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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) สภาพพื้นฐานส่ วนบุ คคล เศรษฐกิ จ และสังคม ของ
เกษตรกร (2) แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร (3) การดําเนิ นงาน
โครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 (4) การยอมรับเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร (5) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร (6) ปั ญ หา และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชโดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่ วมโครงการส่งเสริ ม
การควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 จํานวน 900 ราย ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 167 ราย
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ ใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ
ผลการศึ กษาพบว่า (1) เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุเฉลี่ย 49.46 ปี จบการศึ กษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน เฉลี่ย 3.87 คน มีแรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.41 คน มีพ้ืนที่ทาํ นาในฤดู
ที่ผา่ นมาเฉลี่ย 23.86 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 0.73 ตันต่อไร่ มีรายได้รวมเฉลี่ย 177,159.88 บาท/ปี โดยเกษตรกรตัดสิ นใจ
ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานทั้ง 5 ขั้นตอนในระดับมาก (2) เกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นว่า
ประเด็นไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสุ ขภาพของตัวเกษตรกรเอง เป็ นแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน (3) เกษตรกรเห็นด้วยกับการดําเนิ นโครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสาน
ผสานในระดับมาก โดยเห็นว่าการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมีเนื้ อหาวิชาการตรงตามความต้องการนําไปปฏิบตั ิ
ได้จริ งและนําไปใช้ประโยชน์ได้ (4) เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน และนําไป
ปฏิบตั ิในระดับมาก (5) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน มี 2 ปั จจัย
ได้แก่ การดําเนิ นโครงส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน และ รายได้ (6) เกษตรกรมีปัญหาด้านการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์และวิธีเขตกรรม ในระดับมาก และเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะด้านการปฏิบตั ิ ด้านการ
ส่งเสริ ม และด้านความรู ้ในระดับมาก
คําสําคัญ ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน จังหวัดพิษณุโลก
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Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic personal, economic,
and social conditions of farmers (2) motives in using technology for integrated pest
management of farmers (3) the operation of the integrated pest management extension
project for competition in 2017 (4) the adoption of technology in integrated pest
management of farmers (5) factors relating to the adoption of technology in integrated
pest control of farmers (6) problems and recommendations in the adoption of the
technology in integrated pest management of farmers.
The population of the study was 900 rice farmers who participated in the
integrated pest management extension project for competition of the year 2017.
Samples of 167 farmers were determined by simple random sampling method. Data
was collected through conducting the interview and was analyzed using frequency,
percentage, minimum value, maximum value, arithmetic mean, standard deviation,
ranking, and variable correlation finding by using multiple regressions.
The results of the study revealed that (1) most of the farmers were female
with the average age of 49.46 years old. They completed primary school education
and had the average household members of 3.87 people. The average labor in the
household was 3.87 people. The average household labor was 2.41 people. The
average past cultivating season rice production area was 23.86 rai with the average
productivity of 0.73 ton per rai. The average total income was 177,159.88 Baht/year.
Overall, farmers decided to adopt technology in integrated pest management at a high
level. (2) In general, farmers inspired to adopt technology in integrated pest management.
(3) Farmers agreed with the operation of the integrated pest management extension
project at a high level. They believed that the training in technology transfer had the
contents that were aligned with what they could apply in real life and beneficial.
(4) Farmers accepted the technology in integrated pest management and adopted it in
real life at a high level. ( 5 ) Factors related to the adoption of technology in integrated
pest management of farmers which showed that 2 independent variables had a statistically
significant level of impact at 0.01.which included the operation of integrated pest
management extension project and total household income. (6) Farmers encountered with
the problems in pest management by physical method and deep cultivation were at a high
level and agreed with the suggestions in operation at the highest level in practical training
in the correct and safe application of chemical pesticides and the follow-up and
recommendation for farmers.

Keywords: Relating factors, the adoption of technology in integrated pest
management, Phitsanulok Province
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และรองศาสตราจารย์ ดร. สมจิต โยธะคง ประธานคณะกรรมการสอบ ที่ กรุ ณาให้คาํ แนะนํา ชี้ แนะ
แนวทางที่ เป็ นประโยชน์ ย่ิงแก่ผูว้ ิจยั ด้วยความเอาใจใส่ ติ ดตามการทําวิท ยานิ พ นธ์ อย่างใกล้ชิ ด
ส่ งผลให้การทําวิทยานิ พนธ์ในครั้งนี้ ประสบความสําเร็ จ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของท่าน
เป็ นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณเกษตรกรทุกท่านที่ เสี ยสละเวลาและให้ความร่ วมมื อใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิ ราช ที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ ประสบการณ์ และคุณธรรมในการดําเนิ นชี วิต เพื่อน
นัก ศึ ก ษาทุ ก ท่าน และผูท้ ี่ มีส่ วนเกี่ ยวข้องในการทําวิท ยานิ พ นธ์ ครั้ งนี้ ทุ กท่ านที่ ได้ก รุ ณาให้ การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กาํ ลังใจเสมอมา
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ขอขอบคุณครอบครัวอันเป็ นที่รักยิง่ ในการสนับสนุ น ช่วยเหลือ และ
เป็ นกําลังใจสําคัญ จนสามารถทําให้การวิจยั ครั้งนี้ประสบผลสําเร็ จสมดังความตั้งใจ
ประโยชน์และคุณค่า อันพึงมีจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จะยังประโยชน์ต่อการศึกษาและ
การส่ งเสริ มการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกร คุณค่าและความดีอนั พึงมีจาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่ งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุ นแรงมากขึ้น
ทั้งปั ญ หาภัยแล้ง นํ้าท่วม โรคและแมลงศัตรู พื ช ระบาด และความแปรปรวนของฤดู ก าล ส่ งผล
กระทบต่อการผลิตทางการเกษตร กอปรกับความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้อมจะทําให้ผบู ้ ริ โภค
ตระหนัก ถึ ง ความจําเป็ นที่ จะต้อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปสู่ ก ารบริ โภคสิ น ค้าที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็ นโอกาสในการขยายการผลิตสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยังเป็ นโอกาสในการผลักดันการผลิ ตตาม
ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน ซึ่ งจะช่วยแก้ไขปั ญหา สิ่ งแวดล้อมในระยะยาว
ระบบการผลิ ตพื ช ของเกษตรกรในประเทศไทยมัก หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ที่ ต้อ งมี ก ารใช้
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าเป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้การผลิตพืชเกิดความ
สะดวกสบาย ง่ายต่อการบริ หารจัดการ เกิดผลในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชอย่างมีประสิ ทธิ ภาพใน
เวลาอันรวดเร็ ว เป็ นผลให้ในแต่ละปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชเป็ นจํานวนมาก ดังในปี
พ.ศ. 2558 มีการนําเข้าสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชมากถึง 143,986 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 18,539 ล้านบาท
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชนํามาซึ่ ง
ผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นสารพิษตกค้างในผลผลิตทําให้เกิ ดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค ในด้าน
เศรษฐกิจการค้ามีระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านพืช ซึ่ งนําไปสู่ ขอ้ กีดกันทางการค้า
และผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องที่เกิดกับเกษตรกร
จากผลกระทบดัง กล่ า ว หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบจึ ง ได้ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ แนวคิ ด
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านการรับ รองมาตรฐานสิ นค้าเกษตร อีกทั้งรัฐบาลได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เกษตรอินทรี ยแ์ ห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมี วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็ นผูน้ าํ ในระดับภูมิภาค
ด้านการผลิต การค้า การบริ โภค และการบริ การเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีความยัง่ ยืน และเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับ สากล” ซึ่ งมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ เกษตรกรเนื่ อ งจากเป็ นนโยบายของประเทศ และการที่
เกษตรกรผลิตสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ จําเป็ นต้องมีการนําเทคโนโลยีการจัดการ
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ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานมาใช้ในการผลิตพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และยังเป็ น
การลดต้นทุนการผลิตจากกรใช้สารเคมีลงอีกด้วย
จังหวัดพิษ ณุ โลกมี การผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่ เป็ นสิ นค้าส่ งออกที่ สําคัญ ได้แก่ ข้าว มัน
สําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และมะม่วง โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต การ
ส่ ง เสริ ม ในรู ป แบบแปลงใหญ่ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้า นราคาผลผลิ ต แต่
เกษตรกรส่ วนใหญ่ก็ยงั มีระดับต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่ ด้วยสภาวะภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง และ
การปฏิบตั ิการเพาะปลูกและดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องของเกษตรกร ทําให้มีปัญหาศัตรู พืชรบกวนมาก
ขึ้น ซึ่ งเกษตรกรก็ตอ้ งใช้ตน้ ทุนในการจัดการศัตรู พืชเพิ่มขึ้นด้วยเช่ นกัน กอปรกับเกษตรกรส่ วน
ใหญ่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจด้านการบริ หารจัดการศัตรู พืชที่เหมาะสม ทําให้เมื่อเกิ ดการระบาด
ของศัตรู พืช จึงยังมี การใช้สารเคมี ที่ไม่ถูกวิธีและใช้ในปริ มาณที่มากเกิ นความจําเป็ น เกิดปั ญหา
สารเคมีตกค้างในผลผลิ ต ในดิ น และในสภาพแวดล้อมทัว่ ไป เกิดการชะล้างลงสู่ แหล่งนํ้า ส่ งผล
กระทบต่อระบบนิเวศ ตลอดถึงผูบ้ ริ โภคปลายทาง
ด้วยปั ญหาดังกล่าวศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุ โลก
จึ งได้จดั ทําโครงการส่ งเสริ ม การการควบคุ ม ศัตรู พื ช โดยวิธี ผ สมผสานเพื่ อการแข่ งขัน ขึ้ น เพื่ อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชที่ ถูกต้องแก่เกษตรกร และส่ งเสริ มการใช้ชีวภัณฑ์ในการ
ป้ องกันกําจัดศัตรู พืชทดแทนสารเคมี เพื่อลดปริ มาณการใช้สารเคมี ลง แต่ยงั ถือว่าเป็ นนวัตกรรม
หรื อความรู ้ ใหม่ที่ตอ้ งอาศัยการศึกษาทําความเข้าใจให้ถูกต้องในการนําไปใช้ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการ
ยอมรับของเกษตรกร
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงมีความสําคัญในการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก
ที่เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการการควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน และความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนปั ญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการส่ งเสริ มและการ
แก้ไ ขปั ญ หาให้ แก่ เกษตรกรในการควบคุ ม ศัตรู พื ช โดยโดยวิธี ผ สมผสานได้อ ย่างถู ก ต้อ งและ
เหมาะสมต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิ จ และสังคม ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ในจังหวัดพิษณุ โลก
2.2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก
2.3 เพื่อศึ กษาการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
เพื่อการแข่งขัน ปี 2560
2.4 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก
2.5 เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
2.6 เพื่อศึกษาปั ญหา และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาสร้างเป็ นกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1.สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน
- จํานวนแรงงานในครัวเรื อน
- ประสบการณ์ในการ
ปลูกข้าว/ทํานา
2.สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- พื้นที่ทาํ การเกษตร
- พื้นที่ทาํ นา
- ผลผลิตต่อไร่
- รายได้
- ต้นทุนการทํานา
- หนี้ สิน
- แหล่งสิ นเชื่ อ
3.สภาพพื้นฐานทางสังคม
- ตําแหน่งทางสังคม
- การเป็ นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรทางการเกษตร
- การรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
- การตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกร
4.แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
5.การดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดย
วิธีผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560

ตัวแปรตาม
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
1.การใช้วิธีเขตกรรม
2. การใช้วิธีกล
3. วิธีฟิสิ กส์
4. การใช้ชีววิธี
5. การใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืช
6. การใช้สารเคมี

ปั ญหา และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าว
1. ปั ญหา
1) การใช้วิธีเขตกรรม
2) การใช้วิธีกล
3) วิธีฟิสิ กส์
4) การใช้ชีววิธี
5) การใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืช
6) การใช้สารเคมี
2. ข้อเสนอแนะ
1) ด้านความรู ้ 2) ด้านการปฏิบตั ิ
3) ด้านการส่ งเสริ ม 4) ด้านอื่น ๆ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยด้านสภาพพื้นฐานส่ วนบุ คคล เศรษฐกิ จ และสังคมของเกษตรกร แรงจูงใจใน
การใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน และการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการ
ควบคุ มศัตรู พื ชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 มีอย่างน้อย 1 ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานควบคุมศัตรู พืชของเกษตรกร

5. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การยอมรั บ เทคโนโลยีก ารจัดการศัตรู พื ช โดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก มีขอบเขตดังนี้
5.1 ขอบเขตเชิ งพื้นที่ การวิจยั ครั้งนี้ ศึ กษาการปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวที่ เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการควบคุ ม
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 จํานวน 900 คน ในพื้นที่จงั หวัดพิษณุ โลก
5.2 ขอบเขตเชิ งเนื้อหา การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิ จ และ
สั ง คม แรงจูง ใจในการใช้เทคโนโลยีก ารจัด การศัตรู พื ช โดยวิธี ผสมผสาน และการดําเนิ น งาน
โครงการส่ ง เสริ ม การควบคุ ม ศัต รู พื ช โดยวิ ธี ผ สมผสานเพื่ อ การแข่ ง ขัน ปี 2560 การยอมรั บ
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน ปั ญหา และข้อเสนอแนะในการการใช้เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก
5.3 ขอบเขตเชิ งเวลา การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวที่เข้า
ร่ วมโครงการส่ งเสริ มการควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 ตั้งแต่เดื อน
กรกฎาคม 2561 ถึง สิ งหาคม 2561
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6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 เกษตรกร หมายถึ ง เกษตรกรผูป้ ลู กข้าวในจังหวัดพิ ษ ณุ โลกที่ เข้าร่ วมโครงการ
ส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560
6.2 โครงการส่ งเสริมการควบคุมศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสานเพือ่ การแข่ งขันโลก ปี 2560
หมายถึ ง โครงการซึ่ งได้รับการสนับสนุ นงบประมาณตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการจังหวัดพิษณุ โลก
ประจําปี 2560 หลักสู ตรการฝึ กอบรมประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู ้การควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน และถ่ายทอดความรู ้การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืช ส่ งเสริ มการใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุ มศัตรู พืชก่อนการระบาด เป้ าหมายเกษตรกร 9 อําเภอๆ ละ 100 ราย รวม 900 ราย โดยจัด
อบรมจํานวน 18 รุ่ นๆ ละ 50 ราย
6.3 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสั งคมของเกษตรกร หมายถึง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน จํานวนแรงงานในครัวเรื อน ประสบการณ์ในการปลูก
ข้าว/ทํานา พื้นที่ทาํ การเกษตร พื้นที่ทาํ นาในฤดูที่ผา่ นมา รายได้ ต้นทุนในการทํานา สภาพหนี้ สิน
แหล่งสิ นเชื่ อ ตําแหน่ งทางสังคม การเป็ นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน และการตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
6.4 แรงจูงใจในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
หมายถึง ประเด็นที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
6.5 การดําเนินงานโครงการส่ งเสริมการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานเพือ่ การ
แข่ งขัน ปี 2560 หมายถึง ประเด็นที่มีผลต่อระดับความคิดเห็ นต่อความเหมาะสมในการดําเนิ นงาน
โครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560
6.6 การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน ของเกษตรกร หมายถึง
เกษตรกรที่เข้าร่ วมอบรมการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืช มีการยอมรับการผลิตและการ
ใช้เชื้อชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคแมลงและนําไปปฏิบตั ิ
6.7 ปัญหา และข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน
เกษตรกร หมายถึ ง สิ่ งที่ เกษตรกรผูป้ ลู ก ข้าว คิ ด ว่าเป็ นปั ญ หาในการใช้เทคโนโลยีก ารจัด การ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน ได้แก่ การใช้วิธีเขตกรรม การใช้วิธีกล วิธีฟิสิ กส์ การใช้ชีววิธี การใช้
สารสกัดธรรมชาติ จากพืช การใช้สารเคมี รวมถึ งด้านความรู ้ ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการส่ งเสริ ม
และด้านอื่นๆ ของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
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6.8 การจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน (IPM) ในการปลูกข้ าว หมายถึง เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในการปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการ
ควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพือ่ การแข่งขัน ปี 2560

7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
7.1 หน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง สามารถนําข้อมูลปั จจัยที่ เกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานควบคุมศัตรู พืช มาเป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนา
การดําเนิ นงานส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่
และพัฒนาด้านการเกษตรของผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับ
7.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาเป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริ มการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวปลอดภัยและลด
ต้นทุนการผลิตข้าวจากการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานในการควบคุมศัตรู พืช
แทนการใช้สารเคมี

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ การยอมรั บ เทคโนโลยีก ารจัดการศัต รู พื ช โดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
3. บริ บทการปลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก
4. เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในการปลูกข้าวของเกษตรกร
5. โครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560
6. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยี
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย ความหมายของการ
ยอมรับ และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการยอมรับ
1.1.1 ความหมายของการยอมรั บ
มีผกู ้ ล่าวถึงความหมายของการยอมรับไว้หลายความหมาย ดังนี้
บุญสม วราเอกศิริ (2529, น. 162) กล่าวว่า การยอมรับของเกษตรกรเป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของเกษตรกรหลังจากได้เรี ยนรู ้ แนวความคิ ด ความรู ้ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์ใหม่ และนําไปยึดถือปฏิบตั ิตาม
บุญธรรม จิ ตต์อนันต์ (2544, น. 82) กล่าวว่า การยอมรับเป็ นกระบวนการ
เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ และการตัดสิ นใจ การที่บุคคลจะรับแนวคิดใหม่ไปปฏิบตั ิผา่ นขั้นตอนที่สําคัญ
5 ขั้นตอนด้วยกัน คือ ขั้นเริ่ มหรื อรับรู ้ ขั้นสู่ ความสนใจ ขั้นไตร่ ตรอง ขั้นทดลองทํา และขั้นนําไป
ปฏิบตั ิ

9
ฉันทวรรณ ยงค์ประเดิม (2545) กล่าวว่า การยอมรับเป็ นกระบวนการทาง
จิตใจที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ความเข้าใจ ประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ และ
แสดงออกมาโดยการเห็นด้วย หรื อลงความเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องเหมาะสม
ปนัดดา อินทราวุธ (2543, น. 30) กล่าวว่า การยอมรับเป็ นกระบวนการที่
บุคคลพิจารณาตัดสิ นใจเกี่ ยวกับสิ่ งที่ได้รับรู ้ เรี ยนรู ้ หรื อได้รับการแนะนํา และในที่สุดก็รับเอาสิ่ ง
นั้นๆ มาใช้ หรื อปฏิ บตั ิให้เกิดประโยชน์ โดยระยะเวลาของกระบวนการนี้ จะช้า หรื อเร็ วขึ้นอยูก่ บั
ตัวบุคคล และคุณลักษณะของนวัตกรรม
โดยสรุ ปความหมายของ การยอมรับ หมายถึ ง การที่บุคคลเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมหลังจากได้รับรู ้ข่าวสาร หรื อนวัตกรรม โดยเกิดจากสนใจในความรู ้น้ นั แล้วนําไปปฏิบตั ิ
จนทักษะ ความชํานาญ และเกิดการยอมรับนวัตกรรมในที่สุด
1.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับการยอมรับ
นักวิชาการกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับไว้ ดังนี้
1.2.1 ทฤษฏีสุญญากาศ
Mosher (1978 อ้างถึงใน บุญธรรม จิตต์อนันต์, 2554, น. 26) กล่าวไว้ในทฤษฏี
สุ ญญากาศในชนบท โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร เป็ นผูท้ ่ีอาศัยอยู่ในท้องที่เดี ยวกับ
เกษตรกร ย่อมรู ้ ถึงปั ญหาและความต้องการของเกษตรกรอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร มี
หน้าที่ตอ้ งช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่ องที่จาํ เป็ นเพื่อให้การดําเนิ นงานของเกษตรดําเนิ นการต่อไปได้
หรื ออาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎี สุญญากาศในชนบท เป็ นการช่ วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่ นในเรื่ องที่
จําเป็ นก่อนที่ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นต่อไป
1.2.2 ทฤษฏีการยอมรั บนวัตกรรม
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการยอมรั บนวัตกรรมที่ สําคัญมี 2 แนวคิ ด
คื อ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ กระบวนการยอมรั บ นวัต กรรม และกระบวนการตัด สิ น ใจในการยอมรั บ
นวัตกรรมของ Roger และ Shoemaker โดยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
Roger และ Shoemaker (1970: 100) อ้างถึ งใน อุบาสวรรค์ สว่างใจ (2552: 8)
กล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรับเป็ นกระบวนการที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู้ ซึ่ งต้องผ่านขั้นตอน 5
ขั้นตอน คือ
1. ขั้น การรั บ รู้ (awareness) เป็ นขั้น แรกที่ บุ ค คลเริ่ ม รั บ รู ้ เกี่ ย วกับ เรื่ องใหม่
หรื อความความคิดใหม่เป็ นครั้งแรก อันจะนาไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิ เสธสิ่ งใหม่วิธีการใหม่ๆ แต่
ยังไม่ได้รับข่าวสารที่ครบถ้วน
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2. ขั้น สนใจ (interest) เป็ นขั้น ของการเริ่ ม มี ค วามสนใจในความรู ้ ใ หม่ จึ ง พยายาม
แสวงหารายละเอียดเพิ่มเติม หากได้รับรายละเอียดไม่ดีอาจนําไปสู่ ความล้มเหลวในขั้นที่ 3 ได้
3. ขั้นประเมินผล (evaluation) เป็ นระยะที่บุคคลคิดทบทวน ไตร่ ตรอง ประเมินว่าเมื่อ
นํานวัตกรรมไปใช้แล้วจะสามารถแก้ปัญหาหรื อทํากิจกรรมของเขาดี ข้ ึนหรื อไม่ก่อนที่จะทดลอง
หรื อไม่ทาํ ต่อไป
4. ขั้น ทดลองทํา (trial) บุ ค คลจะทดลองทําขนาดเล็ ก ๆ ว่าจะเป็ นไปตามที่ ค าดหวัง
หรื อไม่ก่อนจะตัดสิ นใจยอมรับ
5. ขั้น ยอมรั บ (adoption) เป็ นขั้น ที่ บุ ค คลตัด สิ น ใจนําวิท ยาการใหม่ไ ปปฏิ บ ัติอ ย่า ง
เต็มที่ หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบตั ิและทราบผลเป็ นที่พอใจ
Roger แล ะ Shoemaker อ้ า งถึ งใน ปั ท ม าพ ร ใคร้ ว านิ ช (2551: 7) ก ล่ าวไว้ ว่ า
กระบวนการตัดสิ นใจในการรับนวัตกรรมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นความรู ้ (knowledge) เป็ นขั้นของการรับทราบนวัตกรรมที่เกิ ดขึ้นและหาข้อมูล
ข่าวสารจนเกิดความเข้าใจในนวัตกรรมนั้น
2. ขั้นชักชวน (persuasion) เป็ นขั้นของการเริ่ มมีทศั นคติต่อสิ่ งใหม่ๆ ในทางที่เห็นด้วย
หรื อไม่เห็นด้วยต่อนวัตกรรมนั้นๆ
3. ขั้นตัดสิ นใจ (decision) เป็ นขั้นสนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ นําไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติ กรรมและการตัดสิ นใจว่าจะยอมรับนวัตกรรมหรื อไม่ แต่การตัดสิ นใจยังไม่ถาวรอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
4. ขั้น ยืน ยัน (confirmation) เป็ นขั้น สุ ดท้ายของกระบวนการยอมรั บ ซึ่ ง เป็ นการหา
ข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจอาจมีระยะเวลานานจนกระทัง่ ยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ แล้ว
นําไปปฏิบตั ิอย่างถาวร
โดย Rogers (2003: 168) ได้แสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ไว้
ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 กระบวนการยอมรับนวัตกรรม
ที่มา: http://jolt.merlot.org/vol2no3/shea.htm ค้นคืนวันที่ 3 ตุลาคม 2561
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการยอมรับ คือเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งมีการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในสิ่ งที่ สนใจ ก่อนที่ จะตัดสิ นใจที่ จะยอมรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ โดยผ่านขั้นตอน 5
ขั้นตอน คือ การรับรู ้ การสนใจ การประเมินผล การทดลองทํา และการยอมรับ
1.3 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรับ
1.3.1 กระบวนการยอมรับ
Rogers (1971) อ า้ ง ถึง ใ น บ ุญ ธ ร ร ม จิต ต ์อ น นั ต ์ (2540) ก ล ่า ว ถ ึง
กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) ว่าเป็ นกระบวนการทางจิตใจของบุ คคล ซึ่ งเริ่ มต้นด้วย
การเริ่ มรู ้ หรื อได้ยินเกี่ ยวกับแนวความคิดใหม่แล้วไปสิ้ นสุ ดลงด้วยการตัดสิ นใจยอมรับไปปฏิ บตั ิ
โดยแบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มรู้ หรื อรับ รู้ (Awareness) เป็ นขั้นแรกที่ บุ คคลเป้ าหมาย
หรื อเกษตรกรเริ่ ม รั บ รู ้ เกี่ ย วกับ นวัต กรรมใหม่ ซึ่ งอาจจะเกิ ด จากการที่ ตื่ น ตัวเองหรื อ เจ้าหน้า ที่
ส่ งเสริ มกระตุน้ ในการรับรู ้เกี่ ยวกับนวัตกรรมใหม่น้ นั ถ้าไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง เขาก็จะ
ปฏิ เสธและไม่ ใ ห้ ค วามสนใจ ขั้น ตอนนี้ ถื อเป็ นขั้น ที่ มี ค วามสํ าคัญ เพราะเป็ นขั้น แรกที่ บุ ค คล
เป้ าหมายรับรู ้สิ่งใหม่ๆ การกระตุน้ ชี้ แนะจากนักส่ งเสริ ม และการใช้สื่อทางไกลจะมีส่วนอย่างมาก
ต่อการทําให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวด้วยตัวเอง
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ขั้นที่ 2 ขั้นสู่ ความสนใจ (Interest) หลังจากที่บุคคลเป้ าหมายรับรู ้นวัตกรรม
แล้วถ้าตรงกับความต้องการ เขาก็จะสนใจหาข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติม โดยอาจสอบถาม
จากผูร้ ู ้ ในรายละเอี ยดและปั ญ หาต่ างๆเกี่ ยวกับ นวัตกรรมนั้น ทั้ง นี้ นักส่ งเสริ ม จะเป็ นบุ ค คลที่ มี
บทบาทมากในขั้นนี้ หากบุคคลเป้ าหมายได้รายละเอียดที่ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถอธิ บายข้อข้องใจ
ต่าง ๆ ได้ ก็จะนําไปสู่ ความล้มเหลวในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 3 ขั้นไตร่ ตรอง (Evaluation) ในขั้นนี้ หลังจากบุ คคลเป้ าหมาย
ศึ กษารายละเอี ยดเกี่ ยวกับ นวัตกรรม แล้วก็ จะไตร่ ตรอง ประเมิ นดู ว่า ถ้ารั บ เอานวัตกรรมนั้นมา
ปฏิบตั ิ จะเกิดผลดีหรื อไม่ อย่างไรบ้าง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่เขาปฏิบตั ิอยู่ ถ้าเขาชัง่ ใจไตร่ ตรองดู
แล้ว รู ้สึกว่าผลดีจะมากกว่าผลเสี ย ก็จะนําไปสู่ ข้ นั ต่อไป คือ ขั้นการทดลอง โดยนักส่ งเสริ มจะต้อง
ทําให้บุคคลเป้ าหมายเกิดความเชื่ อมัน่ ว่า ถ้ายอมรับนวัตกรรมใหม่ไปปฏิบตั ิจะก่อให้เกิดประโยชน์
กับเขาอย่างเต็มที่
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลองทํา (Trial) เมื่อบุคคลเป้ าหมายประเมินผลนวัตกรรมใหม่
ว่าดีเหมาะสมและสามารถกระทําได้และเกิดความแน่ใจก็จะตัดสิ นใจทดลองทํา โดยทดลองทําใน
พื้นที่ขนาดเล็กเพื่อดูวา่ คุม้ การลงทุนเพียงใด เข้ากับสภาวการณ์ในปั จจุบนั ของตนและผลที่ออกมา
เป็ นไปตามความคิดหรื อไม่
ขั้นที่ 5 ขั้นนําไปปฏิบตั ิหรื อขั้นยอมรับ (Adoption) เป็ นขั้นที่บุคคลตัดสิ นใจ
ยอมรับนวัตกรรมใหม่ไปปฏิบตั ิหลังจากได้ทดลองปฏิบตั ิดูและทราบผลเป็ นที่พอใจ การยอมรับจะ
เกิดขึ้นเต็มที่และต่อเนื่ อง ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ ในช่วงเวลาหนึ่ ง ๆ และ
ตราบเท่าที่ยงั ไม่มีนวัตกรรมใดที่ดีกว่าสิ่ งที่ยอมรับอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั
1.3.2 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรั บ
ดิเรก ฤกษ์หร่ าย (2527, น. 57-62) กล่าวถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ
การปฏิบตั ิทางการเกษตรมีหลายประการดังนี้
ปั จจัยที่เป็ นเงื่อนไขหรื อสภาวการณ์โดยทัว่ ไป
1) สภาพทางเศรษฐกิจ
2) สภาพทางสังคม
3) สภาพทางภูมิศาสตร์
4) สมรรถภาพในการทํางานของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) บุคคลเป้ าหมาย หรื อผูร้ ับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
- พื้นฐานทางสังคม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ อายุ
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ในการผลิต
อ่าน ฟัง พูด และเขียน

- พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรรมสิ ทธิ์ ถือครองที่ดิน ทรัพยากรที่จาํ เป็ น
- พื้นฐานในการติดต่อสื่ อสารของเกษตรกร ได้แก่ ความสามารถในการ

- พื้นฐานในเรื่ องอื่น ๆ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความพร้อมทางจิตใจ
ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
2) ปั จจัยเนื่องมาจากนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยี ที่สาํ คัญ คือ
- ต้นทุนและกําไร
- ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสิ่ งที่มีอยูใ่ นชุมชน
- สามารถปฏิบตั ิได้และเข้าใจได้ง่าย
- สามารถเห็นได้วา่ ปฏิบตั ิได้ผลมาแล้ว
- สามารถแบ่งแยกเป็ นขั้นตอนหรื อแยกเป็ นเรื่ อง ๆ ได้
- ใช้เวลาน้อยหรื อประหยัดเวลา
- เป็ นการตัดสิ นใจของกลุ่ม
1.3.3 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรั บเทคโนโลยี
Rogers (1968) อ้ า งถึ ง ใน บุ ญ ธรรม จิ ต ต์ อ นั น ต์ (2540) กล่ า วว่ า การ
ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรในอัตราที่เร็ วหรื อช้า และมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยู่กบั ลักษณะของ
เกษตรกรที่สาํ คัญ ได้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม และขนบธรรมเนียม
1) เพศ เพศหญิ งมี แนวโน้มที่ จะเชื่ อและยอมรับ นวัตกรรม และเปลี่ ยน
ทัศนคติได้ง่าย
2) อายุ เกษตรกรที่ มีอายุอยู่ในวัยหนุ่ ม สาว มี ก ารยอมรั บ นวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลงได้ไวและง่าย
3) ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร เกษตรกรที่ มีความสามารถในการ
อ่านการพูดเข้าใจและยอมรับนวัตกรรมได้เร็ วกว่า
4) ระดับการศึ กษา และประสบการณ์ เกษตรกรที่ มีระดับการศึ กษาและ
ประสบการณ์ ยอ่ มมีทศั นคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง และรู ้แนวทางในการจะรับรู้ ได้เร็ วย่อมมีความ
เข้าใจ
5) ขนาดของไร่ นา เกษตรกรที่ มี กิจการไร่ นาขนาดใหญ่กว่า ย่อมจะรับ
การเรี ยนรู ้ เสาะหาได้รวดเร็ วมากกว่าฟาร์ มหรื อไร่ นาขนาดเล็ก
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6) ขนาดรายได้ เกษตรกรที่ มี ร ายได้ สู งจะมี ก ารสนใจที่ จ ะยอมรั บ
นวัตกรรมได้ง่ายต้องลงทุน และมีความคิดที่จะยกฐานะให้ดีข้ ึนไปอีกด้วยการใช้หลักวิชาการเป็ น
แกนนํา
7) ทัศนคติ ทัศนคติของเกษตรกรที่มีทศั นคติ ที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้ อยู่ที่นําไปส่ งเสริ มเผยแพร่ ต่ออาชี พ ของตนเองและเกษตรกรผูน้ ํา และมี ความพร้ อมทาง
สภาพจริ งได้รวดเร็ วและมากกว่า
8) ความเป็ นคนมีเหตุผล คนมีเหตุผล และพบปะแลกเปลี่ ยนแลกความ
คิดเห็นกัน ที่ให้การส่ งเสริ มได้เร็ วและมากว่าคนที่ไร้เหตุผลและไม่ยอมพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้
9) เชาว์ปัญญา คนที่มีเชาว์ปัญญาไวและความจําดี จะสามารถเรี ยนรู ้ และ
ยอมรับได้เร็ ว
10) การเข้าสังคม เกษตรกรที่ เข้าสั งคม และให้บ ริ การสั งคมย่อมจะให้
ความสนใจงาน
11) ความเป็ นคนทันสมัยและไม่ล้าหลัง ย่อมจะยอมรับ นวัตกรรม และ
การเปลี่ยนแปลง
12) ข น บ ธ รรม เนี ย ม ป ระ เพ ณี เก ษ ต รก รที่ ยึ ด มั่ น ใน ค วาม เชื่ อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี จะเปลี่ยนแปลงช้าและน้อย
บุคคลยอมรับเทคโนโลยี ใดก็ตามบุคคลนั้นต้องใช้ความรู ้ ความคิด มาใช้
ในการพิจารณาเสี ยก่อน บุคคลนั้นจึงจะสามารถตัดสิ นใจได้วา่ จะยอมรับหรื อไม่ยอมรับเทคโนโลยี
นั้น ซึ่ งในการพิ จารณานั้นย่อมจะต้องมี ปัจจัยอื่ น ๆ เข้ามาเกี่ ยวข้องเพื่ อประกอบการตัดสิ นใจ มี
ผลงานวิ จ ัย จํา นวนมากที่ ไ ด้ ร วบรวมเกี่ ย วกับ ตัว แปรต่ า งๆที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การยอมรั บ
เทคโนโลยี ซึ่ งสรุ ปได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ปั จ จัย เหล่ านี้ ประกอบด้วยอายุ
สถานภาพฐานะทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งรวมไปถึ งรายได้ ขนาดที่ ดินถื อครอง หรื อทรั พ ย์สิ นต่าง ๆ ที่
ครอบครองอยู่ความรู ้ ความสามารถเฉพาะอย่าง และระดับการศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อ
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน บุคคลที่เป็ นเจ้าของ ปั จจัยการผลิต จะมีแนวโน้มยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ง่ายกว่า และเร็ วกว่าผูม้ ีปัจจัยการผลิตน้อยกว่า สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมมี
ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ อัตราการยอมรั บ เร็ วหรื อช้า เช่ น บุ ค คลที่ อยู่ในชุ ม ชนที่ รัก ษาขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี เก่า ๆ อย่างเคร่ งครัดมากกว่ามีค่านิ ยม และความเชื่ อถือเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การเปลี่ยนแปลงมากกว่า มีผลทําให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ชา้ ลงและน้อยลงด้วย
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2) ตัว แปรด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ปั จ เจกบุ ค คลแต่ ล ะคนเป็ นผู ้ต ัด สิ นใจรั บ
เทคโนโลยีหรื อไม่รับเทคโนโลยี บางคนรับเร็ ว บางคนรั บช้าแม้จะอยู่ในสังคมหรื ออยู่ในชุ มชน
เดี ยวกันก็ตาม คนที่ มีภาวะนวัตกรรม (High Innovativeness) ก็จะรับเทคโนโลยีเร็ ว ในขณะที่ ผูม้ ี
ภาวะนวัตกรรมตํ่า (Low Innovativeness) ถ้าไม่เป็ นประเภทชนกลุ่มใหญ่ผรู ้ ับนวัตกรรมก็เป็ นผูล้ า้
หลัง (Laggards)
3) พฤติ ก รรมการติ ด ต่ อ สื่ อสาร พฤติ ก รรมสื่ อสารของแต่ ล ะบุ ค คล
ประกอบด้วย พฤติกรรมติดตามข่าวสาร ซึ่ งมีท้ งั ข่าวสารที่มาจากแหล่งข่าวสารที่เป็ นทางการ และ
ไม่เป็ นทางการ ข่าวสารที่มาจากภายนอกชุ มชน ความใกล้ชิดกับข่าวสาร ซึ่ งพฤติกรรมการสื่ อสาร
ของแต่ละบุคคลประกอบไปด้วย ผูส้ ื่ อสารหรื อแหล่งกําเนิ ดข่าวสาร ช่ องทางการสื่ อสารและผูร้ ับ
ข่าวสารซึ่ งในองค์ประกอบดังกล่าวนี้ ช่องทางการสื่ อสารมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการที่จะเป็ น
ตัวกําหนดว่าข่าวสารประเภทใดที่ผสู ้ ่ งข่าวสารจะใช้ เพื่อก่อให้เกิดผลสําเร็ จในอันที่จะให้เกิดความรู ้
ทัศนคติ และพฤติกรรมใหม่ ๆ แก่ผรู ้ ับข่าวสารในทิศทางที่ผสู ้ ่ งข่าวสารต้องการได้
กล่าวโดยสรุ ป แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ การยอมรับคือกระบวนการ
ทางจิตใจของบุคคลซึ่ งเริ่ มด้วยการเริ่ มรู ้หรื อได้ยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ แล้วไปสิ้ นสุ ดลงด้วย
การตัดสิ นใจยอมรับไปปฏิ บตั ิ แบ่งออกเป็ น 5 ขั้น คือ ขั้นการตื่นตัวหรื อเริ่ มรับรู ้ (Awareness) ขั้น
ความสนใจหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม (Interest of Information) ขั้นการประเมินผลหรื อการไตร่ ตรอง
(Evaluation) ขั้น การทดลอง (Trial) และขั้น การยอมรั บ นํา ไปปฏิ บ ัติ (Adoption) โดยปั จ จัย ที่ มี
อิท ธิ พ ลต่อการยอมรับของเกษตรกรประกอบไปด้วย สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิ จ และ
ปั จจัย ด้านอื่ น ๆ การวิจยั ครั้ งนี้ ได้นําแนวคิ ดดัง กล่ าวมาใช้ใ นการกําหนดกรอบแนวคิ ด ในการ
ศึกษาวิจยั คือ ปั จจัยทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํานา การเป็ น
สมาชิกกลุ่ม/สถาบันการเกษตร ปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ในการใช้สารชี วภัณฑ์ การได้รับการสนับสนุ น
จากภาครัฐในการใช้สารชี วภัณฑ์ แหล่งข่าวสารความรู ้เกี่ ยวกับการใช้สารชี วภัณฑ์ จํานวนครั้งใน
การฝึ กอบรมในเรื่ องการใช้สารชี วภัณฑ์ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ได้แก่ จํานวนแรงงานในครัวเรื อน
จํานวนแรงงานจ้าง พื้นที่ถือครองทางการเกษตร/ขนาดพื้นที่ปลูกข้าว ปริ มาณผลผลิ ตข้าวที่ได้รับ
รายได้ภาคการเกษตร ต้นทุนการผลิต ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับการใช้สารชี วภัณฑ์สําหรับ
การปลูกข้าวของเกษตรกร และแรงจูงใจในการใช้สารชีวภัณฑ์สาํ หรับการปลูกข้าวของเกษตรกร
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2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับแรงจูงใจ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจประกอบด้วย ความหมายของแรงจูงใจ และ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและการจูงใจโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ
นักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลายมุมมอง โดยมุมมองแรก
Loudon and Della Bitta (1993) อ้างถึ งใน สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม (2558) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึ ง
แรงผลักดันภายในที่ กระตุ น้ ให้บุ คคลแสดงพฤติ กรรมอย่างมี ทิ ศทางและไปสู่ เป้ าหมาย ส่ วน การจูงใจ
หมายถึง สภาวะภายในที่ถูกกระตุน้ หรื อผลักดันโดยแรงจูงใจ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและ
ต่ อเนื่ อง เพื่ อนําไปสู่ การบรรลุ ตามจุ ดหมาย แรงจู งใจมี 2 ลักษณะ คื อ แรงจู งใจภายใน และแรงจู งใจ
ภายนอก การจูงใจมีความสําคัญต่อบุคคล และการทํางาน
กันยา สุ วรรณแสง (2544) กล่าวว่านักจิ ตวิทยาให้ความหมาย แรงจูงใจ (Motive) และ
การจูงใจ (Motivation) ไว้ ต่าง ๆ กัน เช่ น ดี เวค (Dewek; 1986) กล่ าวว่า แรงจู งใจ คื อ แนวทางที่ จะไปสู่
เป้ าหมาย เป็ นสิ่ งที่ ช่ วยอธิ บายว่า ทําไมเราจึ งทําพฤติ กรรมดังที่ เป็ นอยู่ ไครเดอร์ และคณะ (Crider and
Others; 1983) ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึ ง ความปรารถนา ความต้องการ และความสนใจที่ มาเร้ า
หรื อกระตุ ้นอิ นทรี ย ์ และนําอิ นทรี ย ไ์ ปสู่ จุดหมายปลายทางที่ เจาะจง โลเวลล์ (Lovell; 1980: 109) ให้
ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็ นกระบวนการที่ชกั นําโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะ
สนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสําเร็ จ” และไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิ บาย
ว่า การจูงใจ เป็ นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรม
นั้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
สรุ ปได้ว่า แรงจู งใจ (Motive) หมายถึ ง สภาวะที่ เป็ นแรงกระตุ ้น เป็ นพลัง หรื อเป็ น
กระบวนการที่สร้าง กระตุน้ ชี้ นาํ และผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรม หรื อแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งที่
เป็ นพฤติกรรมโดยสัญชาตญาณและพฤติกรรมจากการเรี ยนรู ้ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่ แรงจูงใจนั้น
ต้องการ
กล่ าวโดยสรุ ป แรงจูงใจ คื อแรงผลักดันที่ เกิ ดจากภายในจิ ตใจให้บุ คคลแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาในสิ่ งที่ต้ งั เป้ าหมายเอาไว้เพื่อให้บรรลุ เป้ าประสงค์หรื อประสบผลสําเร็ จ
ตามที่คาดหวัง โดยแรงจูงใจนอกจากจะเกิดจากตัวบุคคลแล้วสภาพแวดล้อมและบุคคลที่อยูร่ อบ
ข้างถือเป็ นแรงจูงใจได้เช่นกัน
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับแรงจูงใจและการจูงใจ
บุ ญ ธรรม จิ ต ต์ อ นั น ต์ (2554, น. 82-84) กล่ า วว่ า ทฤษฎี แ รงจู ง ใจที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับมาก และนิยมใช้กนั แพร่ หลาย คือทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) พบว่า แรงจูงใจหรื อเหตุจูง
ใจของมนุ ษย์สังเกตได้จากความต้องการที่ จาํ เป็ น (need) หรื อความต้องการพื้นฐาน (basic need)
เป็ นอันดับแรก ส่ วนความต้องการด้านอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นเป็ นอันดับต่อมาซึ่ งความต้องการของมนุษย์มี
อยู่ 5 ประการ ดังนี้
1) ความต้องการอยู่รอด (survival needs) จัดเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานในด้าน
ความต้องการทางร่ างกาย คือความต้องการทางด้านร่ างกายของมนุ ษย์ ได้แก่ อาหาร นํ้าดื่ม อากาศ
การขับถ่าย การนอนหลับ และที่พกั อาศัย
2) ความต้องการความปลอดภัย (security needs) เป็ นความต้องการเพื่อให้ตนเอง
ได้รับความปลอดภัยจากสิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัว
3) ความต้องการความรั ก และการเข้าพวกเข้าหมู่ (affiliation need) เป็ นลักษณะ
ของการต้องการความรักจากบุคคลอื่น และเข้าพวกกับกลุ่มของเขาได้ หรื อได้รับการยอมรับจากคน
ภายในกลุ่มให้เข้ามารวมกลุ่มด้วย
4) ความต้องการยกย่อง (esteem need) หรื อการยอมรับนับถื อ (recognition need)
ความต้องการได้รับการยกย่องนับถืออยูใ่ นระดับสู งกว่าความต้องการ 3 ขั้นแรก ซึ่ งหลังจากที่ได้รับ
การตอบสนองในส่ วนของความต้องการ 3 ขั้น แล้วย่อมต้องการได้รับความยกย่องและนับถื อจาก
คนรอบข้าง
5) ความต้องการทําให้ เป็ นจริ งตามที่ ป รารถนา (self-actualization needs) ความ
ต้องการขั้น สู ง สุ ด ที่ บุ ค คลต้องการในสิ่ ง ที่ ต นปรารถนา รวมถึ งมี ศ กั ยภาพและต้องการที่ จะให้
กลายเป็ นจริ งตามที่ตอ้ งการ
ในขณะเดี ยวกัน นันทวัน ทองเบ็ญญ์ (2546, น. 11) กล่าวว่า การจูงใจเพื่อให้เกิ ด
การยอมรับและการนําไปปฏิบตั ิ คือการเผยแพร่ ความรู ้ แนวความคิดใหม่ ไปยังกลุ่มบุคคลเป้ าหมาย
ซึ่ งก็คื อเกษตรกรและสมาชิ กของครอบครั วเกษตรกร โดยมุ่ งหวังให้ก ลุ่ม บุ คคลเป้ าหมายนําไป
ปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออาชี พเกษตรกรรม ซึ่ งการจูงใจให้เขายอมรับและปฏิ บตั ิน้ ันขึ้นอยู่
กับ ลัก ษณะของแนวความคิ ด ใหม่ เจ้าหน้าที่ ส่ ง เสริ ม ระบบงานส่ ง เสริ ม บุ ค คลเป้ าหมาย การ
คมนาคม สิ นเชื่ อเกษตรกร และเจ้าหน้าที่เผยแพร่ จากหน่วยงานเอกชน ประเด็นสําคัญของการจูงใจ
ให้เกิดการยอมรับและปฏิ บตั ิตาม จําเป็ นต้องมี การวิเคราะห์ถึงปั ญหา และข้อจํากัดที่ ขดั ขวางการ
แพร่ กระจายการยอมรับแนวคิดใหม่ จากนั้นหาแนวทางในการแก้ไขกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ นัก วิ ช าการที่ ศึ ก ษาในประเด็ น ของทฤษฎี แ รงจู ง ใจที่ สํ า คัญ ในการ
ดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตร อ้างถึงใน สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม (2558) กล่าวไว้ดงั นี้
1) ทฤษฎี ล ํา ดับ ขั้น ความต้ อ งการของมาสโลว์ (Maslow’s Needs Hierarchy
Theory) เชื่ อว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากการตอบสนองความต้องการตามลําดับขั้น ทั้ง 5
ขั้น ได้แก่ (1) ความต้องการทางร่ างกาย (physiological needs) ได้แก่ ปั จจัยสี่ (2)ความต้องการความ
ปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการความปลอดภัยทางร่ างกาย และจิตใจ (3) ความต้องการ
ความรัก และความเป็ นเจ้าของ (belongingness and love needs) เป็ นความต้องการที่เกิ ดจากความ
ภาคภูมิ ใจในตนเองที่ ได้รับ การยกย่องนับ ถื อจากผูอ้ ื่ น และ (5) ความต้องการความสําเร็ จ (selfactualization needs) เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดที่คนปรารถนาที่จะใช้ความสามารถและศักยภาพ
ของตนเองให้ถึงขีดสุ ดเพื่อให้เกิดความสําเร็ จ
2) ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg’s two Factors Theory) แบ่งปั จจัย
จู งใจในการทํางานออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ปั จจัย จู ง ใจหรื อปั จจัย ตัวกระตุ ้น (motivation
factors) เป็ นปั จจัยที่สร้างแรงจูงใจภายในทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน โดยเรี ยงลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้ ความสําเร็ จของงาน การได้รับการยกย่อง ความก้าวหน้า ลักษณะของงาน โอกาส
ที่ จะก้าวหน้า และสภาพการทํางาน และ (2) ปั จจัยบํารุ งรั กษาหรื อปั จจัยคํ้าจุ น (hygiene factors)
เป็ นปั จจัยที่ ตอบสนองแรงจูงใจภายนอก เป็ นปั จจัยที่ ป้ องกันไม่ให้ผลการปฏิ บตั ิ งานของบุ คคล
ลดลง โดยเรี ยงลําดับความสําคัญ ดังนี้ นโยบายการบริ หารงาย เงินเดือน การบังคับบัญชาหรื อนิ เทศ
งาน ความมัน่ คงของงาน ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3) ทฤษฎี ค วามต้อ งการของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s Theory of Learned
Needs หรื อ Three Needs Theory) เน้น ความต้องการของมนุ ษ ย์ 3 ประการ ได้แก่ ความต้องการ
ความสําเร็ จ (need for achievement) ความต้องการความสัมพันธ์ที่ดี (need for affiliation) และความ
ต้องการอํานาจ (need for power)
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎีแรงจูงใจ คือแรงกระตุน้ ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ทางพื้นฐานเป็ นประเด็นหลักๆ โดยลักษณะความต้องการประกอบด้วย ความต้องการอยูร่ อด ความ
ต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักจากบุคคลที่อยู่รอบข้าง และความต้องการให้ได้รับ
การเคารพนับถือ เช่นเดียวกับ การจูงใจ ซึ่ งการที่จะให้กลุ่มบุคคลเป้ าหมายเกิดการยอมรับและนําไป
ปฏิ บ ัติน้ ัน ต้องให้ ค วามรู ้ และปรั บ แนวความคิ ดใหม่ๆ กับ กลุ่ ม บุ ค คลเป้ าหมายได้ต ระหนัก ถึ ง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อผลของประโยชน์สูงสุ ดที่จะได้รับการจูงใจ
จึงจะเกิดขึ้น การวิจยั ครั้งนี้ได้นาํ แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั
คือ แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร ได้แก่ การลด
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ต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิตที่จาํ หน่ายสู งขึ้น มีความปลอดภัยต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค อนุ รักษ์ศตั รู
ธรรมชาติ ลดการระบาดของศัตรู ขา้ ว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของเกษตรกร มีข้ นั ตอน
ในการปฏิ บตั ิไม่ยุ่งยาก เป็ นวิธีการแก้ปัญหาเรื่ องศัตรู พืชในระยะยาว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นวิธีการจัดการศัตรู พืชที่มีประสิ ทธิภาพ ผลผลิตเพิม่ ขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย
ได้ม าตรฐาน มี เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ มการเกษตรแนะนําการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชโดยวิธี
ผสมผสาน และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุ นเกี่ยวกับการอบรมการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน

3. บริบทการปลูกข้ าวในจังหวัดพิษณุโลก
3.1 ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดพิ ษ ณุ โลกมี ล ัก ษณะทางกายภาพ ได้แก่ ที่ ต้ งั และอาณาเขต ลัก ษณะภู มิ
ประเทศ ข้อมูลการปกครองของจังหวัด/จํานวนประชากร (สํานักงานสถิติจงั หวัดพิษณุ โลก, 2561
น. 5-12) สรุ ปได้ดงั นี้
3.1.1 ทีต่ ั้งและอาณาเขต
จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญมากจังหวัดหนึ่ งของประเทศ
ไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้ นที่ จงั หวัดภาคเหนื อตอนล่ าง มี พ้ื นที่ ป ระมาณ 10,815 ตารางกิ โลเมตร หรื อ
6,759,909 ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.37 ของพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.1 ของพื้ น ที่ ข องทั้ง
ประเทศ ซึ่ งอยู่ห่ า งจากกรุ ง เทพฯโดยทางรถยนต์ ป ระมาณ 377 กิ โ ลเมตร และโดยทางรถไฟ
ประมาณ 389 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนื อ ติดต่อกับ อําเภอนํ้าปาด อําเภอพิชยั อําเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ อําเภอเมือง อําเภอสามง่าม อําเภอวังทรายพูน และอําเภอ
สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอด่ านซ้าย จังหวัดเลย อําเภอเขาค้อ อําเภอ
วังโป่ ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอคี รี
มาศ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
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3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เป็ น
เขตภูเขาสู ง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดพิษณุ โลก มีลกั ษณะเป็ นเทือกเขาสู ง เป็ น
แนวกั้นเขตแดนไทย – ลาว เป็ นรอยต่อของ 3 จังหวัด คื อ จังหวัดพิ ษ ณุ โลก เพชรบู รณ์ และเลย
สําหรับเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ได้แก่ พื้นที่ในบริ เวณด้านทิศเหนื อและด้านทิศตะวันออก มีแม่น้ าํ สาย
สําคัญไหลผ่าน คื อแม่น้ ําน่ าน แม่น้ าํ แควน้อย แม่น้ าํ เข็กหรื อแม่น้ าํ วังทอง ที่ ราบลุ่ มแม่น้ าํ พรหม
พิราม, เมือง, บางระกํา, บางกระทุ่ม ภูเขาสู ง ที่ราบสู ง ลาดเอียงมาทางตอนกลางชาติตระการ, นคร
ไทยบางส่ วนของ วัดโบสถ์ วังทอง เนิ นมะปราง จุดเด่นทางธรรมชาติที่สาํ คัญของจังหวัดพิษณุ โลก
คือลักษณะพื้ นที่ ที่ มี ความหลากหลายทางธรรมชาติ เนื่ องจากลัก ษณะพื้ น ที่ ท างตอนเหนื อ ทาง
ตะวัน ออก และตอนกลางบางส่ ว นเป็ นเขตภู เขาสู ง และเป็ นที่ ร าบสู ง และลาดเอี ย งลงมาทาง
ตอนกลาง ทางตะวันตก และทางตอนใต้จนเป็ นพื้นที่ราบพื้นที่ราบลุ่ม ทําให้สามารถประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมได้ทุกสาขา เช่น สาขาป่ าไม้ สาขาพืช สาขาประมง และสาขาปศุสัตว์
โดยเขตที่ ราบลุ่ มแม่น้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอเมื อง อําเภอพรหมพิ ราม อําเภอบาง
กระทุ่ม และอําเภอบางระกําจะเป็ นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของจังหวัด ที่ทาํ รายได้หลักให้กบั จังหวัด
พิษณุ โลก พื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน โครงการชลประทานขนาดใหญ่ รวม 3 โครงการ ได้แก่
โครงการชลประทานพลายชุ มพล มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ในเขตจังหวัดพิษณุ โลก 183,315 ไร่ และ
โครงการชลประทานเขื่ อนนเรศวร มี พ้ืนที่ ที่ได้รับประโยชน์ ในเขตจังหวัดพิ ษณุ โลก 91,000 ไร่
โครงการชลประทานเขื่อนแควน้อยบํารุ งแดนมีพ้นื ที่รับประโยชน์ประมาณ 155,166 ไร่ รวมมีพ้นื ที่
ได้รับประโยชน์โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 429,4 81 ไร่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ได้
ดําเนิ นการจัดรู ปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อทําการเกษตรอย่างสมบูรณ์
ซึ่ งอยูใ่ นเขตจัดรู ปที่ดิน 5 อําเภอ ประกอบด้วยอําเภอเมืองพิษณุ โลก อําเภอพรหมพิราม อําเภอบาง
กระทุ่มอําเภอบางระกํา และอําเภอวัดโบสถ์ รวม 22 ตําบล ได้รับประโยชน์จากการจัดรู ปที่ดินและ
การส่ งนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม รวม 17,920 ครัวเรื อน
3.1.3 ข้ อมูลการปกครองของจังหวัด/จํานวนประชากร
จังหวัดพิษณุ โลกแบ่งพื้นที่เพื่อการบริ หารราชการเป็ น 9 อําเภอ 9 3 ตําบล
1,048 หมู่ บ ้าน จํานวนครั ว เรื อ น 328,517 หลัง คาเรื อ น โดยอํา เภอนครไทยมี พ้ื น ที่ ม ากที่ สุ ด ถึ ง
2,220.4 ตารางกิ โ ลเมตร รองลงมาเป็ นอํา เภอวัง ทอง 1,677.1 ตารางกิ โ ลเมตร และอํา เภอ
ชาติตระการ 1,586.2 ตารางกิโลเมตร
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3.2 ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปรากฏว่าในปี 2558 จัง หวัด พิ ษ ณุ โลกมี มู ล ค่ ารวมผลิ ต ภัณ ฑ์ จงั หวัด (GPP) ตามราคาประจํา ปี
82,417 ล้านบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita GPP) 91,577 บาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
อยูใ่ นลําดับ 6 ของภาค และอยูใ่ นลําดับที่ 39 ของประเทศ
3.3 ข้ อมูลการปลูกข้ าวของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปรัง ตามที่ต้งั แปลง ปี 2560/2561 มีดงั นี้
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปรัง ตามที่ต้ งั แปลง ปี 2560/2561
จังหวัด/อําเภอ
ครัวเรื อน
แปลง
เมืองพิษณุ โลก
5,972
17,849
นครไทย
339
522
ชาติตระการ
70
71
บางระกํา
5,621
13,423
บางกระทุ่ม
3,173
7,299
พรหมพิราม
10,425
24,225
วัดโบสถ์
2,068
4,732
วังทอง
2,801
6,205
เนินมะปราง
393
617
รวม
30,173
74,943
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่ งเสริ มการเกษตร

พื้นที่ (ไร่ )
126,252.18
2,001.14
334.25
145,960.48
70,844.58
221,001.85
31,803.07
63,507.27
6,375.34
668080.16
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ตามที่ต้ งั แปลง ปี 2560/2561
จังหวัด/อําเภอ
ครัวเรื อน
แปลง
เมืองพิษณุ โลก
7,295
21,292
นครไทย
9,978
19,354
ชาติตระการ
5,084
7,784
บางระกํา
8,038
19,309
บางกระทุ่ม
5,098
13,303
พรหมพิราม
12,782
31,586
วัดโบสถ์
3,864
8,815
วังทอง
8,492
16,806
เนินมะปราง
5,030
8,350
รวม
64,640
146,599
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่ งเสริ มการเกษตร

พื้นที่ (ไร่ )
153,553.14
85,217.00
38,547.25
203,954.41
105,794.83
270,704.87
56,430.79
151,520.33
100,974.71
1,166,697.31

4. เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานในการปลูกข้ าวของเกษตรกร
4.1 ความหมายของการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร (2560, น. 3) ได้ก ล่ า วถึ ง การจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสาน (IPM) เป็ นหลัก การควบคุ ม ศัต รู พื ช โดยใช้ วิ ธี ก ารควบคุ ม หลายวิ ธี ร่ ว มกัน อย่า ง
เหมาะสมตามสถานการณ์ วิธีการเหล่านั้น ได้แก่ วิธีเขตกรรม วิธีกล วิธีชีววิธี วิธีฟิสิ กส์ การใช้สาร
ธรรมชาติ จากพืช และการใช้สารเคมี เป็ นต้น แต่การใช้สารเคมี แม้จะเป็ นวิธีหนึ่ งในการควบคุ ม
ศัตรู พื ช โดยวิธี ผ สมผสาน แต่ ก็ เป็ นวิธี สุ ดท้ายที่ จะใช้เมื่ อจําเป็ นเท่ านั้น โดยถ้าเลื อกใช้ส ารเคมี
สารเคมี จะทําลายกระบวนการห่ วงโซ่ อาหาร ธรรมชาติ เสี ยสมดุ ล เกิ ดความเสี่ ยงต่ อการกลับ มา
ระบาดของศัตรู พืช ในทางตรงกันข้ามไม่ว่าจะเลื อกใช้วิธีใดในการควบคุ มก็ตาม ชี ววิธีหรื อศัตรู
ธรรมชาติจะร่ วมทํางานด้วยเสมอ ยกเว้นการใช้สารเคมีเท่านั้นที่ศตั รู ธรรมชาติจะถูกทําลายจนไม่
สามารถช่วยควบคุมศัตรู พืชได้
สถาบันส่ งเสริ มเกษตรชี วภาพและโรงเรี ยนเกษตรกร (2543, น. 7-8) ให้ความหมาย
ของการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี ผสมผสาน ตามที่ ส มาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
(ASEAN) ดังนี้
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1) การผสมผสานกันอย่างกลมกลืน (best combination) ของวิธีเขตกรรมและการ
อารักขาพืช
2) การตัดสิ นใจของเกษตรกรอยูบ่ นพื้นฐานของการสังเกตการณ์และการทดสอบ
3) การอนุรักษ์ศตั รู ธรรมชาติ
4) การใช้สารเคมีเท่าที่จาํ เป็ น โดยใช้ขอ้ มูลจากการสํารวจปริ มาณของศัตรู พชื
กล่าวโดยสรุ ปการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน เป็ นหลักการควบคุ มศัตรู พืช
โดยใช้วิธีการควบคุมหลายวิธีร่วมกันอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ได้แก่ วิธีเขตกรรม วิธีกล วิธี
ชีววิธี วิธีฟิสิ กส์ การใช้สารธรรมชาติจากพืช และการใช้สารเคมี โดยเลือกใช้สารเคมีเป็ นวิธีสุดท้าย
เมื่อมี ค วามจําเป็ นเท่านั้น สุ ดท้ายในการนํามาใช้ป้ องกันและควบคุ ม ศัตรู พืช เพื่ อให้เกิ ดผลดี ท้ งั
ในทางเศรษฐกิ จ ทางนิ เวศวิท ยา และเป็ นที่ ย อมรั บ ของสั งคม การกระทําต่างๆ ที่ จะใช้ใ นการ
ควบคุมศัตรู พืช รวมไปถึงการติดตามสถานการณ์ของศัตรู พืชและศัตรู ธรรมชาติในระบบนิเวศอย่าง
สมํ่าเสมอ การอนุ รักษ์ศตั รู ธรรมชาติ การวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจ การใช้ส ารเคมี เท่าที่ จาํ เป็ น
คํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยของผูใ้ ช้และผูบ้ ริ โภค
4.2 หลักการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน
ในการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อนําไปสู่ การปฏิ บตั ิของเกษตรกรนั้น
กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2555, น. 33) สรุ ปหลักการที่สาํ คัญไว้ 4 ประการ ดังนี้
4.2.1 ปลูก พืช ให้ ส มบู รณ์ แข็ งแรง โดยใช้ส ายพันธุ์ ดี เมล็ ดพันธุ์ ส มบู รณ์ มี ก าร
เตรี ยมพันธุ์ ที่ดีและเหมาะสม การปรับ ปรุ งบํารุ งดิ น การจัดการนํ้า และใช้ปั จจัยสนับสนุ นความ
แข็งแรงทนทานของพืชต่อศัตรู พืช
4.2.2 สํ ารวจแปลง เพื่อรับทราบสถานการณ์ ศตั รู พืช สถานการณ์ ศตั รู ธรรมชาติ
ส่ วนที่เกิดความเสี ยหายของพืช สภาพแวดล้อมของศัตรู พืช
4.2.3 การใช้ ประโยชน์ จากธรรมชาติ ได้แก่ ชี ววิธีแบบธรรมชาติ การอนุ รัก ษ์
ศัตรู ธรรมชาติ และใช้การควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี หรื อชีวภาพ
4.2.4 เกษตรกรต้ องเป็ นผู้ชํานาญการ โดยมีการสํารวจสถานการณ์ ศตั รู พืชอย่าง
ต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ มี ความสามารถในการจําแนกศัตรู พืช ศัตรู ธรรมชาติ สามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูล
สถานการณ์ ศตั รู พืชได้อย่างถูกต้อง ตัดสิ นใจดําเนิ นการจัดการศัตรู พืชได้อย่างชาญฉลาด ต้องเป็ น
นักจดบันทึก มีความรู ้และมีการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3 วิธีการควบคุมศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน
กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2555, น. 21-33) กล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการป้ องกัน กําจัด
และควบคุมศัตรู พืชมีดว้ ยกันหลายวิธี วิธีการต่างๆ สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้

24
4.3.1 วิธีเขตกรรม (Cultural Control) คือ การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม เพื่อให้พืช
เจริ ญเติบโต แข็งแรง ทนทานต่อการเข้าทําลายของศัตรู พืชได้ โดยใช้วิธีการและปั จจัยในการปลูก
พืชอย่างถู กต้อง ได้แก่ (1) การปรับสภาพดิ นให้เหมาะสมสําหรับการเจริ ญเติบโตของพืช (2)
การใช้พนั ธุ์ดี มีคุณภาพ ต้านทานต่อศัตรู พืช ใช้อตั ราปลูก ระยะปลูก และช่วงฤดูปลูกที่เหมาะสม
(3) การให้น้ าํ และปุ๋ ย ถูกต้อง ถูกสู ตร ตรงเวลา และสมํ่าเสมอ (4) การไถพรวน กลับหน้าดินขึ้นตาก
เพื่อทําลายศัตรู พืชที่ อยู่ในดิ น และกําจัดวัชพืช (5) การกําจัดวัชพืช ซึ่ งเป็ นแหล่งอาศัยของแมลง
ศัตรู พืช และแย่งธาตุอาหารจากพืชปลูกทําให้พืชอ่อนแอ (6) การตัดแต่งกิ่ ง เพื่อให้พืชสังเคราะห์
แสงได้เต็มที่ (7) การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อตัดแหล่งอาหารและแหล่งที่อยูอ่ าศัยของศัตรู พืชไม่ให้
มี ต่อเนื่ อง (8) การปลู ก พื ช ผสม เพื่ อจํากัดแหล่ งอาหารและจํากัดขอบเขตพื้ นที่ ก ารระบาดของ
ศัตรู พืช (9) การเลื่อนเวลาปลูก ใช้กบั พืชอายุส้ ัน โดยเลี่ ยงช่วงเวลาที่มีความเสี่ ยงต่อการเข้าทําลาย
ของศัตรู พืช ในกรณี เพลี้ยกระโดสี น้ าํ ตาลมักเกิดการระบาดในแปลงนาที่ทาํ นาต่อเนื่ อง ไม่มีการพัก
ผืนนา ทําให้เพลี้ยกระโดสี น้ าํ ตาลมีแหล่งอาศัยแพร่ ขยายพันธุ์ตลอดทั้งปี จึงแนะนําให้ปลูกข้าวปี ละ
ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์ของเพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล
4.3.2 วิธีกล (Mechanical control) มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อลดปริ มาณศัตรู พืชด้วยวิธี
หรื อเครื่ องมือง่ายๆ ได้แก่ (1) การจับทําลายโดยใช้มือ (2) การใช้แรงงาน เช่น ตัดแต่งต้น กิ่ง ใบ ที่
เป็ นโรคหรื อแมลงทําลาย (3) การใช้มุง้ คลุมแปลง ป้ องกันแมลงจากภายนอกแปลงเข้าทําลายพืช
(4) การใช้กบั ดัก กรงดัก ตาข่าย เพื่อดักจับแมลง หรื อสัตว์ศตั รู พืชที่เข้ามาทําลายผลผลิต (5) การใช้
เครื่ องยนต์ เช่น เครื่ องดูดแมลง
4.3.3 วิธีฟิสิ กส์ (Physical control) การใช้วธิ ี การหรื อเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ใน
การควบคุมแมลงศัตรู พืช เช่น ความร้อน แสง เสี ยง ในการไล่ ล่อ ฆ่า ได้แก่ (1) การใช้รังสี เช่น การ
ฉายรังสี กาํ จัดศัตรู พืชที่ติดไปกับผลผลิตทางการเกษตรก่อนการส่ งออก (2) การใช้เครื่ องมือทําเสี ยง
เพื่อให้เกิดคลื่นเสี ยงความถี่ต่าํ ไล่แมลง (3) การใช้ความร้อน เช่นการนําดินมาอบความร้อนสําหรับ
กําจัดแมลงศัตรู พืชที่อยูใ่ นดิ น (4) การใช้กบั ดัก เช่น กับดักแสงไฟ ใช้ในกรณี ที่ตวั เต็มวัยชอบบิน
เล่นไฟในเวลากลางคืน นิยมใช้กบั ผีเสื้ อกลางคืน และเพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล
4.3.4 ชี ววิธี (Biological Control) เป็ นการควบคุมศัตรู พืชโดยอาศัยศัตรู ธรรมชาติ
เพื่อลดปริ มาณศัตรู พืชลงให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ประเภทของศัตรู ธรรมชาติ
แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ตัวหํ้า ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรี ย ์
1)ตัวหํ้า (Predator) เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ทาํ ให้ศตั รู พืชตายโดยการกัดกิน ดูดกิ น
ของเหลวในตัวศัตรู พืชเป็ นอาหาร มักมีขนาดใหญ่กว่าศัตรู พืช หรื อมีอวัยวะพิเศษสําหรับจับเหยื่อ
ตัวหํ้าหนึ่งตัวกินศัตรู พืชได้หลายตัว เช่น แมลงปอ แมลงช้าง แมงมุม เป็ นต้น
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2)ตัวเบี ยน (Parasitoid) ทําให้ศตั รู พืชตายโดยการกินอาหาร อยู่อาศัย และ
ขยายพันธุ์ ภายในตัวศัตรู พื ช หรื อบนตัวศัตรู พื ช มัก มี ขนาดเล็ กกว่าศัตรู พื ช การทําลายเป็ นแบบ
เฉพาะเจาะจงต่อชนิ ดศัตรู พืช จะทําลายศัตรู พืชทีละตัว และขยายพันธุ์ได้มาก เช่น แตนเบียนชนิ ด
ต่างๆ และไส้เดือยฝอยบางชนิด เป็ นต้น
3)จุลินทรี ย์ (Micro-organism) เป็ นสิ่ งมีชีวิตเล็กๆ ที่ ทาํ ให้ศตั รู พืชเป็ นโรค
ตาย จุลินทรี ยท์ ี่มีอยูท่ วั่ ไปจะทําลายศัตรู พืชเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม และสามารถทําลายศัตรู พืช
ได้ครั้งละมากๆ เช่น เชื้อแบคทีเรี ย เชื้อรา เชื้อไวรัส เป็ นต้น
ศัตรู ธรรมชาติ ดํารงชีวติ อยูด่ ว้ ยการกินหรื ออาศัยบนหรื อในตัวศัตรู พืช ดังนั้นศัตรู
ธรรมชาติจึงสามารถหาอาหารซึ่ งก็คือศัตรู พืชได้ แม้ศตั รู พืชจะหลบซ่ อนอยูก่ ็ตาม ถื อเป็ นกลไกที่
สําคัญในการควบคุ มสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติตามกระบวนการห่ วงโซ่ อาหาร ที่ทาํ ให้เกิดสมดุ ลทาง
ธรรมชาติในสภาพปกติศตั รู ธรรมชาติจะมีปริ มาณมากกว่าศัตรู พืช 5-6 เท่า แม้วา่ การควบคุมศัตรู พืช
โดยชีววิธีจะมีประโยชน์และมีขอ้ ดีมากมาย ก็ยงั คงต้องคํานึงถึงข้อจํากัดและปั จจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่ ง
ต้องมีขอ้ มูลมาประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อให้การใช้ชีววิธีได้ผลดี คุม้ ค่า ประหยัด เช่น หากปล่อยให้
มีการระบาด พืชเกิดความเสี ยหายแล้ว การใช้ศตั รู ธรรมชาติก็ตอ้ งใช้ในปริ มาณสู ง ซึ่ งต้องใช้ตน้ ทุน
สู ง จึงควรใช้ชีววิธีที่ประหยัด ส่ งผลกระทบน้อย และคุม้ ค่าที่สุด เช่น ใช้ศตั รู ธรรมชาติที่กินอาหาร
เก่งขยายพันธุ์ได้ดี ดังนั้นการใช้ศตั รู ธรรมชาติควรปล่อยก่อนเกิดการระบาด หรื อขณะที่ศตั รู พืชมี
ปริ มาณตํ่า เพื่อช่วยควบคุมศัตรู พืชให้อยูใ่ นปริ มาณที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ประเภทของการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี
1) การควบคุ มโดยชี ววิธีแบบธรรมชาติ เป็ นการควบคุ มที่ เกิ ดขึ้ นเอง
โดยศัตรู ธรรมชาติท่ีอยูใ่ นธรรมชาติ คอยควบคุมปริ มาณศัตรู พืชให้อยูใ่ นระดับสมดุล
2) การควบคุมโดยชี ววิธีที่มนุษย์ทาํ ขึ้น เป็ นการนําศัตรู ธรรมชาติมาผลิตขยาย
เพิ่มปริ มาณให้มากพอที่จะควบคุมศัตรู พืชและปล่อยเติมในธรรมชาติเนื่ องจากศัตรู ธรรมชาติที่มีอยู่
ในธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะควบคุมศัตรู พืชได้สถานการณ์ ศตั รู ธรรมชาติในปั จจุบนั มีปริ มาณไม่
เพียงพอ เนื่ องจากการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชมากเกินความจําเป็ นและใช้อย่างไม่ถูกต้อง การตาย
โดยธรรมชาติ เนื่ องจากแหล่งอาศัยถูกทําลายจากการทําการเกษตรไม่ถูกต้องจึงจําเป็ นต้องมีการ
ผลิ ตขยาย เพื่อปล่อยเพิ่มเติมลงในธรรมชาติโดยหน่วยงานราชการ ทําในรู ปแปลงส่ งเสริ ม แปลง
สาธิ ตเกษตรกรทําใช้เองในกลุ่มสมาชิก และทําเป็ นการค้าโดยบริ ษทั เอกชน
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ข้อควรปฏิบตั ิในการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี
เมื่อเริ่ มปลูกพืชเกษตรกรต้องสํารวจแปลงปลูกอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ ข องศัต รู พื ช ศัต รู ธ รรมชาติ แ ละสภาพความแข็ง แรงของพื ช ที่ ป ลู ก รวมทั้ง ทราบ
พฤติกรรมของศัตรู พืชศัตรู ธรรมชาติ เพราะการตัดสิ นใจเลือกใช้วธิ ี การควบคุมศัตรู พืชโดยไม่ทราบ
สาเหตุที่แท้จริ งจะทําให้การควบคุมศัตรู พืชไม่ได้ผล กรณี ที่เลือกใช้ชีววิธีและสํารวจแปลงปลูกพืช
แล้วพบว่ามีศตั รู ธรรมชาติเพียงพอ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องปล่อยเพิ่ม การใช้ศตั รู ธรรมชาติควบคุมศัตรู พืช
ควรใช้อย่างต่อเนื่ องจะเห็ นผลเร็ วเพราะเมื่อใช้ศตั รู ธรรมชาติ หรื อใช้วิธีอื่นที่ ไม่ใช่ สารเคมี ศัตรู
ธรรมชาติ ท้ งั ที่ มีอยู่ในธรรมชาติ และที่ ปล่อยลงไปจะทํางานตลอดเวลาเพราะต้องหาอาหารเพื่อ
ดํารงชี วิต เป็ นกระบวนการที่ มี อยู่ในธรรมชาติ ซ่ ึ งจะช่ วยกันควบคุ ม ศัตรู พื ช ตลอดเวลา การใช้
สารเคมีโดยไม่จาํ เป็ นจะทําลายศัตรู ธรรมชาติเนื่องจากวิถีชีวิตของศัตรู ธรรมชาติเป็ นนักล่า มักคอย
ล่าศัตรู พืชอยูบ่ ริ เวณรอบๆ ทรงพุม่ ในขณะที่การจัดการศัตรู พืชศัตรู พืชที่กินส่ วนของพืชเป็ นอาหาร
มักหลบอาศัยอยูใ่ นทรงพุ่มหรื อบางชนิ ดอยูภ่ ายในต้น กิ่ง หรื อใต้ใบจึงทําให้การพ่นสารเคมีแต่ละ
ครั้ง ศัตรู พืชเป้ าหมายถูกทําลายน้อยกว่าศัตรู ธรรมชาติและถ้าใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง เช่น ใช้สารเคมี
ผิดประเภท ช่วงเวลาพ่นไม่เหมาะสม จะยิง่ ทําให้ศตั รู พืชถูกทําลายน้อยมาก
ข้อดีของการใช้ชีววิธี
1) การใช้ศตั รู ธรรมชาติควบคุมศัตรู พืช ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะศัตรู
ธรรมชาติมีอยูม่ ากมายในธรรมชาติ ไม่ตอ้ งเสี ยเงินซื้ อ ทํางานโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าจ้าง ทําให้เกษตรกร
มีตน้ ทุนการผลิตลดลง
2) การปล่ อยให้ศตั รู ธ รรมชาติ ทาํ งานอย่างต่อเนื่ องจะให้ผลแบบยัง่ ยืน
เพราะศัตรู ธรรมชาติสามารถขยายพันธุ์ต่อไปเรื่ อยๆ ตราบเท่าที่มีอาหารอยู่ และไม่มีความเสี่ ยงเมื่อมี
ศัตรู พืชระบาดต่างกับสารเคมีที่ตอ้ งใช้ถี่ข้ ึน ในปริ มาณมากขึ้น และต้องเฝ้ าระวังมากขึ้น เพราะศัตรู
ธรรมชาติถูกทําลายเนื่องจากการพ่นสารเคมี
3) ศัตรู ธรรมชาติไม่ทาํ ให้ศตั รู พืชเกิดความต้านทาน และไม่ทาํ ให้เกิดศัตรู พืช
ชนิดใหม่ข้ ึน
4) ศัตรู ธรรมชาติไม่มีอนั ตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ชนิดอื่น เนื่องจากเลือกทําลายเฉพาะ
ศัตรู พืชชนิ ดนั้นๆ และไม่เกิดพิษต่อสภาพแวดล้อมเพราะเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว อีกทั้งไม่
ตกค้างอยูใ่ นผลผลิตเพราะศัตรู ธรรมชาติไม่กินพืชเป็ นอาหาร
5) ศัตรู ธรรมชาติไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภค และสภาพแวดล้อม
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ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการส่ งเสริมการควบคุมศัตรูพชื โดยชี ววิธี
1) เกษตรกรจะได้รับความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี และนําไป
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้อย่างถูกต้อง ทําให้สามารถใช้ศตั รู ธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
แล้วในแปลงเพาะปลูกให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการควบคุมศัตรู พืชได้ในระยะยาว
2) ช่วยให้เกิดสมดุลธรรมชาติในระบบนิ เวศ ซึ่ งมีผลต่อการลดปั ญหาการเกิด
ศัตรู พืชชนิดใหม่ๆ และการระบาดของศัตรู พืช
3) ช่ วยให้เกิ ดความปลอดภัย ต่อผูบ้ ริ โภคผลผลิ ตทางการเกษตร และ
สิ่ งมีชีวติ อื่นๆ
4) ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อม อันจะส่ งผลต่อภาพรวมของทั้งประเทศ
ความแตกต่างของการควบคุมศัตรู พืชโดยชี วภาพ และการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี
การควบคุมศัตรู พืชโดยชี วภาพ เป็ นการนําเอาความหลากหลายทางด้านชี วภาพ เข้ามาใช้ในระบบ
การปลูกพืช เพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ชนิ ดพืชและศัตรู เป้ าหมาย ซึ่ งการควบคุ ม
ศัตรู พืชโดยชี วภาพ จะมี ความแตกต่างจากการควบคุ มศัตรู พืชโดยชี ววิธีก็คือ การควบคุ มศัตรู พืช
โดยชี ววิธี เป็ นการใช้ประโยชน์จากศัตรู ธรรมชาติไปควบคุมศัตรู พืช แต่การควบคุ มศัตรู พืชโดย
ชี วภาพเป็ นการนําเอาความหลากหลายทางชี วภาพที่ เกี่ ย วข้อ งในระบบการปลู ก พื ช เช่ น ศัต รู
ธรรมชาติ ชีวภัณฑ์ สารธรรมชาติที่ได้จากพืช สารธรรมชาติที่ได้จากสัตว์ นํ้าหมักชีวภาพ หรื ออื่นๆ
ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเพื่อเป็ นปั จจัยในการนําไปจัดการในระบบปลูกพืชและควบคุมศัตรู พืช
4.3.5 การใช้ สารธรรมชาติ (Natural substance) การนํา สารที่ ส กัด ได้จ ากวัส ดุ
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ ในการควบคุมศัตรู พืชมาใช้ในการป้ องกันกําจัด เช่น เมล็ดสะเดา ตะไคร้หอม พลู
ป่ า หางไหล ว่านนํ้า หนอนตายหยาก เป็ นต้น
4.3.6 สารเคมี (Chemical control) การควบคุมศัตรู พืชโดยใช้สารเคมี เป็ นวิธีหนึ่ ง
ที่ ส ามารถนํามาใช้ค วบคุ ม ศัตรู พื ช ผสมผสานร่ วมกับ วิธีอื่น ๆ ได้ พิ จารณาใช้เมื่ อมี ค วามจําเป็ น
หลังจากที่ วิธี ก ารอื่ นๆ ไม่ ส ามารถควบคุ ม และกําจัดศัตรู พื ช ได้ และต้องใช้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัยเท่านั้น ต้องเลือกใช้ชนิ ดของสารเคมีและวิธีการให้เหมาะสมกับศัตรู พืชและพืช ซึ่ งการใช้
สารเคมีที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดผลเสี ยหลายประการ เช่น พิษตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ปนเปื้ อน
ในสิ่ ง แวดล้อ ม เกิ ดอัน ตรายต่ อ ผูใ้ ช้และผูบ้ ริ โภค เพิ่ ม ต้น ทุ น ในการผลิ ต นอกจากนี้ ยัง ทําลาย
กระบวนการควบคุมศัตรู พืชของศัตรู ธรรมชาติ ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิ เวศ
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การควบคุมโดยธรรมชาติไม่ได้ผล
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กล่าวโดยสรุ ปเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน คื อ กระบวนการ
จัดการศัตรู พืชอย่างมีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งมีหลักการจัดการศัตรู พืชที่สาํ คัญ 4 หลักการ ได้แก่ ปลูกพืช
ให้ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง สํ า รวจแปลง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากธรรมชาติ และเกษตรกรต้อ งเป็ น
ผูช้ ํานาญการ โดยมี การใช้วิธีการจัดการศัตรู พืชหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ วิธีเขตกรรม วิธีกล วิธี
ฟิ สิ กส์ ชีววิธี การใช้สารธรรมชาติ และสารเคมี การวิจยั นี้ได้นาํ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมผสานมาใช้การกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั คือ การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร ทั้ง 6 วิธีดงั กล่าว

5. โครงการส่ งเสริมการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานเพือ่ การแข่ งขัน ปี 2560
เป็ นโครงการซึ่ งได้รับ การสนับ สนุ น งบประมาณตามแผนปฏิ บ ัติ ราชการจัง หวัด
พิ ษ ณุ โลก ประจําปี 2560 หลัก สู ตรการฝึ กอบรมประกอบด้วย การถ่ ายทอดความรู ้ ก ารควบคุ ม
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน และถ่ายทอดความรู ้การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืช ส่ งเสริ ม
การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืชก่อนการระบาด เป้ าหมายเกษตรกร 9 อําเภอๆ ละ 100 ราย รวม 900
ราย โดยจัดอบรมจํานวน 18 รุ่ นๆ ละ50 ราย
ซึ่ งจังหวัดพิ ษ ณุ โลกมี การผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่ เป็ นสิ นค้าส่ งออกที่ สําคัญ ได้แก่ ข้าว
มะม่ ว ง กล้ว ย เป็ นต้น สํ า หรั บ สิ น ค้า เกษตรที่ เป็ นสิ น ค้า ส่ ง ออก ที่ ผ่ า นมาได้มี ก ารพัฒ นาเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต การส่ งเสริ มในรู ปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาผลผลิ ต แต่เกษตรกรส่ วนใหญ่ก็ยงั มี ระดับต้นทุนการผลิ ตที่ สูงอยู่ดว้ ยสภาวะภูมิอากาศ
โลกที่เปลี่ ยนแปลง และการปฏิ บตั ิการเพาะปลูกและดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องของเกษตรกร ทําให้มี
ปั ญหาศัตรู พืชรบกวนมากขึ้น ซึ่ งเกษตรกรก็ตอ้ งใช้ตน้ ทุนในการจัดการศัตรู พืชเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
สําหรั บทุ เรี ยนพันธุ์ หลงรั กไทย เป็ นทุ เรี ยนที่ เกษตรกรขายผลผลิ ตได้ราคาสู ง เนื่ องจากมี รสชาติ
อร่ อยเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค จึงคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มด้วยเกษตรกรรายใหม่ๆ เมื่อ
พื้นที่ เพิ่มมากขึ้นสิ่ งที่ ควรต้องระวัง คื อ การระบาดของโรคและแมลงศัตรู ทุเรี ยน ประกอบกับ ผู ้
เพาะปลู ก เป็ นเกษตรกรรายใหม่ที่ ไม่มี ป ระสบการณ์ ในการดู แลรั กษา จึ งค่อนข้างเสี่ ยงต่ อความ
ล้มเหลว
ศู น ย์ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยีก ารเกษตรด้า นอารั ก ขาพื ช จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก จึ ง ได้จดั ทํา
โครงการส่ งเสริ มการการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พื ชที่ ถูกต้องแก่เกษตรกร ลดความจําเป็ นของการใช้สารเคมี และส่ งเสริ มการใช้
ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรู พืช ซึ่ งเป็ นวิธีการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และปลอดภัยต่อระบบนิเวศ
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ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริ โภค เพื่ อ ดํา เนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาล ซึ่ งกําหนดให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต ลดต้นทุนการผลิ ต และพัฒนาคุ ณภาพผลผลิ ตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้น
การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ในข้าว มะม่วง
และพืชเศรษฐกิจ อื่นๆ
2) ถ่ายทอดวิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืช
3) ผลิ ตหัวเชื้ อและก้อนเชื้ อจุลินทรี ยส์ นับ สนุ นการจัดการศัตรู พืชของเกษตรกร
ผูผ้ ลิต ข้าว มะม่วง และพืชเศรษฐกิจ อื่นๆ
ประเด็นเนื้อหาหลักสู ตร
1) ระบบนิเวศเกษตร
2) การถ่ายทอดความรู ้ เรื่ อง การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM)
3) ฝึ กปฏิ บตั ิการผลิ ตขยายเชื้ อราบิวเวอเรี ย เชื้อราเมตาไรเซี ยม และวิธีการใช้เพื่อ
ควบคุมแมลงศัตรู พืช
4) ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ มา และวิธีการใช้เพื่อควบคุมโรคพืชที่
เกิดจากเชื้อรา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) เกษตรกรมี ค วามรู ้ ค วามสามารถผลิ ต และใช้ ศ ั ต รู ธ รรมชาติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2) เกษตรกรสามารถผลิ ตขยายชี วภัณ ฑ์ และศัตรู ธรรมชาติ เพื่ อควบคุ มศัตรู พื ช
แทนการใช้สารเคมี
3) เกษตรกรมี หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์เพื่ อ ใช้ ผ ลผลิ ต ขยายชี ว ภัณ ฑ์ ไ ด้ต ลอดฤดู ก าล
เพาะปลูก
4) เกษตรกรมีความรู้ในการควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในการผลิ ตพืชและ
สามารถลดต้นทุนการผลิตพืชได้
โดยสรุ ปการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อ
การแข่งขัน จังหวัดพิษณุ โลก ปี 2560 มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุ มศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสาน (IPM) ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว และพืชเศรษฐกิจ อื่นๆ เป้ าหมายเพื่อลดความ
จําเป็ นของการใช้สารเคมี ส่ งเสริ มการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรู พืช ซึ่งเป็ นวิธีการที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม และปลอดภัยต่ อระบบนิ เวศ ผูผ้ ลิ ต และผูบ้ ริ โภค อี ก ทั้งยังเป็ นการดําเนิ นงานตาม
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นโยบายรัฐบาล ซึ่ งกําหนดให้มีการส่ งเสริ มเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิ ต และ
พัฒนาคุ ณภาพผลผลิ ตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็ง โดยในการวิจยั ครั้งนี้ได้นาํ ประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมสาน เพื่อหาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมผสานที่ ได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรไป เพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนาโครงการฝึ กอบรมในปี
ต่อๆ ไปให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร และเกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปปฏิ บตั ิได้อย่างเห็ นผลชัดเจน มีกลุ่ม และเครื อข่ายที่เข็มแข็ง สําหรับจัดการศัตรู พืชได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

6. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.1 ปัจจัยสภาพสั งคม
6.1.1 เพศ
กนกวรรณ พิมพา (2557, น.69) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผปู ้ ลูกสับปะรดลําปาง พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
เกษตรกรในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ สอดคล้องกับ วิรมณ ปรางทอง (2555, น.129)
ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการปลู ก อ้อยในโรงงานของเกษตรกรอําเภอศรี สั ช นาลัย จังหวัด
สุ โขทัย พบว่า เพศ มีผลในเชิงลบต่อการตัดสิ นใจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.1.2 อายุ
ยุทธพงษ์ ยอดชมภู (2552, น.99) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจปลูก
มะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีสัญญาผูกพันของเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจปลูกและไม่ปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีสัญญาผูกพัน คือ เกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นมี
ความสนใจที่ จะปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีสัญญาผูกพันมากกว่าเกษตรกรที่มีอายุน้อย เนื่ องจาก
เกษตรกรเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ และลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในการเพาะปลูกเพราะมีเจ้าหน้าที่
เข้ามาให้การส่ งเสริ ม
6.1.3 ระดับการศึกษา
ยุทธพงษ์ ยอดชมภู (2552, น.99) พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจปลูกและไม่ปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีสัญญาผูกพัน คือ เกษตรกรที่ได้รับการศึกษาสู งขึ้น
จะยอมรั บ ในการตัด สิ น ใจในการปลู ก มะเขื อ ม่ ว งญี่ ปุ่ นแบบมี สั ญ ญาผูก พัน มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
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เกษตรกรพร้ อมที่ จะได้รับความรู ้ เทคนิ ค ข้อมูลใหม่ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อที่จะสามารถ
ผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพปริ มาณมากขึ้น และผลตอบแทนที่คุม้ ค่ามากขึ้น
6.1.4 จํานวนสมาชิ กในครั วเรื อน
สุ คนธ์ทิพย์ เวียนมานะ สุ ภาภรณ์ พวงชมภู และไพศาล กะกุลพิมพ์ (2557, น. 501)
พบว่า มีจาํ นวนสมาชิ กในครัวเรื อน เฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรื อน สอดคล้องกับ นิภาพรรณ วันศรี และชัย
ชาญ วงศ์สามัญ (2558, น.1009) พบว่า มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อน 4.9 คน
6.1.5 จํานวนแรงงานในครั วเรื อน
สุ วทิ บริ สุทธิ์ จินดา ขลิบทอง และเบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ (2557, น. 4) ศึกษา
พบว่า เกษตรกรมีแรงงานในครัวเรื อนที่กรี ดยางพาราที่กรี ดยางได้ เฉลี่ย 2.0 คน สอดคล้องกับ นิ ภา
พรรณ วันศรี และชัยชาญ วงศ์สามัญ (2558, น.1009) พบว่ามีแรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.3 คน
6.1.6 การเป็ นสมาชิ กสถาบันทางการเกษตร
ปาริ ฉัตร ทับทอง (2549, น.61) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัย จูงใจในการตัดสิ นใจ
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในอําเภอโพธิ์ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พบว่า การเป็ น
สมาชิ ก กลุ่ มเป็ นปั จจัยเกี่ ยวกับ การพูดคุ ยกับ เพื่ อนเกษตรกรได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์
เกี่ ยวกับ เทคโนโลยีจากการพู ดคุ ยเพื่ อนเกษตร ซึ่ งมี อิท ธิ พ ลในด้านการชัก จู งหรื อโน้ม น้าวการ
ตัดสิ นใจด้วย สอดคล้องกับ ทองล้วน ประโยชน์มี (2545, น.105) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจ
ปลู ก ถัว่ เหลื องฤดู ฝ นของเกษตรกรในเขตอําเภอสี ช มพู จังหวัดขอนแก่ น พบว่า ด้านสั งคมเป็ น
มูลเหตุในการตัดสิ นใจในระดับมาก คือ การเป็ นสมาชิ กกลุ่มทางการเกษตร และจากการศึกษาของ
วัชลี โสพิน และกฤษฎา นิ คมรัตน์ (2542, น. 270-274) โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้เชื้ อราไตร
โคเดอร์ มาควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรี ยน พบว่า เกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กกลุ่ม สถาบันเกษตรกร
ยอมรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มามากว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็ นสมาชิ กกลุ่ม ซึ่ งสอดคล้องกับ รุ จิพร
จารุ พงศ์ (2543, น. 91) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมมะลิ ของเกษตรกรในอําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิ ง เทรา พบว่า การเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม ของเกษตรกรมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมมะลิในเรื่ องอัตราปุ๋ ยที่แนะนําให้ใส่ ครั้งแรก การตรวจแปลงนา
เพื่อสํารวจศัตรู พืช การลดความชื้ นในเมล็ดข้าวก่อนจําหน่าย การคัดเมล็ดพันธ์ และการระบายนํ้า
ออกก่อนเก็บเกี่ยว
6.1.7 การได้ รับการสนับสนุนจากเจ้ าหน้ าที่
นพรั ตน์ เถระ (2546, น.85) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ปลูกถัว่ เหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในจังหวัดแพร่ พบว่า การได้รับการสนับสนุ นจากเจ้าหน้าที่ มี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อการจําแนกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกถัว่ เหลืองฤดูแล้ง และกลุ่มที่ไม่ปลูก
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ถัว่ เหลืองฤดูแล้ง สอดคล้องกับ ทองล้วน ประโยชน์มี (2545, น.106) พบว่า ด้านได้รับการส่ งเสริ ม
และรับบริ การ เป็ นมูลเหตุในการตัดสิ นใจในระดับมาก 3 เรื่ อง คือ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลื อติดต่อเมล็ด
พันธุ์และตลาดรับซื้ อผลผลิต การได้รับการแนะนําชักจูงจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร เจ้าหน้าที่
มาเยีย่ มเยือนให้คาํ แนะนําสมํ่าเสมอ
6.1.8 การได้ รับข่ าวสาร
งามฉวี จันเทพา (2552, น.122) ได้ศึก ษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมโครงการผลิ ตสับปะรดตามการเกษตรดี ที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดลําปาง พบว่า
การได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสารด้านการผลิ ตสั บ ปะรดตามการเกษตรที่ ดีแ ละเหมาะสมของเกษตรกร
ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละมี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเข้ า ร่ ว มโครงการฯ สอดคล้ อ งกั บ
วธุ สิริ ฝั้ นคําอ้าย (2553, น.91) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของเกษตรกรในการปลูก
พื ชผัก ปลอดสารพิ ษตําบลสั นทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า เกษตรกรมี ก ารพัฒ นา
การเรี ยนรู ้ระบบการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยอาศัยความเข้าใจประสบการณ์จริ งและข้อมูล
ข่าวสารด้านเกษตร สอดคล้องกับ สุ พฒั น์ ส้มป่ อย (2553, น.59) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจขยายพื้นที่ปลูกท้อของเกษตรกรบ้านขุนวาง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัย
ด้านการได้รับข่าวสารมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการตัดสิ นใจในการไม่ขยายพื้นที่ ปลู กท้อของ
เกษตรกร
6.1.9 ประสบการณ์ในการปลูกข้ าว/ทํานา
งามฉวี จันเทพา (2552, น.122) พบว่า ประสบการณ์ ในการผลิ ตสับปะรดที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการผลิ ตสับปะรดตามเกษตรดี ที่
เหมาะสม มีความสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ เมธา ถนอมพันธ์ (2547, น.127) พบว่า ปั จจัยที่เป็ น
มู ล เหตุ ใ ห้ เกษตรกรตัด สิ น ใจปลู ก ข้า วไร่ ใ นระดับ มาก คื อ ประสบการณ์ ใ นการปลู ก ข้า วไร่
สอดคล้องกับ อภิวฒั น์ ถาวรพยัคฆ์ (2546, น.89) พบว่า ประสบการณ์ ในการปลูกมันสําปะหลัง
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ นใจปลู ก มัน สํ า ปะหลัง ของเกษตรกรอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 และอมรรัตน์ สว่างลาภ (2545, น. 102-103) พบว่าประสบการณ์การใช้การจัดการศัตรู
ข้า วโดยวิ ธี ผ สมผสานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทางบวกกับ การยอมรั บ การจัด การศัต รู ข ้า วโดยวิ ธี
ผสมผสาน กล่าวคือ เกษตรกรที่มีประสบการณ์มาก มีการยอมรับการจัดการศัตรู ขา้ วในระดับมากด้วย
6.2 ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ
6.2.1 พืน้ ทีผ่ ลิตข้ าว
อภิ วฒั น์ ถาวรพยัตฆ์ (2546, น.91) ได้ศึ ก ษาเรื่ องปั จจัยที่ มี ผ ลต่อการปลู ก
มันสําปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง มีความสัมพันธ์
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กับการตัดสิ นใจปลู กมันสําปะหลังของเกษตรกร อย่างมี นยั สําคัญยิ่งที่ ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
สงัด ทองภูธรณ์ (2550, น.113) ได้ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจปลู กอ้อยในพื้นที่ นาของเกษตรกรใน
อําเภอคลองเรื อ จัง หวัด ขอนแก่ น พบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรมี ก ารตัด สิ น ใจระดับ มาก คื อ
พื้นที่ปลูก และสุ ภิญญา พาหุ รัตน์ (2554, น. 66) ได้ศึกษาความเกี่ยวข้องของปั จจัยด้านสังคมกับการ
ควบคุ มศัตรู พื ชโดยชี ววิธีข องเกษตรกรในอําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พบว่า จานวนพื้นที่
การเกษตรมีความเกี่ยวข้องในเชิ งลบกับการควบคุมศัตรู พืชโดยชี ววิธี แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่มี
พื้นที่ทาํ การเกษตรมากจะมีการควบคุมศัตรู พืชโดยชี ววิธีได้น้อยลง เหตุผลเนื่ องจากเกษตรกรต้อง
ทําการสํารวจตรวจแปลงและกําจัดแมลงศัตรู พืช อีกทั้งปริ มาณของศัตรู ธรรมชาติไม่มีปริ มาณที่
เพียงพอต่อการนําไปปล่อยในพื้นที่ ทาํ การเกษตรที่ มีจาํ นวนมาก ให้ถูกต้องเหมาะสมกับจํานวน
พื้นที่ทาํ การเกษตร จึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้ศตั รู ธรรมชาติควบคุมศัตรู พืชลดลง
6.2.2 แรงงานในการเกษตร
ปิ ยะวรรณ ปานดี (2554, น.73-74) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชศูนย์พฒั นาโครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยที่
สําคัญในการตัดสิ นใจปลูกพืช คือ แรงงานในการเกษตร สอดคล้องกับ อนันต์ ปั ญญากาศ (2541,
น.68) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจในการขยายพื้ น ที่ ป ลู ก หอมหัวใหญ่ ข อง
สมาชิ กสหกรณ์ผปู ้ ลูกหอมหัวใหญ่ อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การตัดสิ นใจในการขยาย
พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กบั จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน ความต้องการ
แรงงานในครั วเรื อน และความต้องการแรงงานเพิ่ ม ในการปลู ก หอมหัวใหญ่ อย่างมี นัยสํ าคัญ
ทางสถิติ
6.2.3 รายได้ ครั วเรือน
ปิ ยะนัน ท์ สุ วรรณปิ งคํา (2552, น.67) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ก ารเกษตรดี ที่
เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า
รายได้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติตามหลัก การเกษตรดี ที่ เหมาะสมในการปลู กผัก ปลอดภัย
จากสารพิษ มีสอดคล้องกับ อนันต์ ปั ญญากาศ (2541, น.69) พบว่า การตัดสิ นใจการขยายพื้นที่ปลูก
หอมหัวใหญ่ ข องเกษตรกรมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ รายได้ท้ งั หมด และรายได้ภาคการเกษตรอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
6.2.4 แหล่ งเงินทุน สิ นเชื่อ
ปาริ ฉัตร ทับทอง (2549, น.63) พบว่า สิ นเชื่ อ ซึ่ งประกอบด้วย การมี แหล่ง
สิ นเชื่ ออย่างเพียงพอไม่มีดอกเบี้ยในการกูย้ ืม ไม่มีกาํ หนดในการคืนเงินกู้ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจปลู ก ผัก ปลอดภัย จากสารพิ ษ ของเกษตรกร สอดคล้อ งกับ อภิ ว ฒ
ั น์ ถาวรพยัต ฆ์
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(2546,น.92) พบว่า การใช้สิ น เชื่ อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจปลู ก มัน สํ า ปะหลัง อย่า งมี
นัยสําคัญยิ่งระดับ 0.01 และ ทิ พยา นวลแก้ว (2542, น. 96-99) ศึกษาผลการดําเนิ นงานโครงการ
ป้ องกันกําจัดศัตรู พื ช ผัก โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรที่ ป ลู ก พื ช ผัก ในมุ ้งตาข่ายไนล่ อนและ
เกษตรกรที่ปลูกพืชผักในที่โล่งแจ้ง ในจังหวัดปทุมธานีและอ่างทอง พบว่าแหล่งเงินทุนมีผลต่อการ
ใช้เทคโนโลยีการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชผักโดยวิธีผสมผสานในด้านการใช้เชื้อBT หรื อไส้เดือนฝอย
และการใช้สารสกัดสะเดาของเกษตรกรผูป้ ลูกพืชผักทั้ง 2 แบบ
กล่ าวโดยสรุ ป จาการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับยอมรับเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร พบว่างานวิจยั ดังกล่าวได้ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน จํานวนแรงงานในครัวเรื อน การเป็ น
สมาชิ กสถาบันทางการเกษตร การได้รับการสนับสนุ นจากเจ้าหน้าที่การได้รับข่าวสาร พื้นที่ผลิต
ข้าว แรงงานในการเกษตร รายได้ครัวเรื อน แหล่ งเงิ นทุน สิ นเชื่ อ และประสบการณ์ ในการปลู ก
ข้าว/ทํานา โดยในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ ตัวแปรดังกล่าวมากําหนดกรอบการวิจยั

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้องกับ การยอมรั บ เทคโนโลยีก ารจัดการศัตรู พืช โดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลู ก ข้าวในจังหวัดพิ ษ ณุ โลก ใช้รูป แบบการวิจยั เชิ งสํารวจ ซึ่ งผูว้ ิจยั
ดําเนิ นการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจยั โดยกําหนดประชากร สร้างเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ประชากร ได้แ ก่ เกษตรกรผูป้ ลู ก ข้า วที่ เข้า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การควบคุ ม
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 จํานวน 900 ราย ในพื้นที่ 9 อําเภอ ของจังหวัด
พิษณุ โลก
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
1.2.1 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สู ตรคํานวณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อน 7% ซึ่ งจะได้
จํานวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 167 ตัวอย่าง
n =
N
1 + Ne2
โดย n = ขนาดตัวอย่างที่คาํ นวณได้
N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error)
ถ้ากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 7 % จะใช้ค่า 0.07 แทนค่าในสู ตร
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง =
900
1+900(0.07)2
= 166.35
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ทั้งหมด

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 19 ของประชากร

1.2.2 การสุ่ มตัวอย่ าง สุ่ มตัวอย่างจากจํานวนเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ ในแต่ละ
อําเภอ ตามสัดส่ วนของเกษตรกรในแต่ละอําเภอ จํานวน 167 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ แยกเป็ นรายอําเภอ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อําเภอ
เมือง
พรหมพิราม
วังทอง
บางระกํา
บางกระทุ่ม
วัดโบสถ์
เนินมะปราง
นครไทย
ชาติตระการ

รวม

จํานวนเกษตรที่เข้าร่ วมโครงการฯ
100
100
100
100
100
100
100
100
100

กลุ่มตัวอย่าง
19
19
19
19
19
18
18
18
18

900

167

เมื่อได้จาํ นวนตัวอย่างรายอําเภอแล้วจึงทําการสุ่ มตัวอย่างรายชื่ อเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละอําเภอโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)โดยใช้วิธีจบั สลาก จาก
รายชื่อเกษตรกรในแต่ละอําเภอ จนครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดในแต่ละอําเภอ

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (structured
interview) มีท้ งั ปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยมีข้ นั ตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์และการทดสอบแบบ
สัมภาษณ์ ดังนี้
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2.1 การสร้ างแบบสั ม ภาษณ์ โดยกํา หนดข้อ มู ล ที่ ต้อ งการในประเด็ น ต่ า งๆ ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั แล้วจึงกําหนดตัวชี้วดั และมาตรวัดข้อมูลในแต่ละประเด็นตามที่ได้กาํ หนดไว้
แล้วจึงนําข้อมูลตามประเด็นตัวชี้ วดั และมาตรวัดมาสร้ างเป็ นข้อคําถาม ประกอบด้วยคําถามปลาย
ปิ ดและปลายเปิ ด แบ่งเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพพื้น ฐานส่ วนบุ ค คล สั งคม และเศรษฐกิจ ของเกษตรกรในจั งหวั ด
พิษณุโลก ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน จํานวนแรงงานใน
ครัวเรื อน ประสบการณ์ ในการปลูกข้าว/ทํานา สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ พื้นที่ทาํ
การเกษตร ต้นทุน หนี้สิน แหล่งสิ นเชื่อ สภาพพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ ตําแหน่งทางสังคม การเป็ น
สมาชิกกลุ่ม/ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และ
การตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน แบ่งเป็ น 5 ระดับ ตามเกณฑ์
และการแปลความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก
3 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ปั จจัยทางแรงจูงใจในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศั ตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
โดยกําหนดระดับแรงจูงใจ เป็ น 5 ระดับ ตามเกณฑ์และการแปลความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 การดําเนินงานโครงการส่ งเสริมการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานเพือ่ การ
แข่ งขัน ปี 2560 โดยกําหนดความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน เป็ น 5 ระดับ ตามเกณฑ์และการ
แปลความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับน้อย
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1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 การยอมรั บเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน ประกอบด้วย การ
ใช้วธิ ี เขตกรรม การใช้วธิ ี กล วิธีฟิสิ กส์ การใช้ชีววิธี การใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืช และ ก าร
ใช้สารเคมี
0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ิ
ตอนที่ 5 ปั ญ หา และข้ อ เสนอแนะในการเทคโนโลยี ก ารจั ด การศั ต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสาน
1) ปั ญหาในการเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานซึ่ งได้กาํ หนด
คะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
ระดับปั ญหามากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับปั ญหามาก
3
หมายถึง
ระดับปั ญหาปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับปัญหาน้อย
1
หมายถึง
ระดับปัญหาน้อยที่สุด
2) ข้อเสนอแนะในการเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานซึ่ งได้
กําหนดคะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับปั ญหามาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับปั ญหาปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับปั ญหาน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับปั ญหาน้อยที่สุด
2.2 การตรวจสอบแก้ ไขและปรับปรุงเครื่องมือ
2.2.1 สร้ างแบบสั ม ภาษณ์ ผูว้ ิจยั สร้ างแบบสั มภาษณ์ โดยการศึ กษาจากเอกสาร
วิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 การตรวจสอบความถูกต้ องของเนื้ อหา เพื่อตรวจสอบว่าแบบสัมภาษณ์ ที่
สร้างขึ้นมานั้นสามารถวัดได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมขอบเขตของเนื้ อหาหรื อไม่ โดย
นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็ จแล้วทั้งฉบับเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องในเนื้ อหา จากนั้นจึงนํามาปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
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ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความถูกต้องตามเนื้ อหาก่อนที่จะนําไปทดสอบความ
เชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์ต่อไป
2.2.3 การตรวจสอบความเชื่ อถือได้ (reliability) ผูว้ ิจยั นําแบบสั มภาษณ์ ที่ ผ่าน
การตรวจสอบแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ไปทดลองสัมภาษณ์ ประชากร
ที่ใช้ศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 20 คน ในจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อ
มาวิเคราะห์ ท างสถิ ติเพื่ อหาค่าความเชื่ อมัน่ ตามวิธี การของ Cronbach’s alpha โดยใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ สํ า เร็ จ รู ป จากนั้น จึ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ส มบู รณ์ ก่ อ นที่ จ ะนํา ไปใช้
สัมภาษณ์ต่อไป ซึ่ งได้ผลการทดสอบดังนี้
ตอนที่ 1 การตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของ
เกษตรกร (25 ข้อ) ได้ค่า alpha = 0.931
ตอนที่ 2 แรงจู ง ใจในการใช้เทคโนโลยีก ารจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี ผ สมผสาน
(15 ข้อ) ได้ค่า alpha = 0.896
ตอนที่ 3 การดําเนิ นโครงส่ งเสริ มการควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน (10 ข้อ)
ได้ค่า alpha = 0.930
ตอนที่ 5.1 ระดับความเป็ นปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน (30 ข้อ) ได้ค่า alpha = 0.918
ตอนที่ 5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน (18 ข้อ) ได้ค่า alpha = 0.938
จากการทดลองสัมภาษณ์ ประชากรที่ใช้ศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั เพื่อมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ ตามวิธีการของ Cronbach’s alpha โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป สําหรับค่าความเชื่ อถื อได้ที่เหมาะสมนั้น Carmines และ Zeller
(1986, น.51) อ้างถึงใน เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ (2557, น.61) ค่าความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือวัดควร
มี ค่าไม่ต่ าํ กว่า .80 จึ งสรุ ปว่าแบบสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึ้นสําหรับงานวิจยั นี้ มีค่าความเชื่ อถื อได้ และ
สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
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3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนี้
3.1 ขั้นเตรี ยมการสั มภาษณ์ ผูว้ ิจยั เตรี ยมการก่ อนออกภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์ในเรื่ องต่อไปนี้
3.1.1 การกําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั มี การกําหนดวัน เวลา
สถานที่ไปสัมภาษณ์ รวมทั้งมีการนัดหมายล่วงหน้ากับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
3.1.2 การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้เพื่อการสัมภาษณ์และการเดิ นทาง เช่ น
ดินสอ ปากกา กระดาษช่วยจดบันทึก แบบสัมภาษณ์ และยานพาหนะ
3.1.3 ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ระดับตําบล ผูว้ ิจยั ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ระดับ
ตําบลเพื่อนัดหมายกลุ่มตัวอย่างที่จะให้สัมภาษณ์
3.2 ขั้นการสั มภาษณ์ ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ นั ตอนในการสัมภาษณ์ คือ
3.2.1 แนะนําตัวผู้สัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั แนะนําตัวว่าเป็ นใคร ทําอะไร ที่ไหน และมา
ทําอะไร เพื่อให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ รู้จกั ก่อนที่จะทําการสัมภาษณ์ เพื่อเป็ นการสร้างความไว้วางใจและ
เป็ นกันเองกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
3.2.2 ชี้ แจงวัต ถุป ระสงค์ ข องการวิจยั ผูว้ ิจยั ชี้ แจงวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั ว่าเป็ น
อย่า งไร เกี่ ย วข้อ งกับ ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ อ ย่า งไร และชี้ แจงความสํ า คัญ ของข้อ มู ล งานวิจ ัย แก่ ผู ้ใ ห้
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งและครบถ้วน
3.2.3 เริ่ มดําเนินการสั มภาษณ์ ผูว้ ิจยั เริ่ มถามคําถามที่เตรี ยมไว้โดยใช้คาํ ถามที่ทาํ
ให้ ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ต อบอย่า งง่ า ย พยายามให้ ผูส้ ั ม ภาษณ์ ต อบในประเด็ น ที่ ต้อ งการถามทุ ก ข้อ
ตามลําดับ
3.3 บันทึกผลการสั มภาษณ์ ในขณะที่ให้สัมภาษณ์ผวู ้ จิ ยั ได้บนั ทึกผลการสัมภาษณ์ไป
พร้อมกัน ซึ่ งการบันทึกผูว้ จิ ยั มีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
3.3.1 บันทึกผลทันทีระหว่ างการสัมภาษณ์ ทั้งคําถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด
3.3.2 บันทึกตามความเป็ นจริ งโดยไม่ มีอคติ ข้อมู ลการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้บนั ทึกตามความเป็ นจริ งโดยไม่มีอคติ
3.4 ขั้นสิ้นสุ ดของการสั มภาษณ์ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.4.1 ทบทวนความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของข้ อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
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3.4.2 กล่ าวขอบคุณ ผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูเ้ กี่ ยวข้องที่ ให้ความ
ร่ วมมือและสนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้อง จัด
หมวดหมู่และลงรหัส เพือ่ ประมวลผลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุ ค คล สั งคม และเศรษฐกิจของเกษตรในจั งหวัด พิษ ณุ โลก
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ คื อ ความถี่ (frequency) ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า ตํ่า สุ ด (minimum)
ค่าสู งสุ ด (maximum) ค่าเฉลี่ ย (mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และการ
จัดอันดับ
4.1.1 การตัดสิ นใจยอมรั บเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน เมื่อ
รวบรวมข้อมูลและการแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างปั จจัย การตัดสิ นใจ
ยอมรับ ออกเป็ น 5 ระดับ เพื่อแปรผล ซึ่ งได้จากการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ช่วงคะแนน =

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ
= 5-1
5
= 0.80

ดังนั้น
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

4.2 แรงจู งใจในการใช้ เทคโนโลยีการจั ดการศั ต รู พืชโดยวิธีผสมผสาน เมื่ อรวบรวม
ข้อมูลและการแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างปั จจัยทาง แรงจูงใจ ออกเป็ น
5 ระดับ เพื่อแปรผล ซึ่ งได้จากการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
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ช่วงคะแนน =

ดังนั้น
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ
=5 - 1
5

=

0.80

1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

4.3 การดําเนินงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่ งขัน
ปี 2560 เมื่อรวบรวมข้อมูลและการแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็ น
5 ระดับ เพื่อแปรผล ซึ่ งได้จากการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ขนาดชั้น
=
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
=5 - 1
5
=
ดังนั้น
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

0.80
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ความเหมาะสมในระดับน้อย
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ความเหมาะสมในระดับมาก
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

4.4 การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร วิเคราะห์
ข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เกณฑ์ระดับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
แบ่งช่วงการยอมรับไปปฏิบตั ิ ดังนี้
ระดับน้อยที่สุด หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับไปปฏิบตั ิ 1 – 6 ข้อ
ระดับน้อย
หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับไปปฏิบตั ิ 7 – 12 ข้อ
ระดับปานกลาง หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับไปปฏิบตั ิ 13 – 18 ข้อ
ระดับมาก
หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับไปปฏิบตั ิ 19 – 24 ข้อ
ระดับมากที่สุด หมายถึง เกษตรกรมีการยอมรับไปปฏิบตั ิ 25 – 30 ข้อ
4.5 ปั จจั ยที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรั บ เทคโนโลยีการจั ดการศั ตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
ของเกษตรกร
วิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่า งตัวแปรต่ า งๆ โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ
(multiple regression) ซึ่ งเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปที่มี
อิทธิ พลต่อตัวแปรตาม (Y) เพื่อหาสมการที่สามารถใช้พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
(Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของกลุ่มตัวอย่าง
สมการถดถอยพหุ ของกลุ่มตัวอย่าง
Y = a + b1X1 + b2X2 +….+ bkXk
โดยที่
X คือ ตัวแปรอิสระ
Y คือ ตัวแปรตาม
k คือ จํานวนตัวแปรอิสระ
เมื่ อ a เป็ นจุ ดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรื อ ค่ าของ Y เมื่ อให้ตวั แปร
อิสระทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากับศูนย์
ส่ วน b เป็ นสั มประสิ ทธิ์ ถดถอย (partial regression coefficient) ของตัวแปร
อิ ส ระแต่ ล ะตัว ซึ่ งหมายถึ ง อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของตัว แปรตาม (Y) เมื่ อ ตัว แปรอิ ส ระนั้ น
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีค่าคงที่
ในการวิจยั นี้ ใช้วิธี Stepwise method หรื อวิธีการเลื อกแบบขั้นตอน วิธีน้ ี จะ
คัดเลือกตัวแปรทํานายเข้าทีละตัว แต่ตวั แปรที่เข้าไปอยูใ่ นสมการแล้ว มีสิทธิ์ ที่จะถูกถอนออกเมื่อ
ถูกตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความสําคัญในสมการ และดูแต่ละตัวว่ามีนยั สําคัญทางสถิติหรื อไม่
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4.6 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ
4.6.1 ปั ญ หาในการใช้ เทคโนโลยีการจั ด การศั ต รู พืช โดยวิธี ผสมผสานโดยแบ่ ง
ระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล ดังนี้
ช่วงคะแนน =

=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ
=5 - 1
5
0.80

ดังนั้น
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง

1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับปั ญหาน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับปั ญหาน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปั ญหาปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับปั ญหามาก
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับปั ญหามากที่สุด

4.6.2 ข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยีการจั ดการศั ตรู พืชโดยวิธีผสมผสานโดย
แบ่งระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล ดังนี้
ช่วงคะแนน =

=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ
=5 - 1
5
0.80

ดังนั้น
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง

1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้องกับ การยอมรั บ เทคโนโลยีก ารจัดการศัตรู พืช โดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เกษตรกร กลุ่มตัวอย่าง 167 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป และนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปตารางประกอบคําบรรยาย แบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
ตอนที่ 3 การดําเนินโครงส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
เพื่อการแข่งขัน ปี 2560
ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
ตอนที่ 5 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกร
ตอนที่ 6 ปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกร

ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสั งคมของเกษตรกร
1.1 ปั จจัยทางสั งคมของเกษตรกร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวน
สมาชิ กในครัวเรื อน จํานวนแรงงานในครัวเรื อน และประสบการณ์ ในการปลูกข้าว/ทํานา ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางสังคมของเกษตรกร ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.1 – 4.2
ตารางที่ 4.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกร
รายการ
1. เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน
53
114

n = 167
ร้ อยละ
31.7
68.3
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายการ

จํานวน

2. อายุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปี หรื อมากกว่า
ค่าตํ่าสุ ด = 22
ค่าเฉลี่ย = 49.46
ค่าสู งสุ ด = 68
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.260
3. ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่า
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า ปวช.
อนุปริ ญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี

n = 167
ร้ อยละ

3
21
69
58
16

1.8
12.6
41.3
34.7
9.6

3
48
57
28
23
4
4

1.8
28.7
34.1
16.8
13.8
2.4
2.4

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงเพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกร ดังนี้
เพศ เกษตรกร ร้อยละ 68.3 เป็ นเพศหญิง และร้อยละ 31.7 เป็ นเพศชาย
อายุ เกษตรกร ร้ อยละ 41.3 มี อายุ ระหว่าง 41 - 50 ปี รองลงมา ร้ อยละ 34.7 มี อายุ
ระหว่าง 51 - 60 ปี ร้อยละ 12.6 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 9.6 มีอายุ 61 ปี หรื อมากกว่า และ
น้อยที่ สุด ร้ อยละ 1.8 มี อายุ 30 ปี หรื อน้อยกว่า ตามลําดับ โดยมีอายุน้อยที่สุด 22 ปี และอายุมาก
ที่สุด 68 ปี มีอายุเฉลี่ย 49.46 ปี มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.260
ระดับการศึกษา เกษตรกร ร้อยละ 34.1 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 รองลงมา
ร้อยละ 28.7 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ร้อยละ 16.8 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
หรื อเที ยบเท่า ร้ อยละ 13.8 มี การศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 หรื อเที ยบเท่าปวช. ร้ อยละ 2.4 มี
การศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรื อ ปวส. และปริ ญญาตรี และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.8 ไม่ได้รับการศึกษา
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ตารางที่ 4.2 จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน แรงงานในการทํานา และประสบการณ์ในการปลูกข้าว/ทํานา
n = 167
รายการ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวนสมาชิ กในครัวเรือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คน
26
15.6
จํานวน 3 คน
31
18.6
จํานวน 4 คน
60
35.9
จํานวน 5 คน
39
23.3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 6 คน
11
6.6
ค่าตํ่าสุ ด = 1
ค่าเฉลี่ย = 3.87
ค่าสู งสุ ด = 7
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.203
แรงงานในครัวเรือน
1 คน
13
7.8
2 คน
94
56.3
3 คน
41
24.6
4 คน
17
10.2
5 คน
2
1.2
ค่าตํ่าสุ ด = 1
ค่าเฉลี่ย = 2.41
ค่าสู งสุ ด = 5
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.823
ประสบการณ์ ในการปลูกข้ าว/ทํานา
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
26
15.6
6 - 10 ปี
28
16.8
11 - 20 ปี
42
25.1
21 - 30 ปี
38
22.7
31 ปี ขึ้นไป
33
19.8
ค่าตํ่าสุ ด = 1
ค่าเฉลี่ย = 21.72
ค่าสู งสุ ด = 55
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 13.581
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จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน แรงงานในการทํานา และ
ประสบการณ์ในการปลูกข้าว/ทํานา ดังนี้
จํานวนสมาชิ กในครั วเรือน เกษตรกรร้อยละ 35.9 มีสมาชิ กในครัวเรื อน จํานวน 4 คน
รองลงมา ร้ อยละ 23.3 มี ส มาชิ ก ในครัวเรื อน จํานวน 5 คน ร้ อยละ 18.6 มี ส มาชิ ก ในครัวเรื อ น
จํานวน 3 คน ร้อยละ 15.6 มีสมาชิ กในครัวเรื อนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คน และร้อยละ 6.6 มีสมาชิก
ในครัวเรื อน มากกว่าหรื อเท่ากับ 6 คน ตามลําดับ โดยจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนตํ่าสุ ด 1 คน และ
สู งสุ ด 7 คน มีสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.87 คน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.203
แรงงานในครั ว เรื อ น เกษตรกรร้ อ ยละ 56.3 มี แ รงงานในครั ว เรื อ น จํา นวน 2 คน
รองลงมา ร้ อยละ 24.6 มี แรงงานในครั วเรื อน จํานวน 3 คน ร้ อยละ 10.2 มี แรงงานในครั วเรื อน
จํานวน 4 คน ร้อยละ 7.8 มีแรงงานในครัวเรื อน จํานวน 1 คน และร้อยละ 1.2 มีแรงงานในครัวเรื อน
จํานวน 5 คน ตามลําดับ โดยมี แรงงานในครั วเรื อนตํ่าสุ ด 1 คน และสู ง สุ ด 5 คน มี แรงงานใน
ครัวเรื อนเฉลี่ย 2.41 คน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.823
ประสบการณ์ ในการปลูกข้ าว/ทํานา เกษตรกร ร้ อยละ 25.1 มีประสบการณ์ 11-20 ปี
รองลงมาร้ อยละ 22.7 มี ป ระสบการณ์ 21-30 ปี ร้ อยละ 19.8 มีป ระสบการณ์ 31 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ
16.8 มีป ระสบการณ์ 6-10 ปี และน้อยที่ สุด ร้ อยละ 15.6 มี ประสบการณ์ น้อยกว่า 6 ปี ตามลําดับ
โดยมี ประสบการณ์ น้อยที่ สุ ด 1 ปี และมากที่ สุ ด 55 ปี มี ป ระสบการณ์ เฉลี่ ย 21.72 ปี มี ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.581
1.2 สภาพพื้นฐานข้ อมู ลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่ทาํ การเกษตร พื้นที่ ทาํ นาในฤดู ที่
ผ่านมา ปริ ม าณผลผลิ ต รายได้ในภาคเกษตร รายได้น อกภาคเกษตร และต้น ทุ น ในการทํานา
สภาพหนี้สิน และแหล่งสิ นเชื่อ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.3 – 4.5
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ตารางที่ 4.3 พื้นที่ทาํ การเกษตร พื้นที่ทาํ นาในฤดูที่ผา่ นมา และปริ มาณผลผลิต
รายการ
พืน้ ทีท่ าํ การเกษตร
น้อยกว่า 5 ไร่
5 - 15 ไร่
16 - 35 ไร่
36 -55 ไร่
มากกว่า 55 ไร่
ค่าตํ่าสุ ด = 2
ค่าสู งสุ ด = 150
พืน้ ทีท่ าํ นาในฤดูทผี่ ่ านมา
น้อยกว่า 5 ไร่
5 - 15 ไร่
16 - 35 ไร่
36 -55 ไร่
มากกว่า 55 ไร่
ค่าตํ่าสุ ด = 2
ค่าสู งสุ ด = 150
ผลผลิตข้ าวต่ อไร่
น้อยกว่า 0.4 ตัน
0.4 – 0.6 ตัน
0.61 – 0.8 ตัน
0.81 - 1 ตัน
มากกว่า 1 ตัน
ค่าตํ่าสุ ด = 0.3
ค่าสู งสุ ด = 1.6

จํานวน

n = 167
ร้ อยละ

15
34
69
28
21
ค่าเฉลี่ย = 29.68
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 22.326

9.0
20.3
41.3
16.8
12.6

24
47
60
21
15
ค่าเฉลี่ย = 23.86
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 20.408

14.4
28.1
35.9
12.6
9.0

4
48
80
31
4

2.4
28.7
47.9
18.6
2.4

ค่าเฉลี่ย = 0.73
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.207

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจ พื้นที่ทาํ การเกษตร พื้นที่ทาํ นาใน
ฤดูที่ผา่ นมา และปริ มาณผลผลิต ดังนี้
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พื้นที่ทําการเกษตร เกษตรกร ร้ อยละ 41.3 มี พ้ื น ที่ ท าํ การเกษตรระหว่าง 16-35 ไร่
รองลงมาร้ อยละ 20.3 มี พ้ื นที่ ท าํ การเกษตรระหว่าง 5-15 ไร่ ร้ อยละ 16.8 มี พ้ื นที่ ท าํ การเกษตร
ระหว่าง 3-55 ไร่ ร้อยละ 12.6 มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรมากกว่า 55 ไร่ และน้อยที่สุด ร้อยละ 9 มีพ้ืนที่
ทําการเกษตรน้อยกว่า 5 ไร่ ตามลําดับ โดยมี พ้ื น ที่ ท าํ การเกษตรตํ่าสุ ด 1 ไร่ และสู งสุ ด 150 ไร่
มีพ้นื ที่ทาํ การเกษตร เฉลี่ย 29.68 ไร่ มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 22.334
พื้ น ที่ ทํ า นาในฤดู ที่ ผ่ า นมา เกษตรกร ร้ อยละ 35.9 มี พ้ื นที่ ท ําทํานาในฤดู ที่ ผ่ านมา
ระหว่าง 16-35 ไร่ รองลงมาร้ อยละ 28.1 มี พ้ืนที่ ทาํ ทํานาในฤดูที่ผ่านมา ระหว่าง 5-15 ไร่ ร้ อยละ
14.4 มี พ้ื น ที่ ท ํา ทํานาในฤดู ที่ ผ่ านมา น้ อ ยกว่า 5 ไร่ ร้ อ ยละ 12.6 มี พ้ื น ที่ ท าํ นาในฤดู ที่ ผ่า นมา
ระหว่า ง 36-55 ไร่ และน้ อ ยที่ สุ ด ร้ อ ยละ 9 มี พ้ื น ที่ ท ํา ทํา นาในฤดู ที่ ผ่ า นมา มากกว่า 55 ไร่
ตามลําดับ โดยมีพ้ืนที่ทาํ ทํานาในฤดูที่ผา่ นมา ตํ่าสุ ด 2 ไร่ และสู งสุ ด 150 ไร่ มีพ้ืนที่ทาํ ทํานาในฤดู
ที่ผา่ นมา เฉลี่ย 23.86 ไร่ มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20.408
ผลผลิต ข้ าวต่ อ ไร่ เกษตรกรร้ อยละ 47.9 มี ผลผลิ ต ต่ อไร่ 0.61 - 0.8 ตัน รองลงมา
ร้อยละ 28.7 มีผลผลิตต่อไร่ 0.4 -0.6 ตัน ร้อยละ 18.6 มีผลผลิตต่อไร่ 0.81 - 1 ตัน และ น้อยที่สุด
ร้อยละ 2.4 มีผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 0.4 ตัน และมากกว่า 1 ตัน ตามลําดับ โดยผลผลิตต่อไร่ ต่าํ สุ ด
0.3 ตัน และสู งสุ ด 1.6 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 0.73 ตัน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.207
ตารางที่ 4.4 รายได้ และต้นทุนที่ใช้ในการทํานา
รายการ
รายได้ ในภาคเกษตร
น้อยกว่า 50,000 บาท
50,000 - 90,000 บาท
90,001 – 150,000 บาท
150,001 – 500,000 บาท
มากกว่า 500,000 บาท
ค่าตํ่าสุ ด = 10,000
ค่าสู งสุ ด = 1,200,000

จํานวน
25
43
57
36
6
ค่าเฉลี่ย = 146,577.25
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 167,633.16

n = 167
ร้อยละ
15.0
25.7
34.1
21.6
3.6
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
n = 167
ร้อยละ

รายการ
จํานวน
รายได้ นอกภาคเกษตร
ไม่มีรายได้
58
34.7
มีรายได้
109
65.3
น้อยกว่า 10,000 บาท
24
14.3
10,001 – 50,000 บาท
55
33.0
มากกว่า 50,000 บาท
30
18.0
ค่าตํ่าสุ ด = 0
ค่าเฉลี่ย = 30,582.63
ค่าสู งสุ ด = 174,000
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 42,596.16
รายได้ รวม
177,159.88
ต้ นทุนในการทํานาต่ อปี
ค่าใช้จ่ายในการใช้วธิ ี ควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย (คนที่ตอบ 0)
45
26.9
มีค่าใช้จ่าย
122
73.1
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 150 บาท
32
19.1
151 – 300 บาท
60
36.0
มากกว่า 300 บาท
30
18.0
ค่าตํ่าสุ ด = 30
ค่าเฉลี่ย = 184.59
ค่าสู งสุ ด = 680
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 164.406
ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 200 บาท
41
24.5
201 – 600 บาท
85
51.0
มากกว่า 600 บาท
41
24.5
ค่าตํ่าสุ ด = 50
ค่าเฉลี่ย = 500.57
ค่าสู งสุ ด = 1,500
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 378.894
หมายเหตุ
รายได้นอกภาคเกษตร มีรายได้ n = 109
ค่าใช้จ่ายในการใช้วธิ ี ควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน มีค่าใช้จ่าย n = 122
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
รายการ
จํานวน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (การเตรี ยมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ การปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว แรงงาน ฯลฯ)
น้อยกว่า 2,000 บาท
52
2,001 – 3,000 บาท
92
มากกว่า 3,000 บาท
23
ค่าตํ่าสุ ด = 800
ค่าเฉลี่ย = 2279.76
ค่าสู งสุ ด = 4,000
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 788.69
ต้ นทุนรวม
2,964.92

n = 167
ร้อยละ
31.1
55.1
13.8

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจ รายได้ และต้นทุนที่ใช้ในการทํา
นาดังนี้

ราย ได้ ใน ภ าค เก ษ ต ร มี เก ษ ต รก ร ร้ อ ย ล ะ 34.1 มี ราย ได้ ใ น ภ าค เก ษ ต ร
90,001 – 150,000 บาท รองลงมา ร้ อ ยละ 25.7 มี ร ายได้ใ นภาคเกษตร 50,000 - 90,000 บาท
ร้อยละ 21.6 มีรายได้ในภาคเกษตร 150,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 15.0 มีรายได้ในภาคเกษตร
น้อยกว่า 50,000 บาท และน้อ ยที่ สุ ดร้ อยละ 3.6 มี รายได้ใ นภาคเกษตรมากกว่า 500,000 บาท
ตามลําดับ โดยรายได้ในภาคเกษตรตํ่าสุ ด 10,000 บาท และสู งสุ ด 1,200,000 บาท รายได้ในภาค
เกษตรเฉลี่ย 146,577.25 บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 167,633.16
รายได้ น อกภาคเกษตร เกษตรกร ร้ อ ยละ 34.7 ไม่ มี ร ายได้น อกภาคเกษตร และ
เกษตรกรร้ อยละ 65.3 มี รายได้นอกภาคเกษตร โดยเกษตรกรร้ อยละ 33 มีรายได้นอกภาคเกษตร
10,001 – 50,000 บาท รองลงมา ร้ อยละ 18 มีรายได้ มากกว่า 50,000 บาท และน้อยที่สุดร้ อยละ
14.3 มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท ตามลําดับ โดยรายได้นอกภาคเกษตร ตํ่าสุ ด 0 บาท และสู งสุ ด
174,000 บาท รายได้นอกภาคเกษตร เฉลี่ย 30,582.63 บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 42,596.16
ในภาพรวมเกษตรกรมี รายได้จากรายได้ในภาคเกษตรเฉลี่ ย 146,577.25 บาท และ
รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 30,582.63 บาท เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ย 177,159.88 บาท/ปี
ต้ นทุนในการทํานาต่ อไร่ แบ่งออกได้ดงั นี้
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ วิธี ค วบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยวิธี ผ สมผสาน โดยเกษตรกร ร้ อ ยละ 36
มีค่าใช้จ่ายในการใช้วิธีควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน 151 – 300 บาท รองลงมา ร้อยละ 26.9
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้วิธีควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน ร้อยละ 19.1 มีค่าใช้จ่ายในการใช้วิธี
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ควบคุ ม ศัต รู พื ช โดยวิ ธี ผ สมผสาน น้ อ ยกว่าหรื อ เท่ า กับ 150 บาท และน้ อ ยที่ สุ ด ร้ อ ยละ 18 มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้วธิ ี ควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานมากกว่า 300 บาท ตามลําดับ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการใช้วิธีควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน ตํ่าสุ ด 30 บาท และสู งสุ ด 680 บาท มีค่าใช้จ่ายใน
การใช้วธิ ี ควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน เฉลี่ย 184.59 บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 164.406
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ สารเคมี ป้ องกั น และกํ า จั ด ศั ต รู พื ช โดยเกษตรกร ร้ อ ยละ 54.0
มี ค่าใช้จ่ายในการใช้ส ารเคมี ป้ องกัน และกําจัดศัต รู พื ช 201 - 600 บาท รองลงมา ร้ อยละ 24.5
มีค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช น้อยกว่า 201 บาท และมากกว่า 600 บาท
ตามลําดับ โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช ตํ่าสุ ด 50 บาท และสู งสุ ด
1,500 บาท ค่ าใช้จ่า ยในการใช้ส ารเคมี ป้ องกัน และกําจัดศัตรู พื ช เฉลี่ ย 500.57 บาท ค่ า ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 378.894
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ โดยเกษตรกร ร้ อ ยละ 55.1 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ 2,001 – 3,000 บาท
รองลงมา ร้ อยละ 31.1 มี ค่ าใช้จ่ายอื่ น ๆ น้อยกว่า 2,000 บาท และร้ อยละ 13.8 มี ค่ าใช้จ่ายอื่ น ๆ
มากกว่า 3,000 บาท ตามลํา ดับ โดยมี ค่ าใช้จ่า ยอื่ น ๆ ตํ่า สุ ด 800 บาท และสู งสุ ด 4,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉลี่ย 2,279.76 บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 788.69
ในภาพรวมเกษตรกรมี ต้นทุ นในการทํานาต่ อไร่ จากค่าใช้จ่ายในการใช้วิธีควบคุ ม
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเฉลี่ ย 184.59 บาท ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช
เฉลี่ ย 500.57 บาท และค่ าใช้จ่ายอื่ น ๆ เฉลี่ ย 2,279.76 บาท รวมต้น ทุ น ในการทํานาต่อไร่ เฉลี่ ย
2,964.92 บาท
ตารางที่ 4.5 สภาพหนี้สิน และแหล่งสิ นเชื่อของเกษตรกร
รายการ
สภาพหนีส้ ิ น
ไม่มี
มี โดยเป็ น
หนี้สินในระบบ
หนี้สินนอกระบบ

จํานวน
33
134
132
2

n = 167
ร้อยละ
19.8
80.2
98.5
1.5
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
รายการ
แหล่ งสิ นเชื่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กองทุนหมู่บา้ น
สหกรณ์
ธ.ก.ส.
ธนาคารพาณิ ชย์
กลุ่มออมทรัพย์
อื่นๆ

จํานวน
97
48
121
2
30
4

n = 167
ร้อยละ
61.4
30.4
76.6
1.3
19.0
2.5

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงสภาพหนี้ สินของเกษตรกรโดยเป็ นหนี้ ในระบบและ
นอกระบบ และแหล่งสิ นเชื่อของเกษตรกร ดังนี้
สภาพหนี้สิน มีเกษตรกร ร้อยละ 19.8 ไม่มีภาระหนี้ สิน และเกษตรกรร้อยละ 80.2 มี
ภาระหนี้สิน โดยเป็ นหนี้ในระบบ ร้อยละ 98.5 และหนี้นอกระบบ ร้อยละ 1.5
แหล่ งสิ นเชื่ อ มี เกษตรกรมี แหล่งสิ นเชื่ อ ร้ อยละ 76.6 จาก ธ.ก.ส. รองลงมา ร้ อยละ
61.4 จากกองทุนหมู่บา้ น ร้ อยละ 30.4 จากสหกรณ์ ร้อยละ 19.0 จากกลุ่มออมทรัพย์ ร้ อยละ 2.5
จากแหล่งอื่นๆ และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.3 จากธนาคารพาณิ ชย์ ตามลําดับ
1.3 สภาพพื้นฐานทางสั งคม ได้แก่ การมี ตาํ แหน่ งทางสังคม การเป็ นสมาชิ กกลุ่ ม /
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมสาน และการตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชโดยวิธีผสมสานของเกษตร
ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.6 – 4.9
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ตารางที่ 4.6 ตําแหน่งทางสังคม การเป็ นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
รายการ
จํานวน
ตําแหน่ งทางสั งคม (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ไม่มีตาํ แหน่ง
43
มีตาํ แหน่ง โดยเป็ น
124
กํานัน
3
ผูใ้ หญ่บา้ น
3
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
12
สมาชิก อบต.
2
อาสาสมัตรเกษตรหมู่บา้ น (อกม.)
20
อื่นๆ
10
การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม/องค์ กรต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเกษตร
ไม่เป็ น
9
เป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
158
กลุ่มเกษตรกร
64
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
17
กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.
88
สหกรณ์การเกษตร
34
กลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร
22
ศพก.
23
ศจช.
56
แปลงใหญ่
18
อื่นๆ
17

n = 167
ร้อยละ
25.7
74.3
7
7
27.9
4.7
46.5
23.3
5.4
94.6
40.5
10.8
55.7
21.5
13.9
14.6
35.4
11.4
10.8

ตําแหน่ งทางสั งคม เกษตรกร ร้ อยละ 25.7 ไม่มี ตาํ แหน่ งทางสั งคม ร้ อยละ 74.3 มี
ตําแหน่งทางสังคม โดยเกษตรกรร้อยละ 46.5 เป็ นอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) ร้อยละ 27.9
เป็ นผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ บ ้าน ร้ อยละ 23.3 เป็ นตําแหน่ งอื่ นๆ ร้ อยละ 7 เป็ นกํานัน และผูใ้ หญ่ บ ้าน และ
ร้อยละ 4.7 เป็ นสมาชิก อบต. ตามลําดับ
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การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม หรื อองค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตร เกษตรกร ร้ อยละ 5.4 ไม่
เป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร ร้ อยละ 94.6 เป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยร้อยละ 55.7 เป็ นสมาชิกกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยละ 40.5 เป็ นสมาชิ กกลุ่ม
เกษตรกร ร้ อยละ 35.4 เป็ นสมาชิ กกลุ่ ม ศจช. ร้ อยละ 21.5 เป็ นสมาชิ กกลุ่ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร
ร้อยละ 14.6 เป็ นสมาชิ กกลุ่ ม ศพก. ร้ อยละ 13.9 เป็ นสมาชิ กกลุ่มกิ จกรรมทางการเกษตร ร้ อยละ
11.4 เป็ นสมาชิ ก กลุ่ มแปลงใหญ่ ร้ อยละ 10.8 เป็ นสมาชิ กกลุ่ม แม่บ ้านเกษตรกร และกลุ่ ม อื่ น ๆ
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
n = 167
รายการ
จํานวน
ร้อยละ
การได้ รับข่ าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
148
89.2
เอกสาร คําแนะนํา
85
51.2
การฝึ กอบรม
143
86.1
วีดีทศั น์ (VCD)
30
18.1
อื่นๆ
4
2.4
การได้ รับข่ าวสารเกีย่ วกับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
เกษตรกร ร้ อยละ 89.2 ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ร้อยละ 86.1 ได้รับข่าวสาร
จากการฝึ กอบรม ร้อยละ 51.2 ได้รับข่าวสารจากเอกสาร คําแนะนํา ร้อยละ 18.1 ได้รับข่าวสารจาก
วีดีทศั น์(VCD) และ ร้อยละ 2.4 ได้รับข่าวสารทางอื่นๆ ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.8 การตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
n = 167

ประเด็น
1. ขั้นรับรู้
1.1.ได้รับการฝึ กอบรม
ให้ความรู ้ดา้ นการจัดการ
ศัตรู พืช
1.2 ได้รับการฝึ กอบรมให้
ความรู ้ดา้ นระบบนิเวศ
เกษตร
1.3 ได้รับการฝึ กอบรมให้
ความรู ้เรื่ องศัตรู พืชและ
ศัตรู ธรรมชาติ
1.4 ได้รับการฝึ กอบรมให้
ความรู ้เรื่ องโรคและแมลง
ศัตรู พืช
1.5 ได้รับความรู ้จากสื่ อวีดี
ทัศน์เผยแพร่ เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
2. ขั้นสนใจ
2.1 ค้นคว้าข้อมูล
เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
เพิ่มเติมจากสื่ อชนิดอื่นๆ
2.2 เพื่อนบ้าน/ญาติ
ชักชวนให้ใช้เชื้อจุลินทรี ย ์
ควบคุมโรคและแมลง
ศัตรู พืช

ระดับความสําคัญทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ ความหมาย อันดับ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
3.80
มาก
7
(4.2)

142
(85)

15
(9)

1
(0.6)

2
(1.2)

3.9

มาก

3

4
(2.4)

92
(55.1)

67
(40.1)

3
(1.8)

1
(0.6)

3.57

มาก

5

6
(3.6)

142
(85)

18
(10.8)

1
(0.6)

0
(0.0)

3.92

มาก

1

5
(3)

143
(85.6)

18
(10.8)

1
(0.6)

0
(0)

3.91

มาก

2

6
(3.6)

83
(49.7)

70
(41.9)

7
(4.2)

1
(0.6)

3.68

มาก

4

3.74

มาก

4
(2.4)

29
(17.4)

97
(58.1)

35
(21)

2
(1.2)

3.46

มาก

5

7
(4.2)

101
(60.5)

51
(30.5)

8
(4.8)

0
(0)

4.10

มาก

1
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
n = 167

ประเด็น

ระดับความสําคัญทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

2.3 การพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
7
กับเพื่อนเกษตรกรในการ
(4.2)
ใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
2.4 ลดการระบาดศัตรู พืช /
7
โรคพืช
(4.2)
2.5 กระแสการบริ โภค
10
อาหารปลอดภัยของ
(6)
ผูบ้ ริ โภค
3. ขั้นไตร่ ตรอง
3.1 เข้ารับการฝึ กอบรม
9
การผลิตขยาย ชีวภัณฑ์
(5.4)
เพื่อควบคุมศัตรู พืช
3.2 การจัดทําแปลงเรี ยนรู ้
การจัดการศัตรู พืชโดยใช้
10
เชื้อราควบคุมโรคและ
(6)
แมลงศัตรู พืช
3.3 ศึกษาดูงานการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
6
การผลิตขยายและการใช้
(3.6)
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืช
ของเกษตรกรที่ประสบ
ผลสําเร็ จ
3.4 ได้รับสนับสนุนปั จจัย
การผลิต ในการผลิตขยาย
43
เชื้อจุลินทรี ยค์ วบคุม
(25.7)
ศัตรู พืช

ความหมาย อันดับ

118
(70.7)

40
(24)

2
(1.2)

0
(0)

3.78

มาก

2

104
(62.3)

55
(32.9)

1
(0.6)

0
(0)

3.70

มาก

3

93
(55.7)

63
(37.7)

1
(0.6)

0
(0)

3.67

มาก

4

4.07

มาก

137
(82)

21
(12.6)

0
(0)

0
(0)

3.93

มาก

3

123
(73.7)

34
(20.4)

0
(0)

0
(0)

3.86

มาก

4

88
(52.7)

73
(43.7)

0
(0)

0
(0)

4.05

มาก

2

65
(38.9)

59
(35.3)

0
(0)

0
(0)

4.90

มากที่สุด

1

59
ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
n = 167

ประเด็น
3.5 เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานมี
ขั้นตอนการปฏิบตั ิไม่
ยุง่ ยาก
4. ขั้นทดลองทํา
4.1 มีความรู ้และเข้าใจใน
การปฏิบตั ิตามเทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
4.2 รับทราบปัญหาในการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสม
สาน
4.3 สามารถป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาในการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
4.4 สามารถใช้ในลักษณะ
การดัดแปลงรู ปแบบและ
ผสมผสานกระบวนการ/
ขั้นตอนการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมสานให้
เหมาะสม
4.5 สามารถปฏิบตั ิตาม
เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
ได้

ระดับความสําคัญทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
6
(3.6)

86
(51.5)

75
(44.9)

0
(0)

0
(0)

ความหมาย อันดับ

3.59

มาก

3.94

มาก

5

4
(2.4)

92
(55.1)

71
(42.5)

0
(0)

0
(0)

3.60

มาก

5

4
(2.4)

101
(60.5)

62
(37.1)

0
(0)

0
(0)

3.65

มาก

4

5
(3)

120
(71.9)

42
(25.1)

0
(0)

0
(0)

4.78

มากที่สุด

1

30
(18)

90
(53.9)

47
(28.1)

0
(0)

0
(0)

3.90

มาก

2

3
(1.8)

124
(74.3)

40
(24)

0
(0)

0
(0)

3.78

มาก

3
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
n = 167
ระดับความสําคัญทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
5
4
3
2
1
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
5. ขั้นนําไปใช้ ปฏิบัตหิ รือขั้นยอมรับ
5.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรให้ความรู ้และ
10
131
26
0
0
ข่าวสารการจัดการศัตรู พืช (6)
(78.4) (15.6)
(0)
(0)
อย่างต่อเนื่อง
5.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรให้คาํ ปรึ กษา
47
96
24
0
0
และแนะนําการจัดการ
(28.1) (57.5) (14.4)
(0)
(0)
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
อย่างต่อเนื่อง
5.3 เกษตรกรดําเนินการใช้
38
101
28
0
0
เทคโนโลยีการจัดการ
(22.8) (60.5) (16.8)
(0)
(0)
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสนาน
5.4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรมีการติดตาม
6
69
91
1
0
การใช้เทคโนโลยีการ
(3.6) (41.3) (54.5) (0.6)
(0)
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสม
สานอย่างต่อเนื่อง
5.5 มีเอกสารเผยแพร่
ผลงานวิจยั และเอกสาร
5
129
33
0
0
คําแนะนําเพื่อเป็ นคู่มือให้
(3)
(77.2) (19.8)
(0)
(0)
เกษตรกร
รวมเฉลีย่

Χ

ความหมาย อันดับ

4.08

มาก

3.91

มาก

4

4.14

มาก

2

4.06

มาก

3

3.48

มาก

5

4.83

มากที่สุด

1

3.92

มาก

จากตารางที่ 4.8 แสดงถึ งการตัดสิ นใจยอมรับ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช โดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกร ตามระดับ ความสําคัญ ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจ แบ่ งออกเป็ น 5 ขั้น ใน
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ภาพรวมพบว่าเกษตรกรตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.92) ดังนี้
ขั้นรั บรู้ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรตัดใจสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธี ผสมผสานในระดับ มากทุ ก ประเด็ น ได้แก่ การฝึ กอบรมให้ค วามรู ้ เรื่ องศัตรู พื ชและศัตรู
ธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 3.92) การฝึ กอบรมให้ความรู ้เรื่ องโรคและแมลงศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 3.91) จากการ
ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นการจัดการศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 3.9) การได้รับความรู ้จากสื่ อวีดีทศั น์
เผยแพร่ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน (ค่าเฉลี่ย 3.68) และการฝึ กอบรมให้ความรู ้
ด้านระบบนิเวศเกษตร (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามลําดับ
ขั้นสนใจ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรตัดใจสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสาน ในระดับมาก 5 ประเด็น ได้แก่ จากเพื่อนบ้าน/ญาติ ชกั ชวนให้ใช้เชื้ อจุลินทรี ย ์
ควบคุ มโรคและแมลงศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 4.1) จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เพื่อน
เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน (ค่าเฉลี่ ย 3.78) จากการช่วยลด
การระบาดศัตรู พื ช /โรคพื ช (ค่าเฉลี่ ย 3.7) จากกระแสการบริ โภคอาหารปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
(ค่าเฉลี่ ย 3.67 ) และโดยการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพิ่มเติม
จากสื่ อชนิดอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.46) ตามลําดับ
ขั้นไตร่ ตรอง พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรตัดใจสิ นใจยอมรั บเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับมากที่สุด จากการได้รับสนับสนุนปั จจัยการผลิตในการผลิตขยาย
เชื้ อจุลินทรี ยค์ วบคุมศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 4.9) และเกษตรกรตัดใจสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พื ชโดยวิธีผสมผสานในระดับ มาก 4 ประเด็น ได้แก่ ศึ กษาดู งานการจัดการศัตรู พื ช โดยวิธี
ผสมผสาน การผลิ ต ขยายและการใช้ชี วภัณ ฑ์ ค วบคุ ม ศัตรู พื ช ของเกษตรกรที่ ป ระสบผลสําเร็ จ
(ค่าเฉลี่ ย 4.05) การเข้ารับการฝึ กอบรมการผลิตขยายชี วภัณฑ์เพื่อควบคุ มศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ ย 3.93)
การจัดทําแปลงเรี ยนรู ้การจัดการศัตรู พืชโดยใช้เชื้อราควบคุมโรคและแมลงศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 3.86 )
และเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานมีข้ นั ตอนการปฏิ บตั ิไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉลี่ ย 3.59)
ตามลําดับ
ขั้นทดลองทํา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรตัดใจสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน โดยเกษตรกรสามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมสานได้ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78) และในระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ สามารถใช้ใน
ลักษณะการดัดแปลงรู ปแบบและผสมผสานกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสม
สานให้เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.9) สามารถปฏิบตั ิตามเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
ได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.78 ) รั บ ทราบปั ญ หาในการจัดการศัตรู พื ช โดยวิธี ผ สมสาน (ค่ าเฉลี่ ย 3.65) และ
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เกษตรกรมี ค วามรู ้ และเข้าใจในการปฏิ บ ัติตามเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชโดยวิธี ผสมผสาน
(ค่าเฉลี่ย 3.6) ตามลําดับ
ขั้น นํ าไปใช้ ป ฏิ บั ติ ห รื อขั้นยอมรั บ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรตัดใจสิ นใจยอมรั บ
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชโดยวิธีผสมผสานในระดับ มากที่ สุ ด 1 ประเด็น จากการมี เอกสาร
เผยแพร่ ผลงานวิจยั และเอกสารคําแนะนําเพื่อเป็ นคู่มือให้เกษตรกร (ค่าเฉลี่ ย 4.83) และในระดับ
มาก 4 ประเด็น ได้แก้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรให้ความรู้และข่าวสารการจัดการศัตรู พืชอย่าง
ต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 3.91) ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานอย่างต่อเนื่ อง
(ค่าเฉลี่ ย 4.14) เกษตรกรดําเนิ นการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสนาน (ค่าเฉลี่ ย
4.06) และเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรมี การติดตามการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมสานอย่างต่อเนื่องได้ (ค่าเฉลี่ย 3.48) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.9 ตารางสรุ ปภาพรวมการตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกร
n = 167
การตัดสิ นใจยอมรับของเกษตรกร
ขั้นรับรู ้
ขั้นสนใจ
ขั้นไตร่ ตรอง
ขั้นทดลองทํา
ขั้นนําไปปฏิบตั ิหรื อขั้นยอมรับ
รวมเฉลีย่

Χ

3.80
3.74
4.07
3.94
4.08
3.92

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
4
5
2
3
1

จากตารางที่ 4.9 แสดงถึ งสรุ ป ภาพรวมการตัดสิ นใจยอมรั บ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พื ช โดยวิธี ผ สมผสานของเกษตรกร ดังนี้ เกษตรกรตัดสิ น ใจยอมรั บ เทคโนโลยีก ารจัดการ
ศัตรู พื ชโดยวิธีผสมผสาน ค่าเฉลี่ ย 3.92 อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ขั้นนําไปปฏิ บตั ิ หรื อขั้นยอมรั บ
(ค่าเฉลี่ ย 4.08) ขั้นไตร่ ตรอง (ค่าเฉลี่ ย 4.07) ขั้นทดลองทํา (ค่าเฉลี่ ย 3.94) ขั้นรับรู้ (ค่าเฉลี่ ย 3.80)
และขั้นสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.74) ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
การศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการใช้เทคโนโลยีก ารจัดการศัต รู พื ช โดยวิธี ผ สมผสานของ
เกษตรกร ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
n = 167

ประเด็น
1. ช่วยลดต้นทุนการผลิต
มากกว่าการใช้สารเคมี
อย่างเดียว
2. ผลผลิตเพิ่มขึ้น
3. ผลผลิตมีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
4. ผลผลิตที่จาํ หน่ายได้
ราคาสูงขึ้น
5. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของตัว
เกษตรกรเอง
6. ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค

ระดับแรงจูงใจ
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
32
(19.2)

102
(61.1)

25
(15)

2
(1.2)

6
(3.6)

14
(8.4)
45
(26.9)
17
(10.2)

84
(50.3)
93
(55.7)
61
(36.5)

69
(41.3)
29
(17.4)
82
(49.1)

0
(0)
0
(0)
5
(3)

0
(0)
0
(0)
2
(1.2)

75
(44.9)

76
(45.5)

13
(7.8)

0
(0)

3
(1.8)

70
(41.9)
51
(30.5)

80
(47.9)
95
(56.9)

15
(9)
14
(8.4)

0
(0)
4
(2.4)

2
(1.2)
1
(0.6)

95
(56.9)

19
(11.4)

0
(0)

85
(50.9)

45
(26.9)

1
(0.6)

7. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม
8. ช่วยอนุรักษ์ศตั รู
50
ธรรมชาติ และช่วยควบคุม
(29.9)
ศัตรู ขา้ ว
9. ช่วยลดการระบาดของ
36
ศัตรู ขา้ ว
(21.6)

ความหมาย อันดับ

3.91

มาก

9

3.67

มาก

14

4.10

มาก

6

3.51

มาก

15

4.32

มากที่สุด

1

4.29

มากที่สุด

2

4.16

มาก

3

3
(1.8)

4.13

มาก

4

0
(0)

3.93

มาก

8
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
n = 167
ระดับแรงจูงใจ
4
3
2
จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
98
41
5
(58.7) (24.6)
(3)
88
46
1
(52.7) (27.5) (0.6)
78
45
1
(46.7) (26.9) (0.6)
96
48
4
(55.7) (28.1) (2.4)

1
จํานวน
(ร้ อยละ)
2
(1.2)
0
(0)
4
(2.4)
0
(0)

27
(16.2)

1
(0.6)

28
(16.8)

1
(0.6)

5
ประเด็น
จํานวน
(ร้ อยละ)
10. ช่วยลดการเกิดศัตรู
21
ข้าวชนิดใหม่
(12.6)
11. เป็ นวิธีการแก้ปัญหา
32
เรื่ องศัตรู พืชในระยะยาว
(19.2)
12. เป็ นวิธีการจัดการ
39
ศัตรู พืชที่มีประสิ ทธิภาพ (23.4)
13. ขั้นตอนในการปฏิบตั ิ
23
ไม่ยงุ่ ยาก
(13.8)
14. เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรแนะนําการใช้
44
95
เทคโนโลยีการจัดการ
(26.3) (56.9)
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
ได้
15. หน่วยงานภาครัฐให้
การสนับสนุนเกี่ยวกับการ
51
86
อบรมการใช้เทคโนโลยี
(30.5) (51.5)
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
รวมเฉลีย่

Χ

ความหมาย อันดับ

3.78

มาก

13

3.90

มาก

10

3.88

มาก

11

3.81

มาก

12

0
(0)

4.09

มาก

7

1
(0.6)

4.11

มาก

5

3.97

มาก

จากตารางที่ 4.10 แสดงถึ งการศึกษาแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร ดังนี้
ในภาพรวมพบว่า เกษตรกรมีระดับแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธี ผสมผสานในระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย 3.97 โดยเห็ นด้วยในระดับ มากที่ สุ ด 2 ประเด็ น ได้แก่
ไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสุ ขภาพของตัวเกษตรกรเอง (ค่าเฉลี่ ย 4.32) และปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
(ค่ า เฉลี่ ย 4.29) เกษตรกรเห็ น ด้ว ยในระดับ มาก 13 ประเด็ น ได้แ ก่ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ
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สิ่ งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ ย4.16) ช่ วยอนุ รักษ์ศตั รู ธรรมชาติ และช่ วยควบคุ ม ศัตรู ขา้ ว (ค่าเฉลี่ ย 4.13)
หน่ วยงานภาครัฐให้การสนับสนุ นเกี่ยวกับการอบรมการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน (ค่าเฉลี่ย 4.11) เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรแนะนําการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสานได้(ค่าเฉลี่ ย 4.09) ผลผลิ ตมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.1) ช่วยลด
การระบาดของศัตรู ขา้ ว(ค่าเฉลี่ ย 3.93) ช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ตมากกว่าการใช้ส ารเคมีอย่างเดี ยว
(ค่าเฉลี่ ย 3.91) เป็ นวิธีก ารแก้ปั ญ หาเรื่ องศัตรู พื ชในระยะยาว (ค่าเฉลี่ ย 3.90) เป็ นวิธี ก ารจัดการ
ศัตรู พืชที่มีประสิ ทธิ ภาพ(ค่าเฉลี่ย 3.88) ขั้นตอนในการปฏิบตั ิไม่ยงุ่ ยาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) และช่วยลด
การเกิดศัตรู ขา้ วชนิดใหม่(ค่าเฉลี่ย 3.78) ตามลําดับ

ตอนที่ 3 การดําเนินโครงส่ งเสริมการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานเพือ่ การแข่ งขัน
ปี 2560
การศึ ก ษาการดําเนิ น โครงส่ ง เสริ ม การควบคุ ม ศัต รู พื ช โดยวิธี ผ สมผสานเพื่ อ การ
แข่งขัน ปี 2560 ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในการดําเนิ นโครงส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560
n = 167

ประเด็น

ระดับความคิดเห็นต่ อความเหมาะสมในการดําเนินงาน
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

1. การอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีเนื้อหา
50
วิชาการตรงความต้องการ
(29.9)
นําไปปฏิบตั ิได้จริ ง และ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
2. ระยะเวลาในการจัด
23
อบรมถ่ายทอดความรู ้
(13.8)
3. วิทยากรที่ฝึกอบรม มี
36
ความรู ้และความสามารถในการ
(21.6)
ถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างถูกต้อง

ความหมาย อันดับ

90 27
(53.9) (16.2)

0
(0)

0
(0)

4.14

มาก

1

97
(58.1)

45
(26.9)

2
(1.2)

0
(0)

3.84

มาก

10

107
(64.1)

22
(13.2)

2
(1.2)

0
(0)

4.06

มาก

2
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
n = 167

ประเด็น
4. การฝึ กปฏิบตั ิการผลิต
ขยายเชื้อจุลินทรี ยเ์ พื่อใช้
ควบคุมศัตรู พืช
5. การฝึ กอบรมให้
เกษตรกรผลิตขยาย
เชื้อจุลินทรี ยไ์ ว้ใช้ควบคุม
ศัตรู พืช
6. การฝึ กอบรมให้
เกษตรกรผลิตสารสกัด
จากธรรมชาติไว้ใช้
ควบคุมศัตรู พืช
7. การฝึ กอบรมให้
เกษตรกรเรี ยนรู ้ถึงศัตรู
ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อ
การควบคุมศัตรู พืช
8. การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตขยาย
เชื้อจุลินทรี ย ์
9. การสนับสนุนหัว
เชื้อจุลินทรี ยใ์ ห้เกษตรกร
ใช้อย่างต่อเนื่อง
10. เจ้าหน้าที่มีการตรวจ
เยีย่ มให้คาํ แนะนํา
อย่างสมํ่าเสมอ
รวมเฉลีย่

ระดับความคิดเห็นต่ อความเหมาะสมในการดําเนินงาน
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ความหมาย อันดับ

37
(22.2)

99
(59.3)

30
(18)

1
(0.6)

0
(0)

4.03

มาก

3

36
(21.6)

101
(60.5)

25
(15)

5
(3)

0
(0)

4.01

มาก

5

35
(21)

100
(29.9)

28
(16.8)

4
(2.4)

0
(0)

3.99

มาก

6

36
(21.6)

100
(59.9)

26
(15.6)

4
(2.4)

1
(0)

3.99

มาก

6

31
(18.6)

103
(61.7)

30
(18)

3
(1.8)

0
(0)

3.96

มาก

9

38
(22.8)

100
(59.9)

24
(14.4)

5
(3)

0
(0)

4.02

มาก

4

46
(27.5)

84
(50.3)

31
(18.6)

2
(1.2)

4
(2.4)

3.99

มาก

6

4.00

มาก
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จากตารางที่ 4.10 แสดงถึงระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในการดําเนินงานโครง
ส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 โดยพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่
มี ความคิ ดเห็ นว่าการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุ มศัตรู พื ชโดยวิธีผ สมผสานเพื่ อการ
แข่งขัน ปี 2560 มีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 ได้แก่ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมี
เนื้ อหาวิชาการตรงความต้องการ นําไปปฏิ บ ตั ิ ได้จริ ง และนําไปใช้ประโยชน์ ได้ (ค่าเฉลี่ ย 4.14)
วิทยากรที่ฝึกอบรม มีความรู ้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.06)
การฝึ กปฏิ บตั ิ การผลิ ตขยายเชื้ อจุลินทรี ยเ์ พื่อใช้ควบคุ มศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ ย 4.03) การสนับสนุ นหัว
เชื้ อจุ ลิ น ทรี ย ์ให้ เกษตรกรใช้อย่างต่ อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 4.02) การฝึ กอบรมให้ เกษตรกรผลิ ตขยาย
เชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ไว้ใช้ค วบคุ ม ศัตรู พื ช (ค่าเฉลี่ ย 4.01) การฝึ กอบรมให้ เกษตรกรผลิ ตสารสกัดจาก
ธรรมชาติไว้ใช้ควบคุมศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 3.99) การฝึ กอบรมให้เกษตรกรเรี ยนรู ้ถึงศัตรู ธรรมชาติที่มี
ประโยชน์ต่อการควบคุมศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 3.99) เจ้าหน้าที่มีการตรวจเยี่ยมให้คาํ แนะนําอย่างสมํ่าเสมอ
(ค่าเฉลี่ ย 3.99) การสนับ สนุ น วัส ดุ อุป กรณ์ ใ นการผลิ ตขยายเชื้ อจุ ลิ น ทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.96) และ
ระยะเวลาในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู ้ (ค่าเฉลี่ย 3.84) ตามลําดับ

ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
การศึ กษาการยอมรั บเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.12 – 4.13
ตารางที่ 4.12 การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน
จํานวน (คน)
ของเกษตรกรในเชิ งปฏิบัติ
1. การใช้ วธิ ีเขตกรรม
1) การใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วปลูกในอัตรา 15-20 กก./ไร่
113
2) การเตรี ยมดินโดยการไถดะทิง้ ไว้อย่างน้อย 7-15 วัน ก่อน
124
การไถแปรและทําเทือก
3) การไถแปรแล้วคราดทําเทือกอย่างน้อย 1-2 ครั้ง โดยทิ้ง
125
ช่วงห่างแต่ละครั้ง 7-15 วัน เพื่อกําจัดวัชพืชเล็กๆ ที่งอก
ใหม่และข้าวเรื้ อออกให้หมด

n= 167
ร้ อยละ

67.7
74.3
74.9
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
จํานวน (คน)
ของเกษตรกร
4) การใส่ ปุ๋ยเคมีตามสู ตร อัตรา และช่วงเวลาที่แนะนําทาง
142
วิชาการ
5) การจัดการและควบคุมระดับนํ้าเพื่อลดปั ญหาการระบาด
139
ของศัตรู ขา้ ว เช่น เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล เพลี้ยไฟ บัว่ ฯลฯ
2. การใช้ วธิ ีกล
1) การสํารวจเพื่อเก็บกลุ่มไข่/หรื อตัวอ่อน/หรื อตัวเต็มวัย
117
ของศัตรู ขา้ วมาทําลาย เช่น กลุ่มไข่หรื อตัวอ่อนของผีเสื้ อ ตัว
หรื อไข่ของรี่ หอยเชอฯลฯ
2) การใช้กบั ดักศัตรู ขา้ ว เช่น กับดักหนู ปู หอยเชอรี่
124
3) การใช้ตาข่ายดัก หรื อกันศัตรู ขา้ ว เช่น ตาข่ายดักหอยเชอรี่
105
ที่ลอยมากับนํ้า ตาข่ายดักนก
4) การถอน/ตัด ต้นข้าวที่เป็ นโรคออกไปทําลายนอกแปลงนา
116
5) การทําหุ่นไล่กาไว้ในนาข้าว
124
3. วิธีฟิสิ กส์
1) การใช้กบั ดักแสงไฟเพื่อล่อแมลง ได้แก่ ผีเสื้ อกลางคืน
41
เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาลมาทําลาย
2) การใช้เครื่ องดูดแมลง ได้แก่ ผีเสื้ อกลางคืน เพลี้ยกระโดด
17
สี น้ าํ ตาลมาทําลาย
3) การใช้แผ่นสะท้อนแสงไล่นกลงทําลายข้าวในระยะออกรวง
44
4) การใช้เสี ยงจากประทัดเพื่อไล่นกลงทําลายข้าวในระยะ
94
ออกรวง
5) การใช้เครื่ องมือทําเสี ยง เพือ่ ให้เกิดคลื่นเสี ยงความถี่ต่าํ ไล่
55
แมลง

n= 167
ร้ อยละ
85.0
83.2

70.1

74.3
62.9
69.5
74.3
24.6
10.2
26.3
53.6
32.9
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
จํานวน (คน)
ของเกษตรกร
4. การใช้ ชีววิธี
1) การใช้ประโยชน์จากศัตรู ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน และ
129
เชื้อจุลินทรี ย)์ ในการควบคุมศัตรู ขา้ ว
2) การอนุรักษ์แมลงศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมงมุม ด้วงเต่าตัว
120
หํ้า มวนเขียวดูดไข่ ฯลฯ เพื่อช่วยควบคุมแมลงศัตรู ขา้ ว
3) การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
118
โดยการแช่เมล็ดพันธุ์ขา้ วก่อนปลูก
4) การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
131
ในข้าวอายุ 30 วัน และ 40-50 วัน โดยการปล่อยไปกับนํ้าช่วงที่
ปล่อยนํ้าเข้านา หรื อหว่านในนา และช่วงข้าวเริ่ มโผล่ออกจาก
ใบธงได้ 5% โดยการฉี ดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์ มาให้ทว่ั แปลง
นาช่วงเวลาเย็น
5) การใช้เชื้อราบิวเวอเรี ยหรื อเชื้อราเมตาไรเซี ยมควบคุม
132
แมลงศัตรู ขา้ ว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล หนอนห่อใบข้าว
หนอนกอข้าว ฯลฯ โดยการฉี ดพ่นเชื้อราบิวเวอรเรี ย เมื่อเริ่ ม
พบแมลงศัตรู ขา้ ว ฉี ดพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรู พืช หรื อบริ เวณ
ที่แมลงศัตรู พืชเกาะหรื ออาศัยอยูใ่ ห้มากที่สุด ช่วงเวลาเย็น
5. การใช้ สารสกัดธรรมชาติจากพืช
1) การใช้สารสกัดสะเดาเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว
120
2) การใช้สมุนไพรตะไคร้หอม พลูป่า ว่านนํ้า หนอนตาย
82
หยากเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว
3) การใช้สมุนไพรหางไหลเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว
64
4) การใช้สารป้ องกันกําจัดแมลงศัตรู พืช พด.7
102
5) การใช้น้ าํ ส้มควันไม้ควบคุมโรคและแมลงศัตรู พืช
91

n= 167
ร้ อยละ

77.2
71.9
70.7
78.4

79.0

71.9
49.1
38.3
61.1
54.5
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
ของเกษตรกร
6. การใช้ สารเคมี
1) การประเมินสภาพนิเวศในนาข้าว โดยดูปริ มาณของศัตรู
ข้าวและศัตรู ธรรมชาติก่อนการใช้สารเคมี
2) การเลือกใช้สารเคมีให้ตรงกับชนิดของศัตรู ขา้ วที่ระบาด
3) การฉี ดพ่นสารเคมีเฉพาะบริ เวณที่พบแมลงศัตรู พืชระบาด
เท่านั้น โดยไม่ฉีดพ่นป้ องกันในแปลงที่ไม่ระบาด
4) การฉี ดสารเคมีตรงกับเวลาที่แมลงศัตรู ขา้ วออกทําลายพืช
เช่น ในช่วงเช้าหรื อเย็นที่ไม่มีแสงแดดจัด
5) การปฏิบตั ิตามคําแนะนําเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่าง
เคร่ งครัด เช่น การอ่านฉลากก่อนใช้ การป้ องกันอันตรายจาก
สารเคมี การป้ องกันสารเคมีปนเปื้ อนสู่ สิ่งแวดล้อม

จํานวน (คน)

n= 167
ร้ อยละ

152

91.0

165
100

98.8
59.9

164

98.2

163

97.6

จากตารางที่ 4.12 แสดงถึ งการการยอมรับในเชิงปฏิ บตั ิเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร ดังนี้
การใช้ วิธีเขตกรรม พบว่า เกษตรกรยอมรับในเชิงปฏิบตั ิ การใส่ ปุ๋ยเคมีตามสู ตร อัตรา
และช่ วงเวลาที่แนะนําทางวิชาการ มากที่สุด ร้อยละ 85 รองลงมาคือ การจัดการและควบคุมระดับ
นํ้าเพื่อลดปั ญหาการระบาดของศัตรู ขา้ ว เช่น เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล เพลี้ยไฟ บัว่ ฯลฯ ร้อยละ 83.2
รองลงมาคือ การไถแปรแล้วคราดทําเทื อกอย่างน้อย 1-2 ครั้ง โดยทิ้ง ช่วงห่ างแต่ละครั้ง 7-15 วัน
เพื่อกําจัดวัชพืชเล็กๆ ที่งอกใหม่และข้าวเรื้ อออกให้หมด ร้อยละ 74.9 รองลงมาคือ การเตรี ยมดิน
โดยการไถดะทิ้งไว้อย่างน้อย 7-15 วัน ก่อน การไถแปรและทําเทือก ร้อยละ 74.3 และการใช้เมล็ด
พันธุ์ขา้ วปลูกในอัตรา 15-20 กก./ไร่ ร้อยละ 67.7
การใช้ วธิ ีกล พบว่า เกษตรกรยอมรับในเชิงปฏิบตั ิ การใช้กบั ดักศัตรู ขา้ ว เช่น กับดักหนู
ปู หอยเชอรี่ และการทําหุ่ นไล่กาไว้ในนาข้าว มากที่สุด ร้ อยละ 74.3 รองลงมาคือ การสํารวจเพื่อ
เก็บกลุ่มไข่/หรื อตัวอ่อน/หรื อตัวเต็มวัยของศัตรู ขา้ วมาทําลาย เช่น กลุ่มไข่หรื อตัวอ่อนของผีเสื้ อ ตัว
หรื อไข่ของรี่ หอยเชอรี่ ฯลฯ ร้อยละ 70.1 รองลงมาคือ การถอน/ตัด ต้นข้าวที่เป็ นโรคออกไปทําลาย
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นอกแปลงนา ร้อยละ 69.5 และน้อยที่สุดคือ การใช้ตาข่ายดัก หรื อกันศัตรู ขา้ ว เช่น ตาข่ายดักหอย
เชอรี่ ที่ลอยมากับนํ้า ตาข่ายดักนก ร้อยละ 67.7
วิธีฟิสิ กส์ พบว่า เกษตรกรยอมรับในเชิ งปฏิ บตั ิ การใช้เสี ยงจากประทัดเพื่อไล่นกลง
ทําลายข้าวในระยะออกรวง มากที่สุด ร้อยละ 55.6 รองลงมาคือ การใช้เครื่ องมือทําเสี ยง เพื่อให้เกิด
คลื่นเสี ยงความถี่ต่าํ ไล่แมลง ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ การใช้แผ่นสะท้อนแสงไล่นกลงทําลายข้าว
ในระยะออกรวง ร้อยละ 26.3รองลงมาคือ การใช้กบั ดักแสงไฟเพื่อล่อแมลง ได้แก่ ผีเสื้ อกลางคืน
เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาลมาทําลาย ร้อยละ 24.6 และน้อยที่สุดคือ การใช้เครื่ องดูดแมลง ได้แก่ ผีเสื้ อ
กลางคืน เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาลมาทําลาย ร้อยละ 10.2
การใช้ ชีววิธี พบว่า เกษตรกรยอมรับในเชิ งปฏิบตั ิ การใช้เชื้ อราบิวเวอเรี ยหรื อเชื้อราเม
ตาไรเซี ยมควบคุมแมลงศัตรู ขา้ ว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล หนอนห่ อใบข้าว หนอนกอข้าว ฯลฯ
โดยการฉี ดพ่น เชื้ อราบิ วเวอรเรี ย เมื่ อเริ่ ม พบแมลงศัตรู ข ้าว ฉี ดพ่น ให้ถู ก ตัวแมลงศัตรู พื ช หรื อ
บริ เวณที่แมลงศัตรู พืชเกาะหรื ออาศัยอยูใ่ ห้มากที่สุด ช่วงเวลาเย็น มากที่สุด ร้อยละ 79.0 รองลงมา
คือ การใช้เชื้ อราไตรโคเดอร์ มาควบคุ มโรคพืชที่ เกิ ดจากเชื้ อรา ในข้าวอายุ 30 วัน และ 40-50 วัน
โดยการปล่อยไปกับนํ้าช่วงที่ปล่อยนํ้าเข้านา หรื อหว่านในนา และช่วงข้าวเริ่ มโผล่ออกจากใบธงได้
5% โดยการฉี ดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์ มาให้ทวั่ แปลงนาช่วงเวลาเย็น ร้อยละ 78.4 รองลงมาคือ การ
ใช้ประโยชน์จากศัตรู ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน และเชื้ อจุลินทรี ย)์ ในการควบคุมศัตรู ขา้ ว ร้อยละ
77.2 รองลงมาคือ การอนุรักษ์แมลงศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมงมุม ด้วงเต่าตัวหํ้า มวนเขียวดูดไข่ ฯลฯ
เพื่อช่ วยควบคุ มแมลงศัตรู ขา้ ว ร้อยละ 71.9 และน้อยที่สุดคือ การใช้เชื้ อราไตรโคเดอร์ มาควบคุ ม
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยการแช่เมล็ดพันธุ์ขา้ วก่อนปลูก ร้อยละ 70.7
การใช้ สารสกัดธรรมชาติจากพืช พบว่า เกษตรกรยอมรับในเชิงปฏิบตั ิ การใช้สารสกัด
สะเดาเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว มากที่สุด ร้อยละ 71.9 รองลงมาคือ ร้อยละ 78.4 รองลงมาคือ การ
ใช้น้ าํ ส้มควันไม้ควบคุมโรคและแมลงศัตรู พืช ร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ การใช้สมุนไพรตะไคร้
หอม พลูป่า ว่านนํ้า หนอนตายหยากเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว ร้อยละ 49.1 และน้อยที่สุดคือ การใช้
สมุนไพรหางไหลเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว ร้อยละ 38.3
การใช้ สารเคมี พบว่า เกษตรกรยอมรับในเชิ งปฏิบตั ิ การเลือกใช้สารเคมีให้ตรงกับชนิ ด
ของศัตรู ขา้ วที่ระบาด มากที่สุด ร้อยละ 98.8 รองลงมาคือ การฉี ดสารเคมีตรงกับเวลาที่แมลงศัตรู ขา้ ว
ออกทําลายพืช เช่ น ในช่วงเช้าหรื อเย็นที่ไม่มีแสงแดดจัด ร้ อยละ 98.2 รองลงมาคือการปฏิ บตั ิตาม
คําแนะนําเกี่ ยวกับการใช้สารเคมีอย่างเคร่ งครัด เช่น การอ่านฉลากก่อนใช้ การป้ องกันอันตรายจาก
สารเคมี การป้ องกันสารเคมีปนเปื้ อนสู่ ส่ิ งแวดล้อม ร้อยละ 97.6 รองลงมาคือ การประเมินสภาพนิเวศ
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ในนาข้าว โดยดูปริ มาณของศัตรู ขา้ วและศัตรู ธรรมชาติก่อนการใช้สารเคมี ร้อยละ 91 และน้อยที่สุด
คือ การใช้สมุนไพรหางไหลเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว ร้อยละ 59.9
ตารางที่ 4.13 สรุ ปการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
n = 167
การนําไปปฏิบัติของ ระดับการยอมรั บเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
เกษตรกร
โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
1-6
น้อยที่สุด
7 - 12
น้อย
13 - 18
ปานกลาง
19 - 24
มาก
25 - 30
มากที่สุด
Min. = 4 ข้อ : Max. = 30 ข้อ : X = 19.93 ข้อ : S.D. = 5.287

จํานวน

ร้ อยละ

3
12
43
70
39

1.8
7.2
25.7
41.9
23.4

จากตารางที่ 4.13 แสดงข้อ มู ล การยอมรั บ เทคโนโลยีก ารจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสานของเกษตร พบว่า ร้ อยละ 41.9 เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชโดยวิธี
ผสมผสานและนําไปปฏิ บ ตั ิ ในระดับ มาก ร้ อยละ 25.7 เกษตรกรยอมรั บ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พื ช โดยวิธี ผ สมผสานและนํา ไปปฏิ บ ัติ ในระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 23.4 เกษตรกรยอมรั บ
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานและนําไปปฏิ บตั ิ ในระดับ มากที่ สุด ร้ อยละ 7.2
เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานและนําไปปฏิ บตั ิ ในระดับน้อย
และร้อยละ 1.8 เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานและนําไปปฏิ บตั ิ
ในระดับ น้อยที่ สุ ด โดยเกษตรกรนําไปปฏิ บ ตั ิ ต่ าํ สุ ด 4 ข้อ นําไปปฏิ บ ตั ิ สู งสุ ด 30 ข้อ และนําไป
ปฏิบตั ิเฉลี่ย 19.93 ข้อ
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ตอนที่ 5 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
ของเกษตรกร
5.1 การทดสอบสมมติ ฐานโดยการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ก าร
วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ เพื่อหาความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระหลายตัว ว่าตัว
แปรอิ สระแต่ละตัวมี ความเกี่ ยวข้องแบบใดหรื อทิ ศทางใด (เชิ งบวกหรื อเชิ งลบ) กับตัวแปรตาม
และมีระดับความเกี่ยวข้องกับตัวแปรตามมากหรื อน้อยเพียงใด การวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้ตวั แปรอิสระ
จํานวน 12 ตัว แปร ที่ เป็ นไปตามข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) จํา นวนสมาชิ ก ใน
ครั ว เรื อ น 4) จํา นวนแรงงานในครั วเรื อ น 5) ประสบการณ์ ใ นการปลู ก ข้าว/ทํา นา 6) พื้ น ที่ ท ํา
การเกษตร 7) พื้นที่ทาํ นาในฤดูที่ผ่านมา 8) ผลผลิตข้าว 9) รายได้ 10) ต้นทุน 11) แรงจูงใจในการ
ใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน 12) การดําเนินงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุม
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560 ได้สมการพยากรณ์ ดังนี้
Y 1 = a + b 1 x 1 + + b 2 x 2 + b 3 x 3 + b 4 x 4 + b 5 x 5 + b 6 x 6 + b 7 x 7 + b 8 x 8 + b 9 x 9 + b 10 x 10 +
b 11 x 11
เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดสัญลักษณ์แทน
ตัวแปร ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรอิสระ
X 1 = อายุ (ปี )
X 2 = จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน (คน)
X 3 = จํานวนแรงงานในครัวเรื อน (คน)
X 4 = ประสบการณ์ในการปลูกข้าว/ทํานา (ปี )
X 5 = พื้นที่ทาํ การเกษตร (ไร่ )
X 6 = พื้นที่ทาํ นาในฤดูที่ผา่ นมา (ไร่ )
X 7 = ผลผลิตข้าว (ตัน/ไร่ )
X 8 = รายได้รวมของครัวเรื อน (บาท)
X 9 = ต้นทุน (บาท)
X 10 = แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
X 11 = การดําเนินงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรตาม
Y = การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
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การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื้ ฐาน ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ คื อ ตัวแปรอิ ส ระ 11 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัว แปร ที่ ใ ช้ใ นการ
ทดสอบสมมติฐานมาแสดงดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 สัญลักษณ์และอักษรย่อของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ที่
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X 10
X 11

Y

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ
อายุ (ปี )
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน (คน)
จํานวนแรงงานในครัวเรื อน (คน)
ประสบการณ์ในการปลูกข้าว/ทํานา (ปี )
พื้นที่ทาํ การเกษตร (ไร่ )
พื้นที่ทาํ นาในฤดูที่ผา่ นมา (ไร่ )
ผลผลิตข้าว (ตัน/ไร่ )
รายได้รวมของครัวเรื อน (บาท)
ต้นทุน (บาท)
แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
การดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560
ตัวแปรตาม
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
ของเกษตรกร

Χ

n = 167
S.D

49.46
8.260
3.87
1.203
2.41
.823
21.72
13.581
29.68
22.326
23.86
20.408
0.73
0.207
177,159.88 177,098.000
2,964.92
881.232
3.97
0.487
4.00

0.552

19.93

5.287
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2. การวิเคราะห์ หาค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ อย่ างง่ าย โดยศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระแต่ละคู่ ที่มีความสัมพันธ์ สูงกว่า 0.8 ที่ จะก่อให้เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิ ส ระด้ ว ยกัน เอง (multicollinearity) อัน เป็ นการละเมิ ด ข้ อ กํา หนดของการถดถอยพหุ
รายละเอียดตามตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ตัว
แปร
Y
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
X 10
X 11

Y
1

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

.072

-.125

-.136

.104

.120

.161*

.142

1

-.017

.114

.541**

.025

-.014

1

.429**
1

-.104
.057
1

-.027
-.072
.095
1

-.009
-.103
.157*
.718**
1

x8

x9

X 10

X 11

.223**

.001

.166*

.372**

.034

-.055

.217**

.011

-.076

-.082
-.014
.182*
.089
.142
1

-.136
-.060
.176*
.379**
.410**
.313**
1

.063
.150
.113
.052
.111
.276**
.132
1

-.064
.010
.099
-.148
-.130
.064
-.069
.045

-.122
.008
-.057
-.090
-.055
-.036
-.053
-.041

1

.600**

1

หมายเหตุ
** หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
* หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่า มีตวั แปร ที่มีความสัมพันธ์สูงกว่า 0.8 ที่จะ
ก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งตัวแปรอิ ส ระด้วยกัน เอง (multicollinearity) อัน เป็ นการ
ละเมิ ดข้อกําหนดของการถดถอยพหุ จึงสามารถนําตัวแปรอิส ระทั้ง 11 ตัวแปร ได้แก่ 1) อายุ
2) จํา นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น 3) จํา นวนแรงงานในครั ว เรื อ น 4) ประสบการณ์ ใ นการปลู ก
5) พื้ น ที่ ท ํา การเกษตร 6) พื้ น ที่ ท ํา นาในฤดู ที่ ผ่ า นมา 7) ผลผลิ ต ข้า ว 8) รายได้ 9) ต้น ทุ น
10) แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีก ารจัดการศัตรู พื ช โดยวิธี และ 11) การดําเนิ น งานโครงการ
ส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560
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3. การวิเคราะห์ ปัจจั ยที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรั บเทคโนโลยีการจั ดการศั ตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกร ในเชิ งปฏิบตั ิ โดยวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร และตัวแปร
ตาม 1 ตัวแปร เข้าสมการคํานวณโดยวิธี วิธี Stepwise method หรื อวิธีการเลื อกแบบขั้นตอน วิธีน้ ี
จะคัดเลื อกตัวแปรทํานายเข้าทีละตัว แต่ตวั แปรที่เข้าไปอยู่ในสมการแล้ว มีสิทธิ์ ที่จะถูกถอนออก
เมื่ อถูกตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความสําคัญในสมการ และดูแต่ละตัวว่ามีนัยสําคัญทางสถิติหรื อไม่
รายละเอียดตามตารางที่ 4.16 4.17 และ 4.18
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน ในเชิงปฏิบตั ิ
n = 167
ตัวแปร
ค่ าคงที่

X 8 รายได้รวมของครัวเรื อน
X 11 การดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุม
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560
R2 = 0.198

Adjusted R2 = 0.188

SEE = 4.764

ค่ าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b)
3.877
7.285E-6

t

Sig

1.407
3.484**

.161
.001

3.687

45.497**

.000

F= 20.215

Sig = 0.000

หมายเหตุ
** หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.16 สมการทํานายแนวโน้มการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในเชิงปฏิบตั ิ คือ
Y = 3.877 + 7.285E-6x 8 + 3.687x 11
ผลจากการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ การยอมรั บ เทคโนโลยีก าร
จัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในเชิงปฏิบตั ิ โดยนําตัวแปรอิสระทั้ง 11 ตัว เข้าไปใน
สมการ ปรากฏว่าได้ค่า F = 20.215 Sig. = 0.000 เมื่ อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิ งพหุ
ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.198 หมายความว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิ บายการผันแปรของตัวแปร
ตาม คือการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในเชิ งปฏิ บตั ิ ได้
ร้อยละ 19.80 ในบรรดาตัวแปรอิสระทั้งหมด 11 ตัว มีตวั แปรอิสระ 2 ตัวแปร ที่มีผลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับที่ 0.01 และมีผลต่อตัวแปรตามในเชิงบวก คือ 1) การดําเนินงาน
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โครงการส่ งเสริ มการควบคุ มศัตรู พื ชโดยวิธีผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560 2) รายได้รวมของ
ครัวเรื อน นัน่ คือ เมื่อเกษตรกรเข้าร่ วมอบรมในโครงการมากขึ้น การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในเชิ งปฏิบตั ิก็มากขึ้น และหากเกษตรกรนําเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสานไปใช้ในการควบคุมศัตรู ขา้ วมากขึ้นส่ งผลให้รายได้มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นไปด้วย
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อหาตัวแปรอิสระที่เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
ตามในตารางที่ 4.16 เป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยสรุ ปได้วา่ มีตวั แปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ
การดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560 และ
รายได้
ตารางที่ 4.17 สรุ ปปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
ของเกษตรกร

ตัวแปรอิสระ
1.รายได้
2.การดําเนิ นงานโครงการ
ส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดย
วิธีผสมสานเพื่อการแข่งขันปี
2560

ตัวแปรตาม
ความ
ระดับ
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการ เกี่ยวข้อง
นัยสําคัญ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
+/การยอมรับเทคโนโลยีที่การจัดการ
+
0.001
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในเชิงปฏิบตั ิ
การยอมรับเทคโนโลยีที่การจัดการ
+
0.000
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในเชิงปฏิบตั ิ

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การยอมรั บ เทคโนโลยีก ารจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในเชิงปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1. รายได้ ความเกี่ ยวข้องในเชิ งบวกหรื อทิศทางเดี ยวกันกับการยอมรับเทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในเชิงปฏิบตั ิ
2. การดํ าเนิ นงานโครงการส่ งเสริ ม การควบคุม ศั ตรู พืช โดยวิธี ผสมสานเพื่อการ
แข่ งขันปี 2560 มีความเกี่ยวข้องในเชิ งบวกหรื อทิศทางเดียวกันกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในเชิงปฏิบตั ิ
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ตอนที่ 6 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศั ตรู พืช
โดยวิธีผสมผสาน
6.1 ระดั บความเป็ นปั ญหาในการใช้ เทคโนโลยีการจั ดการศั ต รู พืช โดยวิธีผสมผสาน
ได้แก่ การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีกล การจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ฟิ สิ กส์ การจัดการศัตรู พืชโดยชี ววิธี การจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารธรรมชาติ การจัดการศัตรู พืช
โดยการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจําแนกรายละเอียด ดังตารางที่
4.18-4.19
ตารางที่ 4.18 ระดับความเป็ นปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
n = 167
ระดับความเป็ นปัญหา
5
4
3
2
1
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. การจัดการศัตรูพชื โดยวิธีเขตกรรม
1.1 องค์ความรู ้เรื่ องการ
15
45 80
20
7
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขต
(9)
(26.9) (47.9)
(12)
(4.2)
กรรมมีไม่เพียงพอ
1.2 ขาดเงินทุนในการ
27
63
69
52
21
ปรับปรุ งบํารุ งดิน
(16.2) (37.7) (31.1) (12.6) (2.4)
1.3 ขาดพันธุพ์ ืชที่ดีใน
30
61
44
26
6
การเพาะปลูก
(18) (36.5) (26.3) (15.6) (3.6)
1.4 ไม่สามารถควบคุม
36
49
39
35
9
นํ้าได้
(21) (29.3) (23.4) (21)
(5.4)
1.5 ไม่สามารถเลื่อน
เวลาการเพาะปลูกเพื่อ
34
48
52
26
9
หลีกเลี่ยงการระบาดของ
(20.4) (28.7) (29.9) (15.6) (5.4)
โรคแมลงได้

Χ

3.42

ความหมาย อันดับ
มาก

3.25 ปานกลาง

5

3.53

มาก

1

3.50

มาก

2

3.40 ปานกลาง

4

3.43

3

มาก
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
n = 167
ระดับความเป็ นปัญหา
5
4
3
2
1
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
2. การจัดการศัตรูพชื โดยวิธีกล
2.1 องค์ความรู ้เรื่ องการ
14
60 64
27
2
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีกลมี
(8.4) (35.9) (38.3) (16.2) (1.2)
ไม่เพียงพอ
2.2 ขาดแรงงานในการ
12
63
55
31
6
ป้ องกันกําจัดศัตรู พืชโดย
(7.2) (37.7) (32.9) (18.6) (3.6)
ใช้วธิ ีกล
2.3 ขาดเครื่ องมือในการ
11
73
49
25
9
ป้ องกันกําจัดโดยวิธีกล
(6.6) (43.7) (29.3) (15)
(5.4)
2.4 ไม่ได้ถอน/ตัด ต้น
24
44
40
37
22
ข้าวที่เป็ นโรคออกไป
(14.4) (26.3) (24) (22.2) (13.2)
ทําลายนอกแปลงนา
2.5 ไม่ได้ทาํ กับดักหนู ปู
7
39
51
53
17
หอยเชอรี่ ในนา
(10.2) (36.5) (49.1)
(3)
(1.2)
3. การจัดการศัตรูพชื โดยวิธีฟิสิกส์
3.1 องค์ความรู ้เรื่ องการ
14
47
69
28
9
จัดการศัตรู พืชโดยวิธี
(8.4) (28.1) (41.3) (16.8) (5.4)
ฟิ สิ กส์มีไม่เพียงพอ
3.2 ขาดเครื่ องมือในการ
23
61
55
21
7
ป้ องกันกําจัดโดยวิธีฟิสิ กส์ (13.8) (36.5) (32.9) (12.6) (4.2)
3.3 ไม่มีกระแสไฟฟ้ า
45
58
36
23
5
สําหรับใช้เครื่ องดูดแมลง
(26.9) (34.7) (21.6) (13.8)
(3)
ในนา

Χ

ความหมาย อันดับ

3.26

ปานกลาง

3.34 ปานกลาง

2

3.26 ปานกลาง

3

3.81

1

มาก

3.07 ปานกลาง

4

2.80 ปานกลาง

5

3.69

มาก

3.17 ปานกลาง

5

3.43

มาก

4

3.69

มาก

3

80
ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
n = 167

ประเด็น

ระดับความเป็ นปัญหา
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

3.4 เครื่ องดูดแมลงของ
หน่วยงานราชการมีไม่
54
67
เพียงพอให้เกษตรกร
(32.3) (40.1)
นํามาใช้
3.5 กับดักแสงไฟของ
หน่วยงานราชการมีไม่
54
66
เพียงพอให้เกษตรกร
(32.3) (39.5)
นํามาใช้
4. การจัดการศัตรูพชื โดยชีววิธี
4.1 องค์ความรู ้เรื่ องการ
29
52
จัดการศัตรู พืชโดยชีววิธีมี
(17.4) (31.1)
ไม่เพียงพอ
4.2 ขาดวัสดุอุปกรณ์ใน
22
54
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ย ์ (13.2) (32.3)
4.3 ใช้เวลานานในการ
16
44
ผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ย ์
(9.6) (26.3)
4.4 แหล่งจําหน่ายสาร
12
48
ชีวภัณฑ์มีนอ้ ย
(7.2) (28.7)
4.5 ศัตรู ธรรมชาติมีอายุ
9
60
การใช้งานสั้น
(5.4) (35.9)
5. การจัดการศัตรูพชื โดยการใช้ สารธรรมชาติ
5.1 องค์ความรู ้เรื่ องการ
จัดการศัตรู พืชโดยการใช้
21
45
สารธรรมชาติ มีไม่
(12.6) (26.9)
เพียงพอ
5.2 ไม่มีวตั ถุดิบในการ
16
48
ผลิตสารธรรมชาติ
(9.6) (28.7)

ความหมาย อันดับ

27
(16.2)

16
(9.6)

3
(1.8)

3.92

มาก

2

24
(14.4)

19
(11.4)

4
(2.4)

4.26

มากที่สุด

1

3.28

ปานกลาง

3.44

มาก

55
(32.9)

26
(15.6)

5
(3)

57
(34.1)
65
(38.9)
63
(37.7)
66
(39.5)

31
(18.6)
39
(23.4)
38
(22.8)
31
(18.6)

3
(1.8)
3
(1.8)
6
(3.6)
1
(0.6)

1

3.37 ปานกลาง

2

3.19 ปานกลาง

4

3.13 ปานกลาง

5

3.27 ปานกลาง

3

3.28

ปานกลาง

62
(37.1)

35
(21)

4
(2.4)

3.26 ปานกลาง

3

51
(30.5)

48
(28.7)

4
(2.4)

3.14 ปานกลาง

5
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
n = 167
ระดับความเป็ นปัญหา
5
4
3
2
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
5.3 สารสกัดจาก
14
71
53
25
ธรรมชาติตอ้ งฉี ดพ่นบ่อย ๆ (8.4) (42.5) (31.7) (15)
5.4 การผลิตนํ้าส้มควัน
10
54
73
22
ไม้มีข้ นั ตอนยุง่ ยาก
(6)
(32.3) (43.7) (13.2)
5.5 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการสกัดสารจาก
17
75
41
26
ธรรมชาติ เช่น
(10.2) (44.9) (24.6) (15.6)
แอลกอฮอล์ ถังพลาสติก
6. การจัดการศัตรูพชื โดยการใช้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พชื
6.1 องค์ความรู ้เรื่ องการ
13
50
60
37
จัดการศัตรู พืช
(7.8) (29.9) (35.9) (22.2)
6.2 แหล่งจําหน่าย
8
34
54
57
สารเคมีอยูห่ ่างไกล
(4.8) (20.4) (32.3) (34.1)
6.3 ขาดแรงงานในการ
11
29
66
52
ฉี ดพ่นสารเคมี
(6.6) (17.4) (39.5) (31.1)
6.4 ขาดชุดและอุปกรณ์
13
44
60
43
ในการฉี ดพ่นสารเคมีที่
(7.8) (26.3) (35.9) (25.7)
ปลอดภัย
6.5 ขาดข้อมูลการใช้
22
39
57
43
สารเคมีที่ถูกต้องและ
(13.2) (23.4) (34.1) (25.7)
ปลอดภัย
รวมเฉลีย่

1
จํานวน Χ ความหมาย อันดับ
(ร้ อยละ)
4
3.40 ปานกลาง
1
(2.4)
8
3.22 ปานกลาง
4
(4.8)
8
(4.8)

3.40 ปานกลาง
3.02

7
(4.2)
14
(8.4)
9
(5.4)

1

ปานกลาง

3.15 ปานกลาง

2

2.79 ปานกลาง

5

2.89 ปานกลาง

4

7
(4.2)

3.08 ปานกลาง

3

6
(3.6)

3.17 ปานกลาง

1

3.33

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.18 แสดงถึ งแสดงถึ งปั ญ หาของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีก าร
จัดการศัตรู พื ชโดยวิธีผสมผสาน ในภาพรวมเกษตรกรมี ปั ญ หาในการใช้เทคโนโลยีก ารจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 3.33) ดังนี้
ด้ านการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ย 3.42) เมื่ อพิจารณารายละเอียดพบว่าเกษตรกรมี ปัญหาในระดับมากใน 3 ประเด็น
ได้แก่ การขาดเงิ นทุนในการปรับปรุ งบํารุ งดิ น (ค่าเฉลี่ ย 3.53) ขาดพันธุ์ พืชที่ดีในการเพาะปลูก
(ค่าเฉลี่ย 3.50) และไม่สามารถเลื่ อนเวลาการเพาะปลูกเพื่อหลี กเลี่ ยงการระบาดของโรคแมลงได้
(ค่าเฉลี่ย 3.43) มีปัญหาในระดับปานกลาง 2 ประเด็น คือ ไม่สามารถควบคุมนํ้าได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.4)
และองค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรมมีไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.25) ตามลําดับ
ด้ านการจั ดการศั ตรู พืชโดยวิธีกล พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมี ปัญหาในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.26) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 1 ประเด็น คือ
การขาดเครื่ องมื อในการป้ องกันกําจัดโดยวิธีกลในระดับมาก (3.81) มี ปัญหาในระดับปานกลาง
4 ประเด็น ได้แก่ องค์ความรู ้ เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีกลมี ไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ ย 3.34) ขาด
แรงงานในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชโดยใช้วิธีกล (ค่าเฉลี่ย 3.26) ไม่ได้ถอน/ตัด ต้นข้าวที่เป็ นโรค
ออกไปทําลายนอกแปลงนา (ค่าเฉลี่ย 3.07) และไม่ได้ทาํ กับดักหนู ปู หอยเชอรี่ ในนา (ค่าเฉลี่ย 2.8)
ตามลําดับ
ด้ านการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีฟิสิ กส์ พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.69) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดับมากที่ สุด 1 ประเด็น คื อ
ด้านกับดักแสงไฟของหน่วยงานราชการมีไม่เพียงพอให้เกษตรกรนํามาใช้ในระดับมากที่สุด (4.26)
มีปัญหาในระดับมากใน 3 ประเด็น ได้แก่ เครื่ องดูดแมลงของหน่วยงานราชการมีไม่เพียงพอให้
เกษตรกรนํามาใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.92) ไม่มีกระแสไฟฟ้ าสําหรับใช้เครื่ องดูดแมลงในนา (ค่าเฉลี่ย 3.69)
ขาดเครื่ องมื อในการป้ องกันกําจัดโดยวิธีฟิ สิ กส์ (ค่าเฉลี่ ย 3.43) และมี ปัญหาในระดับ ปานกลาง
1 ประเด็ น คื อ องค์ ค วามรู ้ เรื่ อ งการจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี ฟิ สิ ก ส์ มี ไ ม่ เพี ย งพอ (ค่ า เฉลี่ ย 3.17)
ตามลําดับ
ด้ านการจัดการศั ตรู พืชโดยชี ววิธี พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.28) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 1 ประเด็น คือ
เรื่ ององค์ความรู ้ เรื่ องการจัดการศัตรู พื ช โดยชี ววิธีมี ไม่เพี ยงพอในระดับ มาก (3.44) มี ปั ญหาใน
ระดับปานกลางใน 4 ประเด็น ได้แก่ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 3.37)
ศัตรู ธรรมชาติมีอายุการใช้งานสั้น (ค่าเฉลี่ย 3.27) ใช้เวลานานในการผลิตขยายเชื้ อจุลินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย
3.19) และแหล่งจําหน่ายสารชีวภัณฑ์มีนอ้ ย (ค่าเฉลี่ย 3.13) ตามลําดับ
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ด้ านการจัดการศั ตรู พืชโดยการใช้ สารธรรมชาติ พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหา
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.28) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดับปาน
กลางทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ สารสกัดจากธรรมชาติตอ้ งฉี ดพ่นบ่อย ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.4) ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการสกัดสารจากธรรมชาติ เช่น แอลกอฮอล์ ถังพลาสติก (ค่าเฉลี่ ย 3.4) องค์ความรู ้ เรื่ องการ
จัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารธรรมชาติ มีไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ ย 3.26) การผลิตนํ้าส้มควันไม้มีข้ นั ตอน
ยุง่ ยาก (ค่าเฉลี่ย 3.22) และไม่มีวตั ถุดิบในการผลิตสารธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 3.14) ตามลําดับ
ด้ านการจัดการศัตรู พืชโดยการใช้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช พบว่าในภาพรวม
เกษตรกรมี ปั ญ หาในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.02) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยดพบว่าเกษตรกรมี
ปั ญหาในระดับปานกลางทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ ขาดข้อมูลการใช้สารเคมี ที่ ถูกต้องและปลอดภัย
(ค่าเฉลี่ย 3.17) 1 องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชมี
ไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.15) ขาดชุ ดและอุปกรณ์ในการฉี ดพ่นสารเคมีที่ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.08) ขาด
แรงงานในการฉีดพ่นสารเคมี (ค่าเฉลี่ย 2.89) และแหล่งจําหน่ายสารเคมีอยูห่ ่างไกล (ค่าเฉลี่ย 2.79)
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.19 ตารางสรุ ปภาพรวมปั ญหาของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมผสาน
n = 167
ประเด็น
แปลความ
Χ
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม
3.42
มาก
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีกล
3.26 ปานกลาง
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์
3.69
มาก
การจัดการศัตรู พืชโดยชีววิธี
3.28 ปานกลาง
การจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารธรรมชาติ
3.28 ปานกลาง
การจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช
3.02 ปานกลาง
รวมเฉลีย่
3.33 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.19 แสดงถึงสรุ ปภาพรวมปั ญหาของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พื ช โดยวิธี ผสมผสาน โดยเกษตรกรมี ปั ญ หาในการในการใช้เทคโนโลยีก ารจัดการ
ศัตรู พื ชโดยวิธีผสมผสานในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ ย 3.33 แบ่งออกเป็ น 6 วิธี ดังนี้ เกษตรกรมี
ปั ญหาในการในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับมาก 2 วิธี ได้แก่
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การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์ (ค่าเฉลี่ ย 3.69) และการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม (ค่าเฉลี่ย
3.42) ระดับปานกลาง 4 วิธี ได้แก่ การจัดการศัตรู พืชโดยชี ววิธี (ค่าเฉลี่ย 3.28) การจัดการศัตรู พืช
โดยการใช้ส ารธรรมชาติ (ค่ าเฉลี่ ย 3.28) การจัดการศัตรู พื ช โดยวิธี ก ล (ค่ าเฉลี่ ย 3.26) และการ
จัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 3.02) ตามลําดับ
6.2 ข้ อเสนอแนะของเกษตรกรเกีย่ วกับการการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธี
ผสมผสาน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการส่ งเสริ ม และด้านอื่นๆ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจําแนกรายละเอียด ดังตารางที่ 4.20-4.21
ตารางที่ 4.20 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
n = 167

ประเด็น

ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะโดยเห็นด้ วย
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ ความหมาย อันดับ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
3.99
มาก

1. ด้ านความรู้
1.1 ควรมีการฝึ กอบรม
ให้ความรู ้ดา้ นการจัดการ
42
ศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม
(25.1)
ได้แก่ เทคโนโลยีการ
ปรับปรุ งบํารุ งดินการใส่
ปุ๋ ย และการจัดการวัชพืช
1.2 ควรมีการฝึ กอบรมให้
ความรู ้ในการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีกล ได้แก่
การจับทําลายโดยใช้มือ
34
การตัดแต่งต้น กิ่ง ใบ ที่เป็ น (20.4)
โรคหรื อแมลงทําลาย การ
ใช้กบั ดัก กรงดัก ตาข่าย
เพื่อดักจับแมลง หรื อสัตว์

83
(49.7)

33
(19.8)

9
(5.4)

0
(0)

3.95

มาก

4

91
(54.5)

34
(20.4)

8
(4.8)

0
(0)

3.90

มาก

5

85
ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
n = 167

ประเด็น
1.3 ควรมีการอบรมให้
ความรู ้ในการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์
ได้แก่ การใช้คลื่นเสี ยง
การใช้แสง การใช้รังสี ใน
การจัดการแมลงและสัตว์
ศัตรู พืช
1.4 ควรมีการอบรมให้
ความรู ้ในการจัดการ
ศัตรู พืชโดย ชีววิธี ได้แก่
การใช้ศตั รู ธรรมชาติ (ตัว
หํ้า ตัวเบียน เชื้อจุลินทรี ย)์
ควบคุมศัตรู พืช
1.5 ควรมีการฝึ กอบรม
ให้ความรู ้ในการจัดการ
ศัตรู พืชโดยการใช้สาร
ธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัด
สะเดา นํ้าหมักสมุนไพร
ไล่แมลง
1.6 ควรมีการให้ความรู ้
ในการจัดการศัตรู พืชโดย
การใช้สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรู พืช การใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง

ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะโดยเห็นด้ วย
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ความหมาย อันดับ

36
(21.6)

84
(50.3)

38
(22.8)

8
(4.8)

1
(0.6)

3.87

มาก

6

40
(24)

96
(57.5)

28
(16.8)

3
(1.8)

0
(0)

4.04

มาก

3

45
(26.9)

92
(55.1)

29
(17.4)

1
(0.6)

0
(0)

4.08

มาก

2

44
(26.3)

98
(58.7)

23
(13.8)

2
(1.2)

0
(0)

4.10

มาก

1
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2. ด้ านการปฏิบัติ
2.1 เจ้าหน้าที่ควรมีการ
ติดตามและให้คาํ แนะนํา
การปรับปรุ งบํารุ งดิน การ
ใส่ปุ๋ย และการจัดการ
วัชพืชอย่างต่อเนื่อง
2.2 ควรมีการฝึ ก
ปฏิบตั ิการสํารวจระบบ
นิเวศในนาข้าว เพื่อให้
ทราบชนิดของโรคและ
แมลงศัตรู ขา้ ว จะได้เก็บ
ทําลายได้อย่างถูกต้อง
และติดตามและให้
คําแนะนําในการเก็บ
ทําลายโรคและแมลง
ศัตรู พืชอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
จัดการได้ดว้ ยตัวเองต่อไป
2.3 เจ้าหน้าที่ควรมีการ
ติดตามและให้คาํ แนะนํา
การใช้คลื่นเสี ยง การใช้
แสง การใช้รังสี ในการ
จัดการแมลงและสัตว์
ศัตรู พืชอย่างต่อเนื่อง

ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะโดยเห็นด้ วย
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ ความหมาย อันดับ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
4.11
มาก
42
(25.1)

107
(64.1)

16
(9.6)

1
(0.6)

1
(0.6)

4.13

มาก

2

48
(28.7)

95
(56.9)

18
(10.8)

6
(3.6)

0
(0)

4.11

มาก

3

51
(30.5)

72
(43.1)

41
(24.6)

2
(1.2)

1
(0.6)

4.02

มาก

5
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ประเด็น
2.4 ควรมีการปฏิบตั ิการ
จําแนกแมลงศัตรู พืชและ
ศัตรู ธรรมชาติ และ
เจ้าหน้าที่ติดตามและให้
คําแนะนําการใช้ศตั รู
ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน
เชื้อจุลินทรี ย)์ ควบคุม
ศัตรู พืชอย่างต่อเนื่อง
2.5 เจ้าหน้าที่ควรมีการ
ฝึ กปฏิบตั ิปฏิบตั ิการผลิต
และการใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติเพื่อควบคุม
ศัตรู พืช และติดตามให้
คําแนะนําแก่เกษตรกร
2.6 ควรมีการฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้สารเคมี
ป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
และมีการติดตามและให้
คําแนะนําการแก่เกษตรกร
3. ด้ านการส่ งเสริม
3.1 ควรมีการส่งเสริ ม
การปรับปรุ งบํารุ งดินโดย
การปลูกพืชหมุนเวียน พืช
ตระกูลถัว่ เพื่อเพิ่ม
ไนโตรเจนในดิน และลด
ปั ญหาข้าววัชพืช

ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะโดยเห็นด้ วย
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ความหมาย อันดับ

50
(29.9)

83
(49.7)

31
(18.6)

1
(0.6)

2
(1.2)

4.07

มาก

4

44
(26.3)

102
(61.1)

19
(11.4)

2
(1.2)

0
(0)

4.13

มาก

2

50
(29.9)

102
(61.1)

14
(8.4)

1
(0.6)

0
(0)

4.20

มาก

1

3.67

มาก

4.16

มาก

51
(30.5)

62
(55.1)

24
(14.4)

0
(0)

0
(0)

1
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ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะโดยเห็นด้ วย
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

3.2 หน่วยงานราชการ
ส่งเสริ มให้เกษตรกรทํากับ
ดักแมลงศัตรู พืช กับดักปู
47
หอย ไว้ใช้เองจากวัสดุ
(28.1)
ธรรมชาติ และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในช่วงแรก
ของการดําเนินงาน
3.3 หน่วยงานราชการให้
การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการ
แมลงศัตรู พืช ได้แก่
47
เครื่ องดูดแมลง กับดักแสง
(28.1)
ไฟ โดยเป็ นการให้ยมื เมื่อ
มีการระบาดของแมลง
ศัตรู พืช เช่น เพลี้ยกระโดด
สี น้ าํ ตาล
3.4 หน่วยงานราชการให้
การสนับสนุนศัตรู
52
ธรรมชาติ ได้แก่ หัว
(31.1)
เชื้อจุลินทรี ยแ์ ละแมลง
ศัตรู ธรรมชาติในการ
จัดการศัตรู พืช

ความหมาย อันดับ

79
(47.3)

35
(21)

5
(3)

1
(0.6)

3.99

มาก

4

82
(49.1)

27
(16.2)

6
(3.6)

5
(3)

3.96

มาก

5

89
(53.3)

22
(13.2)

4
(2.4)

0
(0)

4.13

มาก

3
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ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะโดยเห็นด้ วย
5
4
3
2
1
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน Χ
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

3.5 หน่วยงานราชการให้
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
41
ในการผลิตสารสกัดจาก
(24.6)
ธรรมชาติจดั การศัตรู พืช
ในระยะแรกของการ
ปรับเปลี่ยน
3.6 หน่วยงานราชการ
ส่งเสริ มให้มีการใช้
68
สารเคมีอย่างถูกต้องและ
(40.7)
ปลอดภัย
รวมเฉลีย่

ความหมาย อันดับ

98
(58.7)

25
(15)

2
(1.2)

1
(0.6)

4.15

มาก

2

72
(43.1)

24
(14.4)

2
(1.2)

1
(0.6)

3.67

มาก

6

3.92

มาก

จากตารางที่ 4.20 แสดงถึ งข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการการใช้เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พื ชโดยวิธีผสมผสาน โดยเกษตรกรมี ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.92) ดังนี้
ด้ านการให้ ความรู้ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมี ขอ้ เสนอแนะด้านการให้ความรู้ ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะด้านการให้ความรู ้
ในระดับ มาก ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ ควรมี การให้ความรู้ ในการจัดการศัตรู พื ชโดยการใช้ส ารเคมี
ป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.1) ควรมีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ใน
การจัด การศัต รู พื ช โดยการใช้ส ารธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัด สะเดา นํ้าหมัก สมุ น ไพรไล่ แมลง
(ค่ า เฉลี่ ย 4.08) ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ ใ นการจัด การศัต รู พื ช โดย ชี ววิ ธี ได้แก่ การใช้ศ ัต รู
ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบี ยน เชื้ อจุ ลิ นทรี ย)์ ควบคุ ม ศัตรู พื ช (ค่าเฉลี่ ย 4.04) ควรมี การฝึ กอบรมให้
ความรู ้ ดา้ นการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีการปรับปรุ งบํารุ งดิ นการใส่ ปุ๋ย
และการจัดการวัชพืช (ค่าเฉลี่ย 3.95) ควรมีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ในการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีกล
ได้แก่ การจับทําลายโดยใช้มือ การตัดแต่งต้น กิ่ง ใบ ที่เป็ นโรคหรื อแมลงทําลาย การใช้กบั ดัก กรง
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ดัก ตาข่าย เพื่อดักจับ แมลง หรื อสัตว์ (ค่าเฉลี่ ย 3.9) และควรมีการอบรมให้ความรู้ ในการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์ ได้แก่ การใช้คลื่นเสี ยง การใช้แสง การใช้รังสี ในการจัดการแมลงและสัตว์
ศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 3.87)ตามลําดับ
ด้ านการปฏิบัติ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมี ขอ้ เสนอแนะด้านการปฏิ บตั ิในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะด้านการปฏิบตั ิในระดับ
มาก ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ ควรมีการฝึ กปฏิ บตั ิการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย และมีการติดตามและให้คาํ แนะนําการแก่เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 4.2) เจ้าหน้าที่ควรมี
การติดตามและให้คาํ แนะนําการปรับปรุ งบํารุ งดิ น การใส่ ปุ๋ย และการจัดการวัชพืชอย่างต่อเนื่ อง
(ค่าเฉลี่ ย 4.13) เจ้าหน้าที่ควรมีการฝึ กปฏิ บตั ิปฏิบตั ิการผลิ ตและการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อ
ควบคุมศัตรู พืช และติดตามให้คาํ แนะนําแก่เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 4.13) ควรมีการฝึ กปฏิบตั ิการสํารวจ
ระบบนิ เวศในนาข้าว เพื่อให้ทราบชนิ ดของโรคและแมลงศัตรู ขา้ ว จะได้เก็บทําลายได้อย่างถูกต้อง
และติดตามและให้คาํ แนะนําในการเก็บทําลายโรคและแมลงศัตรู พืชอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกษตรกร
สามารถจัดการได้ดว้ ยตัวเองต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.11) ควรมีการปฏิบตั ิการจําแนกแมลงศัตรู พืชและ
ศัต รู ธ รรมชาติ และเจ้า หน้ า ที่ ติ ด ตามและให้ ค าํ แนะนํา การใช้ ศ ัต รู ธ รรมชาติ (ตัว หํ้า ตัว เบี ย น
เชื้ อจุลินทรี ย)์ ควบคุมศัตรู พืชอย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.07) และเจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามและให้
คําแนะนําการใช้คลื่นเสี ยง การใช้แสง การใช้รังสี ในการจัดการแมลงและสัตว์ศตั รู พืชอย่างต่อเนื่ อง
(ค่าเฉลี่ย 4.02) ตามลําดับ
ด้ านการส่ งเสริ ม พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะด้านการส่ งเสริ มในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ย 3.67) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยดพบว่าเกษตรกรมี ข ้อเสนอแนะด้านการส่ งเสริ ม ใน
ระดับมาก ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ ควรมีการส่ งเสริ มการปรับปรุ งบํารุ งดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน
พืชตระกูลถัว่ เพื่อเพิ่มไนโตรเจนในดิ น และลดปั ญหาข้าววัชพืช (ค่าเฉลี่ย 4.16) หน่วยงานราชการ
ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสารสกัดจากธรรมชาติจดั การศัตรู พืชในระยะแรกของการ
ปรั บ เปลี่ ย น (ค่ า เฉลี่ ย 4.15) หน่ ว ยงานราชการให้ ก ารสนั บ สนุ น ศัต รู ธ รรมชาติ ได้ แ ก่ หั ว
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์แ ละแมลงศัตรู ธ รรมชาติ ใ นการจัด การศัต รู พื ช (ค่า เฉลี่ ย 4.13) หน่ วยงานราชการ
ส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรทํา กับ ดัก แมลงศัต รู พื ช กับ ดัก ปู หอย ไว้ใ ช้ เองจากวัส ดุ ธ รรมชาติ และ
สนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์ ในช่ วงแรกของการดําเนิ นงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.99) หน่ วยงานราชการให้การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแมลงศัตรู พืช ได้แก่ เครื่ องดูดแมลง กับดักแสงไฟ โดยเป็ นการ
ให้ยืมเมื่อมีการระบาดของแมลงศัตรู พืช เช่น เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล (ค่าเฉลี่ย 3.96) และหน่วยงาน
ราชการส่ งเสริ มให้มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.67) ตามลําดับ

91
ตารางที่ 4.21 ตารางสรุ ปภาพรวมข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
n = 167
ประเด็น
แปลความ
อันดับ
Χ
ด้านความรู ้
3.99
มาก
2
ด้านการปฏิบตั ิ
4.11
มาก
1
ด้านการส่ งเสริ ม
3.67
มาก
3
รวมเฉลี่ย
3.92
มาก
จากตารางที่ 4.21 แสดงถึ ง สรุ ป ภาพรวมข้อ เสนอแนะของเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยีก ารจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี ผ สมผสาน โดยเกษตรกรมี ข ้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การใช้
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.92 แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ ย 4.11) ด้านการส่ งเสริ ม (ค่าเฉลี่ ย 4.01) และด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ ย
3.99) ตามลําดับ

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้องกับ การยอมรั บ เทคโนโลยีก ารจัดการศัตรู พืช โดยวิธี
ผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก ผูว้ ิจยั ได้เสนอประเด็น โดยจําแนก เป็ น 3 ส่ วน
คือ สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ วิธีการดําเนินการวิจยั และผลการวิจยั ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของ
เกษตรกรในจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก 2) แรงจู ง ใจในการใช้ เทคโนโลยี ก ารจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสานของเกษตรกรในจังหวัดพิษ ณุ โลก 3) เพื่อศึ กษาการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการ
ควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 4) เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุ โลก 5) เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุ โลก
6) เพื่อศึกษาปั ญหา และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของ
เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1.2.1 ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่ เกษตรกรที่ เข้า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การ
ควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 จํานวน 900 ราย ในพื้นที่ 9 อําเภอ ของ
จังหวัดพิษณุ โลก
1.2.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ศึกษา
การกํา หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้ สู ต รคํา นวณขนาดตัว อย่า งของ Taro
Yamane (1973) โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อน 7% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 167 ราย การสุ่ ม
กลุ่ ม ตัวอย่า งโดยวิธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งแบบง่ าย (simple random sampling)โดยใช้วิธี จบั สลาก จาก
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รายชื่ อเกษตรกรตามสัดส่ วนของเกษตรกรในแต่ละอําเภอ จํานวน 167 ราย ของเกษตรกรที่เข้าร่ วม
โครงการส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560
1.2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บข้อมูล
โดยมีคาํ ถามเป็ นแบบปลายปิ ดและคําถามปลายเปิ ด ทดสอบความเชื่อมัน่ กับเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 20 ราย ได้ค่าความเชื่อมัน่ ตอนที่ 1 ได้ค่า alpha = 0.931 ตอนที่ 2 ได้ค่า alpha = 0.896
ตอนที่ 3 ได้ค่า alpha = 0.930 ตอนที่ 5.1 ได้ค่า alpha = 0.918 และตอนที่ 5.2 ได้ค่า alpha = 0.938
1.2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ลด้วยตนเองโดยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่างจํานวน
167 ราย
1.2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้เครื่ องมือคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression)
1.3 ผลการวิจัย
1.3.1 สภาพพื้ น ฐานส่ วนบุ ค คล สั งคม และเศรษฐกิจ ของเกษตรกรในจั งหวั ด
พิษณุโลก
1) สภาพพื ้นฐานส่ วนบุ คคล พบว่า เกษตรกร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
เฉลี่ย 49.46 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน มีค่าเฉลี่ย 3.87 คน
จํานวนแรงงานในครั วเรื อน มี ค่าเฉลี่ ย 2.41 คน มี ประสบการณ์ ในการปลู กข้าว/ทํานา มี ค่าเฉลี่ ย
21.72 ปี
2) สภาพพื ้น ฐานข้ อมูล ทางเศรษฐกิ จ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มี พ้ื น ที่ ท าํ
การเกษตรเฉลี่ย 29.68 ไร่ ฤดูที่ผา่ นมาทํานาเฉลี่ย 23.86 ไร่ ผลผลิตข้าวต่อไร่ เฉลี่ย 0.73 ตัน
มี รายได้ในภาคเกษตรเฉลี่ ย 146,277.25 บาท รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ ย 30,582.63 บาท โดยมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้วิธีควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน เฉลี่ย 184.59 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายใน
การใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช เฉลี่ย 500.57 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉลี่ย 2,279.76 บาท
ส่ วนใหญ่เกษตรกรมีหนี้สิน โดยมี ธ.ก.ส. เป็ นแหล่งสิ นเชื่อ
3) สภาพพื ้นฐานทางสั งคม พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่ งทางสังคม
เป็ นสมาชิ กกลุ่ ม หรื อองค์ก รที่ เกี่ ยวข้องกับ การเกษตร โดยเป็ นกลุ่ มลู กค้า ธ.ก.ส. ได้รับ ข่าวสาร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ร้อยละ 89.2
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4) การยอมรั บ พบว่า เกษตรกรตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธี ผสมผสานในระดับ มากทั้ง 5 ขั้น เฉลี่ ยรวม 3.92 ได้แก่ ขั้น นําไปปฏิ บ ตั ิ หรื อขั้นยอมรั บ
ค่าเฉลี่ ย 4.08 ขั้นไตร่ ตรอง ค่าเฉลี่ย 4.07 ขั้นทดลองทํา ค่าเฉลี่ ย 3.94 ขั้นรับรู ้ ค่าเฉลี่ย 3.80 และขั้น
สนใจ ค่าเฉลี่ย 3.74
1.3.2 แรงจูงใจในการใช้ เทคโนโลยีการจั ดการศั ตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน พบว่า
เกษตรกรมีระดับแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับมาก
ค่าเฉลี่ ย 3.97 โดยเห็ นด้วยในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น ได้แก่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ของตัวเกษตรกรเอง (ค่าเฉลี่ย 4.32) และปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค (ค่าเฉลี่ย 4.29)
1.3.3 การดํ าเนิ น โครงส่ งเสริ ม การควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยวิธี ผ สมผสานเพื่ อ การ
แข่ งขัน ปี 2560 พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการ
ควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 มี ความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
4.00
1.3.4 การศึ กษาการยอมรั บเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของ
เกษตรกร
เกษตรกรร้อยละ 41.9 ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
และนําไปปฏิบตั ิ ในระดับมาก เกษตรกรร้อยละ 25.7 ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสานและนําไปปฏิบตั ิ ในระดับปานกลาง เกษตรกรร้อยละ 23.4 ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการ
ศัต รู พื ช โดยวิ ธี ผ สมผสานและนํา ไปปฏิ บ ัติ ในระดับ มากที่ สุ ด เกษตรกรร้ อ ยละ 7.2 ยอมรั บ
เทคโนโลยีก ารจัดการศัตรู พื ช โดยวิธี ผ สมผสานและนําไปปฏิ บ ตั ิ ในระดับ น้อย และเกษตรกร
ร้อยละ 1.8 ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานและนําไปปฏิบตั ิ ในระดับน้อยที่สุด
โดยเกษตรกรนําไปปฏิบตั ิต่าํ สุ ด 4 ข้อ นําไปปฏิบตั ิสูงสุ ด 30 ข้อ และนําไปปฏิบตั ิเฉลี่ย 19.93 ข้อ
1.3.5 ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารจั ด การศั ต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสานของเกษตรกร
การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมผสานของเกษตรกรในเชิงปฏิบตั ิ พบว่ามีตวั แปรอิสระ 2 ตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิ ติที่ระดับที่ 0.01 และมีผลต่อตัวแปรตามในเชิ งบวก ได้แก่ 1) การดําเนิ นงาน
โครงการส่ งเสริ มการควบคุ มศัตรู พื ชโดยวิธีผสมสานเพื่อการแข่งขันปี 2560 2) รายได้รวมของ
ครัวเรื อน
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1.3.6 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสาน
1) ปั ญหาของเกษตรกรในการใช้ เทคโนโลยี ก ารจั ด การศั ต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสาน
เกษตรกรมี ปั ญ หาในการใช้ เทคโนโลยี ก ารจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสานในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) แบ่งออกเป็ น 6 วิธี โดยเกษตรกรมีปัญหาในการใน
การใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับมาก 2 วิธี ได้แก่ การจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีฟิสิ กส์ (ค่าเฉลี่ย 3.69) และการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม (ค่าเฉลี่ ย 3.42) ระดับปานกลาง
4 วิธี ได้แก่ การจัดการศัตรู พืชโดยชีววิธี (ค่าเฉลี่ย 3.28) การจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารธรรมชาติ
(ค่ าเฉลี่ ย 3.28) การจัดการศัตรู พื ช โดยวิธี ก ล (ค่าเฉลี่ ย 3.26) และการจัดการศัตรู พื ช โดยการใช้
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 3.02)
2) ข้ อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสาน
เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมผสานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย 4.11) ด้านการ
ส่ งเสริ ม (ค่าเฉลี่ย 4.01) และด้านความรู ้ (ค่าเฉลี่ย 3.99)

2. อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่ องปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้
2.1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สั งคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
2.1.1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล พบว่า อายุ จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน แรงงานใน
ครั วเรื อน และประสบการณ์ ในการทํานา/ปลู กข้าว ไม่มี ความสั มพันธ์ ทางสถิ ติกบั การยอมรั บการ
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร อาจเป็ นไปได้วา่ แม้เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย
ไม่สูงมากแต่มีประสบการณ์ในการทํานาเฉลี่ย 21.72 ปี ซึ่ งเกษตรกรมีความชํานาญในการทํานา จึงไม่
มี ความสั มพันธ์ ก ับการยอมรั บเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พื ชโดยวิธี ผสมผสาน นอกจากนี้ การที่ มี
สมาชิ กและแรงงานในครัวเรื อนมาก จึงสามารถจัดการศัตรู พืชได้เอง สอดคล้องกับการรายงานของ
สุ ภิญญา พาหุ รัตน์ (2554) พบว่า อายุ จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน จํานวนแรงงาน ประสบการณ์ ในการ
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ทําการเกษตรไม่มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมศัตรู พืชโดยชี ววิธีของเกษตรกรอําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น
2.1.2 สภาพพื้ น ฐานข้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ พบว่า รายได้ร วมของครั ว เรื อ น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรผู ้
ปลูกข้าวเพราะเมื่อเกษตรกรวางแผนการจัดการศัตรู พืชได้มีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยรักษาผลผลิตทําให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น แตกต่างจากการศึกษาของสุ ภิญญา พาหุ รัตน์ (2554) ที่พบว่า รายได้ภาคการเกษตร
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การควบคุ มศัตรู พืชโดยชี ววิธีของเกษตรกรอําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สําหรับพื้นที่ทาํ การเกษตร ผลผลิ ตต่อไร่ และต้นทุน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิ ติ
เนื่ องมาจากเกษตรกรมีพ้ืนที่ทาํ นามากเฉลี่ย 29.68 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 0.73 ตัน และมีตน้ ทุนการทํา
นาที่ไม่สูงมาก จึงไม่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
ซึ่ งแตกต่างจากการศึ กษาของสุ ภิญญา พาหุ รัตน์ (2554) พบว่าจํานวนพื้นที่ ทาํ การเกษตรมี ความ
เกี่ยวข้องในเชิ งลบกับการควบคุ มศัตรู พืชโดยชี ววิธีของเกษตรกรอําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ซึ่ งแสดงว่าเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรมากจะมีการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววธี ได้นอ้ ยลง เหตุผล
เนื่ องจากเกษตรกรต้องทําการสํารวจตรวจแปลง และกําจัดแมลงศัตรู พื ช อี กทั้งปริ มาณของศัตรู
ธรรมชาติไม่มีปริ มาณที่เพียงพอต่อการนําไปปล่อยในพื้นที่ทาํ การเกษตรที่มีจาํ นวนมาก ให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับจํานวนพื้นที่ ทาํ การเกษตร จึ งจะทําให้ได้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้ศตั รู ธรรมชาติ
กําจัดศัตรู พืชลดลง
2.1.3 สภาพพื้นฐานทางสั งคม พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ นสมาชิ กกลุ่ ม หรื อ
องค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการเกษตร โดยร้อยละ 55.7 เป็ นสมาชิ กกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. และ ร้อยละ 35.4 เป็ น
สมาชิกกลุ่ม ศจช. ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน การ
เพิ่มขึ้นของ ศจช. มีผลทําให้การควบคุมศัตรู พืชมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2.2 แรงจูงใจในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน พบว่า เกษตรกร
มีระดับแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับมาก เนื่ องจาก
ช่วยลดต้นทุนการผลิตมากกว่าการใช้สารเคมีอย่างเดียว ผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย
ได้มาตรฐาน ผลผลิ ตที่จาํ หน่ายได้ราคาสู งขึ้น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ช่วยอนุ รักษ์
ศัตรู ธรรมชาติ และช่ วยควบคุ มศัตรู ขา้ ว ช่ วยลดการระบาดของศัตรู ขา้ ว ช่ วยลดการเกิ ดศัตรู ขา้ ว
ชนิดใหม่ เป็ นวิธีการแก้ปัญหาเรื่ องศัตรู พืชในระยะยาว เป็ นวิธีการจัดการศัตรู พืชที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิไม่ยงุ่ ยาก อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรแนะนําการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุ นเกี่ยวกับการอบรมการใช้
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน สอดคล้องกับการศึกษาของธนวรรณ พูลเสมอ (2556)
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พบว่าเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีแรงจูงใจเกี่ยวกับการผลิตและการใช้เชื้อราบิวเวอเรี ย
เพื่อควบคุ มเพลี้ ยกระโดดสี น้ าํ ตาลในนาข้าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็ นได้ว่าเกษตรกรมี
แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชในการผลิตข้าวในพื้นที่ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตร
ได้จดั อบรมการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานและให้การสนับสนุ นหัวเชื้ อราสําหรับผลิ ตขยาย
เพื่อควบคุ มศัตรู พืช อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรสามารถ แนะนําการวิธีการจัดการศัตรู พืช
ให้แก่เกษตรกรได้
2.3 การดําเนิ นโครงส่ งเสริ มการควบคุ มศั ตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่ งขัน ปี
2560 พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ดเห็ น ว่าการดําเนิ น งานโครงการส่ งเสริ ม การควบคุ ม
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการกับศัตรู พืชได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และได้ฝึกปฏิบตั ิเพื่อ
นําไปใช้จริ งในการปลูกข้าวและสามารถวางแผนการจัดการศัตรู พืชได้ในพืชทุกชนิ ดช่วยลดการ
ระบาดของศัตรู พืชได้ และมีผลผลิตที่ปลอดภัย
2.4 การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
เกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 41.9) ยอมรับ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน ในเชิ งปฏิ บตั ิ ทั้ง 6 วิธี ในภาพรวมระดับมาก (ร้ อยละ 41.9) โดยเกษตรกรนําไปปฏิ บ ตั ิ
ตํ่าสุ ด 4 ข้อ นําไปปฏิบตั ิสูงสุ ด 30 ข้อ และนําไปปฏิบตั ิเฉลี่ย 19.93 ข้อ ซึ่ งเหตุผลที่เกษตรกรยอมรับ
และนําไปปฏิ บตั ิ เนื่ องจากเป็ นวิธีการปฏิ บ ตั ิ ที่ง่าย นําไปปฏิ บตั ิ ได้จริ งและเพื่อรั กษาสิ่ งแวดล้อม
ลดการปนเปื้ อนของสารเคมี ในผลผลิ ต และลดต้นทุ นการผลิ ต รวมถึ งการได้รับ สนับ สนุ นวัส ดุ
อุปกรณ์ หัวเชื้อราสําหรับใช้ควบคุมศัตรู พืช สอดรับกับกับการศึกษาของธนวรรณ พูลเสมอ (2556)
พบว่าเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 80) มี การยอมรับการผลิ ตเชื้ อรา
บิ วเวอเรี ยและนําไปปฏิ บตั ิ เพื่อควบคุ มเพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล ในระดับมากที่สุดเฉลี่ ย 11.77 ข้อ
เนื่ องมาจากเกษตรกรได้รับ การสนับ สนุ นเกี่ ยวกับ วัสดุ และอุ ป กรณ์ ในการผลิ ตเชื้ อราบิ วเวอเรี ย
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรได้เข้ามาอบรมและให้ความรู ้กบั เกษตรกรเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการในการผลิตเชื้อราบิวเวอเรี ย
2.5 ปัญหา และข้ อเสนอแนะของเกษตรกร
2.5.1 ระดั บ ความเป็ นปั ญ หาในการใช้ เทคโนโลยี ก ารจั ด การศั ต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสาน พบว่า เกษตรกรมี ปั ญ หาในการในการใช้ เทคโนโลยี ก ารจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสาน ในด้านการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์ และการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม โดย
เกษตรกรมีปัญหาด้านกับดักแสงไฟ เครื่ องดูดแมลงของหน่วยงานราชการมีไม่เพียงพอให้เกษตรกร
นํามาใช้ใน และองค์ความรู ้ เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิ สิ กส์ มี ไม่ เพี ยงพอ ในด้านเขตกรรม
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เกษตรกรการปรับปรุ งบํารุ งดิน ขาดพันธุ์พืชที่ดีในการเพาะปลูก ในบางพื้นที่ไม่สามารถเลื่อนเวลา
การเพาะปลู กเพื่ อหลี กเลี่ ยงการระบาดของโรคแมลงได้จากข้อจํากัดด้านเวลา และบางพื้ นที่ไ ม่
สามารถควบคุ ม นํ้าได้ โดยเฉพาะในพื้น ที่ ลุ่ ม ตํ่า หรื อพื้ น ที่ ที่ เข้าโครงการ เช่ น บางระกําโมเดล
นอกจากนี้ องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรมของเกษตรกรมีไม่เพียงพอ ส่ งผลให้
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานไม่มีประสิ ทธิ ภาพเต็มที่
2.5.2 ข้ อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสาน พบว่าเกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมผสานในด้านการปฏิ บตั ิ ด้านการส่ งเสริ ม และด้านความรู้ ซึ่ งเกษตรมีความต้องการ
เพื่อใช้ในการจัดการศัตรู พืชได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รักษาผลผลิตจากการระบาดของโรคแมลง ซึ่ ง
นับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

3. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้มีขอ้ ควรพิจารณานํามาเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 จากการศึ กษา พบว่าเกษตรกรผูป้ ลู กข้าวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุเฉลี่ ย
19.46 ปี มี การศึ กษาระดับประถมศึ กษาร้อยละ 34.1 มีประสบการณ์ ในการทํานา/ปลูกข้าวเฉลี่ ย
21.72 ปี ดังนั้น หน่ วยงานด้านส่ งเสริ มการเกษตร ควรเน้นพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านการ
จัดการศัตรู พืช เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู ้ด้านการจัดการศัตรู พืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ได้
และพัฒนาให้เป็ นแปลงต้นแบบการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
3.1.2 จากการศึกษา พบว่าเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน ในภาพรวมระดับมากเฉลี่ย 19.93 ข้อ โดยเฉพาะการใช้สารเคมี ประเด็นการเลื อกใช้
สารเคมีให้ตรงกับชนิ ดของศัตรู ขา้ วที่ระบาด ร้อยละ 98.8 ดังนั้นหน่วยงานด้านส่ งเสริ มการเกษตร
ควรพัฒ นาองค์ความรู้ เทคนิ ค วิธีก ารใช้สารเคมี ให้มี ความปลอดภัยและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ควบคุมศัตรู พืชตามความเหมาะสมกับพื้นที่และชนิ ดพืช และจัดฝึ กอบรมด้านการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่เกษตรกร และควรพัฒนางานวิจยั เฉพาะทางด้านอารักขาพืช เพื่อให้ได้
นวัตกรรมใหม่สําหรับส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้ในการจัดศัตรู พืชในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการ
ผลิตพืช รวมถึงลดใช้สารเคมีหรื อใช้เท่าที่จาํ เป็ น
3.1.3 จากการศึ กษา พบว่าเกษตรกรเห็ นด้วยกับการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ ม
การควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560 ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.00 ดังนั้น
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หน่วยงานทางด้านการส่ งเสริ มการเกษตรควรมีการสร้างกิจกรรมหรื อโครงการที่เป็ นการให้ความรู ้
และฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการจัดการศัตรู พืชให้แก่เกษตรกรและมีการรณรงค์ให้เกษตรกรเข้าร่ วมกิจกรรม
มากขึ้น
3.1.4 จากการศึ ก ษา พบว่า เกษตรกรมี ปั ญ หาในการใช้เทคโนโลยีก ารจัด การ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน ในภาพรวมระดับปานกลางเฉลี่ ย 3.33 โดยเกษตรกรมีปัญหาการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์ ในระดับมากเฉลี่ย 3.69 โดยเฉพาะด้านกับดักแสงไฟของหน่วยงานราชการมี
ไม่เพียงพอให้เกษตรกรนํามาใช้ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.26) ดังนั้น หน่ วยงานด้านส่ งเสริ ม
การเกษตรควรมีการอบรมให้ความรู ้เพิ่มเติมด้านการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถทํากับดักแสงไฟใช้เองได้โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านและความร่ วมมือของเกษตรกรและ
หน่วยงานภาครัฐ
3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรศึ ก ษางานวิจยั นี้ ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ การพัฒ นาเทคโนโลยีก ารจัด การ
ศัตรู พืชในภาพรวม
3.2.2 ควรศึ ก ษาศัก ยภาพของเกษตรกร Young smart farmer ด้ า นการจัด การ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในการผลิ ตข้าวคุ ณภาพแบบครบวงจรของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุ โลก
3.2.3 ควรศึ ก ษาผลกระทบในการใช้ เทคโนโลยี ก ารจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสานในข้าว
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
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เลขที่แบบสัมภาษณ์...................
วันที่สัมภาษณ์
.........../........................./...........

แบบสั มภาษณ์ เพือ่ การวิจยั

เรื่อง ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในจังหวัดพิษณุโลก
คําชี้แจง : 1. แบบสัมภาษณ์การวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ในจังหวัดพิษณุ โลก
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานผูป้ ลูก
ข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก
ตอนที่ 3 การดําเนินโครงส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการ
แข่งขัน ปี 2560
ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก
ตอนที่ 5 ปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพิษณุ โลก
2. ผูส้ ัมภาษณ์อ่านคําถามให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ฟัง แล้วผูส้ ัมภาษณ์ทาํ เครื่ องหมาย  ลงใน
วงเล็บ ( ) หน้าข้อความที่ตอ้ งการ และ/หรื อเติมข้อความลงในช่องว่าง (.......) ของแต่ละคําถาม
เพื่อให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์
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ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสั งคมของเกษตรกร

1. สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1. เพศ
( ) 1.1 ชาย
( ) 1.2 หญิง
2. อายุ..........................ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็ น 1 ปี )
3. ระดับการศึกษา
( ) 3.1 ไม่ได้รับการศึกษา
( ) 3.2 ประถมศึกษาปี ที่ 4
( ) 3.3 ประถมศึกษาปี ที่ 6
( ) 3.4 มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า
( ) 3.5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า (ปวช.)
( ) 3.6 อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า (ปวส.)
( ) 3.7 ปริ ญญาตรี
( ) 3.8 ปริ ญญาโท
( ) 3.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน...............คน
5. จํานวนแรงงานในครัวเรื อน..................คน
6. ประสบการณ์ในการปลูกข้าว/ทํานา....................ปี
2. สภาพพืน้ ฐานข้ อมูลทางเศรษฐกิจ
7. ท่านมีพ้ืนที่การทําเกษตรทั้งหมด...............................ไร่
8. ในฤดูการทํานาที่ผา่ นมาท่านทํานาทั้งหมด.................................ไร่
ได้ผลผลิต………..ตันต่อไร่
9. รายได้ที่ท่านได้รับต่อปี
( ) 9.1 รายได้ในภาคการเกษตร......................บาทต่อปี
( ) 9.2 รายได้นอกภาคการเกษตร............................บาทต่อปี
10. ต้นทุนที่ท่านใช้ในการทํานาต่อปี
โดยมีตน้ ทุนต่างๆ ดังนี้
10.1 ค่าใช้จ่ายในการใช้วธิ ี ควบคุมศัตรู พืชแบบผสมผสาน ..................................บาท/ไร่
10.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช ......................................บาท/ไร่
10.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( การเตรี ยมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ การปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว แรงงาน ฯลฯ)
......................................บาท/ไร่
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11. สภาพหนี้สิน
( ) 11.1 ไม่มี
( ) 11.2 มีโดยเป็ น
( ) 1) หนี้สินในระบบ ( ) 2) หนี้สินนอกระบบ
12. แหล่งสิ นเชื่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 12.1 กองทุนหมู่บา้ น
( ) 12.2 สหกรณ์ฯ
( ) 12.3 ธ.ก.ส.
( ) 12.4 ธนาคารพาณิ ชย์
( ) 12.5 กลุ่มออมทรัพย์
( ) 12.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
3. สภาพพืน้ ฐานทางสั งคม
13. ตําแหน่งทางสังคม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 13.1 ไม่มีตาํ แหน่ง
( ) 13.2. มีตาํ แหน่ง โดยเป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1) กํานัน
( ) 2) ผูใ้ หญ่บา้ น
( ) 3) ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
( ) 4) สมาชิก อบต.
( ) 5) อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.)
( ) 6) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................
14. การเป็ นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
( ) 14.1 ไม่เป็ น
( ) 14.2 เป็ น โปรดระบุ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1) กลุ่มเกษตรกร
( ) 2) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
( ) 3) กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.
( ) 4) สหกรณ์การเกษตร
( ) 5) กลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร
( ) 6) ศพก.
( ) 7) ศจช.
( ) 8) แปลงใหญ่
( ) 9) อื่นๆ ระบุ.......................................
15. ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานผ่านสื่ อใด
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 15.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
( ) 15.2 เอกสาร คําแนะนํา
( ) 15.3 การฝึ กอบรม
( ) 15.4 วีดีทศั น์ (VCD)
( ) 16.5 อื่นๆ ระบุ............................
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16. ท่านตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับใด
(ทําเครื่ องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่คิดว่าประเด็นต่อไปนี้ มีระดับความสําคัญต่อการตัดสิ นใจ
ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน)

ประเด็น
1. ขั้นรับรู้
1.1.ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นการ
จัดการศัตรู พืช
1.2 ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ น
ระบบนิเวศเกษตร
1.3 ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้เรื่ อง
ศัตรู พืชและศัตรู ธรรมชาติ
1.4 ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้เรื่ องโรค
และแมลงศัตรู พืช
1.5 ได้รับความรู ้จากสื่ อวีดีทศั น์เผยแพร่
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
2. ขั้นสนใจ
2.1 ค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพิ่มเติมจากสื่ อ
ชนิดอื่นๆ
2.2 เพื่อนบ้าน/ญาติชกั ชวนให้ใช้
เชื้อจุลินทรี ยค์ วบคุมโรคและแมลง
ศัตรู พืช
2.3 การพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับเพื่อนเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน

ระดับความสํ าคัญทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ประเด็น

ระดับความสํ าคัญทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)

2.4 ลดการระบาดศัตรู พืช /โรคพืช
2.5 กระแสการบริ โภคอาหารปลอดภัย
ของผูบ้ ริ โภค
3. ขั้นไตร่ ตรอง
3.1 เข้ารับการฝึ กอบรมการผลิตขยาย
ชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรู พืช
3.2 การจัดทําแปลงเรี ยนรู ้การจัดการ
ศัตรู พืชโดยใช้เชื้อราควบคุมโรคและ
แมลงศัตรู พืช
3.3 ศึกษาดูงานการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน การผลิตขยายและการใช้ชีว
ภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืชของเกษตรกรที่
ประสบผลสําเร็ จ
3.4 ได้รับสนับสนุนปั จจัยการผลิต ใน
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ยค์ วบคุม
ศัตรู พืช
3.5 เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมสานมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิไม่ยงุ่ ยาก
4. ขั้นทดลองทํา
4.1 มีความรู ้และเข้าใจในการปฏิบตั ิตาม
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
4.2 รับทราบปั ญหาในการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมสาน

(4)

(3)

(2)

(1)
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ระดับความสํ าคัญทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)

4.3 สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาใน
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
4.4 สามารถใช้ในลักษณะการดัดแปลง
รู ปแบบและผสมผสานกระบวนการ/
ขั้นตอนการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสม
สานให้เหมาะสม
4.5 สามารถปฏิบตั ิตามเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานได้
5. ขั้นนําไปปฏิบัติหรือขั้นยอมรับ
5.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรให้
ความรู ้และข่าวสารการจัดการศัตรู พืช
อย่างต่อเนื่ อง
5.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรให้
คําปรึ กษาและแนะนําการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมสานอย่างต่อเนื่ อง
5.3 เกษตรกรดําเนินการใช้เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสนาน
5.4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีการ
ติดตามการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานอย่างต่อเนื่อง
5.5 มีเอกสารเผยแพร่ ผลงานวิจยั และ
เอกสารคําแนะนําเพื่อเป็ นคู่มือให้
เกษตรกร

(4)

(3)

(2)

(1)
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ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
คําชี้แจง :โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในตารางตามความคิดเห็นของท่าน
ประเด็น

มากทีส่ ุ ด
(5)

1. ช่วยลดต้นทุนการผลิตมากกว่าการใช้
สารเคมีอย่างเดียว
2. ผลผลิตเพิ่มขึ้น
3. ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
4. ผลผลิตที่จาํ หน่ายได้ราคาสู งขึ้น
5.ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
ตัวเกษตรกรเอง
6. ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
7.ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
8. ช่วยอนุรักษ์ศตั รู ธรรมชาติ และช่วย
ควบคุมศัตรู ขา้ ว
9. ช่วยลดการระบาดของศัตรู ขา้ ว
10. ช่วยลดการเกิดศัตรู ขา้ วชนิดใหม่
11. เป็ นวิธีการแก้ปัญหาเรื่ องศัตรู พืชใน
ระยะยาว
12. เป็ นวิธีการจัดการศัตรู พืชที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ
13. ขั้นตอนในการปฏิบตั ิไม่ยงุ่ ยาก
14. เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรแนะนํา
การใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมผสานได้
15. หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
เกี่ยวกับการอบรมการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน

ระดับแรงจูงใจ
มาก ปานกลาง น้ อย
(4)

(3)

(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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ตอนที่ 3 การดําเนินโครงส่ งเสริมการควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
คําชี้แจง :โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในตารางตามความคิดเห็นของท่าน

ประเด็น

ระดับความคิดเห็นต่ อความเหมาะสม
ในการดําเนินงาน
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)

1. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมีเนื้อหา
วิชาการตรงความต้องการ นําไปปฏิบตั ิได้
จริ ง และนําไปใช้ประโยชน์ได้
2. ระยะเวลาในการจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู ้
3. วิทยากรที่ฝึกอบรม มีความรู ้และ
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ได้
อย่างถูกต้อง
4. การฝึ กปฏิบตั ิการผลิตขยาย
เชื้อจุลินทรี ยเ์ พื่อใช้ควบคุมศัตรู พืช
5. การฝึ กอบรมให้เกษตรกรผลิตขยาย
เชื้อจุลินทรี ยไ์ ว้ใช้ควบคุมศัตรู พืช
6. การฝึ กอบรมให้เกษตรกรผลิตสารสกัด
จากธรรมชาติไว้ใช้ควบคุมศัตรู พืช
7. การฝึ กอบรมให้เกษตรกรเรี ยนรู ้ถึงศัตรู
ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อการควบคุม
ศัตรู พืช
8. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
ขยายเชื้อจุลินทรี ย ์
9. การสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรี ยใ์ ห้
เกษตรกรใช้อย่างต่อเนื่ อง
10. เจ้าหน้าที่มีการตรวจเยีย่ มให้
คําแนะนําอย่างสมํ่าเสมอ

(4)

(3)

(2)

(1)
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ตอนที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน

คําชี้แจง :โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในตารางตามระดับการยอมรับของท่านที่มีต่อวิธีการเหล่านี้
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
1. การใช้ วธิ ีเขตกรรม
1.1 การใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วปลูกในอัตรา 15-20 กก./ไร่
1.2 การเตรี ยมดินโดยการไถดะทิ้งไว้อย่างน้อย 7-15 วัน
ก่อนการไถแปรและทําเทือก
1.3 การไถแปรแล้วคราดทําเทือกอย่างน้อย 1-2 ครั้ง โดย
ทิง้ ช่วงห่างแต่ละครั้ง 7-15 วัน เพื่อกําจัดวัชพืชเล็กๆ ที่งอก
ใหม่และข้าวเรื้ อออกให้หมด
1.4 การใส่ ปุ๋ยเคมีตามสู ตร อัตรา และช่วงเวลาที่แนะนํา
ทางวิชาการ
1.5 การจัดการและควบคุมระดับนํ้าเพื่อลดปั ญหาการ
ระบาดของศัตรู ขา้ ว เช่น เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล เพลี้ยไฟ
บัว่ ฯลฯ
2. การใช้ วธิ ีกล
2.1 การสํารวจเพื่อเก็บกลุ่มไข่/หรื อตัวอ่อน/หรื อตัวเต็มวัย
ของศัตรู ขา้ วมาทําลาย เช่น กลุ่มไข่หรื อตัวอ่อนของผีเสื้ อ
ตัวหรื อไข่ของรี่ หอยเชอฯลฯ
2.2 การใช้กบั ดักศัตรู ขา้ ว เช่น กับดักหนู ปู หอยเชอรี่
2.3 การใช้ตาข่ายดัก หรื อกันศัตรู ขา้ ว เช่น ตาข่ายดักหอย
เชอรี่ ที่ลอยมากับนํ้า ตาข่ายดักนก
2.4 การถอน/ตัด ต้นข้าวที่เป็ นโรคออกไปทําลายนอก
แปลงนา
2.5 การทําหุ่นไล่กาไว้ในนาข้าว
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3. วิธีฟิสิ กส์
3.1 การใช้กบั ดักแสงไฟเพื่อล่อแมลง ได้แก่ ผีเสื้ อกลางคืน
เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาลมาทําลาย
3.2 การใช้เครื่ องดูดแมลง ได้แก่ ผีเสื้ อกลางคืน เพลี้ย
กระโดดสี น้ าํ ตาลมาทําลาย
3.3 การใช้แผ่นสะท้อนแสงไล่นกลงทําลายข้าวในระยะ
ออกรวง
3.4 การใช้เสี ยงจากประทัดเพื่อไล่นกลงทําลายข้าวใน
ระยะออกรวง
3.5 การใช้เครื่ องมือทําเสี ยง เพื่อให้เกิดคลื่นเสี ยงความถี่ต่าํ
ไล่แมลง
4. การใช้ ชีววิธี
4.1 การใช้ประโยชน์จากศัตรู ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน
และเชื้อจุลินทรี ย)์ ในการควบคุมศัตรู ขา้ ว
4.2 การอนุ รักษ์แมลงศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมงมุม ด้วงเต่า
ตัวหํ้า มวนเขียวดูดไข่ ฯลฯ เพื่อช่วยควบคุมแมลงศัตรู ขา้ ว
4.3 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาควบคุมโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อรา โดยการแช่เมล็ดพันธุ์ขา้ วก่อนปลูก
4.4 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาควบคุมโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อรา ในข้าวอายุ 30 วัน และ 40-50 วัน โดยการปล่อยไป
กับนํ้าช่วงที่ปล่อยนํ้าเข้านา หรื อหว่านในนา และช่วงข้าว
เริ่ มโผล่ออกจากใบธงได้ 5% โดยการฉี ดพ่นเชื้อรา
ไตรโคเดอร์ มาให้ทว่ั แปลงนาช่วงเวลาเย็น
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4.5 การใช้เชื้อราบิวเวอเรี ยหรื อเชื้อราเมตาไรเซี ยมควบคุม
แมลงศัตรู ขา้ ว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล หนอนห่อใบ
ข้าว หนอนกอข้าว ฯลฯ โดยการฉี ดพ่นเชื้อราบิวเวอรเรี ย
เมื่อเริ่ มพบแมลงศัตรู ขา้ ว ฉี ดพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรู พืช
หรื อบริ เวณที่แมลงศัตรู พืชเกาะหรื ออาศัยอยูใ่ ห้มากที่สุด
ช่วงเวลาเย็น
5. การใช้ สารสกัดธรรมชาติจากพืช
5.1 การใช้สารสกัดสะเดาเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว
5.2 การใช้สมุนไพรตะไคร้หอม พลูป่า ว่านนํ้า หนอน
ตายหยากเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว
5.3 การใช้สมุนไพรหางไหลเพื่อป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว
5.4 การใช้สารป้ องกันกําจัดแมลงศัตรู พืช พด.7
5.5 การใช้น้ าํ ส้มควันไม้ควบคุมโรคและแมลงศัตรู พืช
6. การใช้ สารเคมี
6.1 การประเมินสภาพนิเวศในนาข้าว โดยดูปริ มาณของ
ศัตรู ขา้ วและศัตรู ธรรมชาติก่อนการใช้สารเคมี
6.2 การเลือกใช้สารเคมีให้ตรงกับชนิ ดของศัตรู ขา้ วที่
ระบาด
6.3 การฉี ดพ่นสารเคมีเฉพาะบริ เวณที่พบแมลงศัตรู พชื
ระบาดเท่านั้น โดยไม่ฉีดพ่นป้ องกันในแปลงที่ไม่ระบาด
6.4 การฉี ดสารเคมีตรงกับเวลาที่แมลงศัตรู ขา้ วออกทําลาย
พืช เช่น ในช่วงเช้าหรื อเย็นที่ไม่มีแสงแดดจัด
6.5 การปฏิบตั ิตามคําแนะนําเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่าง
เคร่ งครัด เช่น การอ่านฉลากก่อนใช้ การป้ องกันอันตราย
จากสารเคมี การป้ องกันสารเคมีปนเปื้ อนสู่ สิ่งแวดล้อม
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ตอนที่ 5 ปัญหา และข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พชื โดยวิธี
ผสมผสาน 5.1 ระดับความเป็ นปัญหาในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน
คําชี้แจง :โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในตารางตามความคิดเห็นของท่าน
ระดับความเป็ นปัญหา
ปัญหาในการใช้ เทคโนโลยีการจัดการ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย
ศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน
(5)

1. การจัดการศัตรู พชื โดยวิธีเขตกรรม
1.1 องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีเขตกรรมมีไม่เพียงพอ
1.2 ขาดเงินทุนในการปรับปรุ งบํารุ งดิน
1.3 ขาดพันธุ์พืชที่ดีในการเพาะปลูก
1.4 ไม่สามารถควบคุมนํ้าได้
1.5 ไม่สามารถเลื่อนเวลาการเพาะปลูก
เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคแมลงได้
2. การจัดการศัตรูพชื โดยวิธีกล
2.1 องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีกลมีไม่เพียงพอ
2.2 ขาดแรงงานในการป้ องกันกําจัด
ศัตรู พืชโดยใช้วธิ ี กล
2.3 ขาดเครื่ องมือในการป้ องกันกําจัด
โดยวิธีกล
2.4 ไม่ได้ถอน/ตัด ต้นข้าวที่เป็ นโรค
ออกไปทําลายนอกแปลงนา
2.5 ไม่ได้ทาํ กับดักหนู ปู หอยเชอรี่ ในนา
3. การจัดการศัตรู พชื โดยวิธีฟิสิ กส์
3.1 องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีฟิสิ กส์มีไม่เพียงพอ

(4)

(3)

(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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ประเภทของปั ญหาในการใช้ เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน
3.2 ขาดเครื่ องมือในการป้ องกันกําจัด
โดยวิธีฟิสิ กส์
3.3 ไม่มีกระแสไฟฟ้ าสําหรับใช้
เครื่ องดูดแมลงในนา
3.4 เครื่ องดูดแมลงของหน่วยงาน
ราชการมีไม่เพียงพอให้เกษตรกรนํามาใช้
3.5 กับดักแสงไฟของหน่วยงานราชการ
มีไม่เพียงพอให้เกษตรกรนํามาใช้
4. การจัดการศัตรูพชื โดยชี ววิธี
4.1 องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืช
โดยชีววิธีมีไม่เพียงพอ
4.2 ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยาย
เชื้อจุลินทรี ย ์
4.3 ใช้เวลานานในการผลิตขยาย
เชื้อจุลินทรี ย ์
4.4 แหล่งจําหน่ายสารชีวภัณฑ์มีนอ้ ย
4.5 ศัตรู ธรรมชาติมีอายุการใช้งานสั้น
5. การจัดการศัตรู พชื โดยการใช้ สารธรรมชาติ
5.1 องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืช
โดยการใช้สารธรรมชาติ มีไม่เพียงพอ
5.2 ไม่มีวตั ถุดิบในการผลิตสาร
ธรรมชาติ
5.3 สารสกัดจากธรรมชาติตอ้ งฉี ดพ่น
บ่อย ๆ

ระดับความเป็ นปัญหา
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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ประเภทของปั ญหาในการใช้ เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน

ระดับความเป็ นปัญหา
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก
(4)

5.4 การผลิตนํ้าส้มควันไม้มีข้ นั ตอน
ยุง่ ยาก
5.5 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดสาร
จากธรรมชาติ เช่น แอลกอฮอล์ ถัง
พลาสติก
56. การจัดการศัตรู พชื โดยการใช้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พชื
6.1 องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืช
โ 6.2 แหล่
ใ ง้ จําหน่าียสารเคมี
้
อยูห่ ่างไกล
6.3 ขาดแรงงานในการฉี ดพ่นสารเคมี
6.4 ขาดชุดและอุปกรณ์ในการฉี ดพ่น
สารเคมีที่ปลอดภัย
6.5 ขาดข้อมูลการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
และปลอดภัย

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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5.2 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการการใช้ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธีผสมผสาน
คําชี้แจง :โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในตารางตามความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะโดยเห็นด้ วย
ประเด็น

มากทีส่ ุ ด
(5)

1. ด้ านความรู้
1.1 ควรมีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ น
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรม ได้แก่
เทคโนโลยีการปรับปรุ งบํารุ งดินการใส่
ปุ๋ ย และการจัดการวัชพืช
1.2 ควรมีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ในการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีกล ได้แก่ การจับ
ทําลายโดยใช้มือ การตัดแต่งต้น กิ่ง ใบ ที่
เป็ นโรคหรื อแมลงทําลาย การใช้กบั ดัก
กรงดัก ตาข่าย เพื่อดักจับแมลง หรื อสัตว์
ศัตรู พืชที่เข้ามาทําลายผลผลิต การใช้
เครื่ องยนต์ เช่น เครื่ องดูดแมลง
1.3 ควรมีการอบรมให้ความรู ้ในการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์ ได้แก่ การใช้
คลื่นเสี ยง การใช้แสง การใช้รังสี ในการ
จัดการแมลงและสัตว์ศตั รู พืช
1.4 ควรมีการอบรมให้ความรู ้ในการ
จัดการศัตรู พืชโดย ชีววิธี ได้แก่ การใช้
ศัตรู ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน
เชื้อจุลินทรี ย)์ ควบคุมศัตรู พืช

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะ
ประเด็น

1.5 ควรมีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ในการจัดการ
ศัตรู พืชโดยการใช้สารธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัด
สะเดา นํ้าหมักสมุนไพรไล่แมลง
1.6 ควรมีการให้ความรู ้ในการจัดการศัตรู พืช
โดยการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช การ
ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. ด้ านการปฏิบัติ
2.1 เจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามและให้
คําแนะนําการปรับปรุ งบํารุ งดิน การใส่ปุ๋ย และ
การจัดการวัชพืชอย่างต่อเนื่อง
2.2 ควรมีการฝึ กปฏิบตั ิการสํารวจระบบนิเวศ
ในนาข้าว เพื่อให้ทราบชนิดของโรคและแมลง
ศัตรู ขา้ ว จะได้เก็บทําลายได้อย่างถูกต้อง และ
ติดตามและให้คาํ แนะนําในการเก็บทําลายโรค
และแมลงศัตรู พืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกร
สามารถจัดการได้ดว้ ยตัวเองต่อไป
2.3 เจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามและให้คาํ แนะนํา
การใช้คลื่นเสี ยง การใช้แสง การใช้รังสี ในการ
จัดการแมลงและสัตว์ศตั รู พืชอย่างต่อเนื่อง
2.4 ควรมีการปฏิบตั ิการจําแนกแมลงศัตรู พืช
และศัตรู ธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ติดตามและให้
คําแนะนําการใช้ศตั รู ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน
เชื้อจุลินทรี ย)์ ควบคุมศัตรู พืชอย่างต่อเนื่อง

มากทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะ
ประเด็น
2.5 เจ้าหน้าที่ควรมีการฝึ กปฏิบตั ิปฏิบตั ิการผลิต
และการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อควบคุม
ศัตรู พืช และติดตามให้คาํ แนะนําแก่เกษตรกร
2.6 ควรมีการฝึ กปฏิบตั ิการใช้สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรู พืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยและมีการ
ติดตามและให้คาํ แนะนําการแก่เกษตรกร
3. ด้ านการส่ งเสริม
3.1 ควรมีการส่งเสริ มการปรับปรุ งบํารุ งดินโดย
การปลูกพืชหมุนเวียน พืชตระกูลถัว่ เพื่อเพิ่ม
ไนโตรเจนในดิน และลดปั ญหาข้าววัชพืช
3.2 หน่วยงานราชการส่งเสริ มให้เกษตรกรทํา
กับดักแมลงศัตรู พืช กับดักปู หอย ไว้ใช้เองจาก
วัสดุธรรมชาติ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
ช่วงแรกของการดําเนินงาน
3.3 หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการแมลงศัตรู พืช ได้แก่
เครื่ องดูดแมลง กับดักแสงไฟ โดยเป็ นการให้ยมื
เมื่อมีการระบาดของแมลงศัตรู พชื เช่น เพลี้ย
กระโดดสี น้ าํ ตาล
3.4 หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนศัตรู
ธรรมชาติ ได้แก่ หัวเชื้อจุลินทรี ยแ์ ละแมลงศัตรู
ธรรมชาติในการจัดการศัตรู พืช

มากทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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ระดับความคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะ
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3.5 หน่วยงานราชการให้การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสารสกัดจาก
ธรรมชาติจดั การศัตรู พืชในระยะแรกของ
การปรับเปลี่ยน
3.6 หน่วยงานราชการส่ งเสริ มให้มีการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. ด้ านอืน่ ๆ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก
(4)

ปาน
กลาง

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ภาคผนวก ข
ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ แบบสัมภาษณ์
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ตารางภาคผนวกที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 1 ท่านตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในระดับใด
หัวข้อ
ขั้นรับรู้
ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นการจัดการศัตรู พืช
ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นระบบนิเวศเกษตร
ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้เรื่ องศัตรู พืชและศัตรู ธรรมชาติ
ได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้เรื่ องโรคและแมลงศัตรู พืช
ได้รับความรู ้จากสื่ อวีดีทศั น์เผยแพร่ เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสาน
ขั้นสนใจ
ค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพิ่มเติมจากสื่ อ
ชนิดอื่นๆ
เพื่อนบ้าน/ญาติชกั ชวนให้ใช้เชื้ อจุลินทรี ยค์ วบคุมโรคและแมลงศัตรู พืช
การพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เพื่อนเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
ลดการระบาดศัตรู พืช /โรคพืช
กระแสการบริ โภคอาหารปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
ขั้นไตร่ ตรอง
เข้ารับการฝึ กอบรมการผลิตขยาย ชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรู พืช
การจัดทําแปลงเรี ยนรู ้การจัดการศัตรู พืชโดยใช้เชื้อราควบคุมโรคและแมลง
ศัตรู พืช
ศึกษาดูงานการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน การผลิตขยายและการใช้ชีว
ภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืชของเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็ จ
ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ยค์ วบคุมศัตรู พืช

Alpha if item
deleted
0.925
0.928
0.925
0.928
0.926

0.932
0.934
0.931
0.927
0.934
0.928
0.931
0.928
0.927
0.927
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
หัวข้อ

Alpha if item deleted

เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิไม่
ยุง่ ยาก
ขั้นทดลองทํา
มีความรู ้และเข้าใจในการปฏิบตั ิตามเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดย
รับทราบปั ญหาในการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสาน
สามารถใช้ในลักษณะการดัดแปลงรู ปแบบและผสมผสานกระบวนการ/
ขั้นตอนการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานให้เหมาะสม
สามารถปฏิบตั ิตามเทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานได้
ขั้นนําไปปฏิบัติหรือขั้นยอมรับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรให้ความรู ้และข่าวสารการจัดการศัตรู พืช
อย่างต่อเนื่ อง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําการจัดการศัตรู พืช
โดยวิธีผสมสานอย่างต่อเนื่ อง
เกษตรกรดําเนินการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมสนาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีการติดตามการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมสานอย่างต่อเนื่อง
มีเอกสารเผยแพร่ ผลงานวิจยั และเอกสารคําแนะนําเพื่อเป็ นคู่มือให้
เกษตรกร
Alpha = 0.931

0.927

0.926
0.927
0.929
0.927
0.928
0.927
0.927
0.928
0.926
0.928
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ตารางภาคผนวกที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 2 ปั จจัยทางแรงจูงใจในการใช้
เทคโนโลยีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
หัวข้อ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตมากกว่าการใช้สารเคมีอย่างเดียว
ผลผลิตเพิม่ ขึ้น
ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
ผลผลิตที่จาํ หน่ายได้ราคาสู งขึ้น
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของตัวเกษตรกรเอง
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ช่วยอนุรักษ์ศตั รู ธรรมชาติ และช่วยควบคุมศัตรู ขา้ ว
ช่วยลดการระบาดของศัตรู ขา้ ว
ช่วยลดการเกิดศัตรู ขา้ วชนิดใหม่
เป็ นวิธีการแก้ปัญหาเรื่ องศัตรู พืชในระยะยาว
เป็ นวิธีการจัดการศัตรู พืชที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิไม่ยงุ่ ยาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรแนะนําการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานได้
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการอบรมการใช้เทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
Alpha = 0.896

Alpha if item deleted
0.897
0.895
0.886
0.892
0.889
0.889
0.885
0.887
0.884
0.894
0.898
0.882
0.885
0.886
0.892
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 3 การดําเนินงานโครงการ
ส่ งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน ปี 2560
หัวข้อ
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมีเนื้อหาวิชาการตรงความต้องการ นําไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง และนําไปใช้ประโยชน์ได้
ระยะเวลาในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู ้
วิทยากรที่ฝึกอบรม มีความรู ้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
ได้อย่างถูกต้อง
การฝึ กปฏิบตั ิการผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ยเ์ พื่อใช้ควบคุมศัตรู พืช
การฝึ กอบรมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ยไ์ ว้ใช้ควบคุมศัตรู พืช
การฝึ กอบรมให้เกษตรกรผลิตสารสกัดจากธรรมชาติไว้ใช้ควบคุม
ศัตรู พืช
การฝึ กอบรมให้เกษตรกรเรี ยนรู ้ถึงศัตรู ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อการ
ควบคุมศัตรู พืช
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ย ์
การสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรี ยใ์ ห้เกษตรกรใช้อย่างต่อเนื่ อง
เจ้าหน้าที่มีการตรวจเยีย่ มให้คาํ แนะนําอย่างสมํ่าเสมอ
Alpha = 0.930

Alpha if item deleted
0.929
0.925
0.920
0.923
0.924
0.918
0.919
0.916
0.923
0.930
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 5.1 ปั ญหาในการเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
หัวข้อ
การจัดการศัตรู พชื โดยวิธีเขตกรรม
องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีเขตกรรมมีไม่เพียงพอ
ขาดเงินทุนในการปรับปรุ งบํารุ งดิน
ขาดพันธุ์พืชที่ดีในการเพาะปลูก
ไม่สามารถควบคุมนํ้าได้
ไม่สามารถเลื่อนเวลาการเพาะปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรค
แมลงได้จากปั ญหาด้านพื้นที่ทาํ การเกษตร
การจัดการศัตรู พชื โดยวิธีกล
องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีกลมีไม่เพียงพอ
ขาดแรงงานในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชโดยใช้วธิ ีกล
ขาดเครื่ องมือในการป้ องกันกําจัดโดยวิธีกล
ไม่ได้ถอน/ตัด ต้นข้าวที่เป็ นโรคออกไปทําลายนอกแปลงนา
ไม่ได้ทาํ กับดักหนู ปู หอยเชอรี่ ในนา
การจัดการศัตรู พชื โดยวิธีฟิสิ กส์
องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์มีไม่เพียงพอ
ขาดเครื่ องมือในการป้ องกันกําจัดโดยวิธีฟิสิ กส์
ไม่มีกระแสไฟฟ้ าสําหรับใช้เครื่ องดูดแมลงในนา
เครื่ องดูดแมลงของหน่วยงานราชการมีไม่เพียงพอให้เกษตรกร
นํามาใช้
กับดักแสงไฟของหน่วยงานราชการมีไม่เพียงพอให้เกษตรกรนํามาใช้

Alpha if item deleted
0.913
0.914
0.918
0.914
0.916

0.912
0.913
0.914
0.915
0.916
0.915
0.916
0.920
0.919
0.920
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)
หัวข้อ
การจัดการศัตรูพชื โดยชี ววิธี
องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยชีววิธีมีไม่เพียงพอ
ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ย ์
ใช้เวลานานในการผลิตขยายเชื้อจุลินทรี ย ์
แหล่งจําหน่ายสารชีวภัณฑ์มีนอ้ ย
ศัตรู ธรรมชาติมีอายุการใช้งานสั้น
การจัดการศัตรูพชื โดยการใช้ สารธรรมชาติ
องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารธรรมชาติ มีไม่
เพียงพอ
ไม่มีวตั ถุดิบในการผลิตสารธรรมชาติ
สารสกัดจากธรรมชาติตอ้ งฉี ดพ่นบ่อย ๆ
การผลิตนํ้าส้มควันไม้มีข้ นั ตอนยุง่ ยาก
ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดสารจากธรรมชาติ เช่น แอลกอฮอล์
ถังพลาสติก
การจัดการศัตรูพชื โดยการใช้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพชื
องค์ความรู ้เรื่ องการจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรู พืชมีไม่เพียงพอ
แหล่งจําหน่ายสารเคมีอยูห่ ่างไกล
ขาดแรงงานในการฉี ดพ่นสารเคมี
ขาดชุดและอุปกรณ์ในการฉี ดพ่นสารเคมีที่ปลอดภัย
ขาดข้อมูลการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
Alpha = 0.918

Alpha if item
deleted
0.916
0.917
0.914
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.914
0.914

0.914
0.912
0.912
0.913
0.914
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 5.2 ข้อเสนอแนะในการเทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
หัวข้อ
ด้ านความรู้
ควรมีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นการจัดการศัตรู พชื โดยวิธีเขตกรรม
ได้แก่ เทคโนโลยีการปรับปรุ งบํารุ งดินการใส่ ปุ๋ย และการจัดการ
วัชพืช
ควรมีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ในการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีกล ได้แก่
การจับทําลายโดยใช้มือ การตัดแต่งต้น กิ่ง ใบ ที่เป็ นโรคหรื อแมลง
ทําลาย การใช้กบั ดัก กรงดัก ตาข่าย เพื่อดักจับแมลง หรื อสัตว์ศตั รู พืช
ที่เข้ามาทําลายผลผลิต การใช้เครื่ องยนต์ เช่น เครื่ องดูดแมลง
ควรมีการอบรมให้ความรู ้ในการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีฟิสิ กส์ ได้แก่
การใช้คลื่นเสี ยง การใช้แสง การใช้รังสี ในการจัดการแมลงและสัตว์
ศัตรู พืช
ควรมีการอบรมให้ความรู ้ในการจัดการศัตรู พืชโดย ชีววิธี ได้แก่ การ
ใช้ศตั รู ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน เชื้อจุลินทรี ย)์ ควบคุมศัตรู พืช
ควรมีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ในการจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สาร
ธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัดสะเดา นํ้าหมักสมุนไพรไล่แมลง
ควรมีการให้ความรู ้ในการจัดการศัตรู พืชโดยการใช้สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรู พืช การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ด้ านการปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามและให้คาํ แนะนําการปรับปรุ งบํารุ งดิน การ
ใส่ ปุ๋ย และการจัดการวัชพืชอย่างต่อเนื่ อง
ควรมีการฝึ กปฏิบตั ิการสํารวจระบบนิเวศในนาข้าว เพื่อให้ทราบชนิ ด
ของโรคและแมลงศัตรู ขา้ ว จะได้เก็บทําลายได้อย่างถูกต้อง และ
ติดตามและให้คาํ แนะนําในการเก็บทําลายโรคและแมลงศัตรู พืชอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการได้ดว้ ยตัวเองต่อไป

Alpha if item
deleted
0.936

0.932

0.935

0.935
0.933
0.933

0.935
0.931
0.932
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 5.2 (ต่อ)
หัวข้อ
เจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามและให้คาํ แนะนําการใช้คลื่นเสี ยง การใช้
แสง การใช้รังสี ในการจัดการแมลงและสัตว์ศตั รู พืชอย่างต่อเนื่อง
ควรมีการปฏิบตั ิการจําแนกแมลงศัตรู พืชและศัตรู ธรรมชาติ และ
เจ้าหน้าที่ติดตามและให้คาํ แนะนําการใช้ศตั รู ธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัว
เบียน เชื้อจุลินทรี ย)์ ควบคุมศัตรู พืชอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ควรมีการฝึ กปฏิบตั ิปฏิบตั ิการผลิตและการใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรู พืช และติดตามให้คาํ แนะนําแก่เกษตรกร
ควรมีการฝึ กปฏิบตั ิการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย และมีการติดตามและให้คาํ แนะนําการแก่
เกษตรกร
ด้ านการส่ งเสริม
ควรมีการส่ งเสริ มการปรับปรุ งบํารุ งดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน พืช
ตระกูลถัว่ เพื่อเพิ่มไนโตรเจนในดิน และลดปั ญหาข้าววัชพืช
หน่วยงานราชการส่ งเสริ มให้เกษตรกรทํากับดักแมลงศัตรู พืช กับดักปู
หอย ไว้ใช้เองจากวัสดุธรรมชาติ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
ช่วงแรกของการดําเนินงาน
หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแมลง
ศัตรู พืช ได้แก่ เครื่ องดูดแมลง กับดักแสงไฟ โดยเป็ นการให้ยมื เมื่อมี
การระบาดของแมลงศัตรู พชื เช่น เพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล
หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนศัตรู ธรรมชาติ ได้แก่
หัวเชื้อจุลินทรี ยแ์ ละแมลงศัตรู ธรรมชาติในการจัดการศัตรู พืช
หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสารสกัด
จากธรรมชาติจดั การศัตรู พืชในระยะแรกของการปรับเปลี่ยน
หน่วยงานราชการส่ งเสริ มให้มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
Alpha = 0.938

Alpha if item
deleted
0.933
0.935

0.935
0.935

0.935
0.938

0.933

0.934
0.934
0.940
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ประวัติผู้วจิ ัย
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ตําแหน่ ง
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