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Abstract
The objectives of this study were investigate: 1) Socio-economic attributes of farmers; 

2) adoption corn planting technology of farmers; 3) Factors affecting adoption corn planting 
technology of farmers; 4) Problems encountered and suggestions about of farmers corn 
planting technology in Phawo district, Tak province.The sample group in this consisted 
of 288 farmers obtained by Two-Stage Sampling. A set of questionnaires was used for 
data collection and analysis by using frequency, percentage, mean, minimum, maximum, 
standard deviation, and regression statistic.

Results of the study presented to 1) most of the respondents were male and married. 
The average age of respondents was 39 years old and not educated. The area for planting 
16 rai of corn on average, annual income average 104,000 baht, average debt 86,788 
baht. 2 household workforces in family. Farmers are members of agricultural institutions 
(87.85 percent). Farmers who are not members of the agricultural institute (12.5 percent). 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
Factors affecting adoption corn planting technology of
farmers in Phawo sub-district, Mae Sot district, Tak province
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Contact with agricultural extension officer average 1 time per year. Most of the agricultural 
news received from television (67.63 percent). Experience in planting 7 years old corn. 
Experience in agricultural education/training officer average 1 time per year. 2) Acceptance 
corn planting technology of farmers had a moderate level. 3) Factors affecting acceptance 
corn planting technology of farmers in Phawo district, Tak province have 2 factors were 
sex and contact with agricultural extension officer have a relationship adotption corn 
planting technology of farmers in Phawo district, Tak province.

Problems encountered and suggestions about of farmers corn planting technology 
in phawo district, tak province. High cost of growing corn agriculture farmers need higher 
prices and chemical slower price and want the staff to come to the advice corn planting 
increase.
Keywords: farmer adoption, technology of corn planting, Mae Sot district

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของ

เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 2) การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกร 
3) ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกร 
และ 4) ศกึษาปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลกูขาวโพดเล้ียงสตัวในพืน้ทีต่าํบล
พะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รวบรวมขอมูลจากเกษตรกร จํานวน 288 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติพรรณนาเพื่อหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาตํ่าสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเขา

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 39 ป สวนใหญไมไดรับ
การศึกษา มีสถานภาพสมรส มีพื้นที่ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉล่ีย 16 ไร มีรายไดเฉล่ียรวมใน
ครัวเรือน 104,000 บาทตอป มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 86,788 บาท จํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน 
สวนใหญเกษตรกรเปนสมาชิกของสถาบนัทางการเกษตร มกีารตดิตอกับเจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรเฉล่ีย 
1 ครัง้ตอป โดยสวนมากไดรบัขาวสารดานการเกษตรจากส่ือโทรทัศน มปีระสบการณในการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวเฉล่ีย 7 ป มีประสบการณในการศึกษาดูงานและฝกอบรมดานการเกษตรเฉล่ีย 1 คร้ังตอป 
เกษตรกรมกีารยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยูในระดับปานกลาง สาํหรบัปจจัยทีม่ผีลตอ
การยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกรอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ไดแก 
เพศ และการติดตอเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
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ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรท่ีสําคัญ
คือ การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีตนทุนที่สูง เกษตรกรจึงตองการใหราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวมีราคาที่สูงข้ึน 
และสารเคมีที่ใชควรมีราคาต่ําลงเพ่ือลดตนทุนในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว และตองการใหเจาหนาท่ี
ที่เกี่ยวของเขามาใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: การยอมรับของเกษตรกร เทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอแมสอด

คํานํา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญ

ในการหลอเลี้ยงอุตสาหกรรมอาหารสัตวของ
ประเทศไทยมาโดยตลอด ในชวงป พ.ศ. 2552-
2556 ประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวประมาณ 7.099-7.541 ลานไร ไดผลผลิต 
4.161-5.063 ลานตัน อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 
2559-2560 พบวาประเทศมีพื้นที่การผลิตลดลง
เหลอื 6.489 ลานไรและใหปรมิาณผลผลติจากการ
เก็บเก่ียว 4.390 ลานตัน (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561) ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ
ใชในระบบอุตสาหกรรมอาหารสัตวของประเทศที่
มกีารคาดการณวาจะสามารถเติบโตไดถงึประมาณ
รอยละ 7.27 ตอป อันเนื่องมาจากการพัฒนาการ
ผลติดานปศุสตัวทีม่แีนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง
และรวดเรว็ จงึทําใหประเทศไทยตองมคีวามจาํเปน
ในการนําเขาขาวโพดเล้ียงสัตวจากตางประเทศ ซึง่
ทาํใหประเทศตองเสียผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก (เกรียงศักดิ์, 2559)

การเร งรัดเพื่อเพิ่มปริมาณของผลผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวใหไดปริมาณมากเพื่อตอบสนอง
การผลิตในระบบอุตสาหกรรมโดยขาดการศึกษา
ผลกระทบอยางรอบดาน โดยเฉพาะการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวในบริเวณพ้ืนที่ลาดชันหรือพื้นที่
สูงที่มีแนวโนมขยายพื้นที่กวางขึ้นอยางตอเนื่อง 
สงผลใหมีการรุกลํ้าและใชพื้นที่ปาไมเปนแหลง

เพาะปลกูขาวโพดเลีย้งสัตวเพิม่มากขึน้ตามไปดวย 
นําไปสูการสรางความเสียหายตอระบบทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานอื่นๆ ตามมา เชน 
ปญหาดานดิน ไดแก เกิดการชะลางพังทลายของ
หนาดินอยางรุนแรง การสูญเสียคุณภาพดิน การ
เกิดดินถลม รวมไปถึงปญหาการปนเป อนของ
มลพิษในแหลงนํ้าจากการใชสารเคมีในการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก
ในอากาศที่จะมีคาสูงมากในฤดูหนาว โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเผาไรของเกษตรกรเพ่ือเตรียมพืน้ที่
เพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวครั้งตอไป จากปญหา
ดงักลาวจงึมกีารศกึษาและพฒันาการใชเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตรสมัยใหมเขามาใชในกระบวนการ
ผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวตั้งแตการผลิตเมล็ดพันธุที่มี
คณุภาพ ใชพืน้ทีเ่พาะปลกูนอยแตใหผลผลติเพิม่ข้ึน 
ตลอดจนมีวิธีการจัดการพื้นที่เพาะปลูกและการ
ดแูลรกัษาท่ีเนนการสรางระบบการผลติทีป่ลอดภยั
ตอระบบนิเวศและเปนมิตรตอพื้นที่ที่เปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ มกีารพัฒนาระบบการเก็บเกีย่ว
และการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วท่ีไมสรางมลภาวะ
ตอสภาพอากาศ รวมไปถงึการสรางระบบการจดัการ
ทางการตลาดใหมีความเสถียรภาพและเปนธรรม
ตอเกษตรกรผูผลิต (สิทธิเดช, 2558)

พื้นที่ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
สวนใหญประชาชนมีอาชีพทําเกษตรกรรม และมี
รายไดหลกัมาจากการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว ซึง่ใน
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ปจจบุนักาํลังไดรบัการสงเสรมิใหมกีารใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว หรืออาจ
เรียกไดวาอยูในชวงเปลี่ยนผานจากการใชระบบ
การเพาะปลูกแบบเดิมที่เนนการใชพื้นที่จํานวน
มากเพ่ือใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น สูการเพาะปลูกแบบ
ใหมทีใ่หความสาํคญัตอประสทิธภิาพการเพาะปลูก
ที่ใชพื้นที่นอยแตไดผลผลิตมากและเปนมิตรตอ
ระบบนิเวศ ดังนั้นการศึกษาระดับการยอมรับ
เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร 
ตลอดจนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร
จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานของเกษตรกร
ทั้งในดานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึง
การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรตอ
การใชเทคโนโลยีในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของ
เกษตรกรในแตละมิติ จะเปนการชวยในการสราง
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินการสงเสริมเทคโนโลยี
การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวใหเกดิการนาํไปปฏบิตัใิช
ของเกษตรกรในพ้ืนที่มากข้ึน และสามารถใหเปน
ขอมูลในการจัดทํานโยบายการสรางความยั่งยืน
ใหการผลิตสินคาเกษตรบนพ้ืนที่สูง ลดการทําลาย
ระบบทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะปาไม 
แหลงนํา้ ดนิ และอากาศทีม่คีวามสมัพนัธเกีย่วเนือ่ง
กบัการดําเนนิกิจกรรมตางๆ และการสรางคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้นของผูคนท้ังบนพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ราบ 
ตลอดจนยังเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรชาติที่มุง
ใหเกดิการสรางความสามารถในการแขงขนัในภาค
การเกษตรท่ีเนนใหเกษตรกรตองมีการปรับตวัเพ่ือ
รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะเขามาสราง
ความสามารถในการแขงขนัและการสรางมลูคาเพิม่
ใหแกผลผลิต โดยเฉพาะการใหเกษตรกรเขาสูฐาน
การผลติทีไ่ดมาตรฐานและคณุภาพทางการเกษตร

ที่ไดรับการรับรองจากสถาบันที่มีความนาเชื่อถือ 
(ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580), 2561)

วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยันีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร ในพืน้ท่ีตาํบล
พะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 

เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่อยูในเขตพื้นที่
ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 
1,031 คน จากนั้นไดมีการคํานวณหากลุมตัวอยาง
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-
Stage Sampling) (ประชุม, 2541) ไดจํานวน
เกษตรกรตัวอยางจํานวน 288 คน โดยการวิจัย
คร้ังนี้ ได ดําเนินการวิจัยตั้งแต เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
สิ่งพิมพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาเปน
ขอมลูพืน้ฐานในการวจิยั และ 2) ขอมลูปฐมภมู ิโดย
มกีารใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอมลูการวจิยั (วนดิา และคณะ, 2560) ซึง่มจีาํนวน 
288 ชดุ โดยเก็บขอมลูจากเกษตรกรเปนรายบุคคล
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจยัในคร้ังนี ้แบงการ

วิเคราะหออกเปน 4 สวน ดังนี้
1) การวิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรโดยใช
สถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2) การวเิคราะหระดบัการยอมรบัเทคโนโลยี
การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกรโดยใชสถติิ
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการยอมรับ
เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร 
ใชสถิตอินมุาน ไดแก การวิเคราะหพหุถดถอยแบบ
คัดเลือกเขา (Enter Multiple Regression 
Analysis)

4) การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอ
เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว สรุปผลในลักษณะของการบรรยาย
รายงาน โดยการพรรณนา

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 
39 ป สวนใหญไมไดรบัการศกึษา มสีถานภาพสมรส 

มีพื้นที่ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉลี่ย 16 ไร 
มีรายได เฉลี่ยรวมในครัวเรือนของเกษตรกร 
104,000 บาทตอป มภีาระหนีส้นิเฉล่ีย 86,788 บาท 
มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญ
เปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มกีารติดตอ
กับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป 
ไดรบัขาวสารดานการเกษตรสวนใหญจากสือ่โทรทศัน 
มีประสบการณในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉลี่ย 
7 ป และมีประสบการณในการศึกษาดูงานและ
ฝกอบรมดานการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป

การยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว
ของเกษตรกร

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรแบงออกเปน 4 ดาน โดยมี
รายละเอียดแตละดานดงันี ้1) ดานการเตรียมพืน้ที่
ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกรมีระดับ
การยอมรับอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.83 
คะแนน) 2) ดานการดูแลรักษาในการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.12 คะแนน) 3) ดาน
การเก็บเกี่ยวในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย 3.11 คะแนน) และ 4) ดานการตลาด
ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกรมีระดับ
การยอมรับอยูในระดับนอย (คาเฉลีย่ 2.21 คะแนน) 
ดังแสดงใน Table 1
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Table 1  An average mean score, standard deviation, and a level of adoption of corn planting 
technology by farmers in Phawo district, Tak province

(n=288)

Adoption corn planting technology of farmers 
In Phawo district, Tak province

X S.D. Description

Prepare area
Treatment
Harvesting
Marketing

2.83
3.12
3.11
2.21

.568

.966

.914
1.024

Moderate
Moderate
Moderate

Low

Total 2.81 .868 Moderate

ความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล เศรษฐกิจ 
และสังคมกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร

การวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกร โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบคัดเลือกเขา (Enter Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาม (ตัวแปรเกณฑ) กับตัวแปรอิสระ 
(ตัวแปรพยากรณ) ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 2553) 
โดยการวิเคราะหไดคัดเลือกตัวแปรอิสระจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 13 ตัวแปร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส พื้นที่
ในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวรายไดรวมครัวเรือน 
ภาระหนี้สินจํานวนแรงงานในครัวเรือนการเปน
สมาชิกของสถาบันการเกษตรการติดต อกับ
เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรการไดรบัขาวสารดาน
การเกษตร ประสบการณในการปลูกขาวโพด
เลีย้งสัตว และประสบการณในการศึกษาดูงานและ
ฝกอบรมดานการเกษตร เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใด
มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และสงผลในเชิงบวกหรือลบ ทั้งนี้การศึกษาปญหา 
Multicollinearity พบวาไมมีตัวแปรอิสระใดที่มี
ความสัมพันธกันสูงเกิน 0.80 อันจะทําใหเกิดการ
ละเมิดขอกําหนดเบื้องตนของการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
(สุชาติ, 2545)

การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางปจจยัสวน
บคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมกบัการยอมรบัเทคโนโลยี
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรพบวา 
ตัวแปรอิสระทั้งหมด 13 ตัวแปร มีอิทธิพลตอ
ตัวแปรตาม คือ การยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรอยูรอยละ 17.00 
(R2 = .170) และเม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีผล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว
ของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวามี
ทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ เพศมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรมคีวามสมัพนัธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งท้ัง 2 ตัวแปรนี้
มคีวามสมัพนัธในทางบวก (Table 2) และสามารถ
วิจารณผลการวิเคราะหไดดังนี้
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1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเพศมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการยอมรับ
เทคโนโลยใีนการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร 
โดยท่ีเกษตรกรเพศชายจะมีแนวโนมการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากกวา
เพศหญิง ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจากการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวสวนใหญตัง้แตเร่ิมเพาะปลูกจนถึง
การเก็บเก่ียวเกษตรกรเพศชายจะเปนแรงงานหลัก 
ตลอดจนมบีทบาทหนาทีใ่นการจดัการและควบคมุ
กิจกรรมตางๆ ในการเพาะปลูกเปนหลัก จึงสงผล
ถึงการรับเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการผลิต
ขาวโพดเลีย้งสตัว โดยทีเ่กษตรกรเพศชายสวนใหญ
จะเปนตวัแทนหรือเปนผูพจิารณาในการนําเทคโนโลยี
แตละอยางมาปรับใชกับการผลิตของตนเองและ
ครอบครวั ซึง่สอดคลองกบั พชัราภรณ และจติผกา 
(2552) ที่พบวา เพศมีความสัมพันธตอการยอมรับ
การปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเงาะ ของเกษตรกร
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ในสวนของการติดตอเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรพบวา เกษตรกรที่มีการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรเพิม่มากขึน้จะสงผลให
เกิดการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียง
สัตว มากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากการติดตอ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรน้ันถือเปนชองทางหน่ึง
ที่เกษตรกรสามารถสอบถามในขอมูลที่มีความ
เฉพาะหรือท่ีตนเองยังขาดความรูและไมเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดไดโดยตรง 
อกีท้ังการติดตอกบัเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรยัง
สามารถรบัคาํแนะนาํหรอืแนวทางการนาํไปปฏบิตัิ
ในการใชเทคโนโลยไีดงายและรวดเรว็ ซึง่สอดคลอง
กับ บุหลัน (2560) ที่ไดอธิบายถึงสื่อบุคคล โดย
เฉพาะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร วาเปนสื่อที่มี
ประสิทธภิาพและมีบทบาทสําคญัในการเขาถงึและ
ใกลชิดกลุมเปาหมายมากท่ีสุด และสามารถจูงใจ
เกษตรกรไดดวยการพูดคุยในลักษณะท่ีเปนแบบ
กันเอง เพราะเปนสื่อท่ีตองมีการเผชิญหนา เห็น
หนาคาตากันระหวางเกษตรกร

Table 2  Factors affecting acceptance corn planting technology of farmers in Phawo district, 
Tak province

Independent variables

Dependent variable

Adoption corn planting technology of 
farmers in Phawo district, Tak province

B T Sig.

1. Sex
2. Age
3. Education level
4. Marriage status
5. Area for planting corn

.186

.001

.000
-.001
.005

4.179
.474
-.003
-.007
1.729

.000**
.636
.998
.995
.085
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Table 2  Factors affecting acceptance corn planting technology of farmers in Phawo district, 
Tak province (Cont.)

Independent variables

Dependent variable

Adoption corn planting technology of 
farmers in Phawo district, Tak province

B T Sig.

6. Household total income
7. Debt
8. Household workforce
9. Membership of Agriculture Institute
10. Contact with agricultural extension offi cer
11. Receive agricultural information
12. Experience in growing corn
13. Agricultural education/Training

Constant

-2.080E-007
-2.673E-007

.060
-.044
.143
.002
.001
.014
2.485

-.558
-1.686
1.964
-.726
3.231
1.299
.160
.561

14.122

.578

.093

.051

.468
.001**
.195
.873
.575
.000

R2

F
Sig. of F

(0.170) 17.00%
4.309
0.000

*, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 0.01, respectively

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกร
เกี่ยวกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

การศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรเก่ียวกับการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 
พบวาปญหาและอุปสรรคที่สําคัญไดแก 1) ปญหา
โรคและแมลง ซึ่งการปองกันกําจัดศัตรูพืชในการ
ปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวถอืวาเปนขัน้ตอนทีต่องมกีาร
ดูแลเอาใจใสอยางมากในการเพาะปลูก เนื่องจาก
พื้นที่ปลูกของเกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่แบบ
ธรรมชาติ มศีตัรพูชืจาํนวนมาก เกษตรกรจึงจําเปน
ตองใชสารเคมีในการกําจัดทั้งสัตวศัตรูพืชและ

วชัพชื รวมถงึราคาสารเคมยีงัมรีาคาสงู ทาํใหตนทุน
การปลูกสูงข้ึน โดยเกษตรกรมีขอเสนอแนะคือ 
1) ควรลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 
สงเสริมใหกับเกษตรกรผลิตสารกําจัดศัตรูพืชแบบ
ชีวภาพท่ีไมเปนอันตรายตอรางกายและมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค และยังเปนการลดตนทุน
ในการผลิต 2) ดนิในพ้ืนทีท่าํไรขาวโพดมีความแข็ง 
อดัตวัแนนและพ้ืนทีม่คีวามลาดชัน เกษตรกรบางราย
ไมสามารถไถตากดินได และราคาคาจางไถตากดิน
แพงซึง่เกษตรกรจาํเปนตองจาง สวนใหญจะใชวธิกีาร
เผาซากหรือวชัพชือืน่ๆ ทาํใหเกษตรกรประสบปญหา
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วัชพืชขึ้นเร็ว และตนขาวโพดเจริญเติบโตไดไมดี 
ตลอดจนมีการเพ่ิมจํานวนของศัตรูพืช เชน หนู 
ปลวก ฯลฯ ที่มาทําลายตนขาวโพดในระยะแรกจึง
ทาํใหตองเพ่ิมคาใชจายสูงข้ึนอกี เชนการซ้ือสารเคมี
กําจัด เปนตน ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะวา ตองการ
ใหราคาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมีราคาถูกลง 
3) เมื่อถึงระยะชวงเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เกษตรกรจะทําการเก็บเกี่ยวพรอมกันเปนจํานวน
มากจึงสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในการ
เก็บเกี่ยว คาจางแรงงานสูง และสภาพพื้นที่ในการ
ปลูกขาวโพดมีความลาดชันทําใหการเก็บเกี่ยวชา 
ตองใชเวลานาน สงผลใหตนทุนในการเก็บเกี่ยว
หรือการผลิตสูงข้ึน โดยมีขอเสนอแนะวา ควรให
เกษตรกรมีการวางแผนเวลาในการเก็บเกี่ยว ไมให
ตรงกับเกษตรกรรายอื่นที่ทําการเก็บเกี่ยวในวัน
เดยีวกนั เพือ่ลดตนทนุในการเก็บเกีย่ว สวนเกษตรกร
ทีม่พีืน้ทีล่าดชนัควรหาพชืชนดิอืน่ทีเ่หมาะแกสภาพ
ภูมิอากาศมาทดลองปลูกทดแทนเพ่ือเปนทางออก
ที่ดีกวา และยังเปนการสงเสริมชวยใหมีพืชมีความ
หลากหลาย และ 4) เกษตรกรสวนใหญไมไดเปน
ผูนําขาวโพดไปจําหนายเอง โดยจะจําหนายผาน
พอคาคนกลางท่ีเขามารับซ้ือ จงึทาํใหราคาทีเ่กษตรกร
ไดรบันอยลง และพอคาคนกลางกดราคาในการรับซือ้ 
และราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในทองตลาดที่มีราคา
ตกตํ่าเกษตรกรบางรายมีคาความชื้นของขาวโพด
สงูไมสามารถขายในราคาท่ีสงูไดหรอืขายตามราคา
ที่หนวยงานภาครัฐกําหนด จึงทําใหเกษตรกร
เสียเปรียบ เมื่อหักคาใชจายตนทุนตางๆ โดยมี
ขอเสนอแนะวา ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของขึ้น
ราคาขาวโพดเล้ียงสัตวตามคุณภาพของผลผลิต 
เนือ่งจากราคาในการจาํหนายหลงัการเกบ็เกีย่วทีม่ี
ราคาต่ํากวาตนทนุในการเพาะปลูกและกําหนดราคา
ที่ชัดเจน เพื่อไมใหพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบ

เกษตรกรในการรับซ้ือ ซึ่งเมล็ดพันธุและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชมีราคาแพง และสหกรณควรเปน
ศูนยกลางในการรับซ้ือและกําหนดราคารับซื้อให
เปนกลางใหเกษตรกรไดรับผลประโยชนมากที่สุด

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาป จ จัย ท่ีมีผลต อการยอมรับ

เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 39 ป ไมไดรับการศึกษา มีสถานภาพ
สมรส มีพื้นที่ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉลี่ย 
16 ไร มีรายไดเฉลี่ยรวมในครัวเรือนของเกษตรกร 
104,000 บาทตอป มภีาระหน้ีสนิเฉล่ีย 86,788 บาท 
จํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญ
เปนสมาชิกของสถาบันทางทางการเกษตรมีการ
ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้ง
ตอป สวนใหญไดรบัการไดรบัขาวสารดานการเกษตร
จากสือ่โทรทัศนมปีระสบการณในการปลกูขาวโพด
เลีย้งสตัวเฉลีย่ 7 ป ประสบการณในการศกึษาดงูาน
และฝกอบรมดานการเกษตรเฉลีย่ 1 ครัง้ตอป และ
เกษตรกรมกีารยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวโพด
เลี้ยงสัตวอยูในระดับปานกลางปจจัยท่ีมีผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 
2 ตวัแปร ไดแกเพศ มคีวามสัมพนัธอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติในทางบวกท่ีระดับ 0.01 และการติดตอ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร มีความสัมพันธอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติใินทางบวกทีร่ะดบั 0.05 ในสวน
ของปญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญัในการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวคือการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว พบวา 
เกษตรกรตองใชตนทุนท่ีสงูขึน้ในการผลติ และขาด
องคความรูในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ถูกตอง 

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):43-53
J. Agri. Prod. 51



เกษตรกรจึงมขีอเสนอแนะใหมกีารเพ่ิมราคาขาวโพด
เลีย้งสัตวใหสงูข้ึนและสารเคมีทีใ่ชควรมีราคาต่ําลง
เพื่อลดตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมถึง
ตองการใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาใหความรู
คาํแนะนาํเกีย่วกบัการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยัจงึมขีอเสนอแนะบางประการ

สําหรับหนวยงานดานสงเสริมการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบว า เพศชายจะมี
แนวโนมที่จะยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด
เลีย้งสัตวมากกวาเพศหญงิ อยางไรกต็ามเพือ่ใหเกดิ
การยอมรับของเกษตรกรในภาพรวมทั้งเพศชาย
และหญิง ทางกรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร หรอืสาํนกังานเกษตรตาํบลพะวอ ควรมกีาร
สงนักสงเสริมการเกษตรท่ีเปนเพศหญิงลงพื้นที่ไป
สงเสริมกับนักสงเสริมการเกษตรที่สวนใหญเปน
เพศชายใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถเขาถึงเกษตรกร
เพศหญิง ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปนแรงงานท่ี
ชวยสนับสนุนครัวเรือนต้ังแตการเร่ิมเพาะปลูก
จนถึงการเก็บเกี่ยว ดังนั้นถามีการสงเสริมให
เกษตรกรเพศหญิงเกิดการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวก็จะมีสวนสําคัญในการ
ชวยยกระดับการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ให มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. ในสวนของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
พบวามสีวนสาํคญัในการเพ่ิมการยอมรับเทคโนโลยี
การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร ดงันัน้กอน
การสงเสริมเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร ควรมกีารสาํรวจขอมลู

พื้นฐานของเกษตรกร โดยเฉพาะลักษณะพื้นฐาน
ทางดานสังคม และความตองการของเกษตรกร
ในการนําเอาเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
มาปรบัใชในการเพาะปลูกของตนเอง เพือ่ใหสามารถ
นํากลับมาพัฒนารูปแบบ หรือวิธีการสงเสริมใหมี
ความเหมาะสมและงายตอการเขาใจและเขาถึง
ขอมูลและแนวทางในการปฏิบัติของเทคโนโลยี
การปลกูขาวโพดตามท่ีนกัสงเสรมิการเกษตรนาํมา
เผยแพรสูเกษตรกร

3. จากผลการศกึษาพบวา ระดบัการยอมรบั
เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร
ในภาพรวมยงัอยูในระดบัปานกลาง ดงันัน้หนวยงาน
ที่มีส วนเก่ียวของ ไดแก กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร หรือสถาบันทางการศึกษา 
ควรมกีารจดัโครงการเพ่ือสงเสรมิการใชเทคโนโลยี
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใหแกเกษตรกร โดยเนน
การใชสื่อบุคคล และสื่อที่ใหรูปภาพ เพื่อใหงาย
ตอการทําความเขาใจของเกษตรกร และสามารถ
อธิบายขอปฏิบัติในสวนท่ีเกษตรกรยังขาดความ
เขาใจ และควรพัฒนาใหนกัสงเสริมการเกษตรหรือ
ผู ที่นําขอมูลไปเผยแพรใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารแบบมีสวนรวมในการสงเสริมองคความรู
แกเกษตรกร เพื่อใหเกิดการบูรณาการและเพ่ิม
โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรใหมากยิ่งข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดีดวย

ความกรุณาและความรวมมือจากเกษตรกรที่ให
ขอมูล คณาจารยและบุคลากรสาขาการพัฒนา
สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่กรุณาใหความ
ชวยเหลือใหคําแนะนําพรอมเสนอแนะ ตรวจสอบ
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แกไขขอบกพรองตางๆ ซึ่งคณะผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณไวอยางสูง ณ โอกาสนี้
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