
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษาวจิัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกพันธุขาวเพื่อใชในการปลูกของเกษตรกร

ในจังหวดัแพร” ผูวิจัยไดทาํการรวบรวมเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัที่
เกี่ยวของ ดังนี ้

1. หลักการเกีย่วกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
2. แนวคดิเกีย่วกับตนทนุการผลิต 
3.แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกบัการยอมรับนวตักรรม 
4.สภาพทั่วไปและสถานการณการปลูกขาวในจังหวดัแพร 
5. แนวคดิ และทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
6.ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. หลักการเกีย่วกบัการผลิตเมล็ดพนัธุขาว 
1.1 ความรูเร่ืองเมลด็พนัธุพันธุขาว 

เมล็ดพันธุขาวในทางพฤกษศาสตรเปนผลชนิดหนึ่งเรียกวา คาริโอออพซิส (caryopsis) 
มีสวนประกอบ  2  สวน  ไดแก 

1.สวนประกอบภายนอก 
สวนที่หอหุมนอกสุดของเมล็ดเรียกวาแกลบ  (hull)  หรือเปลือกดอกอันใหญ  

(lemma)ซ่ึงเปนเปลือกที่มีรองสกแหรก  5  รองหุมเมล็ดดานทอง  ทั้งสองเปลือกหุมซอนกันอยูอยาง
หลวม ๆ แกลบประกอบดวยเซลลูโสและเนื้อเยื่อไฟบรัส  และปกคลุมดวยขนแหมลแข็งเปราะ  
เรียกวา  ไตรโคม  (trichomes)  นอกจากนี้  มีขั้วเมล็ด  (rachilla)  และกลีบรองเมล็ด  (sterile lemma)  
เปนเปลือกเล็ก ๆ หุมขั้วเมล็ดและเปลือกดอกอันใหญกับเปลือกดอกอันเล็กไวตรงโคนเมล็ด 

2.สวนประกอบภายใน สวนภายในเมื่อแกะออก  เรียกวา  ขาวกลอง  ประกอบดวย 
 (1.)เยื้อหุมผล  (pericarp)  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  3  ช้ันดวยกัน  คือ  ช้ันนอกสุด  เอพิ

คารพ  (epeicarp)ช้ันกลางมีโซคารพ  (mesocrap)  และชั้นในเอ็นโดคารพ  (endocarp)  เยื่อหุมผลนีจ้ะมี
ลักษณะเปนไฟบรัส(fibrous)  และออนนุม  นับเปนสวนแข็งที่ชวยปกปองการซึมออกของออกซิเจน  
คารบอนไดออกไซด  หรือไอน้ําซึ่งขณะที่เยื้อหุมผลนี้คงลักษณะดีอยูที่จะชวยปองกันการเขาทําลาย
ของเชื้อราและการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือขบวนการเสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาของเอ็นไซม  ผนัง
เซลลประกอบดวย  โปรตีน  เซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส  ความหนาของเนื้อเยื่อผันแปรได 
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(2.)เยื้อหุมเมลด็  (seed coat)  เปนเนื้อเยือ่  2  ช้ันเรียงกนัเปนแถว  ช้ันนอก
ประกอบดวยไขมันและโปรตีนและมีสวนแปงเล็กนอย 

(3.)เยื้ออาลูโรน  (aleurone)  หรือช้ันรํา  เยือ่นี้มีโปรตนีสูง  มีไขมนั  แตมแีปง
เล็กนอย  ช้ันนีจ้ํานวนชัน้จะขึน้อยูกับผลกระทบจากสิง่แวดลอมและภูมิอากาศระหวางการสุกแก 

(4.)แปง  (starchy endosperm)  หรือขาวสาร  ประกอบดวยแปงเปนสวนใหญ  มีโปรตนี
เล็กนอยในแกนกลางของเมลด็  เซลลเมด็แปงเปนรูปหกเหลี่ยม  แปงมีสวนประกอบ  2  ชนิด   

(5.)เชื้อพนัธุ  (embryo)  หรือตาขาวหรือจมกูขาวหรือคภัภะ  อยูตดิกับสวนเอน็โคสเปรม
ทางดานเปลือกอันใหญ  (lemma)  เปนสวนที่จะเจริญเปนตนตอไป  ประกอบดวยคนออน  (plumule)  
รากออน  (radicle)  เยือ้หุมตนออน  (coleoptile)  เยือ่หุมรากออน  (coleorhiza)  ทอน้ํา  ทออาหาร  
(epiblast)  และใบเลี้ยง  (scutellum) 

ขาวเปลือกมีสวนประกอบโดยน้ําหนัก  ดังนี้  คือ  แกลบรอยละ  22-25  เยื่ออาลูโรนและเยื่อ
หุมเมล็ดรอยละ  4-6  สวนเชื้อพันธุรอยละ  2-3  ทอน้ําทออาหารรอยละ  0.26  เยื่อหุมรากออนรอยละ 
0.18  ตนออนรอยละ 0.34 รากออนรอยละ 0.18 ใบเลี้ยงรอยละ0.18-1.14 สวนแปงรอยละ  66-72   

  1.2 หลักการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
  หลักการและแนวทางการผลิตเมล็ดขาวทีสํ่าคัญ  มีดังนี ้
1.การเตรียมพันธุ  พันธุสงเสริมที่แนะนําใหเกษตรกรผลิตเปนเมล็ดพันธุที่สําคัญ  ไดแกพันธุ

ขาวดอกมะลิ  105  เปนขาวที่มีความไวตอชวงแสงวันเก็บเกี่ยวโดยประมาณตนเดือนธันวาคม  
ลักษณะตนเปนตนสูงประมาณ  140-150  เซนติเมตร ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุหลังการเก็บเกี่ยว
ประมาณ  8  สัปดาห  มีการแตกกอดี  ลําตนคอนขางเล็กใบคอนขางแคบและยาว  มีสีเขียวออน  รวง
ขนาดปานกลาง  ระแงไมถ่ีและไมหาง  ลักษณะเมล็ดมีเมล็ดขาวเปลือกสีฟางรูปรางเรียวยาวประมาณ  
7.5  มิลลิเมตรกวาง 2.1  มิลลิเมตร หนา 1.8  มิลลิเมตร  เปนพันธุที่ไมตานทานโรคขอบใบแหง  โรค
ใบสีสมและไมตานทานตอแมลงบั่วหนอนกอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลแตมีความทนทานตอดินเค็ม  ดิน
เปรี้ยวและทนแลงไดดี 

เมล็ดพันธุทีจ่ะนํามาผลติตองไดตามกําหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุ  คือมเีมลด็พนัธุแทอยาง
นอยรอยละ  98  ไมมีขาวแดงปนมีขาวพนัธุอ่ืนปน 1 เมลด็  ใน  500  กรัม  ส่ิงเจือปนไมเกดิรอยละ   

 
2  ความงอกไมนอยกวารอยละ  80  และความชื้นไมเกนิรอยละ  14  สําหรับปริมาณเมล็ดพันธุทีใ่ชกบั
นาดาํอัตรา  5  กิโลกรัมตอไร  สวนนาหวานน้ําตมใชอัตรา  10  กิโลกรัมตอไร 

  2.  การเตรยีมดินวัตถุประสงคหลักของการเตรยีมดนิคือสรางสภาพทีเ่หมาะสมสําหรับการ
งอกและการเจริญเติบโตของตนขาว ความสามารถในการปลดปลอยธาตอุาหารจากดนิทําใหดนิรวน
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ขึ้น  นอกจากนัน้ยงัเปนการกาํจัดวัชพชื  โรคแมลงและสัตวศัตรู  การเตรยีมดินประกอบดวย
กระบวนการดงัตอไปนี ้
                        2.1  การไถตะ เปนการไถครั้งแรกตามแนวยาวของพืน้ที่ การไถตะจะพลิกกลับดนิเพือ่
ทําใหดนิชั้นลางไดสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและเปนการตากดนิเพื่อทําลายวชัพืชโรคพืชบางชนิด
ตลอดจนไขและตวัออนของแมลงบางชนดิ  การไถตะมกัเริม่ทําเมือ่ฝนตกครั้งแรกในปการเพาะปลกู
ใหมซ่ึงมักจะเปนชวงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมและจะตากดินเอาไวประมาณ  1-2  สัปดาห 
                         2.2  การไถแปร  เปนการไถหลังจากที่ไถดะและตากดินไวแลวระยะหนึ่ง  การไถครั้งนี้
จะไถตัดรอยเดิมที่มีอยูและพลิกดินกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  การไถแปรมีจุดประสงคเพื่อทําลายวัชพืช
ที่ขึ้นใหมหลังจากการไถตะและเพื่อยอยดินใหมีขนาดเล็กลง  จํานวนครั้งของการไถแปรจึงขึ้นอยูกับ
ชนิดและปริมาณของวัชพืช  ลักษณะของดินและระดับน้ําในพื้นที่ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณและความชุก
ของฝนดวย 
                         2.3  การคราด  มีวัสดุประสงคเพื่อเอาเศษพืชและวัชพืชออกจากผีนนาและยอยดินใหมี
ขนาดเล็กลง  เพื่อใหเหมาะแกการเจริญของขาวและเปนการปรับระดับบริเวณพื้นที่ใหสม่ําเสมอเพื่อ
เปนการสะดวกในการควบคุมดูแลการใหน้ํา  โดยทั่วไปแลวการทํานาดําจะทําการคราดถึง  3  คร้ัง  
แลวจึงเปดน้ําเขาแปลงนาใหทวมหนาดินเพื่อใหดินตกตะกอน  ดินที่เตรียมในแปลงนาเสร็จแลวและ
พรอมที่จะตกกลาและปกดําไดนี้เรียกวาเทือก 

   3.  การปลูก 
3.1  การตกกลา  หลังที่เตรียมดินในแปลงกลาเรียบรอยแลว  ยกแปลงใหสูงกวา

ระดับน้ําในผืนนาประมาณ  3-5  เซนติเมตร  เพื่อไมใหเมล็ดที่หวานจมน้ําและในขณะเดียวกันก็รักษา
ดินใหมีความชื้นอยูตลอดเวลา  จากนั้นก็นําเมล็ดพันธุผานการแชน้ําไวประมาณ  24  ช่ัวโมง  หุม
ประมาณ  36-48  ช่ัวโมง  รากงอกยาวประมาณ  3-5  เซนติเมตร  มาหวานในแปลงกลาในระยะ  7  วัน
แรกตองคอยรักษาระดับน้ําไมใหทวมแปลงกลาหลังจากนั้นเมื่อตนกลาเริ่มแตกใบแลวอาจจะเพิ่ม
ระดับน้ําขึ้นไดบาง  โดยระดับน้ําตองต่ํากวาความสูงของตนกลาไมนอยกวา  5  เซนติเมตร  และถอน
กลาเมื่อมีใบประมาณ  5-7  ใบ  หรือเมื่อกลามีอายุประมาณ  25-30  วัน 

3.2  การปกดํา  วิธีการปกดํามักจะใชวิธีเดินถอยหลังเพื่อชวยใหมองเห็นแถวที่ดําไป
แลวการดํามักเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาหรือรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน  ใชระยะปกดําระหวางกอและแถว 
25x25  เซนติเมตร  ปกดําลงในดินลึก  2-3  เซนติเมตร  ใชตนกลา  3-5  ตนตอจับ  ปลูกขาวเปนผืน
ความกวางฝน  4.50  เมตร  เวนระยะหางระหวางผืน  0.50  เมตร  และเวนหางจากพันธุอ่ืน  2  เมตร 

4.การควบคมุระดบัน้ํา 
แนวทางปฏิบตัิในการควบคมุระดับน้าํ  ไดแก 
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4.1  รักษาระดบัน้ําในนาใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวประมาณ  5-10  
เซนตเิมตร  เนือ่งจากปริมาณน้ํานอยเกนิไปวัชพชืจะขึน้  แตถาน้ํามีปริมาณมากเกนิไปขาวจะไมแตก
กอและอยาใหขาวขาดน้ําในชวงเริ่มตั้งทองจนถึงชวงขาวออกดอก 

4.2  ปลอยน้ําในแปลงนาใหแหงประมาณ  1-2  คร้ัง  คร้ังละไมเกนิ  2  วนั  ในชวง
ขาวแตกกอเพือ่เพิ่มออกซิเจนใหกบัรากขาว 

4.3  ระบายน้ําออกกอนการเก็บเกีย่วเพือ่ใหขาวสกุแกเร็วขึน้  ในดนิทรายควรระบาย
น้ําออกกอนการเก็บเกีย่ว  7  วนั  ขณะทีด่ินเหนยีวระบายน้าํออกกอนการเก็บเกีย่วประมาณ  10-15  วนั 

5. การใสปุย 
การใสปุยใหมีประสิทธิภาพประกอบดวยปจจัยที่สําคัญไดแก  ชนิดและอัตราของปุยท่ีจะ

ใชกับขาวพันธุตาง ๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสม  ชนิดของดินที่ปลูกขาวและสภาพภูมิอากาศ 
ขอควรปฏิบัตใินการใสปุยนาขาวไดแก 

(1)พื้นที่หรือขนาดของแปลงนา  คํานวณพื้นที่ของกระทงนา  เพื่อใหการคํานวณปริมาณปุยที่
จะใสแตละแปลงนา  มีปริมาณที่ถูกตองตามอัตราปุยที่ตองการใส 

(2) กอนหวานปุยทกุครั้งตองกําจดัวชัพืช  เพราะวัชพืชสามารถแยงปุยขาวไดดีจะทาํใหเปน
ผลเสียตอผลผลิตขาว 

(3) ตองปดหรืออุคคันนารอบ ๆ อยาใหมรีอยร่ัวของน้ําออกจากแปลงเพราะน้าํที่ไหลออกจะ
พาเอาธาตุอาหารที่ละลายจากปุยไปดวย 

(4)ระยะเวลาใสปุยควรใหมนี้ําขังอยูในระดับ  5-10  เซนติเมตร 
(5)  หลังจากการใสปุยทกุครัง้  ควรจะกกัน้าํไวในแปลงนาอยางนอย  3-5  วัน 
คําแนะนําการใสปุยเคมมีดีังนี้  (จารุนนัท, 2542:3) 
(1)  การใสปุยคร้ังแรก  สําหรับนาดินเหนียว  ใชปุยสูตร  16-20-0 และนาดินทรายหรือดิน

รวน  ใชปุยสูตร  16-16-8  อัตรา  20  กิโลกรัมตอไร  หลังปกดํา  7-10  วัน 
(2)  การใสปุยคร้ังที่สองกอนระยะขาวออกดอกใชปุยสูตร  46-0-0  อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร  
คําแนะนําการใสปุยอินทรยี 
ระยะเวลาในการใสสําหรับปุยหมักและปุยคอกกอนปลูกขาวประมาณ  1  เดือน  ในอัตรา  

500  กิโลกรัมตอไร  สําหรับปุยพืชสดควรไถกลบกอนอยางนอย  15  วัน  เพื่อใหปุยอินทรียมีเวลายอย
สลายในดินและลดปริมาณกาซที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเปนอันตรายตอตนออนขาวในระยะเริ่มปลูกได 

6.การปองกนัและกาํจดัศัตรูขาว 
6.1.โรคใบไหม  (blast)  เกิดจากเชื้อรา  Pyricularia oryzae  สามารถเขาทําลายตนขาวไดทุก

ระยะการเจริญเติบโต ตั้งแตระยะกลาถึงระยะออกรวง  การปองกันจํากัด  ทําโดยใชสารเบนโนมิล
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อัตรา 25 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรหรือสารคารเบนดาซิม อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรฉีดพนเมื่อพบอาการ
ของโรค 

6.2  โรคขอบใบแหง  (bacterial blight)  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthmonas campestries pv 
oryzae  สามารถเขาทําลายตนขาวทางแผลที่ใบ  มีผลตอขบวนการสังเคราะหแสงทําใหผลผลิตขาว
ลดลง  เมล็ดลีบ  น้ําหนักเบาคุณภาพไมไดมาตรฐาน  การปองกันกําจัด  ทําโดยใชสารฟนาซิน 5 
ออกไซด  อัตราสวน  1  ตอ  500  ในพื้นที่  1  ไร  ใชจํานวน  160  กรัม  ผสมน้ําฉีดพนใน  1  คร้ัง  
สําหรับแหลงที่มีโรคนี้ระบาดเมื่อเร่ิมพบอาการของโรคควรพนประมาณ  3  คร้ัง  หางกันครั้งละ  20  วัน 

6.3.เพล้ียไฟ  (rice trips)  ทาํลายตนขาวโดยการดูดน้ําเลี้ยงจากใบขาว  ขาวที่ถูกทาํลายจะ
แสดงอาการใบแหง  การปองกันกําจัดทําโดยฉีดพนดวยสารมาลาไธออนหรือคารบาริล  อัตรา  40  มิลลิตร 

6.4.บั่ว  (gall midge)  ตัวเต็มวัยจะวางไขในระยะตนฤดูหลังการปกดํา  โดยเขาไปทําลายที่
ยอดออน  ของตนขาวและตนขาวจะสรางหลอดหุมตัวแมลงแลวเจริญออกมาเปนหลอดคลายหลอดใบ
หอม  ตนขาวที่เปนหลอดจะไมออกรวง  แตจะแตกออกมาทดแทน  ถาระบาดรุนแรงทําใหขาวแตกกอ
ผิดปกติ  ตนเตี้ย  ไมออกรวงเลย  ผลผลิตลดลง  50-70  เปอรเซ็นต  การปองกันกําจัดทําโดยใชสารคาร
โบฟูแรน  อัตรา  5  กิโลกรัมตอไร 

6.5.หนู  ทําลายขาวตั้งแตเร่ิมปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว  ถาพบการระบาดของหนูใหกําจัดโดย
วิธีกล  เชน  การขุด  การดักดวยกรง  ถาระยาดรุนแรงใหใชเหยื่อพิษ  คือสารซิงคฟลสไฟด  วาง  1  
คร้ังตอฤดูกาล  และสารกําจัดประเภทออกฤทธิ์ชาเชนสารโฟลคูมาเฟนหรือสารโบรไดฟาคูม  วาง  1  
คร้ังตอเดือน  ติดตอกัน  3  เดือน 

6.6.หอยเชอรร่ี  (golden apple snail)  สามารถวางไขไดตลอดป  จะเจริญเติบโตไดอยาง
รวดเร็ว  เร่ิมกัดกินตนขาวในระยะปกดํา  จนถึงแตกกอเต็มที่  การปองกันกําจัด  ทําโดยใชวัสดุกั้นทาง
น้ําเขานา  ทําลายตัวออนและไขสัปดาหละ  1  คร้ังหรือใชไมปกรอบคันนาทุกระยะ  10  เมตร  เพื่อให
หอยวางไข  ใชสารเคมี  เชน  สารโคลซาไมด  อัตรา  50  กรัมตอไร  หรือสารคอปเปอรซัลเฟต  อัตรา  
1  กิโลกรัมตอไร  ฉีดพนหรือราดเฉพาะแหลงที่มีหอยเชอรร่ี 

6.7.วัชพืช  เปนศัตรูขาวที่จะแกงแยงธาตุอาหารและน้ํา  และแสงแดดจากตนขาวและยังเปน
แหลงอาศัยของศัตรูพืชทําใหผลผลิตขาวลดลง  การปองกันและกําจัดทําโดยใชสารไกลโฟเสทและ
สารพาราควอท  ฉีดพนกอนปลูก  15-20  วัน  หรือฉีดพนสารออกซาไดอะโซนและสารเพนไดเมทา
ลิน  หลังปลูกทันที 

7.การตรวจตดัพันธุปน 
   สุภาลักษณ (2544:4)  ไดกลาววา  สาเหตุของการเกิดพันธุปนมีได  ดังนี้ 
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(1) เมล็ดพันธุตกคางจากฤดกูอนไดงอกขึน้เปนพืชเร้ือ  และถูกเก็บเกีย่วเมล็ดมาพรอมกับ
เมล็ดพันธุ 

(2)เมล็ดพนัธุปนมากับเมล็ดพนัธุ 
(3)ถูกลม  น้ําหรือสัตวพามาตกและงอกในแปลงขยายพนัธุ 
(4)  แปลงขยายพันธุอยูชิดกับแปลงพันธุอ่ืนเกินไป  ขณะเก็บเกี่ยวอาจเกี่ยวพันธุอ่ืนติดมา

ดวย 
(5)  เครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณในการผลิตเมล็ดพันธุ  เชน  เครื่องนวด  เครื่องหวาน  

เครื่องเกี่ยว  ภาชนะบรรจุไมสะอาดมีเมล็ดพันธุอ่ืนตกคางอยู 
   การตรวจตดัพันธุปนอยางนอยที่สุดควรจะปฏิบัติใน  3  ระยะ  คือ 

(1) ระยะแตกกอ  ตรวจดูลักษณะการแตกกอ  การชูใบ  สีของสวนตาง ๆ ของใบและตน
ขนาดของใบ  ขอตอความสูง  หากพบตนผิดปกติใหถอนทิ้งทําลายทั้งกอ 

(2)ระยะออกดอก  ตรวจความสูงต่ําของตนขาวในระยะออกดอก  อายขุองการออกดอก  
ความสม่ําเสมอของการออกดอก  ลักษณะของดอก  สีและขนาดของดอก  เกสรตวัผูและเกสรตวัเมยีให
ตัดทิ้งทัง้กอ 

(3)ระยะขาวโนมรวง  เปนระยะสรางแปงในเมล็ดขาวจะเริ่มโนมรวงอาจพบพันธุปน
บางสวนที่มีการโนมรวงไมสม่ําเสมอหรือความยาวคอรวงและใบธงผดิปกติ 

สําหรับชวงเวลาในการตรวจตัดตนพนัธุปน  ควรเปนชวงที่แดดไมรอนจัด  เชน  ชวงเชา  
หรือชวงบาย นอกจากนี้ทิศทางในการเดินตรวจ  ควรเดนิตามแสงตะวนัและในทศิทางเดียวกัน  โดย
เดนิเรยีงแถวหนากระดานขณะลงตรวจในแปลงนา 

8.การเก็บเกี่ยว  ทําการเก็บเกี่ยวเมื่อขาวอยูในระยะพลับพลึงซึ่งเมล็ดขาวในรวงจะสุกเหลือง
ประมาณ  3  ใน  4  สวน  หรือขาวมีอายุประมาณ  25-30  วันหลังการออกดอก  เปนระยะทีเ่มลด็พนัธุมี
ความงอกและความแข็งแรงสูง  กอนการเก็บเกี่ยวประมาณ  7-10  วัน  ระบายน้ําในแปลงออกใหหมด  
เพื่อใหขาวสุกแกเต็มที่  พื้นที่นาแหงสะดวกตอการปฏิบัติงานใหผลผลิตเมล็ดพันธุขาวที่สะอาด  
สําหรับการเก็บเกี่ยวไมวาจะใชแรงงานคนหรือเครื่องเกี่ยววางราย  สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุขยาย
ตอง  เกี่ยวขาวขอบแปลงที่ติดแปลงขาวพันธุอ่ืน  1 เมตร  และใหแยกตางหากไมใชเปนเมล็ดพันธุ  
ขณะเก็บเกี่ยวเมล็ดขาวจะมีความชื้อประมาณ  18-24  เปอรเซ็นต  ตองลดความชื้นใหเหลือ  14  
เปอรเซ็นตหรือต่ํากวา  โดยการตากขาวไวในนา  2-3  แดด  การนวดขาวควรนวดทันทีหลังจากตาก
ขาวใหแหงสนิทดีแลว  การนวดดวยเครื่องตองเนนการทําความสะอาดเครือ่ง  การตรวจระบบรอบของ
เครื่องนวดถูกตอง  ภาชนะรองรับ  กระสอบที่ใชบรรจุเมล็ดพันธุตองสะอาดและอยูในสภาพดี 
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9. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาว มีหลักการปฏิบัติโดยเริ่มจากใชไมรองรับกระสอบเมล็ดพันธุ
ใหอยูสูงจากพื้นประมาณ 5-6 นิ้ว เพื่อปองกันไมใหเมล็ดดูดความชื้นจากพื้น  เวนชองระหวางแนว
กระสอบ  เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก  เก็บไวใหเปนสัดสวนไมปะปนกับเมล็ดพันธุขาวชนิดอื่น
และหมั่นตรวจสอบและปองกันกําจัดแมลงศัตรูซ่ึงจะเขาทําลายในขณะเก็บรักษา 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต 

 ยงยุทธ  (2540 : 414-416)  ตนทุนการผลิต  หมายถึง  คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช
ปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิต  ซ่ึงในการผลิตทางการเกษตรปจจัยการผลิตบางสวนจะไดมาจาก
ไรนาของเกษตรกรเอง  เชน  แรงงานในครอบครัว  แรงงานสัตว  ที่ดินและเงินทุนของตนเอง  นากจาก
นี้อาจจะมีปจจัยบางอยางที่จะตองจัดซื้อ  เชา  หรือกูมา  เชน  วัสดุการผลิต  ไดแก  ปุย  สารเคมี  พันธุ
พืชหรือพันธุสัตว  เงินทุน  เครื่องจักรและอื่น ๆ เปนตน 

  องคประกอบของตนทุนการผลิต  แบงออกไดเปน  2  ประเภท  คอื 
1.ตนทุนผันแปร  เปนตนการผลิตที่แปรผันตามปริมาณของผลิต  เปนคาใชจายที่เปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา  ซ่ึงคาใชจายดังกลาวประกอบดวน  คาแรงงาน  คาเมล็ดพันธุ  คาปุยเคมีและคาสารเคมี  
เปนตน  ตนทุนผันแปรยังจําแนกไดเปน  2  ประเภท  คือ 

(1.) ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด  เปนคาใชจายที่ผูผลิตจายในรูปเงินสด เชน คาเมล็ด
พันธุคาแรงงาน  คาสารเคมี  เปนตน 

(2.) ตนทนุผันแปรทีไ่มเปนเงินสด เปนคาใชจายที่ผูผลิตไมไดจายในรูปของเงนิสด
เชน  แรงงานในครอบครวั  แรงงานแลกเปลีย่น  เมล็ดพันธุที่เก็บไวเอง 

 2. ตนทุนคงที่  เปนตนทุนการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต  ตนทุนดังกลาว
เกิดขึ้นเนื่องจากการใชปจจัยคงที่  ซ่ึงไมวาผูผลิตจะผลิตมากหรือนอยเพียงใด  ตนทุนดังกลาวก็ไม
เปลี่ยนแปลง  ตนทุนประเภทนี้ประกอบดวย  คาเชา  ภาษี  และคาเสื่อมอุปกรณการเกษตร  เปนตน  
ตนทุนคงที่จําแนกได  2  ประเภท  คือ 

(1.) ตนทนุคงที่ที่เปนเงนิสด  เปนคาใชจายที่ผูผลิตจายในรูปของเงินสด เชนคาเชา  
ที่ดิน  และคาภาษีที่ดนิ  เปนตน 

(2.) ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด จะเปนคาใชจายที่ผูผลิตไมตองจายในรูปของเงินสด  
เชน  คาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตรและคาใชจายที่ดินในกรณีเปนที่ดินของ
ตนเองแตประเมินคาเชาที่ดินในทองถ่ิน 

หลักเกณฑในการพจิารณาตดัสินใจวาเกษตรกรควรจะทาํการปลูกพืชทีเ่คยทําอยูตอไปหรือ
ควรจะเปลี่ยนไปปลกูพืชอ่ืนทดแทน  มีดังนี้ 
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1.รายไดจากการขายผลผลิตมากกวาตนทุนทั้งหมด  ในกรณีนี้เรียกวามีกําไรสวนเกินคือ 
รายไดสามารถชดเชยรายจายตาง ๆ ที่เกษตรกรไดจายไปและมีกําไรสวนหนึ่ง ซ่ึงสามารถนํามา
ปรับปรุงการผลิตและยกฐานะความเปนอยูใหดีขึ้น 

2.รายไดจากการผลผลิตนอยกวาตนทุนทั้งหมด  แตมากกวาตนทุนผันแปร  เรียกวา  มีกําไร
สวนเกินจากคาใชจายผันแปรและสามารถนําไปชดเชยตนทุนคงที่บางสวนและสามารถดําเนินการ
ตราบเทาที่รายรับเพิ่มมากกวาตนทุนเพิ่ม 

3.รายไดจากการขายผลผลิตนอยกวาตนทุนทั้งหมด เรียกวา  ขาดทุน  ถาหากการปลูกพืช
ใหผลเปนไปตามลักษณะนี้ก็ไมควรจะปลูกพืชนั้นอีกตอไป ถาหากปลูกก็ควรจะปรับปรุงวิธีการปลูก
ใหมหรืออาจจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่เหมาะสมและใหผลตอบแทนมากกวา 
 
3.แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม 

บุญสม (2535:159) อธิบายวาทําไมวาเงื่อนไขใดที่ผูคนในสังคมหนึ่งโดยเฉพาะเกษตรกรเมื่อ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแลวมีองคความรูใหมวิธีการใหม ซ่ึงเรียกวามี นวัตกรรมที่แพรขยายลงไป
เขานํานวัตกรรมไปใชหรือไม มากนอยเพียงใด เปนเพราะเหตุใดโดยสาระสําคัญแลวคําอธิบายทฤษฎี
การยอมรับ นวัตกรรมเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตใจภายในบุคคล เร่ิมจากไดยินวิวัฒนาการนั้น ๆ  
จนกระทั่งยอมรับนําไปใชในที่สุด ซ่ึงกระบวนการยอมรับแบงออกเปน  5  ขั้นตอน ขั้นแรกเรียก
ขั้นตอนการตระหนักตื่นตัวหรือรับทราบ (Awareness) คือข้ันที่เกษตรกรเริ่มรู เร่ิมสนใจ แตมี
รายละเอียดนอย กลุมตาง ๆ เมื่ออยูในขั้นนี้จะมีเพียงแตไดทราบเรื่องราวขั้นตน พนักงานสงเสริมจึง
ตองเผยแพรใหกวางขวางทั่วถึงโดยสื่อมวลชน ตอมาเรียกวาขั้นตอนของความสนใจ (Interest) เปนขั้น
ตอมาจากการรับรู รับทราบ คือเมื่อสนใจแลวจะเพิ่มความสนใจมากยิ่งขึ้น ในขั้นนี้ผูรับขาวสารจะไป
ยังแหลงที่สามารถจะแสวงหาขาวสารขอมูลถึงสิ่งที่ตองการจะทราบเปนรายละเอียดขั้นที่สามเรียกวา
ขั้นไตรตรองและประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นที่เกษตรกรไดรายละเอียดไปแลวก็จะไปไตรตรอง
ประเมินผลไดผลเสีย ขั้นนี้เปนการประเมินผลโดยใชสมองคิดไตรตรองเปรียบเทียบเทานั้นขั้นที่ส่ี
เรียกวาขั้นทดลองหรือทดสอบ (Trial) เปนขั้นที่เมื่อไดคิดไตรตรองแลว เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ผูรับขาวสารนั้นจะนําไปทดสอบดวยการปฏิบัติ ซ่ึงในขั้นนี้จะแตกตาง
จากขั้นที่ 3 คือ จะเปนการคิดหรือการเปรียบเทียบที่ใชวิธีปฏิบัติทดลองกับมือตนเอง หรือเห็นจริงกับ
สายตาของตนเอง ขั้นสุดทายคือขั้นการยอมรับ (Adoption) ขั้นนี้เปนขั้นสุดทายของกระบวนการ 
ลักษณะที่ชัดเจนของขั้นยอมรับนี้ เกษตรกรจะรับไปใชลักษณะทดลองเหมือนขั้นที่ 4 แตจะรับไปเปน
จํานวนมากหรือ  ทั้งหมด Roger (1968: 76) แตในการสงเสริมการเกษตรนั้น มุงหวังที่จะพัฒนา         
ดานการเกษตรใหมีความเจริญกาวหนาแตการเจริญกาวหนาหรือการพัฒนาไดแคไหน เพยีงใดนัน้กอ็ยู
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ที่ตัวของเกษตรกรเองวาจะรับรู ยอมรับ ศรัทธาในความรู และเอาความรูที่แพรกระจายจากเจาหนาที่
ไปปฏิบัติตามไดผลแคไหน และยังไดกลาวตอไปอีกวา การยอมรับ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเกษตรกรหลังจากไดเรียนรูแนวความคิด ความรูความชํานาญ และประสบการณใหม ๆ  

บุญสม (2529: 163-164)ไดกลาววาอยางไรก็แลวแตการยอมรับของเกษตรกร (Adoption of 
farmer) นั้นการยอมรับนวตกรรมเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับ ภายหลังจากได
เรียนรูแนวคิด ความรู ความชํานาญ และประสบการณใหม และไดยึดถือปฏิบัติตาม แตอยางไรก็ตาม
การยอมรับก็ไมไดมีรูปแบบเดียวอยางนอยการยอมรับ มีอยู 2 ลักษณะคือ 

1. Continuous Adoption หมายถึง ยอมรับแลวนําไปปฏิบัติตามตลอด 
               2. Discontinuous Adoption หมายถึง บางครั้งยอมรับแลวไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไปได
ระยะหนึ่งแลวเลิกปฏิบัติโดยภาวะแวดลอมอื่นที่มีผลตอการยอมรับของเกษตรกรแลวในการยอมรับ
แนวความคิดหรือวิชาการใหมๆ ที่มีผลตอระยะเวลาในการยอมรับ หรือไมยอมรับ  มีหลายปจจัยดังนี้  

1. แหลงที่เขาไดรับขาวสาร เชน หนังสือพมิพ วารสาร วทิยุ โทรทัศน ขาวสารควรจะไปตาม
ชองทางที่เขารบั หากเขาไมไดรับขาวสารเลย ก็จะไมเกิดการยอมรับเลย 

2. ระดบัการศกึษา ถาระดับการศึกษาสูง กจ็ะมีความสนใจอานขาวสาร ถาระดับการศกึษาต่าํ
ก็อานไมออก หรืออธิบายเขาใจยาก เปนตน 

3. ประเภทของการศกึษาอบรมในเรื่องนัน้ๆ หรือไม หากมคีวามรูอยูบางก็จะมกีารยอมรับเร็ว
และสูง 

4.อายุ  คนหนุมสาวมักจะกลาเสี่ยง เชื่อคําแนะนําไดมากกวาผูสูงอายุ ซ่ึงมักจะลังเลหรือเชื่อ
ยาก 

5.ภูมิหลังความเปนมาในการประกอบอาชีพ วาเคยประกอบอาชีพนั้นมาหรือไมและประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 

6.ขนาดของที่ดินทํากิน หากมีที่ดินพอสมควรหรือขนาดใหญที่จะขยายงานไดกจ็ะรบัไดด ีแต
ไมมีที่ดินหรือมีจํากัด จะขยายตอก็ไมได การยอมรับสิ่งใหม ๆ นั้นก็จะนอยลง 

7.การศึกษาของบุตรหลาน หากบุตรหลานไดศึกษาดานการเกษตร ความโนมเอยีงทีจ่ะยอมรบั
ก็จะมีมาก เพราะไดแรงสนับสนุนชักจูงจากบุตรหลาน 

8.การเยี่ยมของเจาหนาที่สงเสริม หากไมคอยไดไปเยี่ยมหรือไปบอย             การยอมรับก็จะมี
มากนอยไมเหมือนกัน 

9.หนวยงานที่เกี่ยวของในทองถ่ิน หากมีหนวยงานที่เกี่ยวของอยูในทองถ่ินมากและทั่วถึง
หรือใกล การไดรับขาวสารก็จะมีมาก การยอมรับก็จะมีมากตามไปดวย 
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10.การจัดกิจกรรมทางการเกษตรและการมีสวนรวม เชน จัดนิทรรศการวันเกษตร จัดกลุม
เกษตรกร ซ่ึงเปนการโนมนาวใหคุนเคย 

11.ระบบของสังคมที่อยูอาศัย เปนลักษณะสังคม หรือสังคมเกา การไดรับการพัฒนามากนอย
เพียงใด เปดหรือปดการรับรูความรูใหม ๆ หรือเปนสังคมลาหลัง เครงตอขนบธรรมเนียมประเพณี 

12.สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย เชน คลองชลประทาน ระบบการตลาด ระบบสินเชื่อ ฯลฯ 
หากมีการสนับสนุน การยอมรับเกิดขึ้นเร็ว และในอัตราที่สูง (บุญสม วราเอกสิริ, 2529: 163-164) 
 3.1 ปจจยัที่มีผลตอการยอมรบัความคดิใหมไปปฏิบัตติาม 

1. ลักษณะที่ไดผลดี และมีกําไร (Relative Advantage) จะตองบอกหรือทําให
เกษตรกรเห็นวาดีอยางไร จะไดประโยชนและถาเห็นวานาพอใจ เกษตรกรจะยอมรับ 

2. วิธีการไมยุงยาก (Complexity) ส่ิงนั้นๆ จะตองเขาใจงาย เพราะเกษตรกรจะรับได
เร็วกวา 

3. สอดคลองกับสิ่งที่มีอยูหรือปฏิบัติอยู (Impossibility) ถาสิ่งที่นําไปแนะนํานั้น
สอดคลองกับสิ่งที่เขาทํากันอยูแลวก็จะทําใหยอมรับไดงาย 

4. แบงทดลองจํานวนนอยได (Divisibility) หมายถึง ส่ิงนั้นสามารถแบงใหเกษตรกร
นําไปทดลองปฏิบัติได โดยแบงซื้อหรือแบงปนใหเกษตรกรนําไปทดสอบได  

5. เห็นผลชัดเจน (Visibility) ถาเปนสิ่งที่สามารถแสดงใหเกษตรกรเห็นชัดเจนคือ 
ขั้นตอนการทํางานโดยไมมีขอบกพรอง ก็จะชวยจูงใจใหเกษตรกรรับงายหรือรับทันที  (เครือขาย
เกษตรกรรมทางเลือก,2535) 
 3.2 องคประกอบของแรงจูงใจ 

การยอมรับนวตักรรมตางๆของเกษตรกรนัน้แรงจงูใจจงึเปนองคประกอบสําคัญที่จะเกิดผล
การตอบสนองกิจกรรมหรือนวัตกรรมตางๆหรือไมมากนอยเพยีงใด 

แรงจูงใจ  (Motivation)  หมายถึง  ภาวะอินทรียภายในรางกายของบุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเรา
เรียกวาสิ่งจูงใจ  (Motive)  กอใหเกิดความตองการอันจะนําไปสูแรงขับภายใน  (Internal  drive)  ที่จะ
แสดงพฤติกรรมการทํางานที่มีคุณคาในทิศทางที่ถูกตองตรงตามเปาหมายขององคการการจูงใจจึงเปน
การกระทําทุกวิถีทางที่จะกระตุนใหบุคคลในองคการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามเปาประสงค
ขององคการซึ่งพื้นฐานสําคัญในการกระตุนก็ดวยการสรางอินทรียของบุคคลใหเกิดความตองการ  
(Drive)  ขึ้นกอนเปนอันดับแรกจากนั้นบุคคลก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ตองการนั่นก็
คือ  การเกิดแรงขับขึ้นภายใน  (Drives)  หากมีส่ิงจูงใจที่เหมาะสม  บุคคลก็จะสนองตอบดวยการ
กระทําหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยาง  (Behavior)  ใหไดมาซึ่งความสําเร็จเปนเปาหมายสูงสุด  (Goals)   
สามารถอธิบายไดดังรูป 
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เกดิเสริมแรงของความตองการ 
       ภาพที1่ วงจรของแรงจงูใจ 

 
 ยงยุทธ  (2541 : 63)  คําอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจวาหมายถึง  วธีิการชกันาํพฤตกิรรมของบคุคล
ใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ตามความตองการของมนุษย  ส่ิงจูงใจจะเกิดขึ้นไดจากภายในและ
ภายนอกตัวบุคคลจะเห็นไดวา  การจูงใจเปนการกระตุนใหปฏิบัติได  ทํางานดวยความขยัน  มีความ
กระตือรือรนที่จะอุทิศเวลา  แรงกาย  แรงใจและสติปญญาในการปฏิบัติงานโดยมีความสํานึกใน
หนาที่  ความรับผิดชอบควบคูไปดวยเปนความเต็มใจที่ใชพลังภายในของตน ปฏิบัติจนงานประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย  โดยความมุงหวังที่จะไดรับรางวัลเปนสิ่งตอบแทนและแรงจูงใจเปนแรงซึ่ง
ควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นเกิดจากความตองการพลังกดดัน(Drive)หรือความปรารถนา(Desires)ทีจ่ะ
ผลักดันใหคนพยายามวัตถุประสงคพฤติกรรมของคนถูกกําหนดและควบคุมโดยการจูงใจตาง ๆ  
แรงจูงใจเหลานี้ยั งมี ลักษณะที่แตกตางกันในแตละคนอีกดวย   การจูงใจที่ สําคัญตอพฤติ
กรรมการบริหารคือ ความตองการความรัก  ความเอาใจใส  (Affiliative needs)ความตองการอํานาจ
(Power needs) และความตองการความสําเร็จ  (Achievement  needs)   
 นอกจากนั้นแรงจูงใจวาเปนกระบวนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น  ซ่ึง
ทําใหปฏิบัติงานทุมเทความอุตสาหะพยายามอยางเต็มความสามารถ  หากการจูงใจนอยลง  ความ
พยายามในการทํางานก็จะลดลงดวย 
 ยงยุทธ  (2541 : 6 : 62) แนวคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธของปจจัยตางๆ แนวคิดนี้เห็นวาการจะ
ตัดสินใจรับ-ไมรับนวัตกรรมนั้นไมนาจะขึ้นอยูกับกระบวนการหรือปจจัยของปจเจกหรือแรงจูงใจ
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว แตเปนปฏิสัมพันธของปจจัยสวนตัว  ปจจัยเชิงสถาบัน  ขอจํากัด  
ศักยภาพของสิ่งแวดลอมทรัพยากรลักษณะทางเศรษฐกิจ  และความรูทางเทคโนโลยี       

ความ
ตองการ 
Need  

แรงขับ 
Drive 

สิ่งจูงใจ 
Motivati

on

การกระทํา 
Behavi

or 

เปาหมาย 
Goals 

ทําใหเกิดความพอใจ 
(Provides 

Satisfaction) 
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ดิเรก  (2524:124-134) ไดกลาวถึงสิ่งทีเ่กีย่วของกับการยอมรับเทคโนโลยีทางการเกษตรกลาว
วามีปจจยัที่เกีย่วของหลายประการ  ดงันี ้

1.ปจจยัที่เปนเงื่อนไขหรือสภาวะการโดยทั่วไป  อันประกอบดวย 
  1.สภาพทางเศรษฐกจิ  มีผลตอการยอมรับการเปลีย่นแปลงที่แตกตางกนั 
  2.สภาพทางสงัคมและวฒันธรรม 
  3.สภาพภูมิศาสตร 

             2.ปจจยัที่เกีย่วของโดยตรง 
บุคคลเปาหมายหรือผูยอมรับการเปลีย่นแปลง 
-  พื้นฐานทางสังคม 
-  พื้นฐานทางเศรษฐกจิ 
-  พื้นฐานการติดตอส่ือสารของเกษตรกร 
-  พื้นฐานอืน่ ๆ เชน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มคีวามสนใจปญหา มีความสามารถในการจดัการ 
  3.  ปจจยัเนื่องมาจากวทิยาการแบบใหมหรือนวัตกรรมทีจ่ะนาํไปเปลีย่นแปลง 
 -ตนทุนและกาํไร 
 -ความสอดคลองและความเหมาะสมกบัสิ่งที่มีอยูในชมุชน 
 -สามารถนาํไปปฏิบัติไดและเขาใจงาย 
 -สามารถเหน็วาปฏิบัติไดผลมาแลว 
 -สามารถแบงแยกขั้นตอนหรือแยกเปนเรือ่ง ๆ ได 
 -เปนการตดัสนิใจของกลุม 
ดิเรก  (2522:20-30)  ไดกลาวถึง กระบวนการยอมนวัตกรรม  ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการทาง

จิตวทิยาในการเปลีย่นแปลงทัศนคติตอ นวตักรรมประกอบดวย  5  ขั้นตอน  คือ 
1.  ขั้นตระหนกัหรือตื่นตน  เปนขั้นที่บคุคลรับรูเกีย่วกบันวัตกรรมแตยังขาดขอมูลที่สมบูรณ  

ยังไมถูกจงูใจใหหาขอมูลเพิ่มเติม 
2.  ขั้นสนใจ  ในขั้นนี้บุคคลจะคนหาขอมูลเกี่ยวกับนวตักรรมที่เขารับรูมากขึ้น  จงึไดขอมูล

ครบถวนพอสมควร 
3.  ขั้นประเมิน  ในขั้นนี้บุคคลจะพิจารณาตามขอมูลที่ไดมารวมกับสภาพการณในขั้น

ประเมินนั้นแมนยําถูกตองเพียงใด 
4.  ขั้นทดลอง  ในขัน้นี้คือการยอมรบัเอามาใชประโยชนอยางเตม็ทีแ่ละถาวรตอไป 
5.  ขั้นยอมรับถาวรในขั้นนี้คือการยอมรับเอามาใชประโยชนอยางเต็มที่และถาวรตอไป 
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จากขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรมทั้ง 5  ขั้นตอน  ยังมีขอบกพรองบางประการตอมาในป  
1983  Roger  ไดเสนอแนวความคิดใหมเปนกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
แนวความคิดเดิมของเขา  ซ่ึงประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ 

1.  ขั้นความรู  คือ  ขั้นตอนทีบุ่คคลไดรูจักกบันวัตกรรมเปนครั้งแรกและไดแสวงหา
ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับนวตักรรมนั้น 

2.  ขั้นความรู  เปนขั้นที่บคุคลเกดิความรูสึกชอบหรือไมชอบตอนวตักรรมนั้น 
3.  ขั้นประเมิน  ในขัน้นี้บุคคลจะพิจารณาตามขอมูลทีไ่ดมารวมกบัสภาพการณในขั้น

ประเมนินัน้แมนยาํถูกตองเพยีงใด 
4.  ขั้นทดลอง  ในขัน้นี้คือการยอมรบัเอามาใชประโยชนอยางเตม็ทีแ่ละถาวรตอไป 
5.  ขั้นยอมรับถาวร  ในขั้นนีค้ือการยอมรับเอามาใชประโยชนอยางเต็มทีแ่ละถาวรตอไป 

จากขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรมทั้ง  5  ขั้นตอน  ยังมีขอบกพรองบางประการตอมาในป  
1983  Roger  ไดเสนอแนวความคิดใหมเปนกระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม  เพือ่ปรับปรุง
แนวความตดิเดิมของเขา  ซ่ึงประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ 

1.ขั้นความรู  คือ  ขั้นตอนที่บุคคลไดรูจักกับนวัตกรรมเปนครั้งแรกจะไดแสวงหาความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น 

    2.ขั้นความรูสึก  เปนขัน้ทีบุ่คคลเกดิความรูสึกชอบหรอืไมชอบตอนวัตกรรมนั้น ๆ 
    3.ขั้นตัดสนิใจ  เปนขัน้ที่บคุคลจะตองตดัสินใจวาจะยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม 
    4.ขั้นยืนยัน  เปนขั้นที่บุคคลจะแสวงหาแรงเสริม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเขา 

เมื่อผานกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมแลวจะทําใหเกิดบุคคลขึ้นสองพวกใหญ ๆ คือ พวก
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมกับพวกที่ตัดสินใจไมยอมรับนวัตกรรมอยางไรก็ตามผูที่ตัดสินใจยอมรับ 
นวัตกรรมอาจเปลี่ยนใจหยุดรับนวัตกรรมภายหลังก็ไดและในทํานองเดียวกัน  ผูตัดสินใจไมยอมรับ 
นวัตกรรมอาจเปลี่ยนใจกลับมายอมรับนวัตกรรมในภายหลังไดเชนเดียวกัน  กระบวนการยอมรับ   
นวัตกรรมจึงดําเนินอยูตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง 

พงษศักดิ์  (2527:49-59) กระบวนการแพรกระจายนวัตกรรม เกิดจากกระบวนการยอมรับเปน
กระบวนการทางจิตใจของบุคคลแตละคนที่เร่ิมตั้งแตการรับรูขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีหนึ่ง ๆ ไปจนถึงการยอมรับเทคโนโลยีนั้นอยางเปดเผย  ซ่ึงเมื่อบุคคลหลาย ๆ คน  เร่ิม
แพรกระจายการยอมรับจากหนึ่ง เปนสองเปนจํานวนมาก ๆ ขึ้นกระบวนการแพรกระจายขาวสาร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น ๆ แพรกระจายไปจนถึงบุคคลสวนใหญในชุมชนและมีการยอมรับไปปฏิบัติ
ในการรับสิ่งใหม ๆ และแนวความคิดใหม ๆ ของคนในชุมชนหนึ่ง ๆ จะรับไดไมทั่วถึงกันทุกคนใน
คราวเดียวกัน  จําเปนตองอาศัยเวลา  ระยะแรก ๆ จะรับไดเพียงบางคน  ระยะหลัง ๆ จึงจะรับไดทั่วถึง
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กัน  กลาวคือ  ในระยะแรก ณ จุดเริ่มตนของการใหส่ิงใหมจะมีคนรับไปใชหรือปฏิบัติจํานวนไมกี่คน  
จากนั้นจึงคอย ๆ แพรหลายออกไป  การแพรจะเปนไปไดเร็วหรือชายอมแลวแตสภาพภูมิประเทศและ
พื้นฐานทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ วาจะเปนอุปสรรคหรือไมเพียงใด  และจากเหตุผลดังกลาวนี้จึงได
แบงประเภทของกลุมคนที่รับแนวความคิดใหมออกเปน  5  กลุม  โดยยึดถือระยะเวลาที่รับกอนหลัง
เปนเกณฑ 

กลุมที่  1  เปนกลุมผูนําในการรับสิ่งใหมเขาไปใชในชุมชนเปนพวกแรกหรือเปนกลุมบุคคล
ที่มีลักษณะพรอมที่จะรับสิ่งใหม ๆ ไดทันทีเรียกวา  “Innovators”  มีอยูประมาณรอยละ  2.5  ของ
ประชากรในชุมชน  พวกนี้มีการศึกษาสูงกวาชาวบานทั่วไป  ขนาดของไรนาใหญกวาระดับรายไดสูง
กวาฐานะทางสังคมสูง  มีประสบการณมาก  รูจักใชแหลงขาวสารจากสื่อมวลชน 

  กลุมที่  2เปนพวกที่รับสิ่งใหม ๆ ไปจากกลุมแรก  เรียกวา  “Early adopters”  คุณสมบัติของ
พวกนี้คือ  มีการศึกษาคอนขางสูง  อยูในวัยหนุมสาว  ฐานะทางสังคมคอนขางสูง  กวางขวางในชมุชน
มีโอกาสพบปะกับบุคคลหลายระดับ  สนใจขาวใหม ๆ พวกนี้มีอยูประมาณรอยละ  13.5  ของ
ประชากรในชุมชน 

   กลุมที่  3  เปนกลุมคนสวนใหญที่รับสิ่งใหมไปจากกลุมที่  1  และกลุมที่  2  ถือวาเปนพวก
ที่รับในระยะแรกอยูเรียกวา  “Early majority”  คุณสมบัติของพวกนี้คือมีการศึกษาปานกลาง  สนใจ
อานหนังสือพิมพเมื่อมีโอกาส  ไดพบปะบุคคลในกลุมที่  1  และกลุมที่  2  คนในกลุมนี้มากประมาณ
รอยละ  34  ของประชากรในชุมชน 

   กลุมที่  4  เปนกลุมคนที่รับความคิดใหม  ภายหลังจากเพื่อนบานเขารับไปแลวคร่ึงหนึ่งของ
จํานวนประชากรในชุมชน  เรียกพวกนี้วา  “Late majority”  พวกนี้มีฐานะทางสังคมต่ํา  การศึกษา
คอนขางต่ํา  การติดตอกับเพื่อนบานยังอยูในวงแคบ  ยังไมเชื่อหรือยังไมแนใจวาความคิดใหมนั้นจะ
ทําไดหรือเปนประโยชนจริงเพียงใด  ยังไมพรอมที่จะเปลี่ยนความคิด  จึงตองรอดูผลจากเพื่อนบาน
เสียกอน  เมื่อเห็นวาคนสวนใหญทดลองทําไดผลจริงคอยยอมรับไปทําบาง  คนพวกนี้มีจํานวนถึง  2  
ใน  3  หรือรอยละ  34  ของประชากรในชุมชน 

  กลุมที่  5  เปนคนกลุมสุดทายที่ยอมรับความคิดใหม  เรียกวา  เปนกลุมลาหลัง  “Laggards”  
มีไรขนาดเล็ก  การศึกษาต่ํามาก  มีการพบปะกับเพื่อนบานและรวมกิจกรรมของชุมชนนอยมาก  
ความคิดใหมที่ไดรับสวนใหญรับไปจากเพื่อนบานใกลเคียงและเพื่อนฝูงที่ใกลชิด  การแพรกระจาย
ความคิดใหมไปยังคนกลุมนี้ใชบุคคลเปนสื่อกลาง  ในการสื่อสารจะไดผลดีกวาสื่อมวลชนชนิดอื่น  
คนกลุมนี้มีอยูประมาณรอยละ  16  ของประชากรในชุมชน 

ไพบูลย (2524)ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยบางประการที่มีผลตอการยอมรับวิทยาการแผนใหม
ของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม พบวาการยอมรับวิทยาการแผนใหมมีความสัมพันธโดยตรงกับรายได
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และการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมบอยครั้งทําใหมีแนวโนมที่จะยอมรับวิทยาการแบบใหมมากกวา
ในทํานองเดียวกัน   

พงษศักดิ์ (2526) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยบางประการที่มีผลตอการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหม ๆ 
ในการดําเนินการเกษตรที่สูงของชาวไทยภูเขาเผามง จังหวัดเชียงใหม  พบวา 

  1.ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือทุนในการดําเนินการเกษตร  เครดิตในการกูเงินในการเกษตรและ
ภาระหนี้สินของเกษตรกรชาวเขามีความสัมพันธตอการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหม ๆ ในการดําเนินการ
เกษตรที่สูง  สําหรับปจจัยดานการถือครองที่ดินและฐานะทางเศรษฐกิจนั้นจะไมมีผลแตกตางตอการ
ยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมในการดําเนินการเกษตร 

  2.ปจจัยทางสังคม คือ  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะเปนตัวกําหนดทําใหเกษตรกรชาวไทย
ภูเขามีการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมในการดําเนินการเกษตรแตกตางกันออกไป  สําหรับปจจัยดานอายุ
ระดับการศึกษาและแรงงานของเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผามงจะไมมีความแตกตางในการยอมรับสิ่ง
ปฏิบัติใหม ๆ 

  3.ปจจัยอ่ืน ๆ เชน  การรับฟงขาวสารทางวิทยุ  การรับฟงขาวสารทางหนังสือพิมพ การ
ติดตอเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่สูง และจํานวนครั้งที่มีการพบปะกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่ไดศึกษานั้นเปนปจจัยที่มีผลทําใหเกิดการยอมรับสิ่งปฏิบัติในการ
ดําเนินการเกษตร  
 
4. สภาพทัว่ไปและสถานการณการปลกูขาวในจังหวัดแพร 

จังหวดัแพรเปนจังหวัดทีอ่ยูในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีพืน้ที่ 6,538.6 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 4,086,624 ไร ลักษณะรูปรางของจงัหวดัแพร ในทางตอนเหนือและทางใต โดยมีความ
ยาวจากดานเหนือถึงดานใต 118 กิโลเมตร  ความกวางจากดานตะวนัตก ถึงตะวนัออก  59 กิโลเมตร 
แบงพืน้ทีก่ารปกครองออกเปน 8 อําเภอ 78 ตําบล 669 หมูบาน มปีระชากรประมาณ 490,752 คน 
อาณาเขตตดิตอ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภองาว จังหวดัลําปาง อําเภอปง จังหวดัพะเยา และอําเภอเวยีงสา 
จังหวดันาน 

ทิศใต  ตดิตอกบั อําเภอลับแล จังหวดัอตุรดติถ และอําเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั  
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อําเภอนานอย จงัหวัดนาน อําเภอทาปลา และ จงัหวัดอตุรดติถ  
ทิศตะวนัตก ตดิตอกบั อําเภอสบปราบ  อําเภอเถิน จังหวดัลําปาง  
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สภาพภูมปิระเทศ 
ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพรสวนใหญเปนภูเขาลอมรอบที่ราบ ซ่ึงอยูทางตอนกลางของ

จังหวัด มีลักษณะเปนแองคลายกระทะ พื้นที่ราบตอนกลางของจังหวัด ลาดเอียงไปทางใตตามแมน้ํา
ยม พื้นที่ รอยละ 81.50 เปนปาไม ที่เหลือ รอยละ 18.50 เปนที่ราบลุม 
สภาพภูมอิากาศ 

สภาพภูมิอากาศในจังหวัดแพร เนื่องจากตั้งอยูในเขตรอน จึงมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ในชวงเดือน 
มีนาคม – เมษายน ฤดูฝน ในชวง เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม และฤดูหนาว ในชวงเดือน พฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ โดยในในฤดูรอน และฤดูหนาว เปนฤดูแลง ซ่ึงมีชวงยาวนานถึง 6 เดือน สวนฤดูฝนจะมี
ฝนตกชุก 
สภาพแหลงน้ํา 

จังหวัดแพรมีแมน้ํายมไหลผาน ซ่ึงเปนแมน้ําที่สําคัญสําหรับเกษตรกรผูปลูกขาวและ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดแพร มีอางเก็บน้ําที่สําคัญตามพื้นที่ตางๆ ไดแก อางเก็บน้ําแมสอง อําเภอ
สอง  อางเก็บน้ําแมถาง อําเภอรองกวาง อางเก็บน้ําหวยขมิ้น อําเภอเมือง และอางเก็บน้ําแมมาน อําเภอ
สูงเมน อยางไรก็ตามถึงแมจะมีอางเก็บน้ํา และมีแมน้ํายมไหลผาน แตปริมาณน้ํายังไมเพียงพอ ตอ
ความตองการใชของเกษตรกรในฤดูแลง เนื่องจากแมน้ํายมไมสามารถกักเก็บน้ําในชวงฤดูฝนได และ
อางเก็บน้ําที่มีอยูบางแหง มีปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับการใชในฤดูแลงได 
สถานการณการปลูกขาวในจงัหวัดแพร 

สถานการณการปลูกขาว เนือ่งจากราคาขาวไดปรับ ตวัสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรตืน่ตวัหนัมา
สนใจทีจ่ะปลกูขาวมาก  มกีารปลูกขาวนาปรังมากขึน้ แตอยางไรก็ตามพื้นทีราบที่เหมาะสมในการ
ปลูกขาวมีนอย ทําใหพืน้ที่ปลูกขาวเพิ่มขึน้ไมมากนกั ซ่ึงพืน้ที่ที่ปลูกขาวมากสดุ คือ อําเภอเมือง 
จํานวน 62,804 ไร รองลงมา อําเภอสูงเมน จํานวน 53,914 ไร อําเภอลอง จํานวน 41,902 ไร อําเภอรอง
กวาง 36,790 ไร อําเภอวังชิน้ จํานวน 30,875 ไร อําเภอสอง จํานวน 29,659 ไร อําเภอหนองมวงไข 
จํานวน 27,915 ไร และอําเภอเดนชยั จํานวน 21,876 ไร  ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  พืน้ที่ปลูกขาวในจงัหวัดแพร 
 

ลําดับ อําเภอ พื้นที่ปลูก (ไร) เกษตรกร (ราย) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

         เมอืง 
        สูงเมน 
        ลอง 
       รองกวาง 
       วังชิน้ 
       สอง 
       หนองมวงไข 
       เดนชยั 

62,804 
53,914 
41,902 
36,790 
30,875 
29,659 
27,915 
21,876 

18,814 
10,310 
5,770 
9,424 
8,356 
5,743 
3,869 
4,193 

รวม - 308,735 66,479 
  
ที่มา : สํานกังานเกษตรจังหวดัแพร 
  

การปลูกขาวของเกษตรกรในจังหวัดแพร พันธุขาวที่นิยมปลูกสวนใหญเปนขาวเหนียว 
เนื่องจากประชากรสวนใหญบริโภคขาวเหนียว ไดแกพันธุ กข 6 กข 10 และ พันุสันปาตอง 1 สวนขาว
เจาไดแก พันธุ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ซ่ึง แตละพันธุจะมีจุดเดน จุดดอยแตกตางกัน ลักษณะ
ของขาวแตละพันธุมีดังนี้ 

พันธุ กข 6  
เปนขาวเหนียวไวตอชวงแสง ไดจากการนําเอาเมล็ดพันธุขาว ขาวดอกมะลิ 105 ไปอาบรังสี

แกรมมาขนาด 20 กิโลแรด  ลักษณะตนสูงประมาณ 150 เซนติเมตร ปลูกไดเฉพาะนาป ทรงกอตัง้ แตก
กอดี ลําตนแข็งแรงปานกลาง ปลอง กาบใบ และใบ มีสีเขียว รวงยาวแนน ระแงคอนขางถี่ คอรวงยาว 
เมล็ดขาวเปลือกสีน้ําตาล ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 670 กิโลกรัมตอไร ทนตอสภาพแวดลอมตางๆ ทน
แลง และตานทานโรคใบจุดสีน้ําตาล และโรคไหม แตไมตานทานโรคขอบใบแหง เพล้ีกระโดสี
น้ําตาล และแมลงบั่ว อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 21 พฤศจิกายน  เมล็ดขาวกลองยาว 7.2 มิลลิเมตร 
กวาง 2.3 มิลลิเมตร หนา 1.8 มิลลิเมตร ขาวสุกนึ่ง นุม หอม  ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห  

ขาว กข 10  
เปนขาวเหนียวไมไวตอชวงแสง ไดจากการนําเอาเมล็ดพันธุขาว กข 1  ไปอาบรังสีนิวตรอน

เร็ว ปริมาณ 10 กิโลแรด  ลักษณะตนเตี้ย สูงประมาณ 115 เซนติเมตร ทรงกอตั้งตรง ปลูกไดทั้งนาป
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และนาปรัง แตกกอดี ลําตน มีสีเขียวเขม ใบคอนขางกวาง รวงอยูใตใบ เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง ผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 660 กิโลกรัมตอไร  เมล็ดเรียวยาว ไมรวงงาย ตานทานโรคไหมปานกลาง แตไม
ตานทานโรคขอบใบแหง เพล้ีกระโดสีน้ําตาล และแมลงบั่ว อายุเก็ยเกี่ยวประมาณ 130 วัน เมล็ดขาว
กลองยาว 7.6 มิลลิเมตร กวาง 2.3 มิลลิเมตร หนา 1.8 มิลลิเมตร ขาวสุกนึ่ง นุม เหนียว  ระยะพกัตวัของ
เมล็ดประมาณ 5 สัปดาห เหมาะสําหรับที่นาชลประทาน 

พันธุ สันปาตอง 1 
เปนขาวเหนียวไมไวตอชวงแสง ลักษณะตนเตี้ย สูงประมาณ 119 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ปลูก

ไดทั้งฤดูนาป และนาปรัง ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาว ระแงถ่ี รวงแนน คอรวงสั้น 
ฟางแข็ง ใบแกชารวงอยูใตใบ เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง ผลผลิตเฉลี่ย 630 กิโลกรัมตอไร ตานทานโรค
ไหมและโรคขอบใบแหง ใหผลผลิตสูง แตไมตานทานโรคใบสีสม ไมตานทานแมลงบั่ว อายุเก็บเกี่ยว
ประมาณ 130 – 135 วัน  เมล็ดขาวกลองยาว 7.1 มิลลิเมตร หนา 1.8  มิลลิเมตร กวาง 2.2 มิลลิเมตร 
ระยะพักตัวประมาณ 8 สัปดาห  เหมาะสําหรับที่นาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

พันธุ ขาวดอกมะลิ 105  
เปนขาวเจาไวตอชวงแสง ลักษณะเปนขาวตนสูงประมาณ 140 เซนติเมตร ปลูกไดเฉพาะนาป 

ลําตนสีเขียวจางใบสีเขียวยาว คอนขางแคบ ฟางออน ผลผลิตเฉลี่ย 363 กิโลกรัมตอไรทนแลงไดดี
พอสมควรปลูกขาวไรได คุณภาพการหุงตมมีกล่ินหอม และออนนุม ทนตอสภาพดินเปรี้ยว และดิน
เค็ม ไมตานทานโรคใบสีสม โรคขอบใบแหง โรคไหม และโรคใบหงิก ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล เพล้ียจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 25 พฤศจกิายน เมลด็ขาวกลองยาว 7.5 
มิลลิเมตร หนา 1.8  มิลลิเมตร กวาง 2.1 มิลลิเมตร ระยะพักตัวของเมล็ด 8สัปดาห  

 พันธุ กข 15  
เปนขาวเจาไวตอชวงแสง ไดจากการนําขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ไปอาบรังสี แกมมา ใน

ปริมาณ 15 กิโลแรด เปนขาวตนสูง ประมาณ 130 เซนติเมตร ปลูกไดเฉพาะนาป ลําตนและใบสีเขียว
ออน ใบยาวคอนขางแคบ ผลผลิตเฉลี่ย 560 กิโลกรัมตอไร ทนแลงไดดีพอสมควร เก็บเกี่ยวไดเร็ว 
สามารถปลูกเปนขาวไรได  ตานทานโรคใบจุดสีน้ําตาล ไมตานทานโรคขอบใบแหง โรคไหม ไม
ตานทานแมลงบั่ว เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ลมงาย เมล็ดรวงงาย เหมาะสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดเฉพาะพื้นทีท่ี่มีความแหงแลง เกบ็เกี่ยวประมาณวนัที่  10 พฤศจิกายน เมล็ดขาวกลองยาว 7.5 
มิลลิเมตร หนา 1.7  มิลลิเมตร กวาง 2.1 มิลลิเมตร ระยะพกัตัวของเมล็ด  7 สัปดาห  
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5. แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสินใจ 
 

สุรางค และคณะ (2542 : 183 - 198 ) กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจวา สวนใหญเกิดจาก
ปญหาไมวาจะเปนปญหาในชีวิตประจําวัน ปญหาในวงการคาหรือปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถาเกิด
ทางเลือกมากกวา 1 ทาง และผูทําการตัดสินใจจะตองเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด นั้น 
บางปญหาผูทําการตัดสินใจจะตัดสินใจภายใตสภาวการณที่แนนอน ทําใหการตัดสินใจดังกลาวทําได
ไมยาก แตบางปญหาผูทําการตัดสินใจอาจตองทําการตัดสินใจภายใตภารการณณที่ไมแนนอน หรือ
ภายใตความเสี่ยงทําใหการตัดสินใจดังกลาวเปนไปไดไมงายนัก ทําใหผูทําการตัดสินใจอาจตองทํา
การตัดสินใจโดยใชขอมูลเทาที่มีอยู ตองใชขอมูลในอดีต หรืออาจตองหาขอมูลหลายๆทางมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงประเภทของการตดัสินใจแบงออกเปน 2 ประเภท 
1. การทําการตัดสินใจภายใตสภาวการณที่แนนอน (Decision Making Under Certainty) เปน

การทําการตัดสินใจ ทราบแนนอนวาสภาวการณใดๆ จะเกิดขึ้น และทําการตัดสินใจภายใต
สภาวการณนั้น 

2. การตัดสินใจภายใตสภาวการณที่ไมแนนอน (Decision Making UnCertainty) เปนการทํา
การตัดสินใจ ทราบแตเพียงวามีสภาวการณที่เกี่ยวของกับปญหาที่กําลังตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นไดบาง 
โดยไมทราบโอกาสหรือความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นของแตสภาวการณ แตพอกําหนดความนาจะเปน
ของสภาวการณได โดยพิจารณาจากขอมูลที่มีอยูหรือจากตัวอยางในอดีตที่ผานมา 

ยุดา (2540 : 125 – 127 ) กลาววาการตัดสินใจกับการแกปญหาวาเปนของคูกัน เมื่อใดที่มี
ปญหา การตัดสินใจก็จะตามมาทันที่ ซ่ึงผลการตัดสินใจนี้คือ ส่ิงหนึ่งที่บอกวาการแกปญหานั้นจะ
สําเร็จหรือลมเหลว นอกจากนี้ยังกลาวถึงองคประกอบ 3 ประการของการตัดสินใจที่ดีนั้น
ประกอบดวย 

1. คุณภาพ (Quality) คือการตัดสินใจที่ตองทําใหเราไดใชโอกาส (ปญหา) ใหเกิดประโยชน
ที่สุด ดังนั้นจึงตองใชทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2. ความเร็ว (Speed) ตองตัดสินใจอยางรวดเร็วใหทันกับสถานการณ หากชักชาไมยอม
ตัดสินใจ ก็จะตองเลือกทางเลือกตางที่ดอยประสิทธิภาพลง ตามเวลาที่ผานไป 

3. พันธะหนาที่ (Mission) ตองรับผิดชอบในพันธะหนาที่และตองพยายามใหผูเกี่ยวของ มี
สวนรวมในการดําเนินงานยอมรับในพันธะหนาที่ของพวกเขาดวย 

วิชัย (2536 : 48) ใหความหมายของการตัดสินใจ คือ การเลือกระหวางทางเลือกตางๆ และ
ปฏิบัติไปตามนั้น หัวหนางานที่ทําหนาที่ตัดสินใจ ตองรูจักการประเมินทางเลือกเพื่อจะไดตัดสินใจ
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ไดถูกตอง หลังจากที่พิจารณาถึงสาเหตุของปญหาแลว หัวหนางานจะตองแกปญหา แตแนวทางใน
การแกปญหานั้นมีหลายแนวทาง หัวหนางานจะตองมีหลักเกณฑ ในการเลือกแนวทางตางๆ จึงจะเปน
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

สถานการณแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ บางสถานการณ 
หัวหนารูแนนอนวา ถาตัดสินใจใชทางเลือกนี้จะเกิดผลอะไรขึ้นซึ่งเรียกวา เปนสถานการณแนนอน 
สามารถควบคุมได แตบางสถานการณแมจะตัดสินใจไปแลว ก็ยังไมแนใจวาผลที่ไดจะเปนไปตามที่
ตองการ เพราะอาจมีปจจัยอ่ืนที่ควบคุมไมไดมาเกี่ยวของ เปนสถานการณที่ไมแนนอน ซ่ึงเทากับ
หัวหนางานตองตัดสินใจภายใตภาวะความเสี่ยงนั่นเอง  

ลักษณะที่หวัหนางานตองตดัสินใจมีลักษณะดงันี ้
                   1. ตองมีทางเลือก 
                   2. ตองมีจดุมุงหมายในการเลือก 
                   3. ตองใชกระบวนการการคดิพนิิพิจารณาในการเลือก ไมใชเปนไปตามอารมณความพอใจ
หรือตามยถากรรม 
                    4. มุงผลที่เกดิขึน้ในอนาคต 
                    5. เปนภาวการณที่อาจมทีัง้ความแนนอน ความเสี่ยง และความไมแนนอน 

วีระพล (2525 : 76 ) กลาวถึงการตัดสินใจวา มนุษยทุกชาติทุกภาษา สวนใหญประสบความ
ลมเหลวกอนแลว จึงนําประสบการณเหลานี้มาหาวิธีการปรับปรุงแกไข การที่แตละคนพยายามหา
แนวทางการตัดสินใจดวยตนเองอาจใชเวลานาน เพื่อไมใหการตัดสินใจผิดพลาด จงึตองศกึษาขัน้ตอน 
หลักการและเทคนิคการตัดสินใจที่จะชวยใหสามารถนําไปตัดสินใจในวิถีทางที่ถูกตองในระยะเวลา
อันสั้น อาจเลือกในการตัดสินใจ (alternative) ตามปกติแลวจะตองมีอยางนอยสุด 2 ทางเลือก ถาไมมี
ทางเลือกก็ไมมีการตัดสินใจ การตัดสินใจนั้นอาจแบงออกได 3 ประเภท คือการตัดสินใจภายในภาวะ
แนนอน การตัดสินใจภายในภาวะไมแนนอน และการตัดสินใจภายใตภาวะเสี่ยง โดยถือเกณฑที่วา
การตัดสินใจไมขึ้นอยูกับสภาวการณ หรือทราบแนนอนวาสภาวการณไหนจะเกิดขึ้น ถาไมมีขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสภาวการณแลว จะทําใหการตัดสินใจจะกลายเปนการตัดสินใจภายใตภาวะความเสีย่ง
ขนาดการตัดสินใจที่ประสบอยูในชีวิตประจําวัน เปนการตัดสินใจภายใตความแนนอนที่นอยที่สุด 
การแกปญหาจะตองแกที่สาเหตุแหงปญหา ถาสาเหตุแหงปญหาหมดไป ปญหาก็จะหมดไปโดย
ปริยาย เนื่องจากปญหามีหลายสาเหตุ ควรแกสาเหตุที่กอใหเกอดการตัดสินใจทางเลือกที่จะแกสาเหตุ
ที่กอปญหามากที่สุด ที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ผูตัดสินใจจะตองเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด     
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6.  ผลงานวจิยัที่เกีย่วของ 
 

กาญจนา  (2540)  ไดศึกษาผลของความหนาแนนของประชากรตนขาวตอชวงระยะวิกฤติของ
การแกงแยงแขงขันของวัชพืช  พบวา  การปลูกขาวที่ระยะปลูก  25 x 25  เซนติเมตร เมื่อคิด
เปรียบเทียบเปนหนวยตอพื้นที่แลว  ตนขาวมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตไมแตกตางจากระยะปลูก  
12.5x25  เซนติเมตร  แตที่ระยะปลูก  12.5x25  เซนติเมตร  จะตองใชประชากรตนขาวตอพื้นที่สูงกวา  
ดังนั้น  การปลูกขาวดวยระยะปลูก  25x25  เซนติเมตร  จึงใหผลดีกวาทั้งในแงของการเจริญเติบโตการ
ใหผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวและการจัดการหลังการปกดํา 

กรมวิชาการเกษตร  (2544:19-21)  ไดรายงานไววา  ขาวพันธุขาวดอกมะลิ  105  สามารถผลิต
ไดโดยวิธีปกดําดวยคนระยะ  20x20  เซนติเมตร  จํานวน  1  ตนตอกอ  หรือปกดําดวยเครื่องระยะ  
11x30  เซนติเมตร  มีผลผลิตไมแตกตางกันและเมล็ดพันธุมีคุณภาพไดมาตรฐาน  นอกจากนี้แปลงที่
ปลูกโดยวิธีปกดําการแบงใสปุย  4-5  คร้ัง  ไดผลผลิตขาวดอกมะลิ  105  เฉลี่ย  621  กิโลกรัมตอไรสูง
กวาการแบงใสปุย  2  คร้ัง  ซ่ึงไดผลผลิต  510  กิโลกรัมตอไร 

  พรทิพยและประโยชน  (2537:219-222) ไดศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุขาวขึน้น้าํและขาวทนน้าํ
ลึกที่เก็บเกี่ยวดวยเครื่องนวด พบวา วิธีการเก็บเกี่ยวขาวดวยเครื่องเกี่ยวนวดไมมีผลตอความงอก และ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเก็บเกี่ยวดวยคน และจากการสํารวจคุณภาพ
เมล็ดพันธุขาว พบวาปญหาที่สําคัญไดแก ขาวพันธุอ่ืนปน ขาวแดงและสิ่งเจือปน 

ดวงเดือน  (2541)  ศึกษาเรื่องการใชเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตขาว
นาปรังป  2540  ของเกษตรกรในภาคกลาง  พบวา  กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุดีของทางราชการ  
รวมทั้งการสงเสริมแปลงผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองของเกษตรกร  เปนสิ่งจําเปนที่จะตองดําเนินการที่
ตอเนื่อง  เพื่อเปนแหลงเมล็ดพันธุดี  สําหรับการเปลี่ยนพันธุของเกษตรกรและสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชปุยพืชสดที่ถูกตอง  สงเสริมการใชปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน  และสนับสนุนลาน
ตากขาวในหมูบาน  เพื่อเปนทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่ตองการลดความชื้นผลผลิตกอนออกจําหนาย 

นิตยา  (2543)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ  105  ที่เกษตรกร
ผลิตใหศูนยขยายพันธุพืชที่  7  จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรสวนใหญใชปุยสูตร16-20-0  ใสใน
ระยะแตกกอ  และระยะตั้งทอง  เมล็ดพันธุที่ใชปลูก  5  กิโลกรัมตอไร  และเกษตรกรสวนใหญมีการ
ตรวจพันธุปนในนาขาว  การเก็บเกี่ยวใชแรงงานคนและนวดขาวโดยใชเครื่องจักรกล 

รุจิพร  (2543)  ไดศึกษาเรื่องการติดตามโครงการเรงรัดการผลติและปรบัปรงุคณุภาพขาวหอม
มะลิ  :  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรในอําเภอแปลงยาวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  พบวา  เกษตรกรสวนใหญมีการปฏิบัติตามคําแนะนําทางวิชาการ  โดยเรื่องที่ปฏิบัติมาก
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ที่สุด  คือ  เร่ืองการใสปุยคร้ังที่  2  ตามสูตรที่แนะนํา  สวนปญหาที่เกษตรกรพบมากที่สุด  คือการตาก
ขาวและการปองกันและกําจัดศัตรูขาว  สารเคมีที่มีราคาแพง  เมื่อใชแลวมีอาการแพสารเคมี  และปุยที่
มีราคาแพง  ตามลําดับ 

พงษศักดิ์ และคณะ(2542) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมขาวขาวดอกมะลิ105 ในภาคใต  
พบวา  เกษตรกรมีจํานวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  4.3  คนและ 2.3 คนสภาพพื้นที่นา
สวนใหญเปนที่ดอน  อาศัยน้ําฝน  เกษตรกรปลูกขาวขาวดอกมะลิ  105 มาแลวเฉลี่ย 4.6 คนและ  2.3  
คน  สภาพพื้นที่นาสวนใหญเปนที่ดอน อาศัยน้ําฝน เกษตรกรปลูกขาวขาวดอกมะลิ  105  มาแลวเฉลี่ย  
4.61  ป  โดยมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 7.4 ไร  มีการไถเตรียมดิน2 คร้ังไดผลผลิตเฉลี่ย 293.06  กิโลกรัมตอไร  
ผลผลิตบางสวนไดรับความเสียหายเนื่องจากเกิดน้ําทวมโรคแมลงศัตรูขาวและฝนตกในชวงเก็บเกี่ยว
เกษตรกรสวนใหญจําหนายผลผลิตใหศูนยขยายพันธุพืชและพอคาในทองถ่ิน  เกษตรกรจะไมเก็บ
เมล็ดพันธุไวในปตอไป  เกษตรกรมีความพอใจมากในการปลูกขาวขาวดอกมะลิ  105  และสวนใหญ
ตัดสินใจที่จะปลูกในปตอไป  สําหรับปญหาที่สําคัญไดแก  การทําลายของศัตรูพืชและน้ําทวม 

พรศิริและคณะ  (2525)  ไดทําการศึกษาสภาพการผลิตและการใชเทคโนโลยกีารผลติขาวนาป
ของเกษตรกรในเจตรณรงคเพิ่มผลผลิตขาวคุณภาพดี  พื้นที่เนนหนัก  ปการผลิต  2541  พบวา
เกษตรกรทุกรายมีการไถเตรียมดินและรอยละ  84.40  มีการเผาตอซัง  ในการดูแลรักษาเกษตรกรทุก
รายมีการใสปุยรองพื้น  และรอยละ  71.10  มีการใสปุยแตงหนา  เกษตรกรรอยละ  66.10   มีการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในนาขาว  ในการเก็บเกี่ยว  เกษตรกรรอยละ  72.20  มีการระบายน้ําออกจาก
แปลงนากอนการเก็บเกี่ยว  และรอยละ  51.70  ใชเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวทั้งหมด  เกษตรกรรอยละ 
53.30  เก็บเกี่ยวทั้งหมดในระยะพลับพลึง  และมีเกษตรกรรอยละ  57.20  ลดความชื้นผลผลิตกอน
จําหนายทั้งนี้เกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ย  1,092  บาทตอไร 

วชิระ (2540)  ไดศกึษาปจจยัที่มีผลตอความรู ทัศนคตแิละการปฏิบัติในการปองกันกําจดัหอย
เชอรร่ีของเกษตรกรในจงัหวดัเชยีงใหม พบวา การปฏิบัติในการปองกนักาํจัดหอยเชอรร่ีอยูใน 
ระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 82.30 และพบวาการปฏิบัติในการปองกันกําจัดหอยเชอรร่ีของ
เกษตรกรมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับขนาดพื้นที่นา 
 จรี  (2543)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความรูและการปฏิบัติในการปลูกขาวเหนียวของเกษตรกรเขต
พื้นที่ตําบลเชียงเครือ  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  พบวาวิธีปฏิบัติที่เกษตรกรปฏิบัติถูกตองมาก
ที่สุด  รอยละ  98.90  คือการแชเมล็ดพันธุขาวกอนนําไปปลูกเพื่อกระตุนใหเมล็ดงอกเร็วข้ึนและวิธีที่
เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตอง  รอยละ  97.20  คือ  การใสปุยคร้ังที่  2  กอนขาวตั้งทองผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา  เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกขาวเหนียวนอยและมีจํานวนแรงงานในการปลูกขาวเหนียว
นอยจะมีการปฏิบัติที่ถูกตองตามคําแนะนําของทางราชการมากกวานอกจากนี้เกษตรกรที่มีรายไดสูง
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กวาและเกษตรกรที่มีความรูในการปลูกขาวเหนียวมากกวาจะมีวิธีการปฏิบัติในการปลูกขาวเหนียวที่
ถูกตองตามคําแนะนําทางราชการมากกวาที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 
 ตอพงศ  (2543)  ศึกษาความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน
ของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  เกษตรกรสวนใหญ  รอยละ  72.50  มีการปฏิบัติการ
ปองกันและกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสานอยูในระดับต่ําผลการทดสอบความสัมพันธการปฏบิตัขิอง
เกษตรกรกับลักษณะพื้นฐานของเกษตรกร  พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติของเกษตรกร  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ไดแก  ระดับการศึกษา  แรงงานในการปลูกขาว  สภาพการถือ
ครองที่ดินและการรับรูขาวสารทางการเกษตร 
 อรสา  (2532)  ศึกษาการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการผลิตขาวของเกษตรกรผูรวมโครงการ
แปลงขยายพันธุของศูนยขยายพันธุพืชที่  6  และเกษตรกรทั่วไปในจังหวัดพัทลุง  ปการเพาะปลูก  
2530/31  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  พบวา  เกษตรกรแปลงขยายพันธุมีตนทุนเฉลี่ยไรละ  
1,304  บาท  มีรายไดสุทธิ  582.81  บาทตอไร  สําหรับเกษตรกรทั่วไปมีตนทุนเฉลี่ยตอไร  1,041.92  
บาท  มีรายไดสุทธิเทากับ  387.00  บาทตอไร  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  เกษตรกรแปลงขยายพันธุไดรับ
ผลตอบแทนจากการผลิตขาวมากกวาเกษตรทั่วไป 
 วิชาญ  (2534)  ไดศึกษาตนทุนผลตอบแทนและการตลาดของขาวนาปรัง  ตําบลบานคาย    
อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ในปการเพาะปลูก 2532/2533 พบวาตนทุนในการผลิตขาวนาปรังของ
เกษตรกรทั้งหมดเฉลี่ย 1,443.16 บาทตอไร สําหรับตนทุนผันแปรพบวาเปนคาจาง  แรงงานมากที่สุด
เฉลี่ย 128.95 บาทตอไร เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตที่จายในรูปของเงินสดมากที่สุด  เฉลี่ย  833.92 
บาทตอไร  ตนทุนการผลิตที่ไมเปนเงินสดเฉลี่ย  609.24  บาทตอไร  ผลผลิตที่เกษตรไดรับเฉลี่ย  
447.50  กิโลกรัมตอไร  ซ่ึงขายได 3.93 บาทตอกิโลกรัมผลตอบแทนสุทธิ  315.52  บาทตอไร 

กาญจนา  (2535)  ไดมีการศึกษาการวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตขาวนาปของ  อําเภอเสาไห  
จังหวัดสระบุรี  ปการผลิต  2534/35  พบวาเพื่อใหกําไรสูงสุด  การปลูกขาวสมาชิกใชปุยเคมีเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มผลผลิตขาว  สวนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  พบวามีตนทุนการผลิตขาว  1,270.25  
บาทตอไรและมีกําไรสุทธิเหนือตนทุนเงินสด  719.84  บาทตอไร 

  กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  (2538:26)  ศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิต
ขาวหอมมะลิ  105  ป  2536/37  เทากับ  1,216.42  บาทตอไร  ประกอบดวยตนทุนผันแปรเทากับ  
1,008.51  บาทตอไร  และตนทุนคงที่เทากับ  207.91  บาทตอไร  ตนทุนผันแปรประกอบดวยคาเก็บ
เกี่ยวสูงสุดเทากับ  191.83  บาทตอไร  รองลงมาไดแก  คาแรงในการเตรียมดิน  175.73  บาทตอไร  
และคาใชจายหลังการเก็บเกี่ยว  (นวดกับขนสง)  เทากับ  133.41  บาทตอไร  ตนทุนการผลิตตอ
กิโลกรัมเทากับ  2.95  บาท  ในระดับการผลิต  412  กิโลกรัมตอไร  ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได
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เทากับ  5.06  บาท  มีรายไดเทากับ  2.084.72  บาทตอไร  ทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับ  
868.30  บาทตอไร 
 สุวคนธ  (2543)  ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตอการผลิตเมล็ดพันธุขาวในโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร จังหวัดอางทอง พบวา
เกษตรกรมีการติดตอกับบุคคลที่เกี่ยวของเฉลี่ย  9.30  คร้ัง  จํานวนสามในสี่เคยเขารับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว พบวาเกษตรกรมีการนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติโดยรอยละ  79.50  
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลางที่เหลือรอยละ20.50 อยูในระดับมากเกษตรกรสวนใหญมีรายไดจากการ
ทํานาในโครงการเฉลี่ย  4,322.00  บาทตอไร 
 สงวน(2543)ศึกษาแรงจูงใจของเกษตรกรในการเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวภายใต
การดําเนินงานของศูนยขยายพันธุพืชที่  14  จังหวัดแพร  พบวา  เกษตรกรสวนใหญ  รอยละ  92.54  
เปนเพศชาย  มีอายุเฉลี่ย 49.92 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีแรงงานในครอบครัวที่
สามารถใชแรงงานทําการเกษตรไดเฉลี่ย  2.29  คน  มีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุขาวเฉลี่ย  
36,658.66  บาทตอปโดยมีขนาดพื้นที่จัดทําแปลงขยายพันธุขาวเฉลี่ย  8.69 ไร สวนใหญมีที่ดินเปน
ของตนเอง สวนมากใชสินเชื่อการเกษตรในการจัดทําแปลงขยายพันธุขาวและใชแหลงสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเกษตรกรมากกวาครึ่งหนึ่งเปนสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณการฝกอบรมมากกวาครึ่งหนึ่งมีประสบการณในการเขารวม
โครงการมากกวา  4  ป  สวนมากไดรับรูขาวสารดานการผลิตพันธุขาวจากเจาหนาทีศ่นูยขยายพนัธุพชื
และติดตอกับเจาหนาที่ศูนยขยายพันธุพืชในรอบป  2542  เฉลี่ย  2.81  คร้ัง 

รวีวรรณ  (2543)  ไดศึกษาเรื่องศักยภาพของเกษตรกรทํานาหวาน้ําตมโดยใชขาวพันธุชัยนาท  
1  ในเขตพื้นที่  ตําบลสายบัวแกว  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  ไดพบวาเกษตรกรเปนสมาชิก  
สหกรณการเกษตรและกูเงินจากสหกรณการเกษตรมากที่สุด  จํานวนเงินกู  45,055.00  บาท  สําหรับ
ตนทุนในการผลิต  เกษตรกรสวนใหญมีตนทุนการผลิตเฉล่ีย2.201.00  บาทตอไร  สวนการปฏิบัติได
สอดคลองกับหลักวิชาการในเรื่องปริมาณและชวงเวลาในการใสปุยคร้ังที่  1  และใสปุยกับการ
ควบคุมระดับน้ํา 
 อารียและสมคิด  (2542)ไดศึกษาผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรผูที่ปลูกขาวหอมมะลิ
เปรียบเทียบกับขาวพันธุอ่ืน  พบวา  ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดของเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิใน
จังหวัดเชียงใหม  เทากับ  1,024.54  บาทตอไร  ตนทุนผันแปรจะอยูในรูปคาใชจายดานแรงงานมาก
ที่สุดและคาใชจายแรงงานจะอยูในรูปของตนทุนเงินสด  กลาวคือ  เกษตรกรจะมีการวาจางแรงงาน
มากกวาการใชแรงงานครอบครัวและแรงงานแลกเปลี่ยน  สวนคาใชจายดานวัสดุอุปกรณจะอยูในรูป
ของตนทุนเงินสดและเปนคาใชจายดานปุยเคมีและสารเคมีเปนสวนใหญ  สําหรับตนทุนคงที่  พบวา  
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เกษตรกรปลูกขาวมะลิ  มีตนทุนคงที่  113.93  บาทตอไร  ตนทุนคงที่สวนใหญจะเปนคาเสื่อมราคา
ของวัสดุอุปกรณการเกษตร  สวนคาใชจายดานคาเชาและภาษีนัน้มจีาํนวนนอยจากการเปรยีบเทยีบกบั
คาใชจายดังกลาว 
 กชวรรณ  (2543)  เมื่อไดศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของสมาชิกผูเขารวม
โครงงานและไมเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวสหกรณการเกษตรพราวจํากัด  อําเภอพราว  
จังหวัดเชียงใหม  ปการผลิต  2541พบวา  ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ0.6 มีอายุ
ระหวาง  31-40  ป  โดยมีระยะเวลาการเขาเปนสมาชิกเฉลี่ย  8.23  ป  สมาชิกสวนใหญมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  มีที่ดินถือครองไมเกิน 10 ไร  ผูเขารวมโครงการมีผลตอบแทนเฉลี่ย 4,845.31  
บาทตอไร  มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย  2,655.41 บาทตอไร  โดยผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของผูเขารวม
โครงการและไมเขารวมโครงการมีความแตกตางกัน 

  คณิต  (2518)  ไดศึกษาถึงปจจัยบางประการที่เกี่ยวของกับการยอมรบัวทิยาการแผนใหมของ
เกษตรกรเขาของสวนยางในอําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา  อัตราการยอมรับวิทยาการ
แบบใหม  มีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับอายุเกษตรกร  กลาวคือ  เกษตรกรที่มีอายุนอยจะรับ
วิทยาการแบบใหมในการทําสวนยางมากกวาและรวดเร็วกวาเกษตรบอยครั้งและสม่ําเสมอจะยอมรับ
วิทยาการแบบใหมไดมาก  และรวดเร็วกวาผูมีผลผลิตยางต่ําและไมเคยติดตอกับเจาหนาที่ทาง 
เกษตร  สวนปจจยัอ่ืน ๆ เชนการศกึษาของเกษตรกร ขนาดพืน้ที่ปลูกยาง รายไดสุทธิ และการศกึษา
ของบุตรไมมีความสัมพนัธกบัการยอมรับวทิยาการแบบใหม 

สมพล (2520) ไดศึกษาเกี่ยวกับ  กระบวกการยอมรับเกษตรแผนใหมตามโครงการเขาพระยา
ตอนบนของเกษตรกรในอําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  พบวา  กระบวนการยอมรับวิทยาการแบบ
ใหมมีความสัมพันธแตไมมีความสัมพันธกับจํานวนแรงงานในครอบครัว  รายไดตอปและสภาพการ
ถือครองที่ดิน  

  พิสมัย (2518)ไดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลตอการยอมรับการปลูกพืชหมุนเวียนของเกษตรกร
จังหวัดศรีสะเกษพบวา เกษตรกรจํานวนมากยอมรับเทคโนโลยีบางอยางที่ลงทุนต่ํา เชนการใชปุย
วิทยาศาสตรและการพรวนดินเปนตนแตเกษตรกรไมยอมรับเทคโนโลยีที่ลงทุนสูงเชน การใชรถไถ
และการใชเครื่องมือกําจัดวัชพืช สําหรับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนั้นอิทธิพลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของเกษตรมีผลตอการยอมรับมากที่ สุดรองลงมาไดแกคุณลักษณะของพนักงานสงเสริมใน
ขณะเดียวกัน   

  ทัศนีย (2510)ไดทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเขาสูความทันสมัยทางการเกษตร พบวา
เกษตรกรยอมรับนวัตกรรมเนื่องจากเหตุผลประการประกอบกัน  เชน  เห็นผลจากเพื่อนบานหรือการ
สาธิตของเจาหนาที่มาแลวการเขาเปนสมาชิกโครงการการพัฒนาผลิตโครงการของรัฐที่ดําเนินการ
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อยางมีประสิทธิภาพ  บุคคลที่มีบทบาทตอการยอมรับนวัตกรรมคือเพื่อนบานและพอคาคนกลาง  
สวนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีนอยไมใกลชิดกับเกษตรกรการบริหารของรัฐในการทําใหเกษตร
ยอมรับนวัตกรรมกระทําซ้ําซอนและบางครั้งขัดแยงกันปญหาในการสกัดกั้นการยอมรับนวัตกรรมคือ
การขาดแคลนเงินทุน  อายุสูงของเกษตรกร และความไมพอเพียงของเจาหนาที่               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


