
 

5 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในจงัหวดั
ล าปาง โดยผูว้จิยัไดท้  าการคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับ 
2. สถานการณ์การผลิตถัว่ลิสง 
3. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการปฏิบติั 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิด และทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการยอมรับ 

2.1.1 การยอมรับ  
พรรณราย (2553) อธิบายการยอมรับวา่เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้และการตดัสินใจ

ของบุคคล เป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ
นวตักรรมไปจนถึงการยอมรับนวตักรรมและน าไปใช ้การยอมรับนวตักรรมอาจแบ่งได ้2 แบบ คือ 

1) Continuous Adoption หมายถึง ยอมรับแลว้น าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
2) Discontinuous Adoption หมายถึง บางคร้ังการยอมรับแลว้ไดป้ฏิบติัไประยะหน่ึงและ

เลิกปฏิบติั 

2.1.2 กระบวนการยอมรับ  มี 5 ขั้นตอน 

ขั้นท่ี 1 การต่ืนตวัหรือเร่ิมรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นตอนแรกท่ีกลุ่มบุคคลเป้าหมายหรือ
เกษตรกรอาจจะต่ืนตวัเองหรือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผูก้ระตุน้ก็ได ้ผลของการต่ืนตวันั้น 
เกษตรกรตอ้งเกิดภาวะความไม่สมดุล (Imbalance) และมองหาส่ิงใหม่ท่ีดีกวา่เขา้มาทดแทนของเดิม 
ภายใตพ้ื้นฐานความคิดโดยทัว่ไปนั้น มนุษยจ์ะมีการต่ืนตวัอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ เพราะมนุษยอ์ยูใ่น 
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สังคมท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  แต่มกัพบวา่เกษตรกรท่ีมีวุฒิภาวะต ่า  มีศกัยภาพใน
การพฒันาตนเองต ่า  มกัจ าเป็นต้องได้รับการ “ช้ีแนะ” จากเจ้าหน้าท่ีเสมอ การกระตุน้ให้เกิดการ
ต่ืนตวัโดยตนเองนั้น ส่ือและช่องทางการส่ือสารจะมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่โดยเฉพาะส่ือวทิยุโทรทศัน์ 

ขั้นท่ี 2 ความสนใจหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม (Interest of Information) เม่ือเกษตรกรต่ืนตวั
เตม็ท่ีก็จะสนใจหาขอ้มูลข่าวสารมาเพิ่มเติมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรจะมีบทบาทในขั้นตอนน้ีใน 

การช้ีแนะว่าแหล่งขอ้มูลมีท่ีใดเพิ่มเติมจากท่ีบุคคลเป้าหมายรู้อยู่แต่เดิมแล้ว  มิฉะนั้น
แลว้  ขอ้มูลท่ีไดก้็จะมาจากเพื่อนบา้น  ซ่ึงเป็นการเลียนแบบกนัมากจนเกินไป  โดยไม่ไดเ้ปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน 

ขั้นท่ี 3 การประเมินผลหรือการไตร่ตรอง (Evaluation) เป็นการประเมินหรือไตร่ตรอง
ว่าจะยอมรับเทคโนโลยีหรือไม่  ขอ้มูลท่ีเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจะต้องให้ในขั้นตอนน้ีก็คือ  
ขอ้มูลท่ีจะท าให้เกษตรกรเกิดความเช่ือมัน่ว่า เม่ือเกษตรกรรับไปแล้วจะเกิดประโยชน์แก่เขาอย่าง
เต็มท่ี การท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงนั้น  สามารถระดมปัจจยัการผลิต  หรือมีสินเช่ือและบริการอ่ืนๆ  
จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในการสนบัสนุนไดอ้ยา่งเต็มท่ี  ในขั้นตอนน้ีบุคคลหรือเกษตรกรจะ
ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัแนวความคิดใหม่  แลว้คิดเปรียบเทียบดูกบังานท่ีท าอยูปั่จจุบนัวา่ ถา้รับเอา
แนวคิดใหม่มาปฏิบติัจะเกิดผลดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างในขณะน้ีและในอนาคต  ควรหรือไม่ท่ีจะ
ทดลองดูก่อน ถา้เขาชัง่ใจไต่ตรองดูแลว้รู้สึกวา่ผลดีจะมีมากกวา่ผลเสีย  เขาก็จะตอ้งตดัสินใจทดลองดู
เพื่อใหเ้กิดความแน่ใจก่อนท่ีจะรับไปปฏิบติัจริงๆ 

ขั้นท่ี 4 การทดลอง (Trial) ขั้นตอนน้ีเกษตรกรจะลองท าในพื้นท่ีขนาดเล็กเพื่อดูวา่คุม้กบั
การลงทุนหรือไม่เพียงใด มีความเส่ียงอยา่งไร แค่ไหน และจะก าจดัความเส่ียงในการประกอบการได้
หรือไม่ การทดลองท าในขั้นตอนน้ีเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจะมีบทบาทในการช่วยยืนยนัและ
จะตอ้งบ่งช้ีให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายหรือเกษตรกรทราบอย่างชัดเจนได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการ
ประกอบการในพื้นท่ีนั้ นตามสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ หรือระดม
เพิ่มเติมจากภายนอกไดท้นัท่วงที 

ขั้นท่ี 5 การยอมรับน าไปปฏิบัติ (Adoption) การยอมรับจะเกิดข้ึนเต็มท่ีและต่อเน่ือง 
ข้ึนอยู่กบัปริมาณผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับในห้วงเวลาหน่ึงปริมาณผลประโยชน์ท่ีเกษตรกร
ไดรั้บในหว้งหน่ึงๆ และตราบเท่าท่ียงัไม่มีนวตักรรมใดๆท่ีดีกวา่ส่ิงท่ียอมรับอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 
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2.1.3 ทศันคติ (Attitude)  

โดยภาพรวมหมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกของบุคคลมีต่อ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมา
จากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มอนัมีแนวโนม้ท่ีจะให้บุคคลแสดงปฏิกิริยา และกระท าต่อส่ิงนั้น ๆ 
ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ  ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การท่ีจะรู้ถึง
ทศันคติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดต้อ้งใชว้ธีิแปลความหมายของการแสดงออก (รุ่งนภา, 2536) 

ไพบูลย(์2515) แยกทศันคติออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1) ทัศนค ติทั่ วไป  (General Attitude)ได้แ ก่สภาพ จิตใจอัน กว้างขวาง   ซ่ึ ง เป็ น
แนวความคิดประจ าตวัของบุคคลนั้น ทศันคติทัว่ไปไดแ้ก่ ลกัษณะบุคลิกอนักวา้งๆ เช่น การมองโลก
ในแง่ดี การมองโลกในแง่ร้าย การเคร่งในระเบียบประเพณีดั้งเดิม การนิยมการเปล่ียนแปลงท่ีทนัสมยั 
ความนิยมในอ านาจเผด็จการเป็นตน้ 

2) ทัศนติเฉพาะอย่าง (Specific Attitude) ได้แก่ สภาพจิตใจท่ีบุคคลมีต่อวตัถุส่ิงของ
(Objects)บุคคลอ่ืน(Persons) สถานการณ์(Situations) และส่ิงอ่ืนๆ อีกเป็นอย่างๆไป ทศันคติในวง
แคบเช่นน้ีมกัแสดงออกในลักษณะท่ีว่า “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” การชอบหรือเห็นว่าดี เรียกว่า มี
ทศันคติท่ีดี (Positive) ต่อส่ิงนั้นหรือบุคคลนั้น ถ้าไม่ชอบหรือเห็นว่าไม่ดี ก็เรียกว่ามีทศันคติไม่ดี
(Negative)ต่อส่ิงนั้นหรือบุคคลนั้น ทศันคติประเภทน้ีกล่าวไดว้า่เจาะจงลงไปวา่บุคคลนั้นๆมีทศันคติ
อยา่งไร 

2.1.6 ความรู้ (Knowledge)  

เป็นการรับรู้เบ้ืองต้น  ซ่ึงบุคคลส่วนมาก  จะได้รับประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า (S-R) แล้วจดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสานระหว่างความจ า 
(ขอ้มูล) กบัสภาพจิตวิทยา ดว้ยเหตุน้ีความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรร ซ่ึงสอดคลอ้ง กบั สภาพจิตใจ 
ของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน  อย่างไรตามความรู้ก็อาจ ส่งผลต่อ พฤติกรรม ท่ี 
แสดงออกของมนุษยไ์ด้ และผลกระทบท่ีผูรั้บสารเชิง ความรู้ใน ทฤษฎีการส่ือสาร นั้นอาจปรากฏได้
จากสาเหตุ 5 ประการคือ 

1) การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การส่ือสารมกัจะสร้างความ  สับสบให้
สมาชิกในสังคม ผูรั้บสาร จึงมกัแสวงหา สารสนเทศ โดยการอาศยัส่ือ ทั้งหลาย เพื่อตอบ ขอ้สงสัย
และความสับสนของตน 
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2) การสร้างทศันะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทศันะ นั้น
ส่วนมากนิยมใชก้บัสารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรม เพื่อสร้างทศันคติใหค้นยอมรับการแพร่นวตักรรมนั้น 
ๆ (ในฐานะความรู้) 

3) การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไป
เพื่อให้ประชาชนตระหนกัและผกูพนักบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดข้ึน หากตรงกบัภูมิหลงั ของปัจเจก
ชน และค่านิยมของสังคมแลว้ ผูรั้บสารก็จะเลือกสารสนเทศนั้น 

4) การพอกพูนระบบความเช่ือ  (Expansion of Belief System) การส่ือสารสังคมมัก
กระจายความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ดา้นต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน จึงท าให้ ผูรั้บสาร รับทราบระบบ
ความเช่ือถือ หลากหลาย และลึกซ้ึงไวใ้น ความเช่ือของตนมากข้ึนไปเร่ือย ๆ 

5) การรู้แจง้ต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขดัแยง้ในเร่ืองค่านิยมและอุดมการณ์
เป็นภาวะปกติของสังคม ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอขอ้เทจ็จริงในประเด็นเหล่าน้ี ยอ่มท าให้ประชาชน ผูรั้บ
สารเขา้ใจถึงค่านิยมเหล่านั้นแจง้ชดัข้ึน 

Carter V.Good, 1973: 325 อา้งโดย โสภิตสุดา (2539) กล่าวว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริง (Facts) 
ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลท่ีมนุษยไ์ด้รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ การท่ีบุคคล
ยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้อย่างมีเหตุผล  บุคคลควรจะต้องรู้เร่ือง เก่ียวกับส่ิงนั้ น เพื่อ
ประกอบ การตดัสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะต้องมีข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ต่างๆ ท่ีสนับสนุนและให้
ค  าตอบขอ้สงสัยท่ีบุคคลมีอยู่ ช้ีแจงให้บุคคลเกิดความเข้าใจและทัศนคติ ท่ีดีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
รวมทั้งเกิดความตระหนกั ความเช่ือ และค่านิยมต่าง ๆ ดว้ย 

2.1.7 ระดับความรู้  

 ศิริชยั (2534) แบ่งความรู้ออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

1) ความรู้ระดบัต ่า ไดแ้ก่ ความรู้อนัเกิดจากการเดา หรือภาพลวงตาทางประสาทสัมผสั 
2) ความรู้ระดบัธรรมดา ไดแ้ก่ ความรู้ทางประสาทสัมผสั หรือความเช่ือท่ีสูงกว่าแต่ยงั

ไม่แน่นอน เป็นเพียงขั้นอาจเป็นไปได ้
3) ระดบัสมมติฐาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากความคิด หรือความเขา้ใจซ่ึงไม่ได้เกิดจาก

ประสาทสัมผสั เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้ขั้นน้ีถือว่าเป็นขั้นสมมติฐาน เพราะเกิดจากค า
นิยามและสมมติฐานท่ีไม่ไดพ้ิสูจน์ 
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4) ระดบัเหตุผล ได้แก่ ความรู้จากตรรกวิทยาเป็นความรู้ท่ีท าให้มองเห็นรูปหรือมโน
ภาพวา่เป็นเอกภาพ 

2.1.8 เคร่ืองมือในการวดัความรู้  

เน่ืองจากความรู้ คือความสามารถทางพุทธิปัญญา ซ่ึงแบ่งไดห้ลายระดบัดงักล่าว ดงันั้นการวดั
ความรู้จึงควรวดัความสามารถในทุกระดบั เคร่ืองมือในการวดัความรู้จะตอ้งอาศยัแบบทดสอบผล 
สัมฤทธ์ิ (Achievement Test) ท่ีจะเป็นการวดัความสามารถทางปัญญา 10 และทกัษะต่างๆ ตลอดจน
สมรรถภาพดา้นต่างๆท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในอดีต ยกเวน้การวดัทางร่างกายการวดัความรู้ทางเคร่ือง 
มือแตกต่างกนัตามความสามารถทางสติปัญญา ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

1) พฤติกรรมด้านความรู้ความจ า (Knowledge) ความรู้ ความจ า หมายถึง พฤติกรรมท่ี
เป็นหลกัเบ้ืองตน้ของพฤติกรรมดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงนอกจากความจ าแลว้ยงัมีการระลึกได้ (Recall) อีกดว้ย 
แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามเขา้ใจไปตีความหมายเร่ืองนั้น ๆ 

2) พฤติกรรมดา้นเขา้ใจ (Comperehension) ความเขา้ใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีสามารถ
จบัใจความส าคญัในเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

3) พฤติกรรมดา้นการน าไปใช้ (Application) การน าไปใช ้หมายถึง พฤติกรรมท่ีสามารถ
น าเอาส่ิงท่ีไดป้ระสบมาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ หรือน าไปแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้

4) พฤติกรรมดา้นการวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ
แยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยหรือเป็นการหาความส าคญั ความสัมพนัธ์ และหลกัการหรือ
ทฤษฎีท่ีมีมูลเหตุของเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้

5) พฤติกรรมด้านการสังเคราะห์ (Synthesis) การสังเคราะห์ หมายถึงความสามารถใน
การน าเอาเร่ืองราว หรือส่วนประกอบยอ่ยๆมาผกูสัมพนัธ์กนัเป็นเร่ืองราวเดียวกนัโดยมีการดดัแปลง 
ริเร่ิมสร้างสรรคท์  าการปรับปรุงใหดี้ข้ึน  

6) พฤติกรรมดา้นการประเมินค่า (Evalution) การประเมินค่า หมายถึง การวนิิจฉยั หรือการ
ตีราคาอยา่งมีหลกัเกณฑ ์เป็นการตดัสินใจวา่ส่ิงใดดีหรือไม่ดีอยา่งไร โดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์เช่ือถือได ้

สรุปไดว้า่ ความรู้ หมายถึง ความสามารถทางดา้นสติปัญญาของบุคคลท่ีแสดงออกโดยการจ า
การระลึกไดเ้ก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ทฤษฎี กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีต่าง ๆ ซ่ึงความรู้มีความส าคญัต่อ
การเกิดทศันคติต่อส่ิงนั้นภายหลังการรับรู้ โดยแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 6 ระดับ จากง่ายสู่ส่ิงท่ี
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ซับซ้อน และจากรูปธรรมสู่นามธรรม ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความรู้แต่ละชนิดเหมาะสมกับการวดั
ความรู้ตามคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น แบบทดสอบความเรียงแบบทดสอบแบบตอบสั้ น และ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือของ
การศึกษาวจิยัในส่วนของความรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็งปากมดลูกโดยใชแ้บบทดสอบแบบ 

2.2 สถานการณ์การผลติถั่วลสิง 

เน้ือท่ีเพาะปลูกถัว่ลิสงลดลงมาจากปี พ.ศ. 2552 เน่ืองจากถัว่ลิสงท่ีเคยปลูกในท่ีนา และท่ีปลูก
แซมร่องยางลดลง เพราะยางพาราเร่ิมโต และเกษตรกรบางส่วนเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืนแทน เช่น ออ้ย
โรงงาน มนัส าปะหลงั และพืชผกั เน่ืองจากให้ผลตอบแทนดีกวา่ประกอบกบัเมล็ดพนัธ์ุ หายาก และมี
ราคาแพงข้ึนผลผลิตในภาพรวมลดลงเน่ืองจาก ถัว่ลิสงรุ่นท่ี 1 ประสบภาวะแห้งแลง้ในช่วงติดเมล็ด 
ท าให้ฝักลีบไม่สมบูรณ์ เกิดความเสียหายในแหล่งผลิตท่ีส าคญั คาดวา่ปริมาณผลผลิตถัว่ลิสงอาจไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ภายในประเทศ เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกลดลง ท าให้ตอ้งน าเขา้จากเพื่อน
บา้น ส่วนราคาอยูใ่นเกณฑดี์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

ตาราง 2.1 สถิติการผลิตถัว่ลิสงในประเทศไทย 

2552 2553 2552 2553 2552 2553
รวมทั้งประเทศ 185,402 183,845 45,686 45,509 246 248
ภาคเหนือ 101,658 101,185 24,938 25,406 245 251
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 65,020 64,218 15,890 15,301 244 238
ภาคกลาง 14,327 14,148 4,104 4,057 286 287
ภาคใต้ 4,397 4,294 754 745 171 173
ล าปาง 26,775 26,914 5,994 6,097 224 227
เชียงใหม่ 10,898 10,715 3,030 30,092 278 289
น่าน 9,877 10,013 2,538 2,641 257 264
ตาก 10,545 9,740 2,578 2,477 244 254
บุรีรัมย์ 9,685 9,514 2,397 2,223 247 234
พะเยา 9,496 9,455 2,391 2,431 252 257
อุบลราชธานี 9,016 8,922 2,207 2,064 245 231
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553

เน้ือท่ีเพาะปลูก(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่
ประเทศ/ภาค/จงัหวดั
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ตาราง 2.2 การผลิตถัว่ลิสงในพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง ปี 2552 
ล าดบัท่ี อ าเภอ จ านวนครัวเรือน พื้นท่ีเพาะปลูก(ไร่) 

1 เมืองล าปาง 500 1,135 
2 แม่เมาะ 192 245 
3 เกาะคา 35 67 
4 เสริมงาม 1,615 3,541 
5 งาว 262 635 
6 แจห่้ม 710 1,482 
7 วงัเหนือ 66 146 
8 เถิน 692 1,590 
9 แม่พริก 43 80 

10 แม่ทะ 2,212 5,135 
11 สบปราบ 24 42 
12 หา้งฉตัร 488 1,268 
13 เมืองปาน 703 1,385 

รวม 13 อ าเภอ 7,542 16,745 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552 

กรมวชิาการเกษตร (2550) ได้แนะน าเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการปฏิบัติในการปลูกถั่วลสิงดังนี ้

2.3 เทคโนโลยีทีใ่ช้ในการปฏิบัติ   

 2.3.1 การเตรียมแปลงปลูก ไถดินลึกประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร เก็บเศษวชัพืชออกจากแปลง 
ตากดินไว ้7-14 วนั แลว้ไถพรวนอีกคร้ัง การปลูกในฤดูแลง้ในนาปีเขตชลประทาน ควรยกร่องปลูก 
ส าหรับการปลูกหลงันาปีโดยอาศยัความช้ืนในดิน ไถดิน 2 คร้ัง ไถพรวน 1-2 คร้ัง เพื่อให้ดินร่วนซุย 
หากพบวา่ดินมีความเป็นกรดด่างต ่ากวา่ 5.5 หวา่นปูนขาว อตัรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่  

2.3.2 การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ เลือกพนัธ์ุปลูกท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด เมล็ดพนัธ์ุท่ีจะใช้
ปลูกตอ้งมาจากแหล่งพนัธ์ุท่ีเช่ือถือได้ และควรมีความงอกมากกว่าร้อยละ 75 เพื่อให้ไดถ้ัว่ลิสงท่ีมี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด ก่อนปลูกคลุกเมล็ดดว้ยสารไอโดรไดโอน 50% ดบัลิวพี หรือ
สารคาร์เบนดาซิม 50% ดบัลิวพี อตัรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม เพื่อป้องกนัก าจดัโรคโคนเน่าหรือ
โคนเน่าขาด 
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2.3.3 การปลูก ปลูกในหลุมลึก 5-10 เซนติเมตร ใชร้ะยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร จ านวน 2 – 3 
เมล็ดต่อหลุม อตัราเมล็ดพนัธ์ุ 13 - 18 กิโลกรัมต่อไร่ ข้ึนอยูก่บัขนาดของเมล็ด 

2.3.4 การใส่ปุ๋ย ให้ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 0-46-0 อตัรา 15 - 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหินฟอสเฟต
สูตร 0-3-0 อตัรา 200 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อตัรา 5 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16-16-8 อตัรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ รองกน้
หลุมก่อนปลูก หรือโรยขา้งแถวแลว้พรวนดินกลบหลงัเมล็ดงอกแลว้ 10 – 15 วนั พรวนดินขา้งแถว
ตน้ถัว่เม่ือตน้ถัว่อายุ 30 - 40 วนัหลงัเมล็ดงอก และไม่พูนดินกลบก่ิงแรก เม่ือตน้ถัว่เจริญเติบโตอยูใ่น
ระยะออกดอกถึงแทงเข็ม ใส่ปุ๋ยแคลเซียมในรูปของยิปซั่ม หรือปูนมาร์ล หรือโดโลไมท์ อตัรา 50 - 
100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยขา้งแถวแลว้พรวนดินกลบ 

2.3.5 การให้น ้า การปลูกในฤดูแล้ง ให้น ้ าตามร่องจนเต็มสันร่องทนัทีหลงัปลูกเสร็จ เพื่อให้
เมล็ดถัว่ลิสงงอกไดส้ม ่าเสมอ จนถึงตน้ถัว่ลิสงมีอาย ุ30 วนัหลงัเมล็ดงอก หลงัจากนั้น ให้ระดบัน ้ าใน
ร่องสูงประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของความลึกร่องน ้ าและไม่ตอ้งระบายน ้ าออก ให้น ้ าทุก 10 วนั และควร
ให้อยา่งสม ่าเสมอโดยเฉพาะในช่วงท่ีตน้ถัว่ลิสงมีอายุ 30 - 60 วนัหลงัเมล็ดงอก ซ่ึงเป็นระยะท่ีตน้ถัว่
แทงเขม็ สร้างฝัก และสร้างเมล็ด 

2.3.6 การป้องกนัก าจัดโรค แมลงและศัตรูถั่วลสิง 

1) โรคโคนเน่าหรือโคนเน่าขาด ตน้เห่ียวเหลืองและยุบตวั โคนตน้เป็นแผลสีน ้ าตาล มี
สปอร์สีด า ปกคลุมบริเวณแผล เม่ือถอนตน้ข้ึนมาล าตน้และรากจะขาดกนั  ระบาดรุนแรงในระยะตน้
กลา้ ช่วงอาย ุ7-28 วนั ก่อนปลูกคลุกเมล็ดดว้ยสารไอโพรไดโอน 50%ดบัลิวพี หรือสารคาร์เบนดาซิม 
50%ดบัลิวพี อตัรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม เม่ือพบการระบาดของโรคพ่นดว้ยสารไอโพรไดโอน 
50%ดบัลิวพี อตัรา 40 กรัม หรือสารคาร์เบนดาซิม 50%ดบัลิวพี อตัรา 30 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร บนดิน
บริเวณโคนตน้ จ านวน 2-3 คร้ัง หยุดพ่นสารก่อนเก็บเก่ียว 14 วนั เมล็ดท่ีใชป้ลูกไม่ควรเก็บไวน้าน 6 
เดือน 

2) โรคล าต้นเน่าหรือโคนเน่าขาว ยอด ก่ิง หรือล าตน้เห่ียวยบุตวั พบแผลเน่าบนส่วนของ
พืชท่ีสัมผสัผิวดิน มีเส้นใยสีขาว ระบาดรุนแรงในฤดูฝน ถอนต้นท่ีเป็นโรคเผาท าลายนอกแปลง 
ไม่ให้น ้าท่วมขงัแปลงช่วงหลงัติดฝักถึงเก็บเก่ียว เม่ือพบการระบาด พน่ดว้ยสารเมตาแลกซิน+แมนโค
เซบ 8%+64%ดบัลิวพี อตัรา 15-20 กรัม หรือสารโพรพิโคนาโซล 25%อีซี อตัรา 15 มิลลิกรัม หรือ
สารไอโพรไดโอน 50% ดบัลิวพี อตัรา 40 กรัม ต่อน ้ า 20 ลิตร พ่นบริเวณโคนตน้ จ านวน 2-3 คร้ัง 
ห่างกนั 10 วนั หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 14 วนั 
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3) โรคยอดไหม้ เกิดจากเช้ือไวรัส ยอดอ่อนและใบยอดเป็นแผล มีสีเหลือง กา้นใบและ
ก่ิงโคง้งอ ระบาดรุนแรงในฤดูแลง้ ถอนตน้ท่ีเป็นโรคเผาท าลายนอกแปลง และพ่นสารป้องกนัก าจดั
เพล้ียไฟ ซ่ึงเป็นแมลงพาหะ 

4) โรคใบจุด แผลเป็นจุดสีด าหรือสีน ้ าตาล ขอบแผลมีวงสีเหลืองลอ้มรอบ เร่ิมพบท่ีใบ
ล่างแลว้ลามสู่ใบบน อาการรุนแรงพบใบเหลือง ขอบใบบิดเบ้ียว ใบไหมแ้ห้งด าและหลุดร่วง เม่ือพบ
การระบาดพ่นดว้ยสารเบโนมิล 50% ดบัลิวพี อตัรา 15 - 20 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อนเก็บ
เก่ียว 14 วนั หรือสารแมนโคเซบ 80% ดบัลิวพี อตัรา 20-30 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อนเก็บ
เก่ียว 7 วนั พน่สารจ านวน 3-5 คร้ัง ห่างกนั 7 - 10 วนั  

5) โรคราสนิม แผลเป็นตุ่มสีน ้ าตาลหรือน ้าตาลเขม้ ขนาดเท่าหวัเขม็หมุด กระจายทัว่บน
ใบ มีสปอร์สีน ้าตาลคลา้ยสนิมเหล็กกระจายคลุมปากแผล เม่ือพบการระบาดของโรคพน่ดว้ยสารคลอ
โรธาโลนิล 75% ดบัลิวพี อตัรา 40 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หยดุพ่นสารก่อนเก็บเก่ียว 14 วนั หรือสารแมน
โคเซบ 80%ดบัลิวพี อตัรา 30-40 กรัม หรือสารมาเนบ 80%ดบัลิวพี อตัรา 20 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร หยุด
พน่สารก่อนเก็บเก่ียว 7 วนั พน่สารจ านวน 3 คร้ัง ห่างกนั 7 - 10 วนั  

6) หนอนชอนใบถั่วลิสง ตวัเต็มวยัเป็นผีเส้ือกลางคืนสีน ้ าตาล ยาวประมาณ 5 มิลลิลิตร 
ตวัหนอนชอนไชกดักินเน้ือเยือ่ของใบระหวา่งผิวใบ เหลือแต่ผวิใบดา้นบนและดา้นล่าง ต่อมาใบแห้ง
เป็นสีขาว หนอนจะพบัใบถัว่หรือชดัใยเอาใบถัว่มารวมกนัและเขา้ดกัแดใ้นใบ เม่ือพบการระบาดพ่น
ดว้ยสารไตรอะโซฟอส 40%อีซี อตัรา 40 มิลลิลิตร หรือสารอะซีเฟต 75% เอสพี อตัรา 20 กรัมต่อไร่ 
20 ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 14 วนั  

7) เพลีย้อ่อนถั่ว ตวัยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เคล่ือนไหวช้า หัวมีขนาดเล็กกว่าส่วนอก 
ทอ้งโตอว้นป้อม ตวัอ่อนและตวัเต็มวยัดูดกินน ้ าเล้ียงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกและเข็ม ท าให้ตน้
แคระแกร็น ใบอ่อนและยอดอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง พน่ดว้ยสารคาร์โบซลัแฟน 20%อีซี อตัรา 50 มิลลิ-
ลิตรต่อน ้า 20 ลิตร เฉพาะบริเวณท่ีพบการระบาด หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 14 วนั 

8) เพลีย้ไฟ เป็นแมลงขนาดเล็ก สีน ้ าตาลหรือน ้ าตาลด า เคล่ือนไหววอ่งไว บางชนิดดูด
กินน ้ าเล้ียงจากยอดอ่อน ใบและดอก ท าให้ใบหงิกงอ บิดเบ้ียว มีรอยขีดข่วน บางชนิดท าลายใบท าให้
ใบมีลกัษณะเหมือนไขสีน ้ าตาลคล้ายสนิมติดอยู่ท่ีเส้นกลางใบและหลงัใบ ท าให้ยอดไหมแ้ละตาย 
บางชนิดเป็นแมลงพาหะน าโรคยอดไหม ้เม่ือพบการระบาดพ่นดว้ยสารอะซีเฟต 75%เอสพี อตัรา 20 
กรัม หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อนเก็บเก่ียว 14 
วนั หรือสารเมทิโอคาร์บ 50% ดบัลิวพี อตัรา 30 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 10 วนั 
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9) เพลี้ยจักจ่ัน ตวัอ่อนและตวัเต็มวยัดูดกินน ้ าเล้ียงบริเวณใต้ใบ ท าให้ใบถั่วลิสงแสดง
อาการเหลืองท่ีส่วนปลายใบเป็นรูปตวัวี และถา้มีการระบาดรุนแรง ปลายใบจะไหมเ้ป็นสีน ้ าตาล เม่ือพบ
การระบาดพน่ดว้ยสารอะซีเฟต 75% เอสพี อตัรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 14 วนั 

10) เส้ียนดิน เป็นมดชนิดหน่ึง ขนาดเท่ามดแดง ท าลายฝักถัว่ลิสงโดยการเจาะเปลือกถัว่
เป็นรูแลว้กดักินเมล็ดในฝัก จากนั้นจะน าดินเขา้ไปไวใ้นฝักแทนเมล็ดท่ีถูกท าลาย สุ่มส ารวจเป็นระยะ
ในแหล่งท่ีพบการท าลายของเส้ียนดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะถั่วลิสงสร้างฝักและเมล็ด ใช้
มะพร้าวทั้งผลผา่ซีกแลว้คว  ่าฝังดินให้ลึกจนถึงดา้นบนกะลามะพร้าว หากพบเส้ียนดินตอ้งเผาท าลาย
ผลมะพร้าวนั้น แลว้ใชส้ารควินาลฟอส 5%จี อตัรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ โรยพร้อมปุ๋ยขา้งแถวตน้ถัว่ลิสง
หลงัดายหญา้คร้ังท่ี 2 หรือเม่ือตน้ถัว่ลิสงอยูใ่นระยะแทงเขม็ถึงติดฝัก 

11) หนูพุกใหญ่ หนูพุกเลก็ หนูนาใหญ่ และหนูนาเล็ก ขดุกินฝักถัว่ลิสงทั้งฝักตั้งแต่ระยะ
ฝักอ่อน เม่ือถึงระยะเก็บเก่ียวจะกดักินเฉพาะเมล็ดภายในและทิ้งซากเปลือกไว ้ตอ้งก าจดัวชัพืชบริเวณ
แปลงปลูกและพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เป็นท่ีอาศยัของหนู ใช้กรงตักหรือกับดัก เม่ือส ารวจพบ
ร่องรอย รูหนู ประชากรหนู หรือความเสียหายของถัว่ลิสงอย่างรุนแรง ใชก้รงดกัหรือกบัดกัร่วมกบั
การใชเ้หยื่อพิษซิงคฟ์อสไฟด์ 80% ชนิดผง  (ซิงคฟ์อสไฟด์ : ปลายขา้ว : ร าขา้ว เท่ากบั 1 : 77 : 2 โดย
น ้าหนกั) ซ่ึงเป็นสารออกฤทธ์ิเร็ว ลดประชากรหนูก่อนปลูก หรือเม่ือมีการระบาดรุนแรงโดยวางเหยื่อ
พิษเป็นจุดตามร่องรอยหนู หรือวางจุดละ 1 ชอ้นชา ห่างกนั 5-10 เมตร ใชแ้กลบรองพื้นและกลบอยา่ง
ละ 1 ก ามือ ไม่ควรใชเ้หยือ่พิษซิงคฟ์อสไฟด์บ่อยคร้ังเกินไป หลงัจากใชเ้หยือ่พิษซิงคฟ์อสไฟดแ์ลว้ยงั
พบประชากรหนูเหลืออยู ่ใชเ้หยื่อพิษโฟลคูมาเฟน 0.005% หรือโบรมาดิโอโลน 0.005%  หรือไดฟิทิ
อาโลน 0.0025% ซ่ึงเป็นเหยื่อพิษส าเร็จรูปสารออกฤทธ์ิชา้ชนิดข้ีผึ้งกอ้นละ 5 กรัม วางในภาชนะตาม
ร่องรอยหนู จุดละ 15-20 กอ้น ห่างกนั 10-12 เมตร เติมเหยื่อทุกสัปดาห์และหยุดเติมเม่ือการกินเหยื่อ
นอ้ยกวา่ 10% ของจ านวนเหยือ่ท่ีวางแต่ละคร้ัง  

2.3.7 วธีิการเกบ็เกีย่ว 

1) กรณีจ าหน่ายเป็นถัว่ลิสงฝักสด เก็บเก่ียวท่ีอายุ 80-100 วนัหลงัเมล็ดงอก เส้นลายบน
ฝักค่อนขา้งเรียบหรือเห็นชดัเจน เปลือกหุ้มเมล็ดเป็นสีแดง หรือสีชมพูมีลายขีดสีม่วง ตามลกัษณะ
ของพนัธ์ุ และกรณีจ าหน่ายเป็นถัว่ลิสงฝักแห้ง เก็บเก่ียวท่ีอายุ 90-110 วนัหลงัเมล็ดงอก เส้นลายฝัก
เรียบหรือเห็นชดัเจน เปลือกหุ้มเมล็ดสีชมพหูรือสีชมพูเขม้ ตามลกัษณะของพนัธ์ุ หรือเม่ือสีเปลือกฝัก
ดา้นในเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลด ามากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนท่ีสุ่มตรวจ ส ารวจ 10 จุดต่อไร่ โดยสุ่ม
ถอนตน้ถัว่ 1 ตน้ต่อจุด  
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2) เก็บเก่ียวดว้ยความระมดัระวงั ไม่ให้ฝักถัว่เกิดรอยแผล โดยใช้มือถอนหรือใช้จอบท่ี
สะอาดขดุตน้ 

3) รวบรวมฝักถั่วลิสงท่ีเก็บเก่ียวแล้ว ใส่ภาชนะบรรจุท่ีสะอาด แล้วขนย้ายไปยงั
โรงเรือน หรือในท่ีร่มท่ีมีอากาศถ่ายเท ทนัที 

2.3.8 การปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 

1) ปลิดฝักถัว่ดว้ยมือหรือใชเ้คร่ืองปลิดท่ีสะอาด ร่อนดินออก แลว้คดัแยกฝักเสีย ฝักเน่า 
ฝักท่ีเสียหายจากการเก็บเก่ียว หรือฝักท่ีมีต าหนิจากโรค แมลง และศตัรู ไวต่้างหากเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ตามค าแนะน าหรือแผนท่ีก าหนดไว ้ 

2) ตากถัว่ลิสงฝักดีบนลานตากท่ีแห้งและสะอาดโดยใชว้สัดุท่ีสะอาดปูรองท่ีสะอาดและ
แหง้ ป้องกนัมิใหฝั้กถัว่ลิสงสัมผสัพื้นดิน กองถัว่หนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร และพลิกกลบักองถัว่วนัละ 
2-3 คร้ัง ตอ้งมีวสัดุคลุมกองถัว่ขณะฝนตกหรือเคล่ือนยา้ยฝักถัว่ลิสงเขา้เก็บในโรงเรือนเม่ือมีฝนตก 
ป้องกนัมิให้ฝักถัว่เปียกฝน ตากฝักถัว่จนกระทัง่เมล็ดมีความช้ืนต ่ากวา่ร้อยละ 9 ทดสอบความช้ืนโดย
ทดลองเขยา่ฝักถัว่จะมีเสียงเมล็ดกระทบเปลือกฝัก (ฝักคลอน) และเปลือกหุ้มเมล็ดจะหลุดลอกไดง่้าย
เม่ือถูกบีบ 

3) หากใช้เคร่ืองอบไอร้อนแทนการตาก ต้องให้ไอร้อนอุณหภู มิประมาณ 40 องศา
เซลเซียส ผา่นกองถัว่นาน 2-3 วนั จนเมล็ดมีความช้ืนต ่ากวา่ร้อยละ 9 

4) บรรจุถัว่ลิสงฝักดีท่ีเป็นฝักสด หรือฝักแห้งในกระสอบป่านสะอาดและแห้ง รอการ
ขนส่งไปยงัแหล่งรวบรวมหรือผูรั้บซ้ือทนัที 

5) หากจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาถัว่ลิสงฝักแหง้ ตอ้งเก็บในท่ีท่ีแหง้อากาศถ่ายเทไดดี้ ป้องกนั
ฝนและแสงแดดได ้ถา้เป็นพื้นซีเมนตต์อ้งมีวสัดุปูรองก่อนวางกระสอบท่ีบรรจุฝักถัว่ลิสง เพื่อป้องกนั
ความช้ืนจากพื้นซีเมนต ์ 

2.3.9 เช้ือไรโซเบียม 

เช้ือไรโซเบียม เป็นบกัเตรีสกุลไรโซเบียม (Rhizobium) ท่ีอาศยัอยูใ่นดิน มีความสามารถพิเศษ
เขา้ไปสร้างปมท่ีรากพืชตระกูลถัว่ได้ โดยไรโซเบียมจะเขา้สู่รากตน้ถัว่เฉพาะเจาะจงกบัชนิดถัว่ท่ีมี
ความเหมาะสมเท่านั้น ไรโซเบียมจะสร้างปมและเจริญเติบโตอยูภ่ายในรากถัว่โดยจะสังเกตเห็นปม
ถัว่ไดเ้ม่ือตน้ถัว่อายุประมาณ 15 - 25 วนั ข้ึนอยู่กบัความอุดมสมบูรณ์ของดินและถัว่ท่ีปลูก ถ้าดินมี
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ไนโตรเจนสูง การเกิดปมจะชา้และปริมาณปมจะลดลง เม่ือไรโซเบียมเขา้ไปสร้างปมท่ีรากถัว่แลว้จะ
มีการตรึงไนโตรเจน ซ่ึงเป็นการตรึงไนโตรเจนแบบพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั(Symbiotic Nitrogen 
Fixing bacteria ) โดยตน้พืชตระกลูถัว่ใหพ้ลงังานและแหล่งคาร์บอนแก่เช้ือไรโซเบียมและไรโซเบียม
จะตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศท่ีมีอยู่มากประมาณ 78 % โดยน ้ าหนักมาสร้างสารประกอบ
ไนโตรเจนให้กับพืชทางชีวภาพ  (Biological Nitrogen Fixation : BNF) โดยต้นถั่วสามารถน า
สารประกอบไนโตรเจนไปใชใ้นการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งพอเพียง และปล่อยส่วนท่ีเหลือลงสู่ดินซ่ึงจะ
เป็นอาหารแก่พืชรุ่นต่อไป ดงันั้น ยิ่งมีปมท่ีรากถัว่มากก็จะมีไรโซเบียมช่วยตรึงไนโตรเจนให้แก่ตน้
ถัว่ไดม้ากข้ึน  

อยา่งไรก็ตามการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียมยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญัคือ ระดบัธาตุอาหาร
ไนโตรเจนในดิน ถ้าดินขาดไนโตรเจนมาก การตรึงไนโตรเจนจะมีมากท่ีสุด ถ้าดินมีไนโตรเจน
เพียงพอกับความต้องการของพืช การตรึงไนโตรเจนจะน้อยหรือไม่มีเลย และถ้ามีการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนลงไปในปริมาณมากไรโซเบียมในรากถัว่จะไม่ตรึงไนโตรเจน จากกิจกรรมดงักล่าวของไร
โซเบียม จะเห็นไดว้า่เราไม่จ  าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีไนโตรเจนในการปลูกพืชตระกูลถัว่ เพราะอาหารธาตุ
ไนโตรเจนท่ีไรโซเบียมสร้างไดมี้ปริมาณมากกวา่ความตอ้งการของตน้ถัว่ ควรเลือกเช้ือไรโซเบียมให้
ตรงกบัชนิดของถัว่ท่ีตอ้งการปลูก ไรโซเบียมแต่ละชนิดเหมาะสมกบัถัว่เฉพาะท่ีระบุไวบ้นถุงเช้ือ
เท่านั้ นต้องเป็นเช้ือท่ียงัไม่หมดอายุโดยดูวนัหมดอายุบนถุง ถ้าไม่มีระบุหรือไม่ชัดเจนไม่ควรใช ้
เน่ืองจากเช้ือไรโซเบียมชอบอากาศเยน็จึงควรเก็บไวใ้นท่ีเยน็ เช่น เก็บไวใ้นท่ีร่ม ขา้งตุ่มน ้า ใตถุ้นบา้น 
ท่ีอุณหภูมิระหวา่ง 20-30 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะสามารถเก็บไวไ้ดป้ระมาณ 6 เดือน ถา้เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 
(อุณหภูมิ ประมาณ4 องศาเซลเซียส) จะอยูไ่ดน้านถึง 1 ปี ส่ิงท่ีตอ้งระวงัคืออยา่วางถุงเช้ือไรโซเบียม
ตากแดดเพราะเช้ือจะถูกท าลายโดยความร้อน เม่ือเปิดถุงแลว้ควรใชเ้ช้ือให้หมด แต่ถา้ใชไ้ม่หมดตอ้ง
ใช้ยางรัดถุงให้แน่นและเก็บไวใ้นท่ีเย็น เพราะเช้ือจะแห้งตายได้ง่าย  การใช้ไรโซเบียมให้ได้
ประโยชน์สูงสุดนั้ นจะต้องท าให้ไรโซเบียมเข้าสู่รากเพื่อสร้างปมให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
วธีิการใชเ้ช้ือโดยจะตอ้งท าให้เช้ืออยูใ่กลเ้มล็ดมากท่ีสุด เม่ือตน้ถัว่เร่ิมงอกรากไรโซเบียมท่ีอยูก่บัเมล็ด
ก็จะสามารถเขา้สู่รากไดท้นัที วธีิการท่ีใชก้นัทัว่ไปมี 2 วธีิ คือ  

1) การคลุกเช้ือไรโซเบียมกบัเมล็ด วธีิการท่ีจะท าใหเ้ช้ือไรโซเบียมติดเมล็ดไดดี้จ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชส้ารช่วยเกาะยดึในการคลุกเมล็ดดว้ย และสารท่ีใชจ้ะตอ้งไม่เป็นพิษต่อไรโซเบียม สารท่ีหา
ไดง่้ายและนิยมใชก้นัทัว่ไปคือ น ้ ามนัพืช หรือ น ้ าเช่ือมจางๆ โดยมีขั้นตอนการคลุกเมล็ดง่ายๆ ดงัน้ี 
การใชเ้ช้ือไรโซเบียมท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตจากการใชปุ๋้ยเคมีไนโตรเจน
แล้วยงัเป็นวิธีการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วให้สูงข้ึนมีผูพ้บว่าบักเตรีปมถั่วท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูง ๆ สามารถท าให้ปริมาณโปรตีนในพืชสูงข้ึนกว่าธรรมดา โดยจะท าให้ปริมาณ
โปรตีนในตน้และเมล็ดเพิ่มข้ึน ซ่ึงนบัวา่เป็นประโยชน์มากส าหรับเมล็ดถัว่ท่ีจะใชบ้ริโภคเป็นอาหาร
หรือส าหรับล าตน้ท่ีจะใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสด นอกจากน้ีไรโซเบียมยงัมีบทบาทส าคญัในการเพิ่มธาตุอาหาร
และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินช่วยอนุรักษร์ะบบเกษตรใหย้ ัง่ยนื 

2) การใส่ลงไปในดิน เป็นวิธีการใส่เช้ือไรโซเบียมลงสู่ดินโดยตรง แต่ก็ยึดถือหลกัการ
เดียวกนัท่ีวา่ตอ้ง ให้ไรโซเบียมอยูใ่กลเ้มล็ดท่ีสุด โดยใส่เช้ือลงไปในหลุมก่อนแลว้หยอดเมล็ดตามลง
ไปหรือหยอดเมล็ดก่อนแล้ว จึงใส่เช้ือตามลงไปก็ได้ ขอ้จ ากัดของการใส่เช้ือลงสู่ดินคือมีการใช้
แรงงานเพิ่มมากข้ึน แต่ถา้เกษตรกรสามารถ ท าไดก้็จะดีมาก เพราะปกติขณะท าการเพาะปลูกอุณหภูมิ
มกัจะสูง บางคร้ังดินแห้ง และการคลุกเช้ือบางคร้ังใช ้วิธีการคลุกท่ีรุนแรงเป็นผลท าให้เมล็ดเสียหาย 
การใส่เช้ือลงสู่ดินโดยตรง จะโดยการผสมกบัน ้ าหรือวสัดุอ่ืนๆก็ตามเป็นวธีิการท่ีดีและช่วยแกปั้ญหา
ดงักล่าวได ้(บุปผา, มปป) 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
สุกญัญาและเรืองเดช (2537) ไดศึ้กษาการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงฤดูแลง้ ใน

เขตชลประทานของเกษตรกรอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ มี 2 ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกรเห็นวา่ดี
ท่ีสุด และบุคคลท่ีเกษตรกรให้ความเช่ือถือในการปรึกษาเม่ือมีปัญหาดา้นการผลิตถัว่ลิสง โดยพบว่า 
กลุ่มของเกษตรกรท่ีมีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีมากให้ความเห็นว่า เกษตรต าบลจะเป็น
แหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือเกษตรกรผูน้ าในหมู่บา้น ส าหรับปัญหาของเกษตรกรผู ้
ปลูกถัว่ลิสงเรียงจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คือ โรคแมลงท าลายมาก (71.8%) ราคาผลผลิตต ่า (45.9%) 
และขาดแรงงาน(30.4%) ส่วนความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี 
คือ ตอ้งการความรู้ดา้นการป้องกนัและการก าจดัศตัรูพืช (48.9%) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีการปลูกถัว่
ลิสง(45.2%) ตอ้งการตลาดรับซ้ือผลผลิตท่ีมีการประกนัราคาขั้นต ่า (40%) และเคร่ืองทุ่นแรงในการ
เก็บเก่ียวถัว่ลิสง (17%) ตามล าดบั 

วิฆเนศ (2541) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกไมผ้ลเขตหนาวของเกษตรกรในเขต
ส่งเสริมของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 64.7 ยอมรับการใช้เทคโนโลยีการปลูกไมผ้ลเขตหนาวในระดบัมาก และร้อยละ 
35.3 ยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีการปลูกไมผ้ลเขตหนาวในระดบันอ้ย จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ 
อายุ ความสามารถในการอ่าน และการไปเยี่ยมดูแปลงสาธิตของศูนย์พ ัฒนาโครงการหลวง มี
ความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีไมผ้ลเขตหนาวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนั้น 
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จากการศึกษาความคิดเห็นและความตอ้งการของเกษตรกร พบวา่ ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อ
เจา้หน้าท่ีต่อเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรอยู่ในระดบัดี ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อการช่วยเหลือของ
โครงการหลวงและของหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในระดบัพอใช้ ส่วนความตอ้งการของ
เกษตรกร คือ อาชีพภายในหมู่บา้น การมีรายได้เสริม ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนมธัยม 
ข่าวสารด้านการศึกษา การมีบตัรประชาชน ข่าวสารด้านการเมือง และงบประมาณส าหรับการจดั
กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ 

สุมามาลย ์(2541) ศึกษาการยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและน ้ าของเกษตรกรในหมู่บา้นพฒันา
ท่ีดิน หมู่บา้นเซ๊ียะ ต าบลจุน อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความรู้ความ
เขา้ใจดา้นการอนุรักษ์ดินและน ้ าอยู่ในระดบัสูง มีการยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและน ้ าอยู่ในระดบั
ปานกลาง จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดร้วมของครัวเรือน สภาพการ
ถือครองท่ีดิน ขนาดพื้นท่ีเพื่อการเกษตร จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การไดรั้บข่าวสาร การติดต่อกบั
เจา้หนา้ท่ีและความรู้ ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์ดินและน ้ าไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับวิธีการ
อนุรักษดิ์นและน ้า  

กาญจนา (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัในการอนุรักษดิ์นและน ้ าของเกษตรกรใน
พื้นท่ีศูนย ์พฒันาโครงการปางดะ ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่า หมู่บา้น รายไดจ้ากการเกษตร การเป็น
สมาชิกศูนย์ การพูดคุย/การได้รับความช่วยเหลือ/ฝึกอบรมเก่ียวกับการอนุ รักษ์ดินและน ้ า 
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การรับข่าวสารดา้นการเกษตรจากเจา้หน้าท่ีศูนยห์รือพฒันาท่ีดิน 
ความลาดเทของพื้นท่ี จ  านวนคร้ังท่ีปลูกในรอบปี และพื้นท่ีแหล่งน ้ าจากชลประทานหรือบ่อน ้ าท่ี
สร้าง มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัของเกษตรกรท่ีมีต่อระบบในการอนุรักษ์ดินและน ้ าในพื้นท่ี
เพาะปลูก 

ทินรัตน์ (2546) ไดศึ้กษาการยอมรับการท าการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร
ในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสบการณ์ศึกษาดูงานทาง
การเกษตรผสมผสาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ถา้เกษตรกรมีการศึกษาดูงานมากก็
อาจยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มมากข้ึน หรืออย่างน้อยถา้มีการศึกษาดูงาน 1 คร้ัง ก็อาจท า
ใหเ้กษตรกรยอมรับการเกษตรแบบผสมผสาน ณ ระดบัหน่ึง 

ทิพยก์มล (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการยอมรับ
การใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีของเกษตรกร อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากผลการศึกษา



 

20 

พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการได้แก่ ปัจจยัพื้นฐานส่วน
บุคคลไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและระดบัรายได ้ปัจจยัท่ีสองคือคุณภาพของเทคโนโลยีเอง ประการท่ี
สามคือปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ตน้ทุนค่าใช้จ่าย ก าไร ประการท่ีส่ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้นการตลาด 
ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

คมสินธ์ุ (2550) ไดท้  าการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถัว่เหลืองระบบเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกรในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่แตง จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการ
ปลูกถัว่เหลืองอินทรียข์องเกษตรกรมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการยอมรับเทคโนโลยี
การผลิตถัว่เหลืองระบบเกษตรอินทรีย ์คือ ดา้นการดูแลรักษา  

ปัทมาพร (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามต่อการรณรงค์
งดเผาตอซังขา้ว ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเผาตอซังกบักลุ่มเกษตรกรท่ีไม่เผาตอซัง จ  านวน 5 ปัจจยั ได้แก่การได้พบปะพูดคุยกบั
เกษตรกรท่ีไม่เผาตอซังขา้ว การไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการงดเผาตอซังขา้ว การรับรู้ผลเสียจากการเผา
ตอซัง อายุและพื้นท่ี ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติต่อการรณรงค์งดเผาตอซังขา้ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
การปลูกขา้ว การศึกษาดูงานหรือการฝึกอบรม เก่ียวกบัการงดเผาตอซังขา้ว ทศันคติต่อเจา้หน้าท่ีผู ้
รณรงคง์ดเผาตอซงัขา้วและการรับรู้ถึงประโยชน์จากการงดเผาตอซงัขา้ว 

วชัรินทร์ (2551) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าท่ีหมกัดว้ยสาร
เร่ง พด.2 ของเกษตรกร อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 69.1 
มีระดบัการยอมรับปานกลาง รองลงมามีระดบัการยอมรับมากร้อยละ 21.7 และร้อยละ 9.2 มีระดบั
การยอมรับน้อย ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ ไดแ้ก่ รายไดข้องเกษตรกร แหล่งวตัถุดิบท่ีน ามาใช้
ท าปุ๋ยอินทรียน์ ้ า การสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ี ความรู้เก่ียวกบัการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า มีความสัมพนัธ์กบั
การยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้าท่ีหมกัดว้ยสารเร่ง พด.2 

โสมภทัร์ (2552) ไดท้  าการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตระบบเกษตรอินทรียใ์นสวน
มะม่วงของเกษตรกร ในอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลมีการยอมรับโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการยอมรับในระดบัปานกลางดา้นการแปรรูปผลผลิต ดา้นการปลูก 
ดา้นการจ าหน่ายผลผลิต ดา้นการเก็บเก่ียวผลผลิต ดา้นการเตรียมดิน และพื้นท่ีปลูกพืช และดา้นการ
ป้องกนัโรคและแมลง ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงพบวา่ อาย ุความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์และทศันคติต่อการท าเกษตรอินทรีย ์
ของผูใ้ห้ข้อมูลมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรอินทรียอ์ย่างมี



 

21 

นยัส าคญัทางสถิติ ส่วนเพศ ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการเกษตรอินทรีย ์ขนาดพื้นท่ีถือ
ครอง แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการท าการเกษตรอินทรีย ์และรายไดจ้ากการท าเกษตรอินทรียน์ั้นพบวา่ไม่
มีความสัมพนัธ์ในระดบัการยอมรับเทคโนโลยแีบบเกษตรอินทรียอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

วิเชียร (2552) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวญ่ีปุ่นของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์พร้าว อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ
ปฏิบติัในการปลูกขา้วญ่ีปุ่น ได้แก่ อายุ ตน้ทุนการผลิตขา้วญ่ีปุ่นรวม(รวมตน้ทุนนาปีและนาปรัง) 
รายได้จากการผลิตขา้วญ่ีปุ่นรวม(รวมรายได้นาปีและนาปรัง) การติดต่อกบัเพื่อนเกษตรกรรายอ่ืน 
การติดต่อขอรับความรู้จากเจา้หน้าท่ีบริษทั ส่วนปัญหาอ่ืนๆไดแ้ก่ รถน าดาและรถเก่ียวขา้วนวดมีไม่
เพียงพอ ซ่ึงปัญหาดงักล่าว เกษตรกรตอ้งการให้บริษทัจดัหารถด านาและเก่ียวนวดขา้วมาให้บริการ
มากกวา่น้ี 

อาคม (2552) ศึกษาการยอมรับระบบเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวงทุ่งหลวง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีคะแนนการปฏิบติัของ
เกษตรกรต่อการท าการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโ์ครงการ
หลวง(มกท.)ในระดับมาก การทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การปลูกพืช ขนาดของพื้นทีผลิตพืช แรงงานในครอบครัว ตน้ทุนการผลิตพืช 
หน้ีสินและประสบการณ์การฝึกอบรมพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ กับการ
ยอมรับของเกษตรกรต่อวธีิการปฏิบติัในการท า การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียโ์ครงการหลวง(มกท.) ส่วนค่าใชจ่้ายประจ าครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ
ของเกษตรอินทรียโ์ครงการหลวง(มกท.) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 และเพศ รายไดจ้ากการขาย
ผลผลิต การติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนและการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร มีความสัมพนัธ์
กบัการยอมรับของเกษตรกรต่อวิธีการปฏิบติัในการท า การเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียต์าม
มาตรฐานของเกษตรอินทรียโ์ครงการหลวง(มกท.) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  

อดิเรก (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบการปลูกถัว่เหล่ือมขา้วโพด โดย
การไม่เผาและไม่ไถพรวน โดยชนเผ่าปะหล่อง บ้านปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบการปลูกถัว่เหล่ือมขา้วโพด
โดยวธีิการไม่เผาและไม่ไถ ไดแ้ก่ อาย ุการอบรมดา้นการปลูกถัว่เหล่ือมขา้วโพดโดยวธีิการไม่เผาและ
ไม่ไถ จ านวนแรงงานท าการเกษตรในครัวเรือน พื้นท่ีถือครองทั้งหมด รายไดจ้ากผลผลิตขา้วโพดท่ี
ไดรั้บ และการไดรั้บความรู้ข่าวสารทางการเกษตร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  
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ภูวไนย (2554) ไดศึ้กษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา้ของเกษตรกรผูป้ลูกชา
เม่ียงในโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความคิดเห็นและการน าไปปฏิบัติในระดับมาก เกษตรกรมีการ
เตรียมการก่อนปลูก การปลูกและการดูแลรักษา ตามวิธีการแนะน า จากทดสอบสมมติฐาน พบว่ามี
เพียงการอบรมเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าและทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรผูป้ลูกชาเม่ียงในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงปางมะโออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 

มณีวรรณ (2546)  ไดศึ้กษาความรู้และการปฏิบติัในการผลิตมะคาเดเมียของเกษตรกรชาวเขา 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.0) มีความรู้ในระดับดี 
เช่นเดียวกบัการปฏิบติัส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในระดบัดี (ร้อยละ 52.7)  และจากการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ประสบการณ์
ฝึกอบรมกบัเจา้หนา้ท่ีส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ไดแ้ก่  รายได ้ และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่  
ชนเผา่และประสบการณ์การฝึกอบรม 

จุฑามาศ (2552)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรใน
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลท าให้เกษตรกรยอมรับในการผลิตผกั
ปลอดสารพิษอยา่งมีนยัส าคญั คือ การเพิ่มข้ึนของอายุของเกษตรกร  จ  านวนคร้ังของการไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารทางด้านการผลิตผกัปลอดสารพิษ และความถ่ีในการเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ของ
นกัวชิาการเกษตรหรือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม  ตลอดจนการลดลงของตน้ทุนการผลิตต่อไร่ 

เอกรัตน์  (2545)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษของ
เกษตรกรในจงัหวดัสงขลา  พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ คือ  
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ แหล่งสินเช่ือทางการเกษตร และการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี
การเกษตร สอดคลอ้งกบั ศราวุธ (2548) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตผกัตามระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมของเกษตรกรศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การผลิตผกัตามระบบการการเกษตรดีท่ีเหมาะสม คือ แหล่งรับซ้ือผลผลิต และการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัวธีิการปฏิบติัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เฉลิมรัฐ (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัในการเล้ียงโคเน้ือในต าบลสันทราย อ าเภอ
พร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
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ค าแนะน าของเจา้หน้าท่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนแรงงานในครัวเรือน, การติดต่อ
กับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์, การถือครองท่ี ดินและการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรการมี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วน
การทดสอบสมมุติฐานโดยใชไ้ควแสควร์ พบวา่  สถานภาพต าแหน่งผูน้ าทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภานุพนัธ์ุ (2547) ไดศึ้กษาความรู้และการปฏิบติัในการใชย้าปฏิชีวนะของเกษตรกรในการผลิต
ไก่เน้ือในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในการผลิตไก่เน้ือ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และการปฏิบติัในการใชย้าปฏิชีวนะของเกษตรกรในการผลิตไก่เน้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
การทดสอบสมมุติฐานดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน  พบวา่ ระดบัการศึกษาและประเภทผู้
เล้ียงไก่เน้ือมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และการปฏิบติัในการใชย้าปฏิชีวนะของเกษตรกรในการผลิตไก่
เน้ือ หมายความวา่ เกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษาสูง และเล้ียงไก่ประเภทประกนัราคาจะมีความรู้และ
การปฏิบติัในการใชย้าปฏิชีวนะของเกษตรกรในการผลิตไก่เน้ือท่ีถูกตอ้งมากกวา่เกษตรกรท่ีมีระดบั
การศึกษาต ่า 

วิธิวตั (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจและความรู้ของผูผ้่านการฝึกอบรมจากศูนยเ์ครือข่ายป
ราชน์ชาวบา้น จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเขา้ใจ และการน าไปปฏิบติั พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัการน า
ความรู้ไปปฏิบติัของเกษตรกร ได้แก่ 1)การศึกษา 2)อายุ 3)จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4)จ านวน
แรงงานในภาคการเกษตร 5)รายไดภ้าคการเกษตร 6)รายไดน้อกภาคการเกษตร 7)รายจ่ายในครัวเรือน 
8)เหตุผลท่ีเขา้ร่วมโครงการปราชญช์าวบา้น 9)สถานท่ีตั้งศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้น  

ธนพร (2555)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรใน
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การถือครองท่ีดิน พื้นท่ีในการปลูกมนัฝร่ัง แรงงานท่ีใช้ใน
การผลิตมันฝร่ัง  และการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและเอกชน มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั นทัธ์หทยั และคณะ 
(2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกผกัปลอด สารพิษของเกษตรกรในอ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบุรี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา จ านวนแรงงานในครัวเรือน การเข้าอบรมปลูกผกั
ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงจ านวนคร้ังในการติดต่อและขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร 
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วิวฒัน์ และ ศิริวรรณ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการเกษตรท่ีดีเหมาะสมของ
เกษตรกรผูป้ลูกผกั ในอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบว่า  เกษตรกรมีการปฏิบติัตามระบบการ
จดัการคุณภาพของการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับพืชอาหารในระดบัดีมาก ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรผูป้ลูกผกัในอาเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี ได้แก่ 
ทศันคติ และความรู้ ของเกษตรกรผูป้ลูกผกั แตกต่างอยา่งมีนยัสาคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
0.01ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพของการเกษตรดีท่ีเหมาะสมสา
หรับพืชอาหาร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจด้านการตลาดและราคาผลผลิตผกัท่ีผลิตตาม
มาตรฐานการเกษตรดีท่ีเหมาะสม จึงตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
นอกจากน้ียงัพบว่า เกษตรกรตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมาช่วยดูแลและให้คาแนะนา
อยา่งใกลชิ้ด เก่ียวกบัแผนปฏิบติังานตามการจดัการคุณภาพการเกษตรดีท่ีเหมาะสม แบบบนัทึก และ
การจดบนัทึก เพื่อใหเ้กษตรกรเขา้ใจง่ายและสามารถนาไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 


