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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในจงัหวดัล าปาง ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
บรรยายประกอบตาราง ตามล าดบัดงัน้ี 

1. ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง 
2. ขอ้มูลดา้นความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง 
3. ขอ้มูลดา้นทศันคติต่อเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง และเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง  ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง 
4. การยอมรับเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร 
5. ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของ

เกษตรต่อการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง 
6. ปัญหาขอ้เสนอแนะในการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร  

4.1 ลักษณะพืน้ฐานในด้านเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 

 ลกัษณะพื้นฐานในด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ปลูกถัว่ลิสง อาชีพหลกั อาชีพรอง แหล่งเงินทุน จ านวนแรงงานในครัวเรือน การจา้ง
แรงงาน พื้นท่ีเพาะปลูกถั่วลิสง แหล่งน ้ า ภาระหน้ีสิน ผลผลิตในปี 2553/2554 และปี 2554/2555  
รายได้จากการปลูกถั่วลิสง รายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ แหล่งความรู้ การติดต่อเจ้าหน้าท่ีเกษตร การ
ฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในวิชาชีพดา้นการผลิตถัว่ลิสงและการเป็นสมาชิกกลุ่ม แสดงผลดงัตาราง 
ดงัต่อไปน้ี 
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4.1.1)  เพศ 

จากศึกษา พบวา่ เกษตรกรเกินคร่ึงหน่ึง ร้อยละ 59.7 เป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 40.3 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.1 

ตารางที่ 4.1 เพศของเกษตรกร 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 92 59.7 
หญิง 62 40.3 
รวม 154 100 

4.1.2) อายุของเกษตรกร 

จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 59.76 มีช่วงอายุระหวา่ง 50 - 69 ปี รองลงมาร้อยละ 37 
มีอายตุ  ่ากวา่ 50 ปี โดยมีอายเุฉล่ีย 53.14 ปี ต ่าสุด 36 ปี สูงสุด 77 ปี ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.2 อายุของเกษตรกร 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 50 57 37 
50 – 69 92 59.76 
มากกวา่ 69 5 3.24 
รวม  154 100 

อายตุ  ่าสุด = 36 ปี            อายเุฉล่ีย = 53.14 ปี                    มธัยฐาน = 54  ปี 
อายสูุงสุด = 77 ปี            ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 8.531 

4.1.3) ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

จากการศึกษาระดบัการศึกษาของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรเกินคร่ึง คือร้อยละ 65.6 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า รองลงมาร้อยละ 18.2 จบการศึกษาระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า และเกษตรกรทั้งหมดไม่มีใครท่ีไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4หรือเทียบเท่า 101 65.6 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 28 18.2 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ ปีท่ี 6 18 11.3 
ปวช. 3 1.9 
ปวส. / อนุปริญญา 4 2.5 
รวม 154 100 

4.1.4) ประสบการณ์ปลูกถั่วลสิงของเกษตรกร 

จากการศึกษาประสบการณ์ปลูกถั่วลิสงของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรทั้ งหมดมี
ประสบการณ์ในการปลูกถัว่ลิสง ซ่ึงเกษตรกรมีประสบการณ์มากท่ีสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 1 –  10 ปี  
ร้อยละ 68.83 รองลงมา ร้อยละ 29.22 และ 20.78 มีประสบการณ์อยูใ่นช่วง 11 - 20 ปี และ มาก 21 ปี 
ร้อยละ 1.95 โดยท่ีเกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกถั่วลิสง ต ่าสุด คือ 2 ปี สูงสุด คือ 35 ปี และมี
ประสบการณ์ปลูกถัว่ลิสง เฉล่ีย = 8.67 ปี ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 ประสบการณ์ปลูกถั่วลสิงของเกษตรกร 

ประสบการณ์ปลูกถั่วลสิง (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 – 10 106 68.83 

11 – 20 45 29.22 

มากกวา่ 20 3 1.95 

รวม 154 100 
ประสบการณ์ฯ ต ่าสุด = 2 ปี ประสบการณ์ฯ เฉล่ีย = 8.67 ปี  มธัยฐาน = 8 
ประสบการณ์ฯ สูงสุด = 35 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 5.35 
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4.1.5) อาชีพของเกษตรกร 

จากการศึกษาอาชีพหลกัของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเกินคร่ึง ร้อยละ 59.1 มีอาชีพ
หลกั คือ รับจา้ง ล าดบัต่อมา คือ อาชีพท านา และอาชีพท าสวน ร้อยละ 9.1 เท่ากนั 

และจากการศึกษาอาชีพรองของเกษตรกร ซ่ึงสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ พบวา่ 
เกษตรกรเกือบทั้งหมด ร้อยละ 99.4 มีอาชีพรองคือ ท าไร่ รองลงมาคือ ท านา และท าสวน ร้อยละ 88.7 
และ 79.2 ตามล าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.5 

ตารางที่ 4.5 อาชีพของเกษตรกร 

อาชีพหลกั จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับจา้ง 90 58.4 
ท านา 26 16.9 
ท าสวน 14 9.1 
ลูกจา้งขา้ราชการ 12 7.8 
รับราชการ 6 3.9 
ท าไร่ 3 1.9 
ธุรกิจส่วนตวั 2 1.3 
เล้ียงสัตว ์ 1 0.6 
รวม 152 100 
 

อาชีพรอง (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ท าไร่ 153 99.4 
ท านา 136 88.3 
ท าสวน 121 78.6 
รับจา้ง 7 4.5 
เล้ียงสัตว ์ 3 1.9 
คา้ขาย 1 0.6 
รวม 421 269.25 
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4.1.6) แหล่งเงินทุนของเกษตรกร 

จากการศึกษาแหล่งเงินทุนของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรเกือบทั้งหมด ร้อยละ 98.2 ใช้
เงินออมเป็นแหล่งเงินทุน ส่วนแหล่งเงินทุนท่ีเหลือ คือ ธนาคารเพื่อนการเกษตร สหกรณ์การเกษตร 
และกองทุนหมู่บา้น ร้อยละ 0.6 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.6 

ตารางที่ 4.6 แหล่งเงินทุนของเกษตรกร 

แหล่งเงินทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เงินออม 151 98.2 
ธนาคารเพื่อนการเกษตร 1 0.6 
สหกรณ์การเกษตร 1 0.6 
กองทุนหมู่บา้น 1 0.6 
รวม 154 100 
 

4.1.7) แรงงานของเกษตรกร 

จากศึกษาดา้นแรงงานของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 39.0 มีแรงงานในครัวเรือน 
3 คน รองลงมา คือ ร้อยละ 38.3 มีแรงงานในครัวเรือน 2 คน นอกจากน้ียงัพบว่าจ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน ต ่าสุด คือ 1 คน  จ  านวนแรงงานในครัวเรือน  สูงสุด คือ 5 คน และจ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน เฉล่ีย คือ 2.812 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.7 

ตารางที่ 4.7 ด้านแรงงานของเกษตรกร 

จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 3 1.9 
2 59 38.3 
3 60 39.0 
4 28 18.2 
5 4 2.6 
รวม 154 100 

จ านวนแรงงานในครัวเรือน ต ่าสุด = 1 คน จ านวนแรงงานในครัวเรือน เฉล่ีย = 2.812 คน           
จ านวนแรงงานในครัวเรือน สูงสุด = 5 คน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.846  มธัยฐาน = 3 
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4.1.8) การจ้างแรงงานของเกษตรกร 

จากการศึกษาดา้นการจา้งแรงงานในการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร ไม่
จา้งแรงงาน ร้อยละ 70.8 และจา้งงาน ร้อยละ 29.2 โดยวตัถุประสงค์ในการจา้ง พบว่า เกษตรกรจา้ง
เพื่อเก็บเก่ียวร้อยละ 22.7 จา้งเพื่อปลูก ร้อยละ 3.2 ดา้นลกัษณะการจา้ง พบวา่ จา้งรายวนั ร้อยละ 24.7 
และจา้งเหมา ร้อยละ 4.5 โดยมีอตัราการจา้งรายวนั พบวา่ ร้อยละ 21.4 จา้ง 200 บาทต่อวนั จา้ง 150 
บาทต่อวนั ร้อยละ 2.6 ด้านการจา้งเหมาพบว่า ร้อยละ 1.9 จา้งเหมา 650 บาทต่อไร่ และร้อยละ 0.6 
จา้งเหมา 600 บาทต่อไร่ ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.8 

ตารางที ่4.8 การจ้างแรงงานของเกษตรกร 

การจ้างแรงงานเพือ่ช่วยในการผลติถั่วลสิง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่จา้ง 109 70.8 
จา้ง 45 29.2 
รวม 154 100 

 
วตัถุประสงค์ในการจ้าง 
เก็บเก่ียว 35 22.7 
ปลูก 5 3.2 
ดูแลรักษา 3 1.9 
เตรียมแปลง 2 1.3 
รวม 45 29.2 

 
ลกัษณะการจ้าง 
จา้งรายวนั 38 24.7 
จา้งเหมา 7 4.5 
รวม 45 29.2 
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4.1.9) ทีด่ินเพือ่การปลูกถั่วลสิงของเกษตรกร 

จากการศึกษาดา้นท่ีดินเพื่อการปลูกถัว่ลิสงของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเกินคร่ึง ร้อย
ละ 51.9 มีท่ีดินท่ีท าการปลูกถัว่ลิสง 2 ไร่ ล าดบัต่อมา คือ ร้อยละ 24.7 มีท่ีดินท่ีท าการปลูกถัว่ลิสง 1 
ไร่ และร้อยละ 16.2 มีท่ีดินท่ีท าการปลูกถัว่ลิสง 3 ไร่ การเช่าท่ีดินเพื่อท าการปลูกถัว่ลิสง พบเพียงร้อย
ละ 0.6 มีจ  านวนท่ีดินท่ีท าการปลูกถัว่ลิสง 4 ไร่ นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัพบว่าเกษตรกรมีจ านวน
ท่ีดินท่ีท าการปลูกถั่วลิสง ต ่าสุด คือ 1 ไร่ จ  านวนท่ีดินท่ีท าการปลูกถั่วลิสง สูงสุด คือ 7 ไร่ และ
จ านวนท่ีดินท่ีท าการปลูกถัว่ลิสง เฉล่ีย คือ 2.136 ไร่ ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.9 

ตารางที่ 4.9 ทีด่ินเพือ่การปลูกถั่วลสิงของเกษตรกร 

จ านวนทีด่ินทีท่ าการปลูกถั่วลสิง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ของตนเอง (ไร่) 1 38 24.7 
 2 80 51.9 
 3 25 16.2 
 4 3 1.9 
 5 6 3.9 
 6 0 0 
 7 2 1.3 

รวม 154 100 
    

เช่าท่ีดิน(ไร่) 4 1 0.6 
รวม 1 0.6 

จ านวนท่ีดินฯ ต ่าสุด = 1 ไร่  จ านวนท่ีดินฯ เฉล่ีย = 2.136 ไร่ 
จ านวนท่ีดินฯสูงสุด = 7 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.073   มธัยฐาน = 2 
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4.1.10) แหล่งน า้ทีใ่ช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกร 

จากการศึกษาแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูก พบว่า เกษตรกรเกินคร่ึง ร้อยละ 56.5 ใช้
สระน ้ าหรือบ่อน ้ า เป็นแหล่งน ้ า รองลงมา คือ น ้ าฝน ร้อยละ 35.2 และใช้น าชลประทาน ร้อยละ 8.4 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.10 

ตารางที ่4.10 แหล่งน า้ทีใ่ช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกร 

แหล่งน า้ทีใ่ช้ในการเพาะปลูก จ านวน (คน) ร้อยละ 

 สระน ้า/บ่อน ้า 87 56.5 
 น ้าฝน 54 35.1 
 ชลประทาน 13 8.4 

รวม 154 100 
 

4.1.11) ภาระหนีสิ้นของครอบครัวของเกษตรกร 

จากศึกษาภาระหน้ีสินของครอบครัวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
72.1 ไม่กู้เงิน และร้อยละ 27.9 กู้เงิน โดยท่ีแหล่งเงินกู้ของเกษตรกร ร้อยละ 24.7 คือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตร กองทุนหมู่บา้น ร้อยละ 2.6 และยมืญาติพี่นอ้ง ร้อยละ 0.6 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.11 

ตารางที่ 4.11 ภาระหนีสิ้นของครอบครัวของเกษตรกร 

ภาระหนีสิ้นของครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่กู ้ 111 72.1 
กู ้ 43 27.9 
รวม 154 100 
แหล่งเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตร 38 24.7 
 กองทุนหมู่บา้น 4 2.6 
 ยมืญาติพี่นอ้ง 1 0.6 
รวม  43 27.9 
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4.1.12) ผลผลติและรูปแบบการขายถั่วลสิงปี 2553/2554 ของเกษตรกร 

จากการศึกษาผลผลิตถัว่ลิสงปี 2553/2554 ของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 59.1 มี
ผลผลิตถัว่ลิสง ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นปี 2553/2554 อยูใ่นช่วงระหวา่ง 301 - 400 กิโลกรัมต่อไร่ ล าดบัต่อมา 
คือ ร้อยละ 36.36 ผลผลิตอยูใ่นช่วงระหวา่ง 201 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ และยงัพบว่าผลผลิตถัว่ลิสง ท่ี
เก็บเก่ียวไดใ้นปี 2553/2554 ต ่าสุด คือ 150 กิโลกรัมต่อไร่  สูงสุด คือ 420 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตฯ 
เฉล่ีย คือ 311.558 กิโลกรัมต่อไร่  

และเม่ือคิดมูลค่าของผลผลิตเป็นตวัเงิน พบวา่ เกษตรกรเกินคร่ึง ร้อยละ 61.04 มีผลผลิต
คิดเป็นตวัเงินอยูใ่นช่วงระหวา่ง 6,001 - 8,000 บาท ล าดบัต่อมา คือ ร้อยละ 22.72 มีผลผลิตคิดเป็นตวั
เงินอยูใ่นช่วงระหวา่ง 8,001 - 10,000 บาท และจากการศึกษา ท าให้ทราบวา่ ผลผลิตถัว่ลิสงคิดเป็นตวั
เงิน ต ่าสุด คือ 3,600 บาท  สูงสุด คือ 9,660 บาท และผลผลิตคิดเป็นเงินเฉล่ียท่ี 7,127.14 บาท 

 ในดา้นของรูปแบบการขาย เกษตรทั้งหมดขายผลผลิตถัว่ลิสง ในรูปแบบผลสด  ทั้งน้ียงั
พบวา่เกษตรกรเกินคร่ึง ร้อยละ 67.5 ขายผลผลิต 11 บาทต่อกิโลกรัม  ขาย 10 บาท/กิโลกรัม ร้อยละ 
24.7 และขาย 12 บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 7.8 และมูลค่าผลผลิตท่ีเกษตรขาย ราคาขาย ต ่าสุด คือ 10 
บาทต่อกิโลกรัม สูงสุด คือ 12 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขาย เฉล่ีย คือ 10.83 บาทต่อกิโลกรัม ดงั
ปรากฏในตารางท่ี 4.12 

ตารางที่ 4.12 ผลผลติถั่วลสิงปี 2553/2554 ของเกษตรกร 

ผลผลติถั่วลสิงปี 2553/2554 ของเกษตรกร (กก./ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 

101 – 200 5 3.25 
201 – 300 23 14.94 
301 – 400 102 66.23 
มากกวา่ 400 24 15.58 
รวม 154 100 
ผลผลติฯ ปี 2553/2554 ต ่าสุด = 150 กก./ไร่    ผลผลติฯ ปี 2553/2554 เฉลีย่ = 311.558 กก./ไร่ 
ผลผลติฯ ปี 2553/2554 สูงสุด = 420 กก./ไร่    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 47.721     มธัยฐาน = 320 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 

ผลผลติคิดเป็นเงิน 
2,001 - 4,000 30 19.48 
4,001 - 6,001 97 62.99 
6,001 - 8,000 25 16.23 
8,001 - 10,000 2 1.3 
รวม 154 100 
ผลผลติคิดเป็นเงิน ต ่าสุด = 3,600 บาท  ผลผลติคิดเป็นเงินเฉลีย่ = 7,127.14 บาท มัธยฐาน = 7,360 
ผลผลติคิดเป็นเงิน สูงสุด = 9,660 บาท    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1,114.206 

   

รูปแบบการขาย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผลสด 154 100 
ผลแหง้ 0 0 
รวม 154 100 
   
ขายกโิลกรัมละ (บาท/กโิลกรัม) 
10 38 24.7 
11 104 67.5 
12 12 7.8 
รวม 154 100 
ราคาขาย ต ่าสุด = 10 บาท/กิโลกรัม    ราคาขาย เฉลีย่ = 10.83 บาท/กโิลกรัม    มัธยฐาน = 11 
ราคาขาย สูงสุด = 12 บาท/กโิลกรัม    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.046 
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4.1.13) ผลผลติถั่วลสิงปี 2554/2555 ของเกษตรกร 

จากตารางท่ี 4.14 ผลผลิตถัว่ลิสงปี 2554/2555 ของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 80.52 มีผลผลิตถัว่ลิสง ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นปี 2554/2555 อยูใ่นช่วงระหว่าง 301 - 400 กิโลกรัม
ต่อไร่ และร้อยละ 19.48 ผลผลิตอยู่ในช่วงระหว่าง 201 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ และจากการศึกษายงั
พบว่า ผลผลิตฯ ในปี 2554/2555 ต ่าสุด คือ 220 กิโลกรัมต่อไร่ สูงสุด คือ 400 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ผลผลิตฯ เฉล่ีย คือ 337.337 กิโลกรัมต่อไร่ 

และเม่ือคิดมูลค่าของผลผลิตเป็นตวัเงิน พบวา่ คร่ึงหน่ึงของเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 51.94 
มีผลผลิตคิดเป็นตวัเงินอยูใ่นช่วงระหวา่ง 4,001 - 6,000 บาท ล าดบัต่อมา คือ ร้อยละ 37.03 มีผลผลิตคิด
เป็นตวัเงินอยู่ในช่วงระหว่าง 2,001 - 4,000 บาท จากการศึกษายงัพบวา่ มูลค่าผลผลิตคิดเป็นเงิน ต ่าสุด 
คือ 2,640 บาท  สูงสุด คือ 9,800 บาท และมูลค่าผลผลิตคิดเป็นเงินเฉล่ีย คือ 4,508.96 บาท  

ในดา้นของรูปแบบการขาย พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.0 ขายในรูปแบบผลสด 
ส่วนเกษตรกรท่ีขายในรูปแบบผลแห้ง พบเพียงร้อยละ 11.0 เม่ือพิจารณาดา้นการขายผลผลิตในแต่ละ
รูปแบบ พบว่า เกษตรกรท่ีขายในรูปแบบผลสด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.6 ขายผลผลิต 12 บาทต่อ
กิโลกรัม และยงัพบวา่ มูลค่าผลผลิตท่ีเกษตรขาย ราคาขาย ต ่าสุด คือ 11 บาทต่อกิโลกรัม สูงสุด คือ 
13 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขาย เฉล่ีย คือ 12.02 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเกษตรท่ีขายในรูปแบบผล
แห้ง พบวา่ เกษตรกร ขายผลผลิตในราคา 23 และ 24 บาทต่อกิโลกรัม เท่ากนั คือ ร้อยละ 3.9 และยงั
พบว่า มูลค่าผลผลิตท่ีเกษตรขาย ราคาขาย ต ่าสุด คือ 23 บาทต่อกิโลกรัม สูงสุด คือ 28 บาทต่อ
กิโลกรัม และราคาขาย เฉล่ีย คือ 24.47 บาทต่อกิโลกรัม ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.13 

ตารางที่ 4.13 ผลผลติถั่วลสิงปี 2554/2555 ของเกษตรกร 

ผลผลติถั่วลสิง ปี 2554/2555 (กก./ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 

201 – 300 30 19.48 
301 – 400 124 80.52 

รวม 154 100 
ผลผลติฯ ปี 2554/2555 ต ่าสุด = 220 กก./ไร่    ผลผลติฯ ปี 2554/2555 เฉลีย่ = 337.337 กก./ไร่ 
ผลผลติฯ ปี 2554/2555 สูงสุด = 400 กก./ไร่    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 33.039     มัธยฐาน = 350 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 

ผลผลติถั่วลสิง ปี 2554/2555 (กก./ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผลผลติคิดเป็นเงิน 
 2,001 - 4,000 57 37.03 
 4,001 - 6,000 80 51.94 
 6,001 - 8,000 10 6.49 
 8,001 - 10,000 7 4.54 

รวม 154 100 
ผลผลติคิดเป็นเงิน ต ่าสุด = 2,640 บาท  ผลผลติคิดเป็นเงินเฉลีย่ = 4,508.96 บาท มัธยฐาน = 4,200 
ผลผลติคิดเป็นเงิน สูงสุด = 9,800 บาท  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1,351.297 

รูปแบบการขาย 
ผลสด 137 89.0 
ผลแหง้ 17 11.0 
รวม 154 100 
ขายผลสดกโิลกรัมละ (บาท/กโิลกรัม) 
11 8 5.8 
12 118 76.6 
13 11 7.1 
รวม 154 100 
ราคาขาย ต ่าสุด = 11 บาท/กิโลกรัม    ราคาขาย เฉลีย่ = 12.02 บาท/กโิลกรัม    มัธยฐาน = 12  
ราคาขาย สูงสุด = 13 บาท/กโิลกรัม    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.373 

ขายผลแห้ง (บาท/กิโลกรัม) จ านวน (คน) ร้อยละ 

23 6 3.9 
24 6 3.9 
26 3 1.9 
28 2 1.3 
รวม 154 100 
ราคาขาย ต ่าสุด = 23 บาท/กิโลกรัม    ราคาขาย เฉลีย่ = 24.47 บาท/กโิลกรัม    มัธยฐาน = 24  
ราคาขาย สูงสุด = 28 บาท/กโิลกรัม    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.7 
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4.1.14 รายได้จากการปลูกถั่วลสิงของเกษตรกร 

จากการศึกษารายไดจ้ากการปลูกถัว่ลิสงของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 45.45 มี
รายไดจ้ากการปลูกถัว่ลิสงอยู่ในช่วง 15,001 - 30,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 31.83 มีรายไดจ้ากการ
ปลูกถัว่ลิสงอยูใ่นช่วง 1 - 15,000 บาท และเกษตรกรมีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 22.73 จาก
การศึกษายงัพบวา่ รายไดจ้ากการปลูกถัว่ลิสงต ่าสุด คือ 3,460 บาท สูงสุด 67,000 บาท และรายไดจ้าก
การปลูกถัว่ลิสงเฉล่ีย 23,252.86 บาท ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.14 

ตารางที่ 4.14 รายได้จากการปลูกถั่วลสิงของเกษตรกร 

รายได้จากการปลูกถั่วลสิง (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 - 15,000 49 31.83 
15,001 – 30,000 70 45.45 
มากกวา่ 30,000 35 22.73 
รวม 154 100 

รายไดฯ้ ต ่าสุด = 3,460 บาท รายไดฯ้ เฉล่ีย = 23,252.86 บาท 
รายไดฯ้ สูงสุด = 67,000 บาท      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 12,146.163 

4.1.15) รายได้จากอาชีพอืน่ ๆ ของเกษตรกร 

จากการศึกษารายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ  ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเกินคร่ึง ร้อยละ 
67.53 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,001 - 60,000 บาทต่อปี รองลงมา คือ 90,001 - 120,000 บาทต่อปี ร้อยละ 
12.34 และพบวา่รายไดจ้ากอาชีพอ่ืน ๆ ต ่าสุด คือ 10,000 บาท สูงสุด คือ 240,000 บาท และรายไดจ้าก
อาชีพอ่ืน ๆ เฉล่ีย คือ 66,538.442 บาท ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.15 

ตารางที่ 4.15 รายได้จากอาชีพอืน่ ๆ ของเกษตรกร 

รายได้จากอาชีพอืน่ ๆ (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 – 60,000 112 72.72 
60,001 - 120,000 37 24.03 
มากกวา่ 120,000 5 3.25 
รวม 154 100 

รายไดจ้ากอาชีพอ่ืน ๆ ต ่าสุด =  10,000 บาท รายไดจ้ากอาชีพอ่ืน ๆ เฉล่ีย =  66,538.442บาท 
รายไดจ้ากอาชีพอ่ืน ๆ สูงสุด =  240,000 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 37,000.897 
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4.1.16) แหล่งความรู้ทางการเกษตรของเกษตรกร 

จากการศึกษาแหล่งความรู้ทางการเกษตรของเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกได้
มากกวา่ 1 ขอ้ พบวา่ เกือบทั้งหมดร้อยละ 98.1 มีแหล่งความรู้ทางการเกษตร คือ หน่วยบริการคลินิก
เกษตร รองลงมา คือ เจา้หน้าท่ีการเกษตรของรัฐ ร้อยละ 94.8 และร้อยละ 92.2 คือ เพื่อนบา้น และ
ระดบัความบ่อย พบวา่เกษตรกรเกินคร่ึง ร้อยละ 61.0 มีระดบัความบ่อยท่ี 1 คร้ังต่อเดือน รองลงมา คือ 
2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 39 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.16 

ตารางที่ 4.16 แหล่งความรู้ทางการเกษตรของเกษตรกร 

ลกัษณะพืน้ฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

แหล่งความรู้ทางการเกษตร (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ญาติ พี่นอ้ง 139 90.3 
เพื่อนบา้น 142 92.2 
เจา้หนา้ท่ีการเกษตรของรัฐ 146 94.8 
วทิย ุ 1 0.6 
โทรทศัน์ 5 3.2 
หน่วยบริการคลินิกเกษตร 151 98.1 
วารสาร ส่ิงพิมพ ์ 6 3.9 
รวม 154 100 
ความถี่ในการรับข้อมูลความรู้ 

1 คร้ัง/เดือน 94 61.0 
2 คร้ัง/เดือน 60 39.0 

รวม 154 100 

4.1.17) ความถี่ในการติดต่อกบัเจ้าหน้าทีเ่กษตรของรัฐของเกษตรกร 

จากการศึกษาความถ่ีในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเกษตรของรัฐของเกษตรกร พบวา่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.3 มีช่วงเวลาในการติดต่อ มากกวา่ 1 เดือน รองลงมา คือ มากกวา่ 2 
สัปดาห์ ร้อยละ 6.5 และเดือนละคร้ัง ร้อยละ 3.1 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.17 ความถี่ในการติดต่อกบัเจ้าหน้าทีเ่กษตรของรัฐของเกษตรกร 

ความถี่ในการติดต่อกบัเจ้าหน้าทีเ่กษตรของรัฐ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สัปดาห์ละคร้ัง 3 1.9 
มากกวา่ 2 สัปดาห์ 10 6.5 
เดือนละคร้ัง 5 3.2 
มากกวา่ 1 เดือน 136 88.3 
รวม 154 100 

4.1.18) การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในวชิาชีพด้านการผลติถั่วลสิงของเกษตรกร 

จากการศึกษาการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการผลิตถั่วลิสงของ
เกษตรกร เกษตรกรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า ร้อยละ 92.2 มีการอบรมหรือ
ประสบการณ์การผลิตถัว่ลิสงกบัเพื่อนบา้น รองลงมา ร้อยละ 89.0 มีการอบรมหรือประสบการณ์การ
ผลิตถัว่ลิสง มีการศึกษาจากจากต ารา เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ เก่ียวกบัการผลิตถัว่ลิสง และกบัเจา้หนา้ท่ี 
ร้อยละ13.0 เท่ากนั ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.18 

ตารางที่ 4.18 การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในวชิาชีพด้านการผลติถั่วลสิงของเกษตรกร 

การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ฯ (สามารถเลอืกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน (คน) ร้อยละ 

การผลิตถัว่ลิสง 137 89.0 
การผลิตถัว่ลิสงกบัเพื่อนบา้น 142 92.2 
การผลิตถัว่ลิสงกบัเจา้หนา้ท่ี 20 13.0 
ศึกษาจากต าราเอกสารเผยแพร่ต่างๆ 20 13.0 
เรียนรู้จากรายการวทิย/ุโทรทศัน์ 10 6.5 
รวม 154 100 
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4.1.19) การเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกร 

จากการศึกษาการเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตร พบวา่ เกษตรกรไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ร้อย
ละ 66.9 และเป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 33.1 และพบวา่เป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 13.6 
กลุ่มผูป้ลูกถัว่ลิสง ร้อยละ 13.0 และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 6.5 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.19 

ตารางที่ 4.19 การเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกร 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เป็น 103 66.9 
เป็น 51 33.1 
รวม 154 100 

ตอบเป็น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 10 6.5 
 กลุ่มผูป้ลูกถัว่ลิสง 20 13.0 
 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 21 13.6 

รวม 51 33.1 

4.2 ด้านความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

4.2.1) ความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

จากการศึกษาความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร เม่ือพิจารณาความรู้เป็น
รายขอ้ พบวา่ เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง ดงัน้ี 

 ในจ านวนค าถามทั้งหมดจ านวน 10 ขอ้ ขอ้ท่ีเกษตรกรตอบถูก ร้อยละ 100 มี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 
ประเด็นเพล้ียไฟเป็นแมลงพาหะโรคยอดไหม ้ท าให้ใบหงิกงอ บิดเบ้ียว มีรอยขีดข่วน และประเด็น
เช้ือไรโซเบียม สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศท าให้ถัว่ลิสงมีการเจริญเติบโตดี และเกษตรกรตอบ
ถูกเกินร้อยละ 90 มี 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นใช้ยิปซั่มในระยะออกดอกถึงแทงเข็ม เพื่อให้การติด
เมล็ดดีข้ึนและดินร่วนซุย (ร้อยละ 98.7) ประเด็นปุ๋ยสูตร 12-24-12 เป็นปุ๋ยท่ีควรโรยขา้งแถวหลงัเมล็ด
งอกแลว้ 10-15 วนั  และไม่ควรเกินระยะออกดอกชุดแรก เพื่อให้ติดเมล็ดดีข้ึน (ร้อยละ 96.8) ประเด็น
ในการปลูกถัว่ลิสงมีการยกร่องปลูกทุกคร้ัง (ร้อยละ 95.5) และประเด็นโรคโคนเน่าหรือโคนเน่าขาด
สามารถป้องกนัไดโ้ดยการคลุกเมล็ดดว้ยสารป้องกนัก าจดัเช้ือรา เช่น คาร์เบนดาซิม 50% ดบับลิวพี 5 
กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม(ร้อยละ 90.9) ตามล าดบั และเกษตรกรเกินคร่ึง ตอบถูก มี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 
ประเด็นในระยะออกดอกถึงแทงเขม็ หากไม่มียปิซัม่สามารถใชโ้ดโลไมทห์รือปูนมาร์ลแทนได ้ (ร้อย
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ละ 71.4) ตามล าดบั และประเด็นหากดินมีความเป็นกรดต ่ากวา่ 5.5 มีการหวา่นปุ๋ยยเูรีย อตัรา 100-200 
กก./ไร่ (ร้อยละ 66.2) ตามล าดบั 

 ส่วนอีก 2 ประเด็นเป็นค าถามท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงขอ้ท่ีเกษตรกรจ านวน
มากตอบไม่ถูกตอ้งไดแ้ก่ ประเด็นค าถามเร่ืองหนอนชอนใบถัว่ลิสงเป็นพาหะของโรคโคนเน่า (ร้อย
ละ 76.6) และประเด็นอาการหงิกงอของใบถัว่ลิสง สาเหตุเกิดจาก เส้ียนดิน เขา้ท าลายบริเวณใบ (ร้อย
ละ 93.5) ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 

ตารางที ่4.20 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง   

ข้อที่ ประเด็นความรู้ความเข้าใจ 
จ านวนผู้ตอบถูกต้อง รวม 

ถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

ไม่ถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

1 เพล้ียไฟเป็นแมลงพาหะโรคยอดไหม ้ท าใหใ้บ
หงิกงอ บิดเบ้ียว มีรอยขีดข่วน 

154 
(100) 

0 
(0) 

154 
(100) 

2 เช้ือไรโซเบียม สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
ท าใหถ้ัว่ลิสงมีการเจริญเติบโตดี 

154 
(100) 

0 
(0) 

154 
(100) 

3 ใชย้ปิซัม่ในระยะออกดอกถึงแทงเขม็ เพื่อใหก้าร
ติดเมล็ดดีข้ึนและดินร่วนซุย 

152 
(98.9) 

2 
(1.3) 

154 
(100) 

4 ปุ๋ยสูตร 12-24-12 เป็นปุ๋ยท่ีควรโรยขา้งแถวหลงั
เมล็ดงอกแลว้ 10-15 วนั  และไม่ควรเกินระยะ
ออกดอกชุดแรก เพื่อให้ติดเมล็ดดีข้ึน 

149 
(96.8) 

5 
(3.2) 

154 
(100) 

5 ในการปลูกถัว่ลิสงมีการยกร่องปลูกทุกคร้ัง 147 
(95.5) 

7 
(4.5) 

154 
(100) 

6 โรคโคนเน่าหรือโคนเน่าขาดสามารถป้องกนัได้
โดยการคลุกเมล็ดดว้ยสารป้องกนัก าจดัเช้ือรา 
เช่น คาร์เบนดาซิม 50% ดบับลิวพี 5 กรัมต่อเมล็ด 
1 กิโลกรัม 

140 
(90.9) 

14 
(9.1) 

154 
(100) 

7 ในระยะออกดอกถึงแทงเขม็ หากไม่มียปิซัม่
สามารถใชโ้ดโลไมทห์รือปูนมาร์ลแทนได ้

110 
(71.4) 

44 
(28.6) 

154 
(100) 

8 หากดินมีความเป็นกรดต ่ากวา่ 5.5 มีการหวา่นปุ๋ย
ยเูรีย อตัรา 100-200 กก./ไร่ 

102 
(66.2) 

52 
(33.8) 

154 
(100) 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)   

ข้อที่ ประเด็นความรู้ความเข้าใจ 
จ านวนผู้ตอบถูกต้อง รวม 

ถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

ไม่ถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

9 หนอนชอนใบถัว่ลิสงเป็นพาหะของโรคโคนเน่า 36 
(23.4) 

118 
(76.6) 

154 
(100) 

10 อาการหงิกงอของใบถัว่ลิสง  สาเหตุเกิดจาก 
เส้ียนดิน เขา้ท าลายบริเวณใบ 

10 
(6.5) 

144 
(93.5) 

154 
(100) 

หมายเหตุ : ขอ้ความท่ี 1 2 3 4 5 6 7  ตอบวา่ถูกตอ้งได ้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูกตอ้งได ้0 คะแนน 
     ขอ้ความท่ี 8 9 10   ตอบวา่ผดิได ้ 1 คะแนน ตอบถูกตอ้งได ้ 0 คะแนน 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง 

การศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง โดยใชแ้บบทดสอบ
ซ่ึงประกอบด้วยค าถามจ านวน 10 ขอ้ ในการวดัความรู้ของเกษตรกร และมีเกณฑ์ในการวดัไว ้2 
ระดบั คือ ตอบถูกและตอบผดิ 

ตอบถูก ได ้ 1 คะแนน 
ตอบผดิ ได ้ 0 คะแนน 

 น าคะแนนรวม 10 ขอ้ ดงักล่าวมาพิจารณาจดัระดบัความรู้ตามช่วงคะแนนต่างๆ ดงัน้ี 
ช่วงคะแนน ระดับความรู้ของเกษตรกรฯ 

1 - 4 คะแนน (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50)  ระดบัความรู้นอ้ย 
5 - 7 คะแนน (ร้อยละ 50 - 75)  ระดบัความรู้ปานกลาง 
8 – 10 คะแนน (มากกวา่ร้อยละ 75)  ระดบัความรู้มาก 

4.2.2) ระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกีย่วกับเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิงของ
เกษตรกรในจังหวดัล าปาง 

จากการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร
ในจงัหวดัล าปาง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง ดงัน้ี 
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เกษตรกรร้อยละ 53.9 มีความรู้อยู่ในระดบัมาก มีระดบัคะแนนอยู่ในช่วง 8 – 10 คะแนน
รองลงมาร้อยละ 45.5 มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีระดบัคะแนนอยู่ในช่วง 5 - 7 คะแนน เกษตรกรผู ้
มีความรู้ในระดบัน้อย มีเพียง ร้อยละ 0.6 ระดบัคะแนนอยู่ในช่วง 1 - 4 คะแนนโดยพบว่าเกษตรกรมี
คะแนนต ่าสุด 4 คะแนน สูงสุด 10 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 7.55 คะแนน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 

ตารางที่ 4.21 ระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกีย่วกบัเทคโนโลยีการผลติถั่วลสิง
ของเกษตรกรในจังหวดัล าปาง  

ระดับคะแนนความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัความรู้นอ้ย (1 - 4 คะแนน) 1 0.6 
ระดบัความรู้ปานกลาง (5 - 7 คะแนน) 70 45.5 
ระดบัความรู้มาก (8 – 10 คะแนน) 83 53.9 
รวม 154 100 

คะแนนฯ ต ่าสุด = 4 คะแนน คะแนนฯ เฉล่ีย = 7.55 คะแนน มธัยฐาน = 8.00 
คะแนนฯ สูงสุด = 10 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.957 

4.3 ทัศนคติต่อเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง และเจ้าหน้าที ่ 

จากการศึกษาทศันคติต่อเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง และเจา้หน้าท่ี พบว่า ระดบัทศันคติต่อ
เทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง และเจา้หน้าท่ี อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทุกในทุกประเด็น โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมาก
ไปหาน้อย ไดแ้ก่ (1) ถัว่ลิสงเป็นพืชดั้งเดิมท่ีปลูกมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษเกษตรกรรุ่นใหม่ควรสืบทอด
ต่อไป (ค่าเฉล่ีย 2.92) (2) เจา้หน้าท่ีของกรมวิชาการเกษตร สามารถปฏิบติังานในการให้ค  าปรึกษาไดเ้ป็น
อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 2.83) (3) การท่ีท่านเลือกปลูกถัว่ลิสงหลงันานั้นนอกจากให้ผลตอบแทนแลว้ ยงัเป็นการ
บ ารุงรักษาดิน และท าให้ผลผลิตขา้วในปีต่อไปเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.80) (4)การเตรียมพื้นท่ีปลูกถัว่ลิสงควร
มีการตากดินไว ้7-14 วนั  และข้ึนแปลงเป็นแปลงยอ่ยและยกร่อง (ค่าเฉล่ีย 2.79) การไดเ้รียนรู้วิธีการปลูก 
การดูแลรักษา  การป้องกนัก าจดัโรคแมลงจากเจา้หน้าท่ีของรัฐย่อมดีกว่าการปลูกแบบเดิมโดยไม่มีใคร
คอยแนะน าและช่วยแกไ้ขปัญหา (ค่าเฉล่ีย 2.79) และการปลูกถัว่ลิสงโดยการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เป็น
การเพิ่มผลผลิตให้แก่ท่าน (ค่าเฉล่ีย 2.79) (5) การโรยยปิซัม่บนตน้ถัว่ในช่วงออกดอก  อตัรา 30-50 กก./ไร่  
สามารถลดเปอร์เซ็นตเ์มล็ดลีบ  และเพิ่มเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ (ค่าเฉล่ีย 2.72) (6) การใส่ปุ๋ย 12-24-12 โดย
โรยขา้งแถวหลงัเมล็ดงอกแลว้ 10-15 วนั  หรือก่อนออกดอกชุดแรก ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.68) 
(7) การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุท่ีดีก่อนปลูก และคลุกเมล็ดพนัธ์ุดว้ยไรโซเบียมเป็นเร่ืองส าคญัของการปลูกถัว่
ลิสง (ค่าเฉล่ีย 2.66) (8) การเพิ่มผลผลิตถัว่ลิสงส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัการจดัการธาตุอาหารท่ีถูกวิธี (ค่าเฉล่ีย 
2.59) ดงัแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.22 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.22 ระดับทศันคติต่อเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง และเจ้าหน้าที่ 

ข้อที่ ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ถัว่ลิสงเป็นพืชดั้งเดิมท่ีปลูกมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ
เกษตรกรรุ่นใหม่ควรสืบทอดต่อไป 

2.92 0.269 เห็นดว้ย 

2 เจา้หนา้ท่ีของกรมวชิาการเกษตร สามารถปฏิบติังานใน
การใหค้  าปรึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.83 0.409 เห็นดว้ย 

3 การท่ีท่านเลือกปลูกถัว่ลิสงหลงันานั้นนอกจากให้
ผลตอบแทนแลว้  ยงัเป็นการบ ารุงรักษาดิน  และท า
ใหผ้ลผลิตขา้วในปีต่อไปเพิ่มข้ึน 

2.80 0.434 เห็นดว้ย 

4 การเตรียมพื้นท่ีปลูกถัว่ลิสงควรมีการตากดินไว ้7-14 
วนั  และข้ึนแปลงเป็นแปลงยอ่ยและยกร่อง 

2.79 0.438 เห็นดว้ย 

5 การไดเ้รียนรู้วธีิการปลูก การดูแลรักษา  การป้องกนั
ก าจดัโรคแมลง  จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐยอ่มดีกวา่การปลูก
แบบเดิมโดยไม่มีใครคอยแนะน าและช่วยแกไ้ขปัญหา 

2.79 0.438 เห็นดว้ย 

6 การปลูกถัว่ลิสงโดยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นการ
เพิ่มผลผลิตใหแ้ก่ท่าน 

2.79 0.471 เห็นดว้ย 

7 การโรยยปิซัม่บนตน้ถัว่ในช่วงออกดอก  อตัรา 30-50 
กก./ไร่  สามารถลดเปอร์เซ็นตเ์มล็ดลีบ  และเพิ่ม
เปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ 

2.72 0.464 เห็นดว้ย 

8 การใส่ปุ๋ย 12-24-12 โดยโรยขา้งแถวหลงัเมล็ดงอกแลว้ 
10-15 วนั  หรือก่อนออกดอกชุดแรก ท าใหผ้ลผลิต
เพิ่มข้ึน 

2.68 0.483 เห็นดว้ย 

9 การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุท่ีดีก่อนปลูก และคลุกเมล็ดพนัธ์ุ
ดว้ยไรโซเบียมเป็นเร่ืองส าคญัของการปลูกถัว่ลิสง 

2.66 0.529 เห็นดว้ย 

10 การเพิ่มผลผลิตถัว่ลิสงส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัการจดัการ
ธาตุอาหารท่ีถูกวธีิ 

2.59 0.493 เห็นดว้ย 

ภาพรวมทศันคติต่อเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง และเจ้าหน้าที ่ 2.76 0.443 เห็นดว้ย 



 

50 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.66  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย  
ค่าเฉล่ีย  1.67 - 2.33  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉล่ีย  2.34 - 3.00  หมายถึง  เห็นดว้ย 

4.4 การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลติถั่วลสิงของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

การศึกษาการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรผูป้ลูกถั่วลิสงในจงัหวดั
ล าปาง พบวา่  

ประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร "ในด้านการเตรียม
แปลง เกษตรมีการแบ่งเป็นแปลงยอ่ยและยกร่องปลูกทุกคร้ัง" พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบติัตาม 
ร้อยละ 76.0 และไม่ปฏิบติัตาม ร้อยละ 24.0 โดยเกษตรกรให้เหตุผลสาเหตุท่ีไม่ปฏิบติัตาม เพราะ ไม่
มีแรงงาน ร้อยละ 13.6 ไถแลว้ปลูกเลย ร้อยละ 7.8 ยุง่ยากและไม่มีรถไถ ร้อยละ 1.3 เท่ากนั 

ดา้นประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "เกษตรกรใชเ้มล็ด
พนัธ์ุ จ  านวน 2-3 เมล็ดต่อหลุม" พบวา่ เกษตรกรเกือบทั้งหมดปฏิบติัตาม ร้อยละ 98.1 และมีเกษตรกร
เพียง ร้อยละ 1.9 ท่ีไม่ปฏิบติัตาม โดยเกษตรกรใหเ้หตุผล เพราะ ใส่แค่ 1 เมล็ดต่อหลุม 

ดา้นประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "มีการคดัเมล็ด
พนัธ์ุดีก่อนปลูก  โดยคดัเฉพาะเมล็ดท่ีสมบูรณ์" พบวา่ เกษตรกรเกือบทั้งหมดปฏิบติัตาม ร้อยละ 97.4 
และไม่ปฏิบติัตาม ร้อยละ 2.6 โดยเกษตรกรใหเ้หตุผล เพราะ เสียเวลา 

ดา้นประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "มีการคลุกเมล็ด
ดว้ยไรโซเบียมก่อนปลูก" พบวา่ เกษตรกรปฏิบติัตาม ร้อยละ 7.1 และไม่ปฏิบติัตาม ร้อยละ 92.9 ซ่ึง
พบวา่เกษตรกรให้เหตุผล เพราะ ไม่รู้จกั และไม่เคยใช้ ร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ไม่ทราบวิธีใช้และ
ปริมาณท่ีใช ้ร้อยละ 36.5 และหาซ้ือยาก ร้อยละ 18.7 

ดา้นประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "มีการใส่ปุ๋ย สูตร 
12-24-12  ในระยะก่อนออกดอกชุดแรก" พบวา่ เกษตรกรปฏิบติัตาม ร้อยละ 9.7 และไม่ปฏิบติัตาม 
ร้อยละ 90.3 หากไม่ปฏิบติั พบวา่เกษตรกรให้เหตุผล เพราะไม่มีหน่วยงานสนบัสนุน ร้อยละ 37.7 หา
ซ้ือยาก ร้อยละ 27.9 ส่วนใหญ่ใส่สูตร 15-15-15 และใชสู้ตรเดิมท่ีเคยใช ้ร้อยละ 18.8 และร้อยละ 5.8 
ตามล าดบั 
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ดา้นประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "มีการกลบปุ๋ยทุก
คร้ังท่ีใส่ปุ๋ย" พบว่า เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 27.3 และไม่ปฏิบัติตาม ร้อยละ72.7 ซ่ึงพบว่า
เกษตรกรให้เหตุผล เพราะขาดแรงงาน ร้อยละ 18.2 เสียเวลา ไม่มีเวลา ร้อยละ 17.5 ไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย ใส่
เป็นหลุม และยุง่ยาก ร้อยละ 15.6 ร้อยละ 14.3 และร้อยละ 7.1 ตามล าดบั 

ดา้นประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "มีการใส่ยปิซัม่ใน
ระยะออกดอกชุดแรก" พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบติัตาม ร้อยละ 89.0 และไม่ปฏิบติัตาม ร้อยละ 
11.0 ซ่ึงพบวา่เกษตรกรให้เหตุผล เพราะ ไม่มีความรู้ ไม่ทราบ ร้อยละ 4.5 หาซ้ือยาก ร้อยละ 3.9 และ
ไม่มีผูแ้นะน า ร้อยละ2.6 

ด้านประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "มีการป้องกัน
ก าจดัเส้ียนดิน ในระยะสร้างฝักและเมล็ด  และหากพบการระบาดรุนแรง  ใชค้ลอร์ไพริฟอส  พ่นลง
ดินระหวา่งแถวถัว่ในระยะแทงเขม็หรือติดฝัก  และพน่ซ ้ าอีกคร้ังหลงัพ่นคร้ังแรกนาน 1 เดือน" พบวา่ 
เกษตรกรปฏิบติัตาม ร้อยละ 9.1 และไม่ปฏิบติัตาม ร้อยละ 90.9 ซ่ึงพบวา่เกษตรกรให้เหตุผล เพราะ 
ไม่พบเส้ียนดิน ร้อยละ 55.8 ไม่รู้จกั ไม่มีความรู้ ร้อยละ 24.7 และคลุมดินก่อนปลูกเสมอ ร้อยละ 11.0 

ดา้นประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "โรคยอดไหม ้เกิดจาก
เช้ือไวรัส  Peanut  Bud  Necrosis  Virus  ซ่ึงเพล้ียไฟเป็นแมลงพาหะ  หากพบการระบาด  ควรถอนต้นท่ี
เป็นโรคเผาท าลายนอกแปลงปลูก  และพ่นสารอะซีเฟต  หรือ  ไตรอะโซฟอส  หรือ  เมดิโอคาร์บ  เม่ือพบ
เพล้ียไฟเขา้ท าลายประมาณ  30-40%" พบว่า เกษตรกรปฏิบติัตาม ร้อยละ 9.1 และไม่ปฏิบติัตาม ร้อยละ 
91.0 ซ่ึงพบวา่เกษตรกรให้เหตุผล เพราะ ไม่พบการระบาด ร้อยละ 66.9 และไม่มีทุน ร้อยละ 24.0 

และสุดทา้ย ดา้นประเด็นค าถามการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร "มีการ
ใช้สารคาร์เบนดาซิม 50% ดบัลิวพี อตัรา 30 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร  เม่ือพบการระบาดของโรคโคนเน่า
หรือโคนเน่าขาด" พบวา่ เกษตรกรปฏิบติัตาม ร้อยละ 14.9 และไม่ปฏิบติัตาม ร้อยละ 85.1 ซ่ึงพบว่า
เกษตรกรให้เหตุผล เพราะ ไม่พบการระบาด ร้อยละ 61.7 และไม่ทราบวิธีใช้ ร้อยละ 23.4  แสดง
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.23 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.23 การปฏิบัติตามเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิงของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 
การปฏิบัติตามเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิงของเกษตรกร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ในการเตรียมแปลงมีแบ่งเป็นแปลงย่อยและยกร่องปลูกทุกคร้ัง 
ปฏิบติั 117 76.0 
ไม่ปฏิบติั 37 24.0 
รวม 154 100 
ไม่ปฏิบัติ เพราะ ไม่มีแรงงานท า 21 13.6 

 ไถแลว้ปลูกเลย 12 7.8 
 ยุง่ยาก และท าแค่ร่องน ้า 2 1.3 
 ไม่มีรถไถ 2 1.3 

 รวม 37 24.0 
 

ใช้เมลด็พนัธ์ุ จ านวน 2-3 เมลด็ต่อหลุม 
 ปฏิบติั 151 98.1 
 ไม่ปฏิบติั 3 1.9 

รวม  154 100 
ไม่ปฏิบัติ เพราะ ใส่แค่ 1 เมล็ดต่อหลุม 3 1.9 

 รวม 3 1.9 
    

มีการคัดเมลด็พนัธ์ุดีก่อนปลูก  โดยคัดเฉพาะเมลด็ทีส่มบูรณ์ 
 ปฏิบติั 150 97.4 
 ไม่ปฏิบติั 4 2.6 

รวม 154 100 
ไม่ปฏิบัติ เพราะ เสียเวลา 4 2.6 

 รวม 4 2.6 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
การปฏิบัติตามเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิงของเกษตรกร จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีการคลุกเมลด็ด้วยไรโซเบียมก่อนปลูก 
 ปฏิบติั 11 7.1 
 ไม่ปฏิบติั 143 92.9 

รวม 154 100 
ไม่ปฏิบัติ เพราะ ไม่รู้จกั และไม่เคยใช ้ 57 37.7 

 ไม่ทราบวธีิใชแ้ละปริมาณท่ีใช ้ 57 36.5 
 หาซ้ือยาก 29 18.7 

 รวม 143 92.9 

    

มีการใส่ปุ๋ย สูตร 12-24-12  ในระยะก่อนออกดอกชุดแรก 
 ปฏิบติั 15 9.7 
 ไม่ปฏิบติั 139 90.3 

รวม 154 100 
ไม่ปฏิบัติ เพราะ ไม่มีหน่วยงานสนบัสนุน 58 37.7 

 หาซ้ือยาก 43 27.9 
 ส่วนใหญ่ใส่สูตร 15-15-15 29 18.8 
 ใชสู้ตรเดิมท่ีเคยใช ้ 9 5.8 
 รวม 139 90.3 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
การปฏิบัติตามเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิงของเกษตรกร จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีการกลบปุ๋ยทุกคร้ังทีใ่ส่ปุ๋ย 
 ปฏิบติั 42 27.3 
 ไม่ปฏิบติั 112 72.7 

รวม 154 100 
ไม่ปฏิบัติ เพราะ ขาดแรงงาน 28 18.2 

 เสียเวลา ไม่มีเวลา 27 17.5 
 ไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย 24 15.6 
 ใส่เป็นหลุม 22 14.3 
 ยุง่ยาก 11 7.1 
 รวม 112 72.7 

   

มีการใส่ยปิซ่ัมในระยะออกดอกชุดแรก 
 ปฏิบติั 137 89.0 
 ไม่ปฏิบติั 17 11.0 

รวม 154 100 
หากไม่ปฏิบัติ เพราะ ไม่มีความรู้ ไม่ทราบ 7 4.5 

 หาซ้ือยาก 6 3.9 
 ไม่มีผูแ้นะน า 4 2.6 
 รวม 17 11.0 
    

มีการป้องกันก าจัดเส้ียนดิน ในระยะสร้างฝักและเมล็ด  และหากพบการระบาดรุนแรง  ใช้คลอร์ไพ
ริฟอส  พ่นลงดินระหว่างแถวถั่วในระยะแทงเข็มหรือติดฝัก  และพ่นซ ้าอีกคร้ังหลั งพ่นคร้ังแรก
นาน 1 เดือน 

 ปฏิบติั 13 8.44 
 ไม่ปฏิบติั 141 91.56 

รวม 154 100 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
การปฏิบัติตามเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิงของเกษตรกร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ปฏิบัติ เพราะ ไม่พบเส้ียนดิน 86 55.84 
 ไม่รู้จกั ไม่มีความรู้ 38 24.68 
 พน่ยาลงดินก่อนปลูกเสมอ 17 11.04 
 รวม 141 91.56 
    

โรคยอดไหม้ เกิดจากเช้ือไวรัส  Peanut  Bud  Necrosis  Virus  ซ่ึงเพลีย้ไฟเป็นแมลงพาหะ  หาก
พบการระบาก  ควรถอนต้นทีเ่ป็นโรคเผาท าลายนอกแปลงปลูก  และพ่นสารอะซีเฟต  หรือ  ไตรอะ
โซฟอส  หรือ  เมดิโอคาร์บ  เมื่อพบเพลีย้ไฟเข้าท าลายประมาณ  30-40% 

 ปฏิบติั 14 9.0 
 ไม่ปฏิบติั 140 91.0 

รวม  154 100 
ไม่ปฏิบัติ เพราะ ไม่พบการระบาด 103 66.9 

 ไม่มีทุน 37 24.0 
 รวม 140 91.0 
    

มีการใช้สารคาร์เบนดาซิม 50% ดับลิวพี อัตรา 30 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร  เมื่อพบการระบาดของโรค
โคนเน่าหรือโคนเน่าขาด 

 ปฏิบติั 23 14.9 
 ไม่ปฏิบติั 131 85.1 

รวม  154 100 
ไม่ปฏิบัติ เพราะ ไม่พบการระบาด 95 61.7 

 ไม่ทราบวธีิใช ้ 36 23.4 
 รวม 131 85.1 
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4.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของเกษตรต่อ
การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

ผูศึ้กษาได้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การปลูกถัว่ลิสง รายได้จากการปลูกถัว่ลิสง รายได้ของครัวเรือน จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน จ านวนพื้นท่ีของตนเอง ความถ่ีในการติดต่อเจา้หนา้ท่ี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี
การผลิตถัว่ลิสง และทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง กับตวัแปรตาม คือ การ
ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถั่วลิสง โดยใช้ค่าไค-สแควร์ในการทดสอบความสัมพนัธ์ 
ปรากฏผลดงัน้ี 

1) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว
ลสิงในจังหวดัล าปาง   

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = 0.090 และ Sig. = 0.764 ค่า 2 ตาราง 
= 3.84  แสดงวา่ เพศและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.24) 

ตารางที ่4.24 ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

เพศ 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ชาย 
15 
(9.7) 

77 
(50.0) 

92 
(59.7) 

หญิง 
9 

(5.8) 
53 

(34.4) 
62 

(40.3) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = .090; Sig. = .764  2 0.05 = 3.84 
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2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง
ในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอายขุองเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู ้
ปลูกถั่ว โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 0.104 และ Sig. = 0.949 ค่า 2 ตาราง = 5.99  
แสดงวา่ อายุและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.25) 

ตารางที ่4.25 ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

อายุ 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ต ่ากวา่ 50 ปี 
9 

(5.8) 
47 

(30.5) 
56 

(36.3) 

50 – 69 ปี 
14 
(9.1) 

79 
(54.3) 

93 
(60.4) 

มากกวา่ 69 ปี 
1 

(0.7) 
4 

(2.6) 
5 

(3.3) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 0.104; Sig. = .949  2 0.05 = 5.99 
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3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา และการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้
ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู ้
ปลูกถัว่ลิสง โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = 9.291 และ Sig. = 0.010 ค่า 2 ตาราง = 9.21
แสดงวา่ ระดบัการศึกษาและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (ตาราง 4.26) 

ตารางที ่4.26 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยีของ 
        เกษตรกร 

ระดับการศึกษา 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ประถมศึกษา 
17 

(11.0) 
112 

(72.7) 
129 

(83.8) 

มธัยมศึกษา 
7 

(4.5) 
11 
(7.1) 

18 
(11.7) 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ 

0 
(0) 

7 
(4.5) 

7 
(4.5) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 9.291; Sig. = .010  2 0.05,0.01 = 9.21 
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4) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การปลูกถั่วลสิงและการยอมรับเทคโนโลยี
ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การปลูกถัว่ลิสงและการยอมรับเทคโนโลยี
ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = 3.697 และ Sig. =0.157 ค่า 2 
ตาราง = 5.99  แสดงวา่ ประสบการณ์การปลูกถัว่ลิสงและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูก
ถัว่ลิสง ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.27) 

ตารางที่ 4.27 ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การปลูกถั่วลสิงและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 

ประสบการณ์การ
ปลูกถั่วลสิง 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 – 10 ปี 
16 

(10.4) 
93 

(60.4) 
137 

(70.8) 

11 -20 ปี 
6 

(3.9) 
35 

(22.7) 
16 

(23.6) 

มากกวา่ 20 ปี 
2 

(1.3) 
2 

(1.3) 
1 

(2.6) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 3.697; Sig. = .157  2 0.05 = 5.99 
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5) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้จากการปลูกถั่วลิสงและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดจ้ากการปลูกถัว่ลิสงและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = 1.307 และ Sig. = 0.520 ค่า 2 ตาราง 
= 5.99  แสดงว่า รายไดจ้ากการปลูกถัว่ลิสงและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.28) 

ตารางที่ 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการปลูกถั่วลสิงและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

รายได้จากการปลูก
ถั่วลสิง 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 – 15,000 
10 

(6.5) 
39 

(25.3) 
49 

(31.8) 

15,001 – 30,000 
9 

(5.8) 
61 

(39.6) 
70 

(45.5) 

มากกวา่ 30,000 
5 

(3.3) 
30 

(19.5) 
35 

(22.8) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 1.307; Sig. = .520  2 0.05 = 5.99 
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6) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของครัวเรือนและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ของครัวเรือนและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = .877 และ Sig. = 0.645 ค่า 2 ตาราง = 
5.99  แสดงว่า รายได้ของครัวเรือนและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู ้ปลูกถั่ว ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.29) 

ตารางที ่4.29 ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ของครัวเรือนและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

รายได้ของ
ครัวเรือน 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 – 60,000 
19 

(12.3) 
93 

(60.4) 
112 
(72.7) 

60,001 – 120,000 
4 

(2.6) 
33 

(21.4) 
37 

(24.0) 

มากกวา่ 120,000 
1 

(0.7) 
4 

(2.6) 
5 

(3.3) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = .877; Sig. = .645  2 0.05 = 5.99 
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7) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนแรงงานในครัวเรือนและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนแรงงานในครัวเรือนและการยอมรับเทคโนโลยี
ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 14.655 และ Sig. =0.001 ค่า 
2 ตาราง = 9.21 แสดงวา่ จ  านวนแรงงานในครัวเรือนและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผูป้ลูก
ถัว่ลิสง มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (ตาราง 4.30) 

ตารางที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนแรงงานในครัวเรือนและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 - 2 คน 
13 
(8.4) 

50 
(32.5) 

63 
(40.9) 

3 - 4 คน 
8 

(5.2) 
79 

(51.3) 
87 

(56.5) 

มากกวา่ 4 คน 
3 

(1.9) 
1 

(0.6) 
4 

(2.6) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 14.655; Sig. = .001  2 0.05,0.01 = 9.21 
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8) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนพื้นที่ของตนเองและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนพื้นท่ีของตนเองและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = 0.533 และ Sig. = 0.766  ค่า 2 ตาราง 
= 5.99  แสดงว่า จ  านวนพื้นท่ีของตนเองและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถั่ว ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.31) 

ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนพืน้ที่ของตนเอง และการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

จ านวนพืน้ทีข่อง
ตนเอง 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 – 3 ไร่ 
23 

(14.9) 
120 
(77.9) 

143 
(92.9) 

4 – 6 ไร่ 
1 

(0.6) 
8 

(5.2) 
9 

(5.8) 

มากกวา่ 6 ไร่ 
0 

(0.0) 
2 

(1.3) 
2 

(1.3) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 0.533; Sig. = .766  2 0.05 = 5.99 

 

 

 

 

 



 

64 

9) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการติดต่อเจ้าหน้าทีแ่ละการยอมรับเทคโนโลยขีอง
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการติดต่อเจ้าหน้าท่ีและการยอมรับ
เทคโนโลยขีองเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = 0.901 และ Sig. = 0.825 
ค่า 2 ตาราง = 7.81  แสดงวา่ ความถ่ีในการติดต่อเจา้หนา้ท่ีและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
ผูป้ลูกถัว่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.32) 

ตารางที ่4.32 ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการติดต่อเจ้าหน้าที่และการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

ความถี่ในการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

สัปดาห์ละคร้ัง 
0 

(0.0) 
3 

(1.9) 
3 

(1.9) 

2 สัปดาห์ข้ึนไป 
1 

(0.6) 
9 

(5.8) 
10 
(6.5) 

เดือนละคร้ัง 
1 

(0.6) 
4 

(2.6) 
5 

(3.2) 

มากกวา่ 1 เดือน 
22 

(14.3) 
114 
(74.0) 

136 
(88.3) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 0.901; Sig. = .825  2 0.05 = 7.81 
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10) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงและ

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง
และการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 5.151 
และ Sig. = 0.076  ค่า 2 ตาราง = 5.99  แสดงว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่
ลิสงและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.33) 

ตารางที ่4.33 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิงและ 
 การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัเทคโนโลยี
การผลติถั่วลสิง 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ระดบัความรู้นอ้ย 
0 

(0.0) 
1 

(0.6) 
1 

(0.6) 
ระดบัความรู้ปาน

กลาง 
6 

(3.9) 
64 

(41.6) 
70 

(45.5) 

ระดบัความรู้มาก 
18 

(11.7) 
65 

(42.2) 
83 

(53.9) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 5.151; Sig. = .076  2 0.05 = 5.99 
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11) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงและ
การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง โดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 4.992 และ Sig. = 0.025 ค่า 2 
ตาราง = 3.84  แสดงวา่ ทศันคติของเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.34) 

ตารางที ่4.34 ความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติของเกษตรกรและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 

ทศันคติของ
เกษตรกร 

การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิง 

รวม 
ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
0 

(0.0) 
23 

(14.9) 
23 

(14.9) 

เห็นดว้ย 
24 

(15.6) 
107 
(69.5) 

131 
(85.1) 

รวม 
24 

(15.6) 
130 
(84.4) 

154 
(100) 

Pearson 2 = 4.992; Sig. = .025  2 0.05 = 3.84 
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จากการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่
ลิสงในจงัหวดัล าปาง รวมทั้งส้ิน 12 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การปลูกถัว่
ลิสง รายไดจ้ากการปลูกถัว่ลิสง รายไดข้องครัวเรือน แหล่งเงินทุน จ านวนแรงงานครัวเรือน จ านวน
พื้นท่ีในการปลูกถั่วลิสงของตนเอง ความถ่ีในการติดต่อเจ้าหน้าท่ี ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง และทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง 

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในจงัหวดั
ล าปาง ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานครัวเรือน และทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการ
ผลิตถัว่ลิสง (ตาราง 4.35) 

ตารางที่ 4.35 สรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงใน
         จังหวดัล าปาง 

ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกจิ สังคม 
และทศันคติของเกษตรกรต่อ
เทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง 

ค่าความสัมพนัธ์การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูก
ถั่วลสิง 

Pearson Chi-
Square Value 

df Sig นัยส าคัญทีร่ะดับ 

1. เพศ 0.900 1 0.637 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
2. อาย ุ 0.104 2 0.949 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
3. ระดบัการศึกษา 9.291 2 0.010 0.01 
4. ประสบการณ์การปลูกถัว่ลิสง 3.697 2 0.157 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
5. รายไดจ้ากการปลูกถัว่ลิสง 1.307 2 0.520 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
6. รายไดข้องครัวเรือน .877 2 0.645 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

7. จ  านวนแรงงานครัวเรือน 14.655 2 0.001 0.01 

8. จ  านวนพื้นท่ีของตนเอง 0.533 2 0.766 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

9. ความถ่ีในการติดต่อเจา้หนา้ท่ี 0.901 3 0.825 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

10. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง 

5.151 2 0.076 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

11. ทศันคติของเกษตรกรต่อ
เทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง 

4.992 1 0.025 0.05 
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4.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการผลติถั่วลสิงของเกษตรกร  

จากการการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัญหาต่างๆ ในการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร 
ท าให้ทราบว่า ปัญหา 5 ด้าน ท่ีผูว้ิจยัได้สอบถามพูดคุยกบัเกษตรกร ซ่ึงผูศึ้กษาได้รวบรวมและจดั
หมวดหมู่ โดยผลการศึกษาปัญหาภาพรวมของปัญหาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้นการเตรียมพื้นท่ี
ปลูก เกษตรกรมีปัญหา ร้อยละ 9.7 2) การเลือกและเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อนปลูก เกษตรกรมีปัญหา ร้อย
ละ3.2 3) การจดัการธาตุอาหาร เกษตรกรมีปัญหา ร้อยละ 9.1 4) โรคท่ีส าคญัของถัว่ลิสงและการ
ป้องกนัก าจดัโรค เกษตรกรมีปัญหา ร้อยละ 3.9 5) แมลงและศตัรูถัว่ลิสงและการป้องกนัก าจดั พบวา่
เกษตรกรมีปัญหา ร้อยละ 5.8 ซ่ึงจากการสอบถามพดูคุยและรวบรวมปัญหาจากเกษตรกร ท าใหท้ราบ
ถึงปัญหายอ่ย ท่ีเกษตรกรแต่ละรายมีปัญหาเหมือนกนั ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
ขอ้มูล ซ่ึงอธิบายแยกตามปัญหาหลกัท่ีพบ ดงัต่อไปน้ี 

 ปัญหาดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูก พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในเร่ืองการไม่มีแรงงานท่ีเพียงพอ
ต่อการผลิตถัว่ลิสง ร้อยละ 4.5 รองลงมา คือ มีปัญหาเก่ียวกบัค่าไถเตรียมดินแพง ร้อยละ 3.2 และมี
เกษตรกรร้อยละ 1.9 พบวชัพืชในการเตรียมดินเพื่อผลิตถัว่ลิสงบา้ง 

 ปัญหาการเลือกและเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อนปลูก พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในเร่ือง พบเมล็ด
พนัธ์ุเสียหายบา้ง แต่ไม่มาก ร้อยละ 1.9 และไม่ทราบวธีิตรวจสอบเปอร์เซ็นการงอก ร้อยละ 1.3 

 ปัญหาการจดัการธาตุอาหาร พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในเร่ือง ไม่มีความรู้ดา้นธาตุอาหาร ร้อย
ละ 5.8 และส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยตามค าแนะน า ร้อยละ 3.2 

 ปัญหาโรคท่ีส าคญัของถัว่ลิสงและการป้องกนัก าจดัโรค พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในเร่ือง ไม่
ทราบวธีิการก าจดัโรค และพบปัญหารากเน่า ร้อยละ 1.95 เท่ากนั   

 ปัญหาแมลงและศตัรูถัว่ลิสงและการป้องกนัก าจดั พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในเร่ือง พบหนูนา 
และเส้ียนดิน  ในพื้นท่ีเพาะปลูก ร้อยละ 3.9 และ 1.9 ตามล าดบั(ตาราง 4.38) 
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ตารางที่ 4.36 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการผลิตถั่วลสิงของเกษตรกร 

ปัญหา และอุปสรรค จ านวน (คน) ร้อยละ 

การเตรียมพืน้ทีป่ลูก 
 มี 15 9.7 
 ไม่มี 139 90.3 

รวม  154 100 
มีปัญหา ไม่มีแรงงาน 7 4.5 

 ค่าไถเตรียมดินแพง 5 3.2 
 พบวชัพืชบา้ง 3 1.9 
 รวม 15 9.7 
    

การเลอืกและเตรียมเมลด็พนัธ์ุก่อนปลูก 
 มี 5 3.2 
 ไม่มี 149 96.8 

รวม  154 100 
มีปัญหา พบเมล็ดพนัธ์เสียหายบา้ง แค่ไม่มาก 3 1.9 

 ไม่ทราบวธีิตรวจสอบเปอร์เซ็นการงอก 2 1.3 
 รวม 5 3.2 
    

การจัดการธาตุอาหาร 
 มี 14 9.1 
 ไม่มี 140 90.9 

รวม  154 100 
มีปัญหา ไม่มีความรู้ดา้นธาตุอาหาร 9 5.9 

 ส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยตามค าแนะน า 5 3.2 
 รวม 14 9.1 
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ) 

ปัญหา และอุปสรรค จ านวน (คน) ร้อยละ 

โรคทีส่ าคัญของถั่วลสิงและการป้องกนัก าจัดโรค 
 มี 6 3.9 
 ไม่มี 148 96.1 

รวม  154 100 
มีปัญหา ไม่ทราบวธีิการก าจดัโรค 3 1.95 

 พบปัญหารากเน่า 3 1.95 
 รวม 6 3.9 
    

แมลงและศัตรูถั่วลสิงและการป้องกนัก าจัด 
 มี 9 5.8 
 ไม่มี 145 94.2 

รวม  154 100 
มีปัญหา พบหนูนาในพื้นท่ีเพาะปลูก 6 3.9 

 พบเส้ียนดิน 3 1.9 
 รวม 9 5.8 

 


