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บทคัดย่อ
	 บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)เพ่ือพัฒนาแบบจ�าลององค์ประกองของพฤติกรรมการยอมรับ

นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	2)เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับปรุง

ดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อน

การเพาะปลูก	การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน	การวิจัยเชิงปริมาณ	เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบ

มาตรส่วนประมาณค่ากับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 5	 จังหวัด	 ได้แก่	

จังหวัดสิงห์บุรี	นครสวรรค์	นครนายก	อยุธยา	และพิจิตร	จ�านวน	600	คน	วิเคราะห์ข้อมูล	ด้วย	LISREL	การวิจัยเชิง

คุณภาพ	ยกร่างรูปแบบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณประกอบกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	และด�าเนินการสนทนากลุ่ม	กับผู้มี

ส่วนได้เสียในการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ใน

ขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 รวมจ�านวน	15	คน	 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการ

ปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับข้ัน

เตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนมา	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 องค์ประกองของพฤติกรรมการยอมรับ

นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	มี	6	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	ด้าน

การรับรู้ถึงประโยชน์	ด้านความง่ายในการใช้งาน	ด้านความตั้งใจที่จะใช้	ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง	ด้านทัศนคติที่มี

ต่อการใช้	 และ	 ด้านการน�ามาใช้งานจริง	 2)	 รูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนต

แขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	ประกอบด้วย	 การวิเคราะห์บริบท

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 การก�าหนดนโยบาย	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	 การด�าเนินกระบวนการส่ง
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Abstract
	 This	research	article	was	objectives	of	this	are	1.	To	study	the	composition	of	the	innova-

tive	behavior	of	calcium	carbonate	suspended	in	soil	preparation	before	planting	and	2.	To	devel-

op	 a	 form	 of	 soil	 improvement	 by	 applying	 the	 innovative	 Calcium	Carbonate	 suspension	 to	

change	soil	preparation	acceptance	behavior	before	planting.	Is	a	Mixed	Method	Quantitative	data	

collection	with	a	group	of	Thai	farmers	Participants	in	the	project	to	promote	the	agricultural	sys-

tem	of	large	plots	in	5	provinces,	namely	Sing	Buri,	Nakhon	Sawan,	Nakhon	Nayok,	Ayutthaya	and	

Phichit,	totaling	400	people.	Data	were	analyzed	using	factor	analysis	techniques.	Data	were	col-

lected	by	using	10	in	-	depth	interview	techniques	and	15	group	discussions	with	related	parties.	

Data	were	analyzed	using	content	analysis	techniques.	The	results	of	the	research	revealed	that	

1)	the	innovation	model	of	the	acceptance	behavior	of	innovative	calcium	carbonate	suspended	

in	soil	preparation	before	planting.	In	harmony	with	the	empirical	data	(Model	Fit),	with	6	aspects,	

namely	perceived	benefits	In	ease	of	use	Intention	to	use	Risk	awareness	Attitude	towards	using	

And	in	the	field	of	practical	use	2)Development	Model	is	soil	improvement	methods	by	applying	

the	innovative	Calcium	Carbonate	suspension	to	adjust	the	soil	preparation	behavior	before	plant-

ing,	consisting	of	public	relations	processes	participation	Knowledge	transfer	through	various	pro-

cesses	And	participatory	assessment	using	empirical	data

Keyword:	Acceptance	behavior,	Innovative	Calcium	Carbonate	Suspensions

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินมีปัจจัยหลัก	2	ประการ	คือ	การเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจาก

การชะล้างพังทลายของดินโดยการพัดพาของน�้า	(soil	erosion	by	water	forces)	และการเสื่อมโทรมอันเนื่องมา

จากดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์	(loss	of	nutrient)	อันเกิดจากลักษณะทางกายภาพเสื่อมเสีย	และมีสารพิษปะปน

อยู่ในดิน	 เช่น	 เกลือ	 หรือการท่ีดินเป็นกรดจัด	 การเสื่อมโทรมประเภทน้ีมีผลมาจากการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกวิธีิ	 ใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกรดซ่ึงมีศักยภาพในการเพาะปลูกต�่า(Lecturers	 of	 Department	 of	 Soil	 Science.	

(1998)

	 นอกจากนี้มีวิธีการจัดการที่ไม่เหมาะสม	 หรือปราศจากการท�านุบ�ารุงดินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	 ส่ง

ผลกระทบต่อตัวทรัพยากรดิน	 ซึ่งเป็นเหตุให้ดินมีก�าลังการผลิต	 (productivity)	 ลดลง	 และต้องการการจัดการที่ดี

เพื่อแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรม	ทรัพยากรดินของประเทศไทยมีปัญหาหลัก	คือ	ประกอบด้วยดินเค็ม	14,393,469	ไร่	

ดินทรายจัด	12,544,293	ไร่	ดินตื้น	46,090,109	ไร่	ดินเปรี้ยวจัด	6,239,361	ไร่	ดินอินทรีย์	260,109	ไร่	และดินกรด	

95,410,591	 ไร่	 ซึ่งเป็นปัญหามากท่ีสุดของปัญหาดิน	 (กรมพัฒนาที่ดิน,	 2559)	 ปัญหาดังกล่าวพบว่ามีการคิดค้น	

นวัตกรรมสารปรับปรุงดินที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่	 ที่มีประสิทธิภาพต่อผลผลิต	 และง่ายต่อการใช้งาน	 คือ	 แคลเซียม

คาร์บอเนตแขวนลอย	(Calcium	carbonate	suspension)	ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกใช้ในการปรับปรุงดินแทนการใช้

วัสดุปูน	ในเชิงเปรียบเทียบแล้ว	แคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยนี้สามารถออกฤทธิ์ภายในระยะเวลา	2	-	4	สัปดาห์	

เนื่องด้วยอนุภาคของสารที่มีขนาดเล็กหรือมีความละเอียดมาก	จึงท�าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการปรับสภาพความ

เป็นกรดเป็นด่างได้ดีกว่าวัสดุปูนที่อนุภาคมีขนาดใหญ่กว่าหรือหยาบกว่า	ท�าให้ใช้ระยะเวลาในการออกฤทธ์ินานถึง	
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6	–	12	เดือน	(วิชาญ	ชุ่มมั่น	และ	ภูมิศักดิ์	อินทนนท์,	2559)	

	 อย่างไรก็ตาม	 การน�าวัตกรรมสารปรับปรุงดินชนิดน้ีมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดินกรด	 และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการผลิต	จ�าเป็นต้องมีการน�ามาวิจัยทดลองใช้ในพื้นที่จริงการเกษตรก่อน	โดยใช้รูปแบบการสาธิต

ในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร	และเกษตรกรต้องมีส่วนร่วมในการทดลองด้วย	เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ

ของเกษตรกรผู้ใช้	อันจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร	ในการยอมรับน�าเอานวัตกรรมสารปรับปรุง

ดินไปใช้จริงในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองในครั้งถัดไปเรื่อย	ๆ	การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะท�าการศึกษาถึงองค์ประกอบของ

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 และการ

พัฒนารูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการส่งเสริม	 และผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรทั่ว

ประเทศ	ได้มีการใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอย	เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกองของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้น

เตรียมดินก่อนการเพาะปลูก

	 2.	 เพ่ือพัฒนารูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 Rogers	 and	 Shoemaker	 (1971,	 อ้างอิงใน	 อนุชา	 โสมาบุตร,	 2556)	Matsuo	 (2006)	 ได้อธิบายว่า	

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมเป็นความสามารถเชิงนวัตกรรมเป็นความเกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่สนับสนุนการใช้

นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทดแทนกระบวนการเดิม	 และเชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า	 และมีวิธีการ	

กระบวนการที่ง่ายกว่า	 มีลักษณะของทัศนคติหรือนิสัยที่เอื้อต่อการพัฒนาหรือการยอมรับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม	่

หรือน�าเข้ามาใช้ใหม่ในบริบทอาจจะของตนเอง	

	 การยอมรับนวัตกรรมยังมีเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่	สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน	และข้อจ�ากัด	

ความจ�าเป็นต่าง	 ๆ	 ที่องค์กรก�าลังเผชิญหน้าท่ี	 รวมถึงข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรขององค์กร	 ดังน้ัน	 การยอมรับ

นวัตกรรม	จึงเป็นผลลัพธ์ในด้านความสามารถเชิงนวัตกรรมของบุคลากรในองค์กรนั้น	ๆ	หากบุคลากรมีทักษะด้าน

นวัตกรรม	 เป็นผู้ที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ	 มีทักษะด้านนวัตกรรมอยู่แล้ว	 ชอบการทดลองใช้	 ก็จะมีผลต่อการยอมรับ

นวัตกรรมได้เร็วขึ้น	(Catherine	&	Pervaiz,	2004)	ความสามารถเชิงนวัตกรรมมีหลายมุมมองที่น่าสนใจ	Guan	and	

Ma	 (2003)	 กล่าวว่าการยอมรับนวัตกรรม	 หรือความสามารถด้านนวัตกรรม	 เป็นความสามารถในการคิดค้นและ

พัฒนา	 ปรับปรุงให้มีความแตกต่าง	 อีกท้ังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและบรรลุประสิทธิผล

เชิงนวัตกรรม

	 การยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน	 (Process)	 ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากได้ยินในเรื่อง

วิทยาการนั้น	ๆ จนยอมรับน�าไปใช้ใน	ที่สุดซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ	(De-

cision	Making)	โดยได้	แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น	5	ขั้นตอนคือ	

	 1.	ขั้นรับรู้หรือตื่นตน	(Awareness	Stage)	เป็นขั้นเริ่มแรกที่น�าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ	สิ่งใหม่หรือวิธี

การใหม่ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ	 (นวัตกรรม)	 ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ	 อาชีพหรือกิจกรรมของเขา

แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วนซ่ึงการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้โดยบังเอิญ	จะท�าให้เกิดความอยากรู้และแก้ปัญหา
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ที่ตนเองมีอยู่	

	 2.	 ขั้นสนใจ	 (Interest	 Stage)	 เริ่มให้ความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆเป็น	 พฤติกรรมที่มี

ลักษณะตั้งใจและในขั้นนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใหม่มากขึ้นและใช้วิธีการคิด	มากกว่าขั้นแรกบุคลิกภาพและค่า

นิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือ	วิทยาการใหม่ด้วย	

	 3.	 ขั้นประเมินค่า	 (Evaluation	 Stage)	 เริ่มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆโดยมีการ	 เปรียบเทียบ

ระหว่างข้อดีและข้อเสียหากว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้โดยทั่วไปมักจะคิดว่าวิธีการนี้	 เป็นวิธีที่เส่ียงไม่ทราบถึง

ผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน	(Reinforcement)	เพื่อให้เกิดความแน่ใจ	โดยอาจมีค�าแนะน�าเพื่อใช้ประกอบใน

การตัดสินใจ	

	 4.	 ขั้นทดลอง	 (Trial	 Stage)	 เป็นขั้นตอนที่เริ่มทดลองกับคนส่วนน้อยเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์	 ดูก่อนโดย

ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆให้เข้ากับสถานการณ์ของตนในข้ันน้ีจะสรรหาหาข่าวสารที่มีความ	 เฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการ

ใหม่หรือนวัตกรรมนั้น	

	 5.	ขั้นตอนการยอมรับ	 (Adoption	Stage)	 เป็นขั้นที่ปฏิบัติน�าไปใช้จริงซึ่งบุคคลยอมรับ	วิทยาการใหม่ๆ	

ว่า	เป็นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว

	 การศึกษาแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	(The	Technology	Acceptance	Model:	TAM)	ที่น�าเสนอ

โดย	Davis,	Bagozzi	and	Warshaw	(1989)	ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของ	The	Theory	of	Reasoned	Action:	

TRA)	โดย	TAM	จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง	ๆ 	ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม	 ใหม่ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ได้แก่	 การรับรู้ถึงความ

ง่ายในการใช้งาน	(Perceived	Ease	of	Use)	และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้	(Perceived	Usefulness)	

โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี	 (Behavioral	 Intention)	 มีทั้งส้ิน	 3	 ปัจจัย

ได้แก่	ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	(Perceived	Ease	of	Use)	ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการ

ใช้	 (Perceived	Usefulness)	และปัจจัยด้านทัศนคติ	 (Attitude)	ซึ่งในท้ายที่สุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้

เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้	และใช้งานจริง	ของเทคโนโลยี

	 นอกจากนี้แล้ว	เมื่อได้ท�าการสังเคราะห์แนวคิดของ	Ajzen	(1991)	Richard	and	Cheban	(2015)	Rog-

ers	and	Shoemaker	(1971)	Davis	Bagozzi	and	Warshaw	(1989)	Ajzen	(1991)	Matsuo	(2006)	Lee	(2013)	

Jin	(2014)	Park,	Sung	and	Cho	(2015)	Cooper	(1998)	Aggelidis	and	Chatzoglou	(2016)	Faruq	(2016)	

จุรีพร	กาญจนการุณ	และ	วาสนา	วงค์ฉายา	(2553)	สิงหะ	ฉวีสุข	และคณะ	(2555)	นัทธ์หทัย	ศิริวิริยะสมบูรณ์	และ

คณะ	(2555)	ก็ได้เสนอในลักษณะเดียวกันว่าพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี	มี	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	ด้านการรับ

รู้ถึงประโยชน์	(Perceived	Usefulness)	ด้านความง่ายในการใช้งาน	(Perceived	Ease	of	Use)	ความตั้งใจที่จะใช้	

(Intention	to	Use)	การรับรู้ถึงความเสี่ยง	(Perceived	Risk)	ทัศนคติที่มีต่อการใช้	(Attitude	toward	Using)	และ

การน�ามาใช้งานจริง	(Actual	Use)	

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	 ได้แก่	 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 5	 จังหวัด	 ได้แก	่

จังหวัดสิงห์บุรี	นครสวรรค์	นครนายก	อยุธยา	และพิจิตร	จ�านวน	1,657	ราย	(โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่,	2562)



400 ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3  กนัยายน - ธนัวาคม 2563

	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	5	จังหวัด	ได้แก่	

จังหวัดสิงห์บุรี	นครสวรรค์	นครนายก	อยุธยา	และพิจิตร	จ�านวน	400	คน	แนวคิดในการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นต�่าในการเก็บข้อมูลที่จะวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 (Factor	 Analysis)	 ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป	LISREL	ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรผกผันตามจ�านวนตัวแปรเชิงประจักษ์	(Observation	Variable)	ที่ใช้ศึกษา	

โดยทั่วไปก�าหนดไว้ที่	 1	 ตัวแปรเชิงประจักษ์	 ต่อ	 10	 -	 20	 หน่วย	 ของกลุ่มตัวอย่าง	 (Kelloway,	 1998;	 Joresk-

og&Sorbom,	1993;	Loehlin,	1987;	นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2538;	สุวิมล	ติรกานันท์,	2555;	ยุทธ	ไกยวรรณ์,	2556)	

ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรเชิงประจักษ์	 จ�านวน	30	ตัวแปรเชิงประจักษ์	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	

600	หน่วย

กลุ่มเป้าหมาย

	 ด�าเนินการเก็ฐข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	

(Stakeholder)	 จากการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมา

ใช้ในขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 ประกอบด้วย	 ผู้น�าเกษตรกร	 จ�านวน	 4	 คน	 ข้าราชการที่อยู่ในต�าแหน่งนัก

วิชาการส่งเสริมการเกษตรท่ีเก่ียวข้อง	 จ�านวน	 4	 คน	 และนักวิชาการด้านการเกษตรที่อยู่ในต�าแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัย/นักวิจัย	จ�านวน	4	คน	และบุคลากรภาคเอกชน	จ�านวน	5	คน	รวมจ�านวน	15	คน	ณ	ส�านักงานส่งเสริม

การเกษตรจังหวัดนครนายก

ตัวแปรที่ศึกษา

	 1.	 พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะ

ปลูก	มี	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์	ด้านความง่ายในการใช้งาน	ด้านความตั้งใจที่จะใช้	ด้านการ

รับรู้ถึงความเสี่ยง	ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้	ด้านการน�ามาใช้งานจริง	

	 2.รูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอย	 เพื่อปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก

สมมุติฐานการวิจัย
	 1.	 แบบจ�าลององค์ประกอบของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ใน

ขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 2.	 รูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอย	 เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	เริ่มต้นจากกระบวนการทบทวน

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดของแบบจ�าลององค์ประกองของพฤติกรรมการยอมรับ

นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 พัฒนาแบบสอบถามแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ส�าหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่	5	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสิงห์บุรี	นครสวรรค์	นครนายก	อยุธยา	และพิจิตร	จ�านวน	600	

คน	 แล้วด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	 2	 (Secondary	 Con-

firm	Factor	Analysis)	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	LISREL	

	 ด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	
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จ�านวน	10	คน	เพื่อสอบถามถึงรูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	สังเคราะห์	“รูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์

ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก”	

แล้วน�าไปด�าเนินการสนทนากลุ่มกับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม

แคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 จ�านวน	 15	

คน	ประกอบด้วย	กลุ่มเกษตรกร	เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	และผู้น�าชุม	เพื่อขอฉันทมติในการยอมรับ/ไม่ยอมรับ	รูปแบบผู้

วิจัยได้พัฒนาขึ้น	 ตลอดจนขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 วิเคราะห์และน�า

เสนอด้วยสถิตเชิงพรรณา

ผลการวิจัย
	 1.แบบจ�าลององค์ประกองของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้น

เตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 มีค่าดัชนีความกลมกลืน	 ดังนี้	 Chi-Square	=	

707.44,	df	=	361,	p-value	=	.00000,	Chi-Square	/	df	=	1.95	;	RMSEA	=	.045	;	RMR	=	.023	;SRMR	=	

.045;	CFI=	.99;	GFI	=	.92;	AGFI	=	.91	;	CN	=	312.82	รายละเอียดดังตาราง	1	และภาพประกอบ	1

ตาราง 1	 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน	 (Factor	 Loading	 Score)	 ของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม

แคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในข้ันเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 (accpt)	 แสดงเป็นคะแนน

มาตรฐาน	(Standardize	Score)	(n	=	600)	

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม

แคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมา

ใช้ในขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก 

(accpt)

Factor 

Loading 

(λ)

Error 

(θ)
t R2

Construct 

Reliabili-

ty, (ρc)

Average 

Variable 

Extracted, 

(ρv)

1.ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์	(bene) .71 .43 13.18 .57 .76 .58

2.ด้านความง่ายในการใช้งาน	(simp) .80 .35 13.75 .65 .82 .61

3.ด้านความตั้งใจที่จะใช้	(inted) .78 .40 13.60 .60 .76 .58

4.ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง	(risk) .94 .12 16.20 .88 .82 .61

5.ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้	(atti) .93 .13 18.82 .87 .87 .66

6.ด้านการน�ามาใช้งานจริง	(use) .91 .18 17.42 .82 .87 .66

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 ตาราง	 1	 พบว่าพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้นเตรียมดินก่อน

การเพาะปลูก	(accpt)	มี	6	องค์ประกอบหลัก	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน	(λ)	(Standardized	Solution)	

มีค่าอยู่ระหว่าง	.71	-	.94	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(	t	อยู่	ระหว่าง	13.18	–	18.82)	มีค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน	 (θ)	อยู่ระหว่าง	 .12	 -	 .43	แต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ

ยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	(accpt)	(มีค่าความเชื่อมั่น	
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(Reliability)	โดยพิจารณาจากค่า	R2)	ได้ระหว่างร้อยละ	60	–	88	โดยแต่ละองค์ประกอบหลักมี	5	องค์ประกอบย่อย	

ดังภาพที่	1

ภาพ 1 แบบจ�าลองที่ปรับแก้แล้ว	(Adjusted	Model)	แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน	(Standardize	Solution)	(n	=	

600)

	 2.การด�าเนินการสังเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนต

แขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับข้ันเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกการก�าหนดโครงสร้างหลักของรูป

แบบ	ดังกล่าวประกอบด้วย		

	 	 2.1	 การวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	 กระบวนการท�าการเกษตรยังคงเป็น

แบบดั้งเดิม	การใช้ดินที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน	การใช้ที่ดินโดยปราศจากการบ�ารุงรักษา	การใช้ที่ดินไม่เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยพื้นที่

	 	 2.2	การก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	เน้นความส�าคัญของ	การสร้าง

เกษตรกรต้นแบบให้เกิดข้ึนในชุมชน	หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ริเร่ิมด�าเนินการส่งเสริม	กระบวนการเรียนรู้เน้นการ

สาธิตเพื่อให้เห็นกระบวนจริง	การสร้างเครือข่ายเกษตรกร

	 	 2.3	การด�าเนินกระบวนการส่งเสริม	เน้นความส�าคัญของ	การก�าหนดนโยบาย	แผนการด�าเนิน

งาน	จากภาครัฐ	การสร้างเกษตรกรแกนน�า	เกษตรกรแกนน�าเป็นผู้ผลักดันการเรียนรู้
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	 	 2.4	 การประเมินผล	 เน้นความส�าคัญของประเมินทรัพยากรการด�าเนินงาน	 ประเมิน

กระบวนการด�าเนินงาน	และประเมินผลลัพธ์

	 ดังภาพที่	2

ภาพ 2	 รูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก

อภิปรายผล 
	 1.	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 แบบจ�าลององค์ประกอบของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียม

คาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ในข้ันเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง	มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม	

สามารถน�ามาใช้อธิบายในบริบทของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 5	 จังหวัด

ได้	และพบว่า	มีองค์ประกอบหลัก	6	ได้แก่	1.	ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์	2.	ด้านความง่ายในการใช้งาน	3.	ด้านความ

ตั้งใจที่จะใช้	4.	ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง	5.	ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้	และ	6.	ด้านการน�ามาใช้งานจริง	เป็นเพราะ

ว่า	 แคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอย	 นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่รูปแบบหนึ่ง	 ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาดินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และยังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรได้ดีกว่าการใช้

สารเคมีโดยตรง	 ซึ่งความเป็นนวัตกรรมใหม่ของแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอย	 ส�าหรับกลุ่มเกษตรกรที่ผู้เข้าร่วม
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โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ	่ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายของหน่วยงานที่จะท�าการส่งเสริมเป็น

อย่างมาก	 เพราะว่า	 กลุ่มเกษตรกรไทยส่วนใหญ่	 มักจะเช่ือมั่นในกระบวนการ	 วิธีการแบบเดิม	 รวมทั้งเชื่อฟังการ

ถ่ายทอดความรู้	ที่มาจากกลุ่มเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเอง	การที่แคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอย	เป็นเรื่องใหม่นั้น	การ

สร้างกระบวนการยอมรับจึงนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ยาก	และท้าทาย	สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ	เช่น	Rogers	

and	Shoemaker	(1971)	Davis,	Bagozzi	and	Warshaw	(1989)	Ajzen,	1991)	Matsuo	(2006)	Lee	(2013)	

Jin	(2014)	Park,	Sung	and	Cho	(2015)	สมเสก	เนตรสว่าง	(2550)	จุรีพร	กาญจนการุณ	และวาสนา	วงค์ฉายา	

(2553)	สิงหะ	ฉวีสุข	และคณะ	(2555)	อรทัย	เลื่อนวัน	(2555)	นัทธ์หทัย	ศิริวิริยะสมบูรณ์	และคณะ	(2555)	มณทิ

รา	พฤกษกล�ามาศ	และคณะ	(2555)	ภานุพงศ์	เสกทวีลาภ	และ	รวิพรรณ	สุภาวรรณ์	(2557)	ที่ล้วนแต่ให้เหตุผลใน

ลักษณะใกล้เคียงกันว่า	การยอมรับนวัตกรรม	เป็นเรื่องที่ซับซ้อน	การยอมรับจะเริ่มต้นตั้งแต่การมองเห็นประโยชน์	

ความรู้สึกว่าง่ายกว่าการใช้งานหรือง่ายกว่ากระบวนการแบบเดิม	 เมื่อการรับรู้ต่อนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป

แล้ว	ก็ท�าให้วิธีคิดหรือทัศนคติมีการเปลี่ยนแปลง	เกิดความต้องการที่จะลองเรียนรู้หรือลองใช้งานนวัตกรรม	ค้นหา

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีการใช้หรือไม่มีการใช้งาน	ซึ่งเป็นการยอมรับนวัตกรรมในขั้นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น	และก็จะ

น�าไปสู่การยอมรับนวัตกรรมในเชิงพฤติกรรมท้ังทางด้านเจตคติที่ดีขึ้นต่อนวัตกรรมและการน�านวัตกรรมไปใช้งาน

จริง

	 2.	 จากผลการวิจัยที่พบว่ารูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนต

แขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับข้ันเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 ประกอบด้วย	 (1)	 การวิเคราะห์

บริบทสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	กระบวนการท�าการเกษตรยังคงเป็นแบบดั้งเดิม	การใช้ดินที่ไม่เหมาะสมกับ

คุณสมบัติของดิน	 การใช้ที่ดินโดยปราศจากการบ�ารุงรักษา	 การใช้ที่ดินไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยพื้นที่	 การ

เรียนรู้ของเกษตรกรเป็นการเรียนรู้แบบเลียนแบบตามกัน	(2)	การก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	และกลยุทธ์ในการด�าเนิน

งาน	 มีดังนี้	 การสร้างเกษตรกรต้นแบบให้เกิดขึ้นในชุมชน	 หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ริเร่ิมด�าเนินการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้เน้นการสาธิตเพื่อให้เห็นกระบวนจริง	 การสร้างเครือข่ายเกษตรกร	 (3)	 การด�าเนินกระบวนการ

ส่งเสริม	 มีดังน้ี	 การก�าหนดนโยบาย/แผนการด�าเนินงานจากภาครัฐ	 การสร้างเกษตรกรแกนน�า	 เกษตรกรแกนน�า

เป็นผู้ผลักดันการเรียนรู้	 และ	 (4)	 การประเมินผล	 มีการประเมินทรัพยากรการด�าเนินงาน	 ประเมินกระบวนการ

ด�าเนินงาน	ประเมินผลลัพธ์

	 เนื่องจากในกระบวนการส่งเสริมให้มีการใช้งานนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 ส�าหรับกลุ่มเกษตรกร	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย

ความร่วมมือกับ	ผู้น�าชุมชน	หรือปราชญ์ชุมชน	ที่ได้รับการยอมรับ	นับถือ	จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเอง	ซึ่งจะต้อง

อาศัยความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับบริบทที่แท้จริงของชุมชน/ท้องถิ่นก่อน	โดยหน่วยงานที่จะต้องเป็นผู้เริ่มต้นด�าเนิน

การ	ควรจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ	เพราะมีทรัพยากรในการบริหารจัดการที่เพียบพร้อม	ทั้งบุคลากร	และงบประมาณ	

ตลอดจนยังได้รับความเช่ือถือในด้านวิชาการ	 จากกลุ่มเกษตรกร	 และการประเมินผลจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้

ชิดอย่างเป็นระบบ	ทั้งในด้านทรัพยากรการด�าเนินงาน	กระบวนการด�าเนินงาน	และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	สอดคล้องกับ	

วิวัฒน์	 ภู่พร้อม	 และศิริวรรณ	 แตงฉ�่า	 (2554)ท่ีได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ	 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเกษตรดีที่

เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	การสร้างการยอมให้เกิดขึ้นกับ

กลุ่มเกษตรกร	 จะต้องอาศัยการผลักดันจากกลุ่มผู้น�า	 เพราะการเรียนรู้ของเกษตรกรไทยมักจะนิยมท�าตามผู้น�าใน

ชุมชน	 เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเพื่อนเกษตรกร	 มากกว่ากลุ่มนักวิชาการเกษตร	 อาจะเป็น

เพราะ	ผู้น�าชุมชนมีความใกล้ชิดเกษตรกรน้อยกว่าผู้น�าชุมชน	สอดคล้องกับ	จุรีพร	กาญจนการุณ	และวาสนา	วงค์

ฉายา	(2553)	ที่ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ	รูปแบบการสร้างการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรของชุมชน
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บ้านยองแหละ	ในรูปแบบดังกล่าว	พบว่า	ให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องของชุมชนบ้านยองแหละ	

เพื่อให้เข้าใจกลไกการเรียนรู้ภายในชุมชนก่อน	 แล้วจึงพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น	 ผ่านกลุ่ม

ผู้น�าเกษตรกรในชุมชน	 เพราะชุมชนดังกล่าว	 เป็นชาวไทยภูเขาที่มีความเช่ือค่านิยม	 และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

แบบดั้งเดิมอยู่	ดังนั้น	การส่งเสริมการน�าแนวคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะมีความเหมาะสมต่อเกษตรกรนั้น	จะต้อง

พิจารณาอย่างหลากหลายด้านท้ังในแง่ความสอดคล้องตามหลักปฏิบัติ	 วิถีชีวิต	 ความเชื่อด้ังเดิม	 ค่านิยม	 ประเพณ	ี

เศรษฐกิจชุมชน	การน�าไปใช้ประโยชน์	และการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนต้องใช้เวลาพอสมควรในกระบวนการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้	นวัตกรรมเทคโนโลยีจึงจะสามารถบรรลุผลส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
	 รูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการยอมรับข้ันเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 ค้นพบการด�าเนินการสังเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงดินโดย

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการยอมรับขั้นเตรียมดินก่อนการ

เพาะปลูกการก�าหนดโครงสร้างหลักของรูปแบบ	 ดังกล่าวประกอบด้วย	 การวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องการก�าหนดนโยบาย	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	 การด�าเนินกระบวนการส่งเสริม	 การประเมิน

ผล	 เน้นความส�าคัญของประเมินทรัพยากรการด�าเนินงาน	ประเมินกระบวนการด�าเนินงาน	 และประเมินผลลัพธ์ท่ี

จะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน�าไปก�าหนดแผนหรือวางนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการ

ปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกร

ข้อเสนอแนะ
	 1.	หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการส่งเสริมการเกษตร	ในระดับปฏิบัติการ	ดังเช่น	กรมพัฒนาที่ดินส�านักงานส่ง

เสริมการเกษตร	 ในการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการยอมรับนวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยมาใช้ใน

ขั้นเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 จะต้องให้ความส�าคัญกับกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร	 ในด้านการ

รับรู้ถึงความเสี่ยง	 และทัศนคติที่มีต่อการใช้	 เพื่อท�าให้เกษตรกรได้เรียนรู ้ว่านวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนต

แขวนลอย	 มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความปลอดภัยจากสารเคมี	 ซึ่ง

กระบวนการเสริมสร้างดังกล่าว	จะต้องด�าเนินการผ่านกลุ่มผู้น�าเกษตรกร	ด้วยกระบวนการให้กลุ่มผู้น�าเกษตรกร	ได้

เข้ามาทดลองใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยด้วยตนเอง	 โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นผู้ให้ความรู้เสริม

เพิ่มเติม	หากกลุ่มผู้น�าเกษตรกร	ได้เห็นแล้วว่าแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอย	มีประโยชน์อย่างแท้จริง	และหากไม่

ใช้จะมีความเส่ียงในด้านที่ท�าให้ผลผลิตต�่า	 ลดความสามารถในการแข่งขันก็จะท�าให้เกิดการส่ือสารระหว่าง

เกษตรกรด้วยกันเอง

	 2.	 การน�ารูปแบบการปรับปรุงดินโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตแขวนลอยเพื่อปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการยอมรับข้ันเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก	 ไปประยุกต์ใช้งานในพื้นที่อื่น	 ๆ	 ที่ไม่ใช่พื้นที่การวิจัย	

ซึ่งเป็น	 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 5	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดสิงห์บุรี	 นครสวรรค	์

นครนายก	 พระนครศรีพระนครศรีอยุธยา	 และพิจิตร	 ผู้น�าไปใช้จะต้องท�าความเข้าใจบริบท	 (Context)	 ของพื้นที่

ใหม่	 เพราะรูปแบบการเรียนรู้	 และเงื่อนไข	 กลไกทางสังคมอาจจะมีความแตกต่างกันไป	 ท�าให้การส่งเสริมอาจมี

ความแตกต่างกันออกไปได้
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