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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในบทน้ีแสดงถึงสาระส าคญัของแนวคิด ทฤษฏีเร่ืองการยอมรับ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ยอมรับวธีิการปลูกขา้วแบบโยนกลา้ของเกษตรในอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

 ในส่วนของทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย แนวคิดดา้นการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร แนวคิดด้านการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร และวิธีการหา
ความสัมพนัธ์ดา้นการยอมรับกบัปัจจยัต่างๆซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.1.1  แนวคิดดา้นการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยขีองเกษตรกร 

 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้ นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เดิมทีเป็น
การเกษตรเพื่อยงัชีพภายในครอบครัว แต่ในปัจจุบนันั้นเกษตรกรรมนบัเป็นอาชีพหลกัของครอบครัว
บางครอบครัวเพื่อท ารายได ้บพิตร และคณะ (2549) ไดก้ล่าววา่ในปัจจุบนัการท าการเกษตรนอกจาก
จะเป็นกิจกรรมเพื่อผลิตอาหารเพื่อเล้ียงชีพแล้วยงัท าเป็นอาชีพหลักท่ีท ารายได้ให้แก่ครอบครัว 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานการผลิตดา้นการเกษตรท่ียิง่ใหญ่ในภูมิภาคน้ีมานาน เน่ืองจากใน
สภาพท่ีเราใชแ้รงงานคนหรือสัตวใ์นการท าการเกษตรสมยัก่อนเป็นส่วนใหญ่ และขาดความสนใจใน
การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ การใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีไม่เหมาะสม การให้น ้า สารเคมี จนก่อให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งในการ  เลือกใชเ้ทคโนโลยีเหล่าน้ีจึงมีผลเสียตามมามากมาย ไม่วา่จะเป็นการ
เพิ่มตน้ทุนในการผลิตโดยไม่จ  าเป็นรวมทั้งก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาดว้ย 

แต่อย่างไรก็ตามวิวฒันาการทางการเกษตรนั้นเกิดข้ึนและด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองโดยการ
สร้างเคร่ืองมือหรือเคร่ืองทุนแรงต่างๆ เพื่อท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน อย่างไรก็ตาม
หลงัจากสงครามโลกเป็นตน้มา รูปแบบการผลิตของเกษตรกรก็เปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยผลิตเพื่อใช้
บริโภคภายในครัวเรือนก็เปล่ียนเป็นรูปแบบการผลิตเพื่อใชจ้  าหน่าย ท ารายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวของตน 
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ดงันั้นการผลิตในรูปแบบดงัเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าวได ้จึงมีการพฒันา
เทคโนโลยขีองเกษตรกรกนัอยา่งกวา้งขวางเร่ือยมา (เสมอขวญั, 2550) 

 นวตักรรมการเกษตรเป็นแนวคิด การปฏิบติัหรือส่ิงใหม่ๆ อนัรวมถึงเทคโนโลยีการเกษตร
ต่างๆ มีวิวฒันาการมาตั้ งแต่มนุษย์เราเร่ิมรู้จักท าการเกษตร ผ่านยุคต่างๆ มาถึงปัจจุบันซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีชีวภาพ ท่ี เน้นการแปรรูป การขนส่งและการตลาดควบคู่กันไป กระบวนการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีสมบูรณ์ จะต้องมีการพฒันาหรือการวิจยัเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเหมาะสม (สิน, 
2544) 

 สิน (2545) กล่าวว่าอาชีพเกษตรกรเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลป์ เกษตรกรจึงตอ้งมีความรู้
พื้นฐานทาง วทิยาศาสตร์เกษตร ดว้ย จึงจะสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม่ เช่น การปลูกพืช
ในสารละลาย (hydroponic) การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ การให้น ้ า การใช้ปุ๋ย สารเคมีป้องกันก าจดัโรค 
แมลง สัตวศ์ตัรูพืชไดถู้กตอ้งเหมาะสมจึงจะมีความปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค และไม่เป็น
อนัตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ชีวมณฑลและส่ิงแวดล้อม สามารถลดตน้ทุนการผลิตและท าให้
ผลิตผลมีคุณภาพ 

 เกษตรกรในอดีตและปัจจุบนัยงัมีระดบัการศึกษาท่ีต ่า ส่วนมากยงัท าการเกษตรแบบดั้งเดิม 
ใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบผดิๆ เน่ืองจากขาดความรู้ ทกัษะและความสามารถเพิ่มข้ึนเหมือน
เกษตรกรของประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีศกัยภาพท าการเกษตรแบบ เกษตรกรมืออาชีพ อย่างแท่จริง 
ฉะนั้น แมว้่าในอนาคตเกษตรกรไทยจะลดลงเร่ือยๆ และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาสูงข้ึนมา
แทนแต่ความจ าเป็นในการพฒันาเกษตรกรให้มีความรู้และทกัษะสอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าของ
เทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งต่อเน่ืองจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  

 ความกา้วหนา้และศกัยภาพของการผลิตการเกษตร ข้ึนอยูก่บัเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นปัจจยัควบคุม
คุณภาพ เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขนั และช่วยอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การวิจยัและ
การประดิษฐ์คิดคน้ดา้นเทคโนโลยีการเกษตร ควรให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน นิสัยของเกษตรกร
ไทย และไม่ท าลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

 2.1.2  แนวคิดดา้นการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

 ปัญญา (2529) กล่าวว่า ในการยอมรับวิทยาการแผนใหม่หรือส่ิงแปลกใหม่ของบุคคลนั้น 
โดยทัว่ไปแลว้ตอ้งใช้เวลาเป็นอยา่งมาก และบุคคลจะตอ้งไดรั้บทราบและพบเห็นในส่ิงนั้นมาก่อน 
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บุคคลจะยอมรับไดใ้นบางอยา่งอาจจะตอ้งใชเ้วลาหลายปี ก่อนท่ีเขาเหล่านั้นจะไดมี้การทดลองหรือ
ลองวิทยาการใหม่นั้ นเป็นคร้ังแรกและท าการพิจารณาผลท่ีได้จากการทดลองแล้วจึงจะยอมรับ
วิทยาการใหม่ บุญสม (2539) ไดใ้ห้ค  านิยามของการยอมรับว่าเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
เกษตรกรหลงัจากไดรั้บความรู้ แนวความคิด ความช านาญประสบการณ์ใหม่ๆ และไดย้ึดถือปฏิบติั
ตาม นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวอีกวา่ในการส่งเสริมการเกษตรนั้นมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาดา้นการเกษตรให้มี
ความเจริญก้าวหน้าหรือพฒันาได้แค่ไหน เพียงไรนั้น  ข้ึนอยู่กับส่วนประกอบคือ เกษตรกรรับรู้ 
ยอมรับ ศรัทธาในความรู้ และน าเอาความรู้ท่ีเผยแพร่จากเจา้หนา้ท่ีไปปฏิบติัไดผ้ลเพียงใด 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยี ดิเรก (2527) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรไวด้งัต่อไปน้ี 

 1) ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขหรือสภาวการณ์ทัว่ไป ไดแ้ก่  

1.1) สภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรท่ีมีปัจจยัการผลิตมากกวา่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับ
การเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่และเร็วกวา่เกษตรกรท่ีมีปัจจยัการผลิตนอ้ยกวา่  
  1.2) สภาพทางสังคมและวฒันธรรม มวลชนท่ีอยูใ่นสังคมหรือสังคมท่ีรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ มีค่านิยมและความเช่ือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน าการเปล่ียนแปลง
มากกวา่ มีผลท าใหเ้ปล่ียนแปลงชา้ลง และยอมรับปริมาณท่ีนอ้ยกวา่  
  1.3) สภาพทางภูมิศาสตร์ พื้นท่ีท่ีมีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวโยงกบัปัจจยัการผลิต
มากกวา่ จะมีผลท าใหเ้กิดแนวโนม้ในการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วกวา่ ในปริมาณท่ีมากกวา่  
  1.4) สมรรถภาพในการด าเนินงานของสถานบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนั สินเช่ือเพื่อ
การเกษตร สถาบนัวิจยัและส่งเสริมการเกษตร สถาบนัจดัการเก่ียวกบัตลาด สถาบนัเหล่าน้ี ถา้มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการท่ีจะใหป้ระโยชน์แก่บุคคลเป้าหมายก็จะเป็นการท าให้การยอมรับการ
น าการเปล่ียนแปลงเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายข้ึน 

 2) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่ 

  2.1) บุคคลเป้าหมาย หรือผูรั้บรู้การเปล่ียนแปลงพื้นฐานของเกษตรกรเป็นส่วนท่ี
ส าคญัในการยอมรับการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ พื้นฐานทางสังคม พื้นฐานทางเศรษฐกิจ พื้นฐานในการ
ติดต่อส่ือสารของเกษตรกร และ พื้นฐานเร่ืองอ่ืนๆ เช่น แรงจูงใจ 
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  2.2) ปัจจยัท่ีเน่ืองมาจากวฒันธรรม หรือเทคโนโลยท่ีีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนและก าไร ความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชน ความสามารถปฏิบติัไดแ้ละเขา้ใจง่าย 
สามารถเห็นไดว้า่ปฏิบติัไดผ้ลมาแลว้ สามารถแบ่งแยกเป็นขั้นตอนหรือเป็นเร่ืองๆ ได ้ใชเ้วลานอ้ย
หรือประหยดัเวลา และ เป็นการตดัสินใจของกลุ่ม  
  2.3) ผูน้  าการเปล่ียนแปลง เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร หรือครู-อาจารย ์จะตอ้งมี
อุดมการณ์ในการท างาน สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ และเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร มีความสามารถใน
การถ่ายทอดและรับข่าวสาร และท่ีส าคญัจะตอ้งมีความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยท่ีีจะน าไปเปล่ียนแปลง มี
ความรู้ในเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยนีั้นๆ และมีเจตคติท่ีดีต่อบุคคลเป้าหมาย 

 โดยทัว่ไปเกษตรกรส่วนใหญ่จะยอมรับเทคโนโลยเีกษตรตั้งแต่วนัรับรู้จนถึงวนัตดัสินใจรับ
ไปปฏิบติั ตามกระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยเีร็วหรือชา้แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของ
เกษตรกรและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆสรุปไดว้า่ กระบวนการยอมรับเทคโนโลยเีป็นกระบวนการทาง
จิตใจของบุคคล ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การรับรู้ข่าวสารของเทคโนโลยพีิจารณาอยา่งรอบคอบ แลว้จึงตดัสินใจ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยนีั้นไปปฏิบติั การยอมรับเทคโนโลยจึีงเป็นกระบวนการตดัสินใจ
โดยอิสระของเกษตรกรไม่มีใครจะบงัคบัใหเ้กษตรกรยอมรับเทคโนโลยไีดอ้ยา่งย ัง่ยนื (สิน, 2544) 

 2.1.3 วธีิการหาความสัมพนัธ์ดา้นการยอมรับกบัปัจจยัต่างๆ 
 การวเิคราะห์และการตีความโดยการหาความสัมพนัธ์ เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ในแง่ใด
แง่หน่ึงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ เช่น ถา้ปรากฏวา่ตวัแปรมีความแตกต่างกนัมาก ก็
ถือวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัมาก ในท่ีน้ีอาจจะใชส้ถิติพวก chi-square หรือสหสัมพนัธ์มา
ใชใ้นการทดสอบก็ได ้(ณรงค,์ 2551) 

 การทดสอบไคสแควร์ (chi-square) เป็นวิธีการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของ
ความถ่ีหรือในรูปของสัดส่วน ตวัอยา่งเช่น การศึกษาเจตคติความคิดเห็น ความสนใจ หรือการยอมรับ 
เป็นวิธีการทางสถิติท่ีนิยมใช้มากในการเปรียบเทียบหรือทดสอบขอ้มูลท่ีเป็นความถ่ีหรือขอ้มูลท่ีอยู่
ในรูปของสัดส่วนโดยเฉพาะการใชว้เิคราะห์ขอ้มูลจากการแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
ใชท้ดสอบตวัแปรตามท่ีมีระดบัการวดัเป็นมาตรนามบญัญติั (norminal scale) คือการยอมรับการปลูก
ขา้วด้วยวิธีโยนกลา้ ของเกษตรกร กบัตวัแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ขนาดครอบครัว
ประสบการณ์ความเส่ียงดา้นการขาดทุน ประสบการณ์ดา้นการเพาะปลูก ความรู้ในเร่ืองการปลูกขา้ว
ด้วยวิธีโยนกล้า ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก ประเภทดินท่ีใช้ในการเพาะปลูก ลกัษณะการถือครองท่ีดิน 
วิธีการเพาะปลูก ผลผลิตผลตอบแทน แหล่งเงินทุน แรงงาน จุดประสงค์การเพาะปลูกของเกษตรกร 
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การรับรู้ข่าวสาร การพบปะเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ความเขา้ใจ (perception) ต่อการปลูกขา้วดว้ย
วธีิการโยนกลา้ เพื่อทดสอบวา่ตวัแปรทั้งสอง คือตวัแปรอิสระและตวัแปรตามสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 เน้ือหาในส่วนน้ีประกอบดว้ยงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 บุลศกัด์ิ (2528) ไดศึ้กษาถึงการยอมรับการท านาหวา่นน ้าตมแผนใหม่ของเกษตรกรผูน้ าจงัหวดั
สิงห์บุรี โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (chi-square) วิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นลกัษณะ
ส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจกบัการยอมรับ พบวา่อายุของเกษตรผูน้ า ระดบัการศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม จ านวนการถือครองท่ีดิน  การติดต่อกบัชุมชนภายนอก การไดรั้บข่าวสาร และลกัษณะการ
ถือครองท่ีดินของเกษตรผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัอตัราการยอมรับการท านาหว่านน ้ าตมแผนใหม่ ซ่ึง
วิธีการทดสอบและปัจจยัท่ีใช้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับของเกษตรนั้นสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สุมนา (2547) ท่ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศ
เพื่อการคา้ของเกษตรกรในพื้นท่ีรับผดิชอบศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ารทดสอบ ไคสแควร์ (chi-square) พบวา่ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติคือ การ
รับรู้ในเทคโนโลยกีารผลิตเบญจมาศเพื่อการคา้ ส่วนระดบัการศึกษา รายได ้พื้นท่ีท าการเกษตร สภาพ
ถือครองท่ีท าการเกษตร แรงงานในครอบครัว ระยะทางจากพื้นท่ีอยูอ่าศยัถึงพื้นท่ีผลิตเบญจมาศ การ
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเกษตร และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการผลิตเบญจมาศเพื่อการค้า พบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศเพื่อการคา้ และ 
สุวนิตย ์(2548) ท่ีท าการศึกษาการยอมรับการใช้เกษตรธรรมชาติของเกษตร อ าเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรีโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (chi-square) เพื่อท าการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของลกัษณะ
ส่วนบุคคลและลกัษณะทางเศรษฐกิจกบัการยอมรับ พบวา่ ระดบัการศึกษา ขนาดพื้นท่ีท าการเกษตร 
ประเภทเกษตรกรรม และความรู้เก่ียวกบัการใชเ้กษตรธรรมชาติ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการยอมรับ
การใช้เกษตรธรรมชาติของเกษตรกร รวมถึงงานวิจยัของจ ารัส (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิต
กลว้ยไมป้ลอดภยัจากโรคแมลงเพื่อการส่งออก ในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ 
(chi-square) พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไมป้ลอดภยัจาก
โรคแมลงตามระบบ GAP ของเกษตรกร มีหน่ึงปัจจยัคือ ความยุ่งยากของเทคโนโลยี และโฉมศิริ 
(2553) ดว้ยเช่นกนัท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตขา้วของ
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เกษตรกรในพื้นท่ีต าบอลส าราญราษฏร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้สถิติ ไคสแควร์ 
(chi-square) ในการทดสอบหาความสัมพนัธ์ และพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์ในการ
เพาะปลูก ปัจจยัด้านสังคม ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการเพาะปลูกข้าว ปัจจยัด้านการเกษตร 
ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีคือความยุ่งยากในการใช้เทคโนโลยีผลิตขา้ว ความรู้ดา้น
เทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวของ
เกษตรกร 

  พิเชษฐ (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินการยอมรับของเกษตรกรในการไถกลบโดยรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ในระบบการผลิตในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูนโดยใช้แบบจ าลองโลจิต (logit) พบว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรไดแ้ก่ อายุของเกษตรกรและระบบพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบขา้วนาปีตามดว้ยถัว่เหลืองในฤดูแลง้เกษตรกรส่วนมากมกัไม่ยอมรับวิธีการไถกลบและยงัคง
นิยมการปลูกแบบเผาตอซงัโดยไม่มีการเตรียมแปลงเพาะปลูก แต่ในระบบขา้วตามดว้ยขา้วโพดหวาน
ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความเขม้ขน้ในการผลิตสูงกว่านั้น พบว่าปัจจยัทางดา้นการศึกษา ประสบการณ์ใน
การเพาะปลูก และขีดความสามารถในการลงทุนการจดัการกบัซากพืช ท าให้เกษตรกรกลุ่มน้ีนิยมใช้
วิธีการไถกลบซากพืช และมีการเตรียมแปลงส าหรับปลูกขา้วโพดหวานท่ีเป็นพืชตาม ทั้งน้ีเพื่อให้
ไดผ้ลผลิตสูงสุดประกอบกบัเกษตรกรกลุ่มน้ีเป็นเกษตรกรหวักา้วหนา้จึงปรับเปล่ียนมาใชว้ธีิการผลิต
ท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ส่วน วชัรินทร์ (2551) ไดท้  าการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการ
เล้ียงแพะของเกษตรกรในจงัหวดันนทบุรี โดยใช้วิธีการพิจารณาแบบอิงเกณฑ์ (criterion reference) 
ศึกษาปัจจยัด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจยัการรับข้อมูลข่าวสาร ปัจจยัความรู้และการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกรกบัการยอมรับ พบว่าความรู้ดา้นการให้อาหาร ระดบัการศึกษา อายุ ความรู้
ดา้นการสุขาภิบาลของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยกีารเล้ียงแพะ  

 Conely and Udry (2002) ได้ท าการศึกษาการยอมรับวิธีการใช้ ปุ๋ ยของเกษตรกรต่อการ
เพาะปลูกสับปะรดในประเทศกานาโดยใช้ logit model พบวา่เกษตรกรจะสังเกตและศึกษาวิธีการใช้
ปุ๋ยจากผูท่ี้มีประสบการณ์หากวิธีการใดให้ผลผลิตท่ีสูงข้ึนเกษตรกรจะยอมรับวิธีนั้นๆ และหนัไปใช้
วิธีการใส่ปุ๋ยตามผู ้ท่ี มีประสบการณ์แทน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mariano et al. (2012) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีมยัใหม่และการบริหารจดัการท่ีดีในการปลูก
ขา้วของเกษตรกรในประเทศฟิลิปปินส์ โดยใช้ logit model ในการวิเคราะห์พบว่า ระดบัการศึกษา 
การเป็นเจา้ของเคร่ืองจกัร การกูเ้งิน ระบบน ้าประปา เป็นปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดินและธาตุ
อาหารในดินเป็นปัจจยัท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติต่อการยอมรับของเกษตรกร ส่วน Nega (2003) นั้นได้
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ท าการวิจยัและกล่าวถึงผลของการศึกษาเร่ืองระดบัของการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขา้วฟ่างพนัธ์ุ 
striga ในจงัหวดัติเกร ประเทศเอธิโอเปียโดยใช้วิธี tobit model วา่ การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรนั้น
เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับขา้วฟ่างพนัธ์ุ striga และขนาดครอบครัว แรงงาน ประเภทของดิน 
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชปุ๋้ยอนินทรียใ์นการปลูกขา้วฟ่าง  

 Amadou (2009) ได้ท าการศึกษาระดบัการยอมรับเทคนิคการอนุรักษ์ดินและน ้ าในภาคเหนือ
ของประเทศประเทศบูร์กินาฟาโซโดยใช้ probit model พบว่า การถือครองท่ีดินและขนาดพื้นท่ีการ
เพาะปลูก การฝึกอบรบและเรียนรู้ และการรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
ยอมรับเทคนิคการอนุรักษ์ดินและน ้ าของเกษตรกรเฉพาะในพื้นท่ีแถบท่ีเป็นหินของประเทศ 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ Rafael (2011) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ทางดา้นการเกษตรในประเทศโมซมับิกโดยใช ้probit model พบวา่ การกูเ้งินของเกษตรกรจากสมาคม
ทางการเกษตร การให้เครดิตจากสมาคมและระดับการศึกษาของเกษตรกร มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยทีางดา้นการเกษตร ของเกษตรกร  

 จากการตรวจเอกสารและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ด้าน
การเกษตร สามารถสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี  

เทคโนโลยีการเพาะปลูกในสมัยก่อนเป็นรูปแบบของการใช้แรงงาน คนและสัตว์ อาศยั
ธรรมชาติเป็นหลกั ส่งผลให้ไดผ้ลผลิตไม่มากและคุณภาพต ่า (เสมอขวญั, 2550) การขาดความรู้ทาง
วชิาการและการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรเก่ียวกบัการปลูกขา้ว ก็เป็นปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กษตรกรมี
ทศันคติท่ีเปล่ียนไป เพราะเกษตรกรมองว่าสภาวะการผลิตมีความเส่ียงต่อการขาดทุนค่อนขา้งสูง 
เกษตรกรบางรายจึงหนัไปประกอบอาชีพทางดา้นอ่ืน เพราะคิดวา่เป็นทางเลือกท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่
การปลูกขา้ว 

 สาเหตุท่ีท าให้เกษตรกรมีทศันคติต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตหรือไม่ยอมรับนั้น มาจาก
พฤติกรรมของเกษตรกร หลงัจากได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ เทคนิคแนวคิด และประสบการณ์
ใหม่ๆ จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็ดี แต่การพฒันาดา้นการเกษตรให้มี
ความเจริญกา้วหน้าไดม้ากน้อยเพียงไรนั้นก็ข้ึนอยู่กบัว่า ผูป้ระกอบการมีการยอมรับและศรัทธาใน
ความรู้นั้นและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมานั้นไปประยุกต์ใช้และพฒันาการผลิตของตนได้มาก
เพียงใด ซ่ึงการยอมรับสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองลกัษณะคือ ยอมรับและน าไปปฏิบติัตามโดยตลอด 
หรือยอมรับและน าไปปฏิบติัตามไดใ้นระยะเวลาหน่ึงและหยดุการกระท า (บุญสม, 2539) 
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 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้เราทราบว่า การได้รับขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกร ปัจจยัด้าน
เทคโนโลยีคือความยุ่งยากในการใช้เทคโนโลยีผลิตขา้ว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ของเกษตรกร จากปัญหา และงานวิจัยดังกล่าวผู ้วิจ ัย จึงต้องการศึกษาว่ามี ปัจจัยใดบ้างท่ี มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จังหวดั
ก าแพงเพชร โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (chi-square)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


