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บทคัดยอ 

การศึกษาความพรอมของเกษตรกรในการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการผลิต 

กรณีศึกษาสินคาขาว มันสำปะหลัง และปาลมน้ำมัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมรับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของเกษตรกร และปจจัยท่ีมีผลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรในการศึกษาครั้ง

นี้ไดวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสังคม แรงงานครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

ทัศนคติและความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับคุณลักษณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 ดาน ไดแก ความมี

ประโยชนเห็นผลกำไร ความไมยุงยากซับซอนดานการใชงานงาย ความสอดคลองกับสิ่งท่ีเคยปฏิบัติ  ความสามารถ

มองเห็นหรือเขาใจงายเห็นผลมาแลว การประหยัดเวลา รวมถึงการพัฒนาตนเอง ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม และ

การเขาถึงขอมูลขาวสารสนเทศการเกษตร ดวยการวัดทัศนคติของลิเกิรต (Likert Scale) และวิเคราะหเพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน 2 ขอ คือ 1) ลักษณะสวนบุคคล สงผลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) 

คุณลักษณะของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลตอความพรอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม  ดวยแบบจำลองทางเลือก

เรียงลำดับความพรอมรบัเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ordered Probit Model) หาความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยท่ี

มีผลตอความพรอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมของเกษตรกร โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรผูผลิตขาว 

1,925 ราย  มันสำปะหลัง 400 ราย และปาลมน้ำมัน 400 ราย รวมท้ังสิ้น 2,725 ราย  

ผลการศึกษา พบวา กรณีสินคาขาว 1) เกษตรกรมีความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องหยอด

เมล็ดพันธุขาวในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 82.34) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระดับมากในทางที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ คือ การรวมกลุม เพศ  คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานความสอดคลอง

กับสิ่งที่เคยปฏิบัติ การใชเวลานอยหรือประหยัดเวลา ความมีประโยชนหรือมีกำไร จำนวนแรงงานในครัวเรือน 

และจำนวนปการศึกษา 2) เกษตรกรมีความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใชปุยเคมีตามคาการวิเคราะห

ดินในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 78.47) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทางท่ี

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ คือ การรวมกลุม คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานความเขาใจงาย คุณลักษณะทางนวัตกรรม

ดานความสอดคลองกับสิ่งที่เคยปฏิบัติ เพศ จำนวนปการศึกษา และจำนวนครั้งอบรม 3) เกษตรกรมีความพรอม

รับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหงในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 77.86) ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ คือ การรวมกลุม 

คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานความมีประโยชนหรอืมีกำไร ภูมิภาคที่อาศัยของเกษตรกร  และมีอิทธิพลตอความ

พรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางท่ีลดลงอยางมีนัยสำคัญ คือ ประสบการณในการผลิตขาว 4) 

เกษตรกรมีความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกขาวตามมาตรฐาน GAP ในระดับปานกลาง (คะแนน

เฉลี่ย 79.00)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางที่เพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสำคัญ คือ การรวมกลุม คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานความเขาใจงาย คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานการใช

เวลานอยหรือประหยัดเวลา ความมีประโยชนหรือมีกำไร จำนวนปการศึกษา จำนวนครั้งอบรม และพ้ืนท่ีเพาะปลูก



2 

 

ขาว 5) เกษตรกรมีความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใชสารชีวภัณฑในการอารักขาพืชในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี ่ย 81.90) ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทางที ่เพิ ่มขึ ้นอยาง                    

มีนัยสำคัญ คือ คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานการใชเวลานอย ความมีประโยชนหรือมีกำไร จำนวนปการศึกษา

และมีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางท่ีลดลงอยางมีนัยสำคัญ คือ อายุ  กรณี

สินคามันสำปะหลัง  1) เกษตรกรมีความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใหน้ำระบบน้ำหยด ในระดับปาน

กลาง (คะแนนเฉลี่ย 79.25)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางท่ี

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ คือ คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานความมีประโยชนและสรางกำไร พื้นที่เพาะปลูก สวน

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางท่ีลดลงอยางนัยสำคัญ คือ แรงงานใน

ครัวเรือน 2) เกษตรกรมีความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการระเบิดดินดานในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 

80.92) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ คือ 

เพศ คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานการใชเวลานอย และพื้นที่เพาะปลูก สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมรับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางท่ีลดลงอยางมีนัยสำคัญ คือ อายุ กรณีสินคาปาลมน้ำมัน 1) เกษตรกรมี

ความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใชปุยเคมีตามคาการวิเคราะหดินในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 82.00) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางที่เพิ ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ คือ 

คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานความสอดคลองกับสิ่งที่เคยปฏิบัติ และจำนวนแรงงานในครัวเรือน สวนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมากในทางที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญ คือ ประสบการณใน

การผลิตปาลมน้ำมัน 2) เกษตรกรมีความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกปาลมน้ำมันตามมาตรฐาน 

RSPO ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 86.68) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับมาก

ในทางที ่เพิ ่มขึ ้นอยางมีนัยสำคัญ  คือ คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานความสามารถมองเห็นหรือเขาใจงาย 

คุณลักษณะทางนวัตกรรมดานความมีประโยชน มีกำไร ความสอดคลองกับสิ่งท่ีเคยปฏิบัติ และจำนวนครั้งการเขา

รับการอบรม  

จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะใหหนวยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวของจัดอบรมถายทอดความรูเกี ่ยวกับ

นวัตกรรมตางๆ อยางตอเนื่องโดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีนวัตกรรมการปลูกขาว

แบบเปยกสลับแหง การใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว พรอมกับเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเกษตรกรรับทราบอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมงานวิจัย คิดคนและพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการใชของเกษตรกร สนับสนนุการเพ่ิมชองทางใหเกษตรกรมี

ความรูความเขาใจ สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแตละชนิดไดสะดวกมากขึ้น และสรางโอกาสให

เกษตรกรไดพัฒนาตนเอง ในขณะที่เกษตรกรควรรวมกลุมในระดับพื ้นที ่ใหสามารถรองรับการจัดอบรมจาก

หนวยงานตางๆ ใหสะดวกข้ึน ควบคูกับการผลักดันใหเกษตรกรรุนใหม ทายาทเกษตรกรเขารับการอบรมซ่ึงจะทำ

ใหเกษตรกรมีความพรอมรับและนำไปประยุกตใชมากข้ึน



Abstracts 

 

The objectives of a study on farmers' readiness in adaptation to technology and innovation 

case study on rice, cassava and oil palm are to study readiness of farmers on applying agricultural 

technology and innovation, and to study the factors of this readiness.  The sample numbers are 

total 2,725 consisted of 1,925 rice farmers, 400 cassava farmers, and 400 oil palm farmers. This 

study is divided into 2  parts, 1 )  descriptive analysis for farmers' readiness in adaptation to 

technology and innovation using by likert scale, and 2) factors that affect to farmers' readiness in 

adaptation to technology and innovation were analyzed using by Ordered Probit Model. 

The results of the study were as follows: firstly, case study on rice found that 1) farmers' 

readiness in applying to rice sowing machine technology was on a good level. The positive factors 

for farmers to apply this technology consisted of farmers’ aggregation, gender, level of innovation 

of technology, farmers’ familiarity with new technology, time saving, benefit on using of the 

technology, and number of labors and their education in the household. 2) farmers' readiness in 

adaptation to use of chemical fertilizer based on soil analysis technology, was on a medium level. 

The positive factors for farmers to apply this technology were farmers’aggregation, uncomplicated 

use of technology, gender, farmers’ familiarity with new technology, farmers’ education, and 

training. 3) farmers' readiness in adaptation to use of alternate wetting and drying technology was 

on a medium level.  The positive factors for farmers to apply this technology included farmers’ 

aggregation, benefit on using of the technology and farmers’ habitation, but the negative factors 

was farmers' experiences. 4) farmers' readiness in adaptation to use of GAP standard was also on                     

a medium level.  The positive factors for farmers to apply this technology were farmers’ 

aggregation, simple uses of technology, time saving technology, benefit on using of the 

technology, farmers’ education, training and size of cultivated area.  5 )  farmers' readiness in 

adaptation to use of microbial pesticide technology was on a good level. The positive factors for 

farmers to apply this technology were were time saving technology, benefit on using of 

technology and farmers’ education, whereas, the negative factor was the farmers’ age.  

Secondly, case study on cassava showed that 1 )  farmers' readiness in adaptation to drip 

system technology was on a medium level.  The positive factors that affect to farmers' readiness 

in adaptation to this technology were benefit of technology and size of cultivated area.  The 
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negative factor was number of labors in the household.  2 )  farmers' readiness in adaptation to 

subsoiler technology was on a good level. The positive factors that affect to farmers' readiness in 

adaptation to this technology were gender, time saving technology and size of cultivated area.  

Finally, case study on palm oil showed that 1) Farmers' readiness in adaptation to use of 

chemical fertilizer based on soil analysis technology was on a good level.  The positive factors 

that affect to farmers' readiness in adaptation to this technology were farmers’ familiarity with 

new technology and number of labors in the household, whereas, the negative factor was 

farmers’ experiences.  2 )  Farmers' readiness in adaptation to RSPO standard was also on a good 

level. The positive factors that affect to farmers' readiness in adaptation to this technology were 

simple uses of technology, benefit of technology, farmers’ familiarity with new technology and 

training. 

The study recommended that to Increase the farmers' readiness in adaptation to 

technology and innovation, government should support new knowledge including Information 

management for technology and innovation, researches.  Promoting package of technology 

development and encouraging farmers’ aggregation. 
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