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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม ของ
เกษตรกรท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง จ.ล าปาง และเพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข ตลอดจนขอ้เสนอแนะ ของการใชเ้ทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่
ลิสง จ.ล าปาง  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในพื้นท่ี จงัหวดัล าปางท่ีไดรั้บ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร จ านวน 154 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติไคสแควร์   

ผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรผูผ้ลิตถัว่ลิสงร้อยละ 59.7 เป็นเพศชาย มีช่วงอายุเฉล่ียประมาณ 
53 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสบการณ์ในการปลูกอยู่ในช่วงระหว่าง 2 – 6 ปี 
เกษตรกรเกือบทั้งหมดใชเ้งินออมเป็นแหล่งเงินทุน มีแรงงานผลิตถัว่ลิสงในครัวเรือน 3 คน เกษตรกร
มีการจา้งแรงงานเพียงร้อยละ 29.2 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจา้งเพื่อการเก็บเก่ียว  การจา้งเป็นการจา้ง
แบบรายวนั เกษตรกรปลูกในพื้นท่ี 2 ไร่  ใชท่ี้ดินของตนเองในการปลูกถัว่ลิสง  ผลผลิตถัว่ลิสง ท่ีเก็บ
เก่ียวไดใ้นปี 2553/2554 อยูใ่นช่วงระหวา่ง 301 - 400 กิโลกรัมต่อไร่ และเม่ือคิดมูลค่าของผลผลิตเป็น
ตวัเงินคิดเป็นตวัเงินอยูใ่นช่วงระหวา่ง 4,001 - 6,000 บาท เกษตรกรขายผลผลิตถัว่ลิสง ในรูปแบบผล
สด โดยขายผลผลิต 11 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตถั่วลิสงท่ีเก็บเก่ียวได้ในปี 2554/2555 อยู่ในช่วง
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ระหวา่ง 301 - 400 กิโลกรัมต่อไร่และเกษตรกรขายในรูปแบบผลสด 12 บาทต่อกิโลกรัม ในดา้นของ
รายได้จากการปลูกถัว่ลิสงอยู่ในช่วง 20,001 - 25,000 บาท ด้านรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ เกษตรกรมี
รายไดเ้ฉล่ีย 23,253 บาทต่อปี  

 แหล่งความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ หน่วยบริการคลินิกเกษตร เจา้หน้าท่ีการเกษตรของรัฐ 
เป็นตน้ เกษตรกรมีความถ่ีในการติดต่อมากกวา่ 1 เดือน/คร้ัง มีการอบรมหรือประสบการณ์การผลิต
ถัว่ลิสงกบัเพื่อน และกบัเจา้หน้าท่ี เกษตรกรบางส่วนเป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผูป้ลูกถัว่
ลิสง และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  โดยภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีการ
ผลิตถัว่ลิสงอยูใ่นระดบัมาก มีระดบัทศันคติต่ออยูใ่นระดบัเห็นดว้ยในทุกประเด็น  

เกษตรกรปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง ใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ในดา้นการเตรียมแปลง 
เกษตรมีการแบ่งเป็นแปลงยอ่ยและยกร่องปลูกทุกคร้ัง 2) เกษตรกรใชเ้มล็ดพนัธ์ุ จ  านวน 2-3 เมล็ดต่อ
หลุม 3) มีการคดัเมล็ดพนัธ์ุดีก่อนปลูก  โดยคดัเฉพาะเมล็ดท่ีสมบูรณ์ และ 4) มีการใส่ยปิซัม่ในระยะ
ออกดอกชุดแรก 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในจงัหวดัล าปาง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ระดบัการศึกษา และจ านวนแรงงานครัวเรือน ส่วนปัจจยัท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ ทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง และเกษตรกรมี
ปัญหาเก่ียวกบัตน้ทุนสูงส าหรับค่าจา้งไถเตรียมดิน พบวชัพืชในการเตรียมดินเพื่อผลิตถัว่ลิสง ไม่มี
ความรู้เร่ืองธาตุอาหารของพืช ไม่ทราบวิธีก าจดัเพล้ียและพบเส้ียนดิน รวมทั้ งพบหนูนาในพื้นท่ี
เพาะปลูก 
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ABTRACT 

 The objectives of the study were to study socio – economic factors effecting farmer’s 
adoption of peanut production in Lampang province and to study the problem and recommendation 
concerning about farmer’s adoption  of peanutproduction in Lampang province.  The sample composed 
of 154 peanut farmers who used to getting this technology from Agricultural information 
department in Lampang province.  Data was collected by the use of questionnaires. Statistical 
techniques used were percentage, average, minimum and maximum, standard deviation and chi – 
square 

 From research finding, it was found that 59.7 percent of these farmers were males, age 
average 53 years, grade 4 educations, having these experiences 2 – 6 years, themselves fund and 
they was 3 family labor to product peanut. Anyway, 29.2 percent  of daily labor was hired during 
invest time. For the area of  peanut production was everage 2 rais and during 2010-2011 be, peanut 
production was average 301-400 kg/rai or in term of price was 4,001-6,000 thai bahts  

This can be calculated at 11 thai bahts for the fresh peanut  retail price. During 2011-2012 
be, peanut production was average 301-400 kg/rai or in term of price was 4,001-6,000 Thai bahts 
and It can be calculated at 12 thai bahts for the fresh peanut retail price .for Their income from 
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peanut production was average 20,001-25,000 thai bahts yearly while the other income was average 
23,253 thai bahts yearly. 

For the source of farmer’s knowledges to product peanut was from the agricultural officers 
during 1 month a time. The  other  source of this  knowledges  were from publication, semina and 
taking part of the agricultural co-operation. The high level concerning about farmer understand of  
peanut production technology. 

From the study results of attitudes toward peanut production technology was found that 
they all accepted this technology as can be divide into 4 issuses; there were 1) racing was divided 
into plot cultivation and furrowing cultivation every time 2) putting 2-3 seeds per hole 3) seed 
selection before planting and 4) gypsum was used in  the first bloom time. 

Education, family number and attitudes correlated with this adoption at significant oil and  
0.5  respectively. And farmer’s  problem was high cost, the plow tillage expensive, weeds in tillage,  
not understand the nutrition and the elimination of aspids, sub – terranean ant and  mice. 


