้
ของเกษตรกร ระหว่าง 10,001 – 50,000 บาท มีการยอมรับเทคโนโลยีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43 
รองลงมา รายไดร้ะหวา่ง 100,001 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.3 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพารากบัรายไดข้องเกษตรกรพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กล่าวไดว้า่ระดบัรายไดข้องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งไม่
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากปัจจยับางอย่างเกษตรกรไม่ตอ้ง
ซ้ือเองไดแ้ก่กลา้ยางพารา (ตารางท่ี 5.9) 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

ตารางท่ี 5.10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยกีบัรายไดข้องเกษตรกร 
การยอมรับ
เทคโนโลย ี

ระดบัรายไดข้องเกษตรกร (บาท)  รวม ค่า
ไคส
แควร์ 

P - value 
ต ่ากวา่ 
10,000 

10,001-
50,000 

50,001-
100,000 

100,001-
500,000 

มากกวา่
100,000 

ยอมรับ 4 
(5.1) 

34 
(43) 

16 
(20.3) 

20 
(25.3) 

5 
(6.3) 

79 
(74.5) 

4.47 0.35** 

ไม่ยอมรับ 3 
(11.1) 

6 
(22.2)  

6 
(22.2) 

10 
(10.1) 

2 
(7.4) 

27 
(25.5) 

  

รวม 7 
(6.6) 

40 
(37.7) 

22 
(20.8) 

30 
(28.3) 

7 
(6.6) 

106 
(100) 

  

หมายเหตุ *** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01,  ** ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, * ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ งปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 
การศึกษา รายได ้แรงงาน ดา้นพื้นท่ีปลูก การเขา้ร่วมเป็นสามชิกกลุ่มเครือข่าย ปัญหาดา้นปุ๋ย กบัการ  
ยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิยางพารา
ของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยางใหม่ พบวา่ ระดบัการศึกษากบัการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพารา
ของเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 เน่ืองจากเกษตรกรท่ี
มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไปจะมีความรู้และส่งผลให้มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้
อยา่งเขา้ใจและลงมือปฏิบติั 


