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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกรในจงัหวดั
ล าปาง โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ของ
เกษตรกรท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง จ.ล าปาง และเพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข ตลอดจนขอ้เสนอแนะ ของการใชเ้ทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่
ลิสง จ.ล าปาง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในพื้นท่ี จงัหวดัล าปางท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากกรมวชิาการเกษตร จ านวน 154 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวั
แปรตาม โดยสามารถน าเสนอผลการศึกษาได ้4 ส่วน ดงัน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา 
  2. การอภิปรายผลการศึกษา 
  3. ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
  4. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

1) ข้อมูลพืน้ฐานด้านลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกจิ และสังคมของเกษตรกร 

เกษตรกรผูผ้ลิตถัว่ลิสงร้อยละ 59.7 เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหวา่ง 50 - 59 ปี เกษตรกรร้อยละ 
65.6 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า เกษตรกรทั้งหมดมีประสบการณ์ในการปลูก
ถั่วลิสง ซ่ึงเกษตรกรมีประสบการณ์มากท่ีสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 2 – 6 ปี เกษตรกรมีอาชีพหลัก
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คือ รับจา้ง มีอาชีพรองคือ ท าไร่ ท านา และท าสวน มีแรงงานผลิตถัว่ลิสงในครัวเรือน 3 คน เกษตรกร
มีทั้งไม่จา้งแรงงานและจา้งแรงงาน โดยมีวตัถุประสงค์ในการจา้ง เพื่อเก็บเก่ียว เป็นการจา้งรายวนั 
เกษตรกรมีท่ีดินท่ีท าการปลูกถัว่ลิสง 2 ไร่ การเช่าท่ีดินเพื่อท าการปลูกถัว่ลิสง มีจ านวน  4 ไร่ ใชส้ระ
น ้ าหรือบ่อน ้ า เป็นแหล่งน ้ า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่กู้เงิน ส่วนเกษตรกรท่ีกู้จะมีแหล่งเงินกู้  คือ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร กองทุนหมู่บา้น และยมืญาติพี่นอ้ง 

ผลผลิตถัว่ลิสง ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นปี 2553/2554 อยูใ่นช่วงระหวา่ง 301 - 400 กิโลกรัมต่อไร่ และ
เม่ือคิดมูลค่าของผลผลิตคิดเป็นตวัเงินอยู่ในช่วง 4,001 - 6,000 บาท เกษตรขายผลผลิตถัว่ลิสง ใน
รูปแบบผลสด โดยขายผลผลิตกิโลกรัมละ 11 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตถั่วลิสง ท่ีเก็บเก่ียวได้ในปี 
2554/2555 อยู่ในช่วงระหว่าง 301 - 400 กิโลกรัมต่อไร่ และเม่ือคิดมูลค่าของผลผลิตเป็นตวัเงิน อยู่
ในช่วงระหวา่ง 4,001 - 6,000 บาท และเกษตรกรขายในรูปแบบผลสด กิโลกรัมละ12 บาทต่อกิโลกรัม 
ในด้านของรายได้จากการปลูกถัว่ลิสงอยู่ในช่วง 20,001 - 25,000 บาท ด้านรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ 
เกษตรกรมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,001 - 60,000 บาทต่อปี  

แหล่งความรู้ทางการเกษตร ไดแ้ก่ หน่วยบริการคลินิกเกษตร เจา้หนา้ท่ีการเกษตรของรัฐ เพื่อน
บา้น เกษตรกรมีความถ่ีในการติดต่อ คือ 1 คร้ังต่อเดือน การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเกษตรของรัฐ มีช่วงเวลา
ในการติดต่อ มากกวา่ 1 เดือน การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในวิชาชีพดา้นการผลิตถัว่ลิสง เกษตรกร
มีการอบรมหรือประสบการณ์การผลิตถัว่ลิสงกบัเพื่อนบา้น มีการอบรมหรือประสบการณ์การผลิตถัว่
ลิสง มีการศึกษาจากต ารา เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ เก่ียวกบัการผลิตถัว่ลิสง และกบัเจา้หนา้ท่ี เกษตรกร
เป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผูป้ลูกถัว่ลิสง และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 

2) ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง 

จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก และเกษตรกร
ทั้งหมดตอบถูก 2 ประเด็นไดแ้ก่ ประเด็นเพล้ียไฟเป็นแมลงพาหะโรคยอดไหม ้ท าให้ใบหงิกงอ บิด
เบ้ียว มีรอยขีดข่วน และประเด็นเช้ือไรโซเบียม สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศท าให้ถัว่ลิสงมีการ
เจริญเติบโตดี  

3) ทศันคติต่อเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิง และเจ้าหน้าที ่

จากการศึกษาทัศนคติต่อเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง และเจ้าหน้าท่ี  โดยภาพรวมมีระดับ
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงเกษตรกรเห็นดว้ยในทุกประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ถัว่ลิสงเป็นพืชดั้งเดิมท่ีปลูกมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษเกษตรกรรุ่นใหม่ควรสืบทอด
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ต่อไป (ค่าเฉล่ีย 2.92) 2) เจา้หน้าท่ีของกรมวิชาการเกษตร สามารถปฏิบติังานในการให้ค  าปรึกษาได้
เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 2.83) 3) การเลือกปลูกถัว่ลิสงหลงันานั้นนอกจากใหผ้ลตอบแทนแลว้ ยงัเป็นการ
บ ารุงรักษาดิน และท าให้ผลผลิตขา้วในปีต่อไปเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.80) 4) การเตรียมพื้นท่ีปลูกถัว่ลิสง
ควรมีการตากดินไว ้7-14 วนั  และข้ึนแปลงเป็นแปลงย่อยและยกร่อง (ค่าเฉล่ีย 2.79) การไดเ้รียนรู้
วิธีการปลูก การดูแลรักษา  การป้องกันก าจดัโรคแมลงจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐย่อมดีกว่าการปลูก
แบบเดิมโดยไม่มีใครคอยแนะน าและช่วยแกไ้ขปัญหา (ค่าเฉล่ีย 2.79) และการปลูกถัว่ลิสงโดยการใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นการเพิ่มผลผลิต (ค่าเฉล่ีย 2.79) 

4) การปฏิบัติตามเทคโนโลยกีารผลติถั่วลสิงของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการศึกษาพบว่า ประเด็นท่ีเกษตรกรปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง มี 4 ประเด็น 
ได้แก่ 1) ในด้านการเตรียมแปลง เกษตรกรมีการแบ่งเป็นแปลงย่อยและยกร่องปลูกทุกคร้ัง 2) 
เกษตรกรใช้เมล็ดพนัธ์ุ จ  านวน 2-3 เมล็ดต่อหลุม 3) มีการคดัเมล็ดพนัธ์ุดีก่อนปลูก  โดยคดัเฉพาะ
เมล็ดท่ีสมบูรณ์ และ 4) มีการใส่ยปิซัม่ในระยะออกดอกชุดแรก 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของเกษตรต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลสิงในจังหวดัล าปาง 

จากการศึกษาทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบว่า ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในจงัหวดัล าปาง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ระดบัการศึกษา และจ านวนแรงงานครัวเรือน ส่วนปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 คือ ทัศนคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ส่วนปัจจยัท่ีเหลือไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในจงัหวดัล าปาง 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการผลติถั่วลสิงของเกษตรกร 

จากตารางท่ี 4.38 การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัญหาต่างๆ ในการผลิตถัว่ลิสงของ
เกษตรกร ท าให้ทราบวา่ ปัญหา 5 ดา้น ท่ีผูว้ิจยัไดส้อบถามพูดคุยกบัเกษตรกร ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวม
และจดัหมวดหมู่ โดยผลการศึกษาปัญหาภาพรวมของปัญหาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ปัญหาด้านการเตรียมพื้นท่ีปลูก ได้แก่ เกษตรกรมีปัญหาในเร่ืองการไม่มีแรงงานท่ี
เพียงพอต่อการผลิตถัว่ลิสง มีปัญหาเก่ียวกบัค่าไถเตรียมดินแพง และพบวชัพืชในการเตรียมดินเพื่อผลิต
ถัว่ลิสง 
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2) การเลือกและเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อนปลูก ไดแ้ก่ พบเมล็ดพนัธ์ุเสียหาย และไม่ทราบวิธี
ตรวจสอบเปอร์เซ็นตก์ารงอก 

3) การจดัการธาตุอาหาร ไดแ้ก่ ไม่มีความรู้ดา้นธาตุอาหาร  
4) โรคท่ีส าคญัของถัว่ลิสงและการป้องกนัก าจดัโรค ได้แก่ ไม่ทราบวิธีการก าจดัโรค 

และพบปัญหารากเน่า ไม่ทราบวธีิก าจดัเพล้ียและพบเส้ียนดิน 
5) แมลงและศตัรูถัว่ลิสงและการป้องกนัก าจดั ไดแ้ก่ พบหนูนาในพื้นท่ีเพาะปลูก 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง
ในจงัหวดัล าปาง การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบว่า ตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติท่ีระดบั .01 มีจ านวน 2 ตวัแปร คือ 1) 
ระดบัการศึกษา 2) จ านวนแรงงานในครัวเรือน และปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ 1) 
ทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง ซ่ึงสามารถอภิปรายการศึกษาไดด้งัน้ี 

จากผลการวิจยัพบว่าระดบัการศึกษาของเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยี

ของเกษตรกร ซ่ึงจากการศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในจงัหวดัล าปาง เป็นเกษตรผูมี้ความรู้สามารถ

อ่านออกเขียนได้ ซ่ึงสามารถส่ือสารและสามารถรับความรู้เพิ่มเติมจากเจา้หน้าท่ีของกรมวิชาการ

เกษตรได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงในผลการศึกษาคร้ังน้ี สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิฆเนศ (2541) ท่ีพบว่า

ความสามารถในการอ่านมีนยัส าคญักบัการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกไมผ้ลเขตหนาวของเกษตรกร

ในเขตส่งเสริมของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงม่อนเงาะ และ ภานุพนัธ์ุ (2547) ท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษา

และประเภทผูเ้ล้ียงไก่เน้ือมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และการปฏิบติัในการใชย้าปฏิชีวนะของเกษตรกร

ในการผลิตไก่เน้ือ รวมถึงวิธิว ัต (2553) และนัทธ์หทัย และคณะ (2555) ท่ีพบว่าการศึกษามี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการน าความรู้ไปปฏิบติัของเกษตรกร ซ่ึงขดัแยง้กบัจุฑามาศ 

(2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรในต าบลช่อแล 

อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

จากผลการวิจยัจ านวนแรงงานในครัวเรือน มีความสัมพนัธ์กบัมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ

เทคโนโลยีของเกษตรกร ซ่ึงในผลการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดิเรก (2553) ท่ีพบว่า 
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จ านวนแรงงานท าการเกษตรในครัวเรือน มีนยัส าคญักบัปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบการปลูก

ถัว่เหล่ือมขา้วโพดโดยการไม่เผาและไม่พรวน โดยชนเผ่าปะหล่อง บา้นปางแดง ในต าบลเชียงดาว 

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และวิธิวตั (2553) ท่ีศึกษาความพึงพอใจและความรู้ของผูผ้่านการ

ฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชน์ชาวบ้าน จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าแรงงานในภาคการเกษตรมี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการน าความรู้ไปปฏิบติัของเกษตรกร รวมถึงธนพร (2555) 

และนทัธ์หทยั และคณะ (2555) ท่ีพบว่า แรงงานในปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงขดัแยง้กบัมณีวรรณ (2546)  ไดศึ้กษาความรู้และการปฏิบติัในการผลิตมะคาเด

เมียของเกษตรกรชาวเขา อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง พบวา่แรงงานในครัวเรือนไม่มีความสัมพนัธ์

กบัการปฏิบติัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ รวมถึงเฉลิมรัฐ (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัใน

การเล้ียงโคเน้ือในต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าแรงงานไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การยอมรับอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากผลการวิจยัทัศนคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง มีความสัมพันธ์กับมี

ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ซ่ึงในผลการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ โสมภทัร์ (2552) ท่ีพบว่าทศันคติต่อการท าเกษตรอินทรียมี์นัยส าคญัทางสถิติกบัการยอมรับ

เทคโนโลยีการผลิตระบบอินทรียใ์นสวนมะม่วงของเกษตรกรในอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ และ

ววิฒัน์ และ ศิริวรรณ (2554)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการเกษตรท่ีดีเหมาะสมของเกษตรกร

ผูป้ลูกผกั ในอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบว่า  ทศันคติและความรู้ของเกษตรกรผูป้ลูกผกัมี

ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับพืชอาหาร

ถูกตอ้งและเหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงพรรณราย (2553) อธิบายการยอมรับของเกษตร คือ การท่ีเกษตรกร

เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด ทศันคติต่าง ๆ หลงัจากนกัส่งเสริมไดเ้ขา้ไปเผยแพร่ความรู้ วิทยาการ

ใหม่ ๆ แลว้ท าให้เกษตรกรยึดถือ ในประสบการณ์ใหม่ ๆ นั้น และน าไปปฏิบติั ซ่ึงการท่ีเกษตรกรมี

ทศันคติท่ีดีต่อเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง ท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาส่งเสริมนั้น จะท าให้เกษตรกรมีผลผลิตถัว่

ลิสงท่ีดีข้ึน การผลิตไดม้าตรฐานมากข้ึน รวมทั้งเกิดการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื 

จากผลการวิจยัเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง  มี 2 ประเด็นท่ี

เกษตรกรตอบผดิมากท่ีสุด คือ อาการหงิกงอของใบถัว่ลิสง สาเหตุเกิดจาก เส้ียนดิน เขา้ท าลายบริเวณ

ใบ และ ประเด็นหนอนชอนใบถั่วลิสงเป็นพาหะของโรคโคนเน่า ร้อยละ 93.5 และร้อยละ 76.6 
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ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของโรคแมลง ลกัษณะอาการ 

สาเหตุการเกิดโรคถัว่ลิสง อาจรวมไปถึงการป้องกนัก าจดั 

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นบางประการ ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และ
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกรในจงัหวดัล าปาง เพื่อหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือค าแนะน าแก่เกษตรกร ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
ไดไ้ม่มากก็นอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1) จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง 
ได้แก่ ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน และทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยี
การผลิตถัว่ลิสง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีควรน าปัจจยัทั้ง 3 ดา้นน้ี น าไปออกแบบนโยบาย หรือแผนการส่งเสริม
การผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร ในอนาคต เช่น การพาเกษตรกรแกนน าไปศึกษาดูงานแลว้น าความรู้ท่ี
ไดจ้ากการศึกษาดูงาน น ามาเผยแพร่ต่อเกษตรกรรายอ่ืน หรือการฝึกอบรมเกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอให้
แรงงานภาคเกษตรมีความรู้ และมีประสบการณ์การผลิตถัว่ลิสงเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเป็น
การทบทวนความรู้และแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเกษตรกรกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมมากยิง่ข้ึน 

2) จากการศึกษาดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร 
ท าให้ทราบว่าเกษตรกรเกือบคร่ึงมีความรู้ในระดบัปานกลาง ซ่ึงบ่งช้ีได้ว่าเกษตรกรยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจในเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงค่อนขา้งมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ประเด็น
ค าถามท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ตอบผิด ได้แก่ อาการหงิกงอของใบถัว่ลิสง สาเหตุเกิดจากเส้ียนดินเขา้
ท าลายบริเวณใบ และหนอนชอนใบถัว่ลิสงเป็นพาหะของโรคโคนเน่า ซ่ึงเจา้หน้าท่ีควรเนน้ท าความ
เขา้ในเร่ืองน้ีแก่เกษตรใหม้ากยิง่ข้ึน 

3) จากการศึกษาทศันคติต่อเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง และเจา้หน้าท่ี โดยภาพรวมมี
ระดับทศันคติอยู่ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงเกษตรกรเห็นด้วยในทุกประเด็น ซ่ึงบ่งช้ีถึงทัศนคติท่ีดีต่อ
เทคโนโลยใีนการผลิตถัว่ลิสง และการท างานของเจา้หนา้ท่ี 

4) ในดา้นการปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร พบวา่เกษตรกรยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในอีกหลายประเด็น ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมควรเขา้ไปใหค้วามรู้ ความช่วยเหลือ และ
ให้ความเขา้ใจแก่เกษตรกรถึงผลท่ีไดรั้บในการน าเทคโนโลยีน้ีไปใช้ในการผลิตถัว่ลิสง รวมทั้งการ
สาธิตวธีิใชแ้ละใหค้  าแนะน า  เพื่อใหเ้กษตรกรน าไปใชไ้ดถู้กวธีิและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง  อีกทั้งใน
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เทคโนโลยบีางตวัท่ีเกษตรกรไม่ปฏิบติัตามอาจมาจากความไม่เขา้ใจ  หรือความยุง่ยากในขั้นตอนการ
ปฏิบติั ท าให้เกษตรกรอาจเกิดการยอมรับได้ค่อนขา้งยาก  และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์เช่นการ
คลุกเมล็ดพนัธ์ุถัว่ลิสงดว้ยไรโซเบียมก่อนปลูก  และการใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในระยะก่อนออกดอก
ชุดแรก  เป็นเทคโนโลยีท่ี ดี ท่ีท  าให้ เพิ่มผลผลิตถั่วลิสง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตาม  
เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุส าคญัขอ้หน่ึงคือหาซ้ือยาก ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งหา
ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  เพื่อให้เทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึนมาสามารถเขา้ถึงกลุ่มเกษตรกรไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
และสามารถน าไปใชไ้ดง่้ายข้ึน   

5) จากปัญหาในการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร ท าให้ทราบวา่เกษตรกรยงัคงมีปัญหาใน
หลาย ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูก เกษตรกรขาดแรงงาน  ค่าไถเตรียมดินมีราคาแพง และพบ
วชัพืช โดยเจา้หนา้ท่ีควรเขา้ไปใหค้วามรู้ในการจดัการวชัพืช  ดา้นการเลือกและเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อน
ปลูก ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรในดา้นการคดัเมล็ดพนัธ์ุ เน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในจงัหวดั
ล าปางส่วนใหญ่จะมีการเก็บพนัธ์ุไวป้ลูกเอง  หรือหากไม่พอก็ซ้ือมาผสมกบัพนัธ์ุท่ีเก็บไว ้โดยไม่มี
การคดัแยกชนิดพนัธ์ุ  ท าให้ในแปลงถัว่ลิสง 1 แปลง มีหลายพนัธ์ุปะปนกนั  ผลผลิตท่ีไดไ้ม่มีความ
สม ่าเสมอ  ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาดูแลจดัการเร่ืองเมล็ดพนัธ์ุถัว่ลิสง  ให้เกษตรกรไดใ้ช้
พนัธ์ุท่ีดีมีคุณภาพ  ท าให้ผลผลิตดีและมีความสม ่าเสมอ ง่ายต่อการดูแลจดัการแปลง อาจมีการให้
ความรู้ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุถัว่ลิสง คดัพนัธ์ุไวใ้ช้เอง  หรืออาจสนับสนุนให้มีการจดัตั้งศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุถั่วลิสงชุมชนให้กระจายครอบคลุมพื้นท่ี ส่วนในด้าน การจัดการธาตุอาหาร หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรมีการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการธาตุอาหารพืชแก่เกษตรกรให้มากข้ึน  
เน่ืองจากเกษตรกรขาดความรู้เร่ืองการใส่ปุ๋ยมายาวนาน  ควรมีการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อดูความอุดม
สมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  หากเกษตรกรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
จะสามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได ้อาจตอ้งใชก้ารท างานแบบบูรณาการจากหลายๆหน่วยงาน  การ
ก าจดัโรค และการป้องกนัโรคแก่ถัว่ลิสง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกรมาก
ยิง่ข้ึน เพื่อหาวธีิแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐและเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงต่อไป 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง โดยการศึกษาไดก้ าหนดปัจจยับาง
ประการท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสงในจงัหวดัล าปางเพียงจงัหวดัเดียวเท่านั้น ซ่ึงผู ้
ศึกษาขอเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
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1) ควรมีการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีการผลิตถั่วลิสง เพื่อทราบข้อมูลท่ีหลากหลาย
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง และเพื่อน ามาเปรียบเทียบ ในดา้นของ
ผลการศึกษาว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ รวมทั้งเพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นการจดัท าแผน
หรือก าหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการผลิตถัว่ลิสง 

2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง เช่น บทบาทของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ข้อดีขอ้เสียของการรับ
เทคโนโลยกีารผลิต  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการผลิตถัว่ลิสงในแต่ละพื้นท่ี 

3) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งดา้นความตอ้งการการ
ส่งเสริมการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิต การเก็บเก่ียว ตลอดจนรูปแบบ
การจ าหน่ายของเกษตรกร อนัน าไปสู่รูปแบบการวางแผนส่งเสริมการผลิตในอนาคต ให้ตรงตาม
ความเป็นจริง ทั้งยงัท าให้ทราบถึงความตอ้งการในแต่ละดา้นของเกษตรวา่ตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีเขา้มา
ส่งเสริมหรือให้ความรู้ดา้นไหน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผูผ้ลิตถัว่ลิสงในพื้นท่ีท่ี
ท าการศึกษา 

4) จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้เห็นปัญหาในหลายๆดา้น  ดงันั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
การจดัท าโมเดลการผลิตถัว่ลิสงแบบครบวงจร โดยควรมีการจดัตั้งหมู่บา้นน าร่องในการผลิตถัว่ลิสง
แบบครบวงจร โดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช ้ลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต  อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการ
ตั้งศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุชุมชน และมีการผลิตตามเทคโนโลยีสมยัใหม่ และมีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อ
ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  มีการป้องกนัก าจดัโรคแมลงอย่างถูกวิธี เพื่อน าร่องการ
แกไ้ขปัญหาการผลิตถัว่ลิสงอยา่งย ัง่ยืน  ทั้งน้ีควรมีการศึกษาทศันคติ ความรู้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับของเกษตรกรต่อการจดัตั้งโมเดลน้ีต่อไป เพื่อน ามาปรับปรุงเพื่อแกไ้ขปัญหาไดใ้นอนาคต 


