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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ถัว่ลิสงเป็นพืชอาหาร และพืชน ้ามนั ท่ีมีการปลูกอยา่งแพร่หลายในเขตร้อนและเขตก่ึงร้อน  ถัว่
ลิสงเป็นพืชท่ีมีความส าคญัต่อประเทศต่างๆในเอเชีย ได้แก่ อินเดีย จีน พม่า อินโดนีเซีย และไทย 
(การปลูกและขยายพนัธ์ุถั่วนานาชนิดท่ีมีคุณประโยชน์, 2537) เพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาหาร ผลิต
น ้ ามนั และเพื่อการผลิตโปรตีนต่างๆ ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ถั่วลิสงท่ีหลากหลายโดย
สามารถจ าแนกได ้2 แบบ คือ ใช้เพื่อการบริโภค เช่น ตม้ คัว่ ทอด อบ และเคลือบช็อกโกเลต และใช้
เพื่อเป็นวตัถุดิบในโรงงานต่างๆ ไดแ้ก่ 1) โรงงานตม้ ตาก หรืออบแห้งทั้งเปลือก โดยมีความตอ้งการ
เฉล่ียปีละ 20,000-25,000 ตนั  2) โรงงานหีบหรือสกดัน ้ ามนั มีความตอ้งการปีละ 12,000 -11,000 ตนั 
3) โรงงานถั่วลิสงป่น เพื่อใช้ประกอบผลิตภณัฑ์อาหารต่างๆ และผลิตเพื่อใช้อบ 4)  โรงงาน
อาหารสัตวมี์ความตอ้งการปีละประมาณ 20,000 ตนั แต่ผลิตไดเ้พียง 11,000-12,000 ตนัเท่านั้น ท าให้
ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ(มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, มปป.) 

 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกถัว่ลิสงลดลงอยา่งมาก จากสถิติปี 2553 ประเทศไทยพื้นท่ี
เพาะปลูก 183,845 ไร่ ลดลงจากปี 2552 1,557 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 45,509 ตนั 
ลดลง จากปี2552 177 ตนั หรือร้อยละ 0.39 การท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกถัว่ลิสงลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากถัว่ลิสง
ท่ีเคยปลูกในท่ีนา และท่ีปลูกแซมยางพาราลดลง เพราะยางพาราเร่ิมโต และเกษตรกรบางส่วน
เปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน เน่ืองจากให้ผลตอบแทนดีกว่า และภาวะแห้งแล้งท าให้ฝักลีบ ไม่
สมบูรณ์  ผลผลิตภายในประเทศลดลงท าให้ปริมาณผลผลิตไม่ เพียงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ ตอ้งน าเขา้จากเพื่อนบา้น โดยสถิติการน าเขา้ถัว่ลิสงตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2552 เฉล่ีย 
ไม่ต ่ากว่า 30,000 ตนั และมูลค่าการน าเขา้ไม่น้อยกว่า 400 ลา้นบาท ในประเทศไทยจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกมากท่ีสุด คือ จงัหวดัล าปาง ดว้ยพื้นท่ี 26,914 ไร่ ผลผลิตรวม 6,097 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 227 กก./ไร่ 
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จงัหวดัล าปางมีการปลูกถั่วลิสงกันมาช้านาน นับได้ว่าถั่วลิสงเป็นพืชพื้นเมืองดั้ งเดิมของ
จงัหวดัล าปางโดยมีการเพาะปลูกในทุกอ าเภอ เกษตรกรมีการเพาะปลูกโดยวิธีดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ ท าให้ผลผลิตท่ีผลิตไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากเกษตรกรยงัยึดวิธีการผลิตแบบดัง่
เดิม ท าให้การน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตไม่แพร่หลาย โดยผลผลิตถัว่ลิสงในจงัหวดั
ล าปางเฉล่ียอยูท่ี่ 227 กก./ไร่ ซ่ึงนอ้ยกวา่หลายๆจงัหวดั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

ปัจจุบนักรมวิชาการเกษตรมีการน าเทคโนโลยีท่ีไดจ้ากการวิจยัและพฒันาถัว่ลิสง ถ่ายทอดสู่
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง  โดยการท าแปลงทดสอบ  การออกคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่
เกษตรกรและแก้ไขปัญหาในด้านการผลิต  เพื่อให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปใช้เพิ่ม
ผลผลิต ถึงแมว้า่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง  แต่ผลผลิตของเกษตรกรยงัไม่
มากเท่าท่ีควร  อีกทั้งเทคโนโลยีบางด้านเกษตรกรไม่ยอมรับ เช่น ด้านการเตรียมดินและการปลูก  
เป็นตน้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่
ลิสง จ.ล าปาง เพื่อทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรค แนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ 
ของการน าเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการวางแผนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการท างานของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม ของเกษตรกรท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง จ.ล าปาง 

2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะ ของการใช้
เทคโนโลยขีองเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง จ.ล าปาง 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการวางแผนปรับปรุง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ  และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ค  าแนะน าแก่
เกษตรกรในพื้นท่ี จงัหวดัล าปาง และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 
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1.4 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 

ปัจจยัทางดา้นพื้นฐานส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังน้ี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในพื้นท่ี 
จงัหวดัล าปางท่ีไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากกรมวชิาการเกษตร จ านวน 154 ราย 

1.6 กรอบแนวควำมคิด (Conceptual Framework) 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล 
1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 ระดบัการศึกษา 
1.4 ประสบการณ์การผลิตถัว่ลิสง 
2. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิ 
2.1 รายไดจ้ากการขายถัว่ลิสง 
2.2 รายไดค้รัวเรือน 
2.3 แรงงาน 
2.4 พื้นท่ีปลูกถัว่ลิสง 
3. ปัจจัยด้ำนสังคม 
3.1 การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม 
4. ปั จ จั ย ด้ ำนควำม รู้ของเกษตรกรเร่ือ ง

เทคโนโลยกีำรผลติถั่วลสิง 
5.  ปั จ จั ย ด้ ำนทั ศนคติ ของเกษตรกรต่ อ

เทคโนโลยกีำรผลติถั่วลสิง และเจ้ำหน้ำที่ 
 

 

กำรยอมรับเทคโนโลยี 
กำรผลติถั่วลสิง 
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1.7 นิยำมศัพท์ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู ้ปลูกถั่วลิสงในพื้นท่ี  จังหวดัล าปาง ท่ีผ่านการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากกรมวชิาการเกษตรโดยผา่นทางการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

เทคโนโลยี หมายถึง วิธีการ เทคนิคในการปลูก การดูแลรักษาตน้ถัว่ลิสง ซ่ึงเป็นความรู้และ
วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวิธีของกรมวิชาการเกษตร เพื่อท าให้ผลผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มข้ึน 

กำรยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง คือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหลงัจากท่ีไดรั้บความรู้ทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม เร่ิมจาก
การเตรียมพื้นท่ีปลูก การเลือกและเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อนปลูก  การจดัการธาตุอาหาร โรคท่ีส าคญัของ
ถั่วลิสงและการป้องกันก าจดั แมลงและศัตรูถั่วลิสงและการป้องกันก าจดั โดยการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจะค่อยๆเปล่ียนไปตามล าดบัขั้นตามกระบวนการยอมรับ โดยเร่ิมตั้งแต่รับทราบ สนใจ 
ประเมินผล ลองท า จนถึงเกิดการยอมรับและน าไปปฏิบติั 

ควำมรู้ของเกษตรกร หมายถึง ส่ิงท่ีเกษตรกรไดเ้รียนรู้จากการท่ีมีเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานของ
รัฐ ทดสอบหรือไปถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือใหค้วามรู้ หรือไดรั้บความรู้จากผูรู้้ในพื้นท่ีนั้นๆ 

ทัศนคติของเกษตรกร หมายถึง ทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร เจา้หนา้ท่ีของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 


