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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร2) การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าว 4) คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
นาไปปรับใช้ในการผลิตและ 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
เพื่อการผลิตเก็บข้อมูลโดยการสอบถามเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จานวน122 คน โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.00 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวเฉลี่ย 24.08 ปี มีจานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.39
คน มากกว่าครึ่งไม่มีดารงตาแหน่งทางด้านผู้นาชุมชน มีพื้นที่ทาการเกษตรของตนเองเฉลี่ย 18.41 ไร่ และมีพื้นที่ทา
การเกษตรแบบเช่าเฉลี่ย 9.77 ไร่ รายได้จากการทาอาชีพภาคการเกษตรเฉลี่ย 178,538.52บาทต่อปี และจากการ
ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 43,910.66 บาทต่อปี 2) วิธีการหาความรู้ส่วนใหญ่โดยเข้ารับการฝึกอบรม
รองลงมาคือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสอบถามผู้รู้ การสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่มีการ
เรียนรู้ที่บ้าน รองลงมาคือ บ้านเพื่อนบ้า น ร้านค้าหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการรับข้อมูล
ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ จากการเข้าร่วมประชุมอบรม และจากเอกสารเผยแพร่ แต่ยังพบว่าไม่มีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มากนัก 3)การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารการเกษตร
และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สาหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ วิทยุโทรทัศน์ รองลงมาคือ
โทรศัพท์มือถือ และวิทยุกระจายเสียง ตามลาดับเกษตรกรได้ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือการได้รับ
ข่าวสารได้สะดวก รองลงมาคือ การได้รับข่าวสารได้รวดเร็ว ด้านการเรียนรู้เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อการผลิต รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น ส่วนในด้าน
การผลิตเกษตรกรส่วนมากได้ข้อมูล ด้านการป้องกันกาจัดโรคและแมลง การเลือกพันธุ์ที่ปลูก การให้น้า ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมของรัฐ และข้อมูลการตลาด4) คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้พบว่าในมิติของเครื่องมือที่ใช้เกษตรกรต้องการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ในมิติรูปแบบและเนื้อหา
ต้องการสารสนเทศที่มเี นื้อหาเข้าใจง่ายชัดเจนและมีรูปแบบสวยงามน่าสนใจ5) เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากและเสนอแนะว่าควรมี
การจัดฝึกอบรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องหน่วยงานควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
รูปแบบการเข้าถึงแหล่งความรู้ของเกษตรกรณ์ใช้ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
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Abstract
The objectives of the research were to study 1) social and economic
conditions of farmers 2) news and information perceptions 3) the application of
information technology in rice production 4) qualities of information technology which
can be adopted into the production process and 5) problems and recommendations of
farmers in using information technology in production learning.
The data was collected by surveying the 122 farmers from the sample group
by using questionnaires. The analysis was conducted by using frequency, percentage,
minimum value, maximum value, mean, and standard deviation.
The results of the research showed that 1 ) most of the farmers were male
with an average age of 4 8 . 0 0 years old. Most of the farmers were married and had
average experience in rice production of 24.08 years. The average household labor was
2.39 people and more than half of the farmers held no community leading position. The farmers
owned the average agricultural land of 18.41 Rai and rented the land on average of 9 .7 7 Rai.
The average income from agricultural sector was 178,538.52 Baht per year and from other
activities outside the agricultural sector of 43,910.66 Baht per year averagely. 2) In regards
to knowledge acquiring, the farmers mostly received information from participating in the
trainings. Second to that was from self-study, guru interview, and Public officials’ knowledge
questions. Most of the learning happened at home. Second to that was friend’s home, local
shop, and government agencies. Most of the farmers received news and information from
officials during the training sessions and from distributed documents but did not find
much of the use of social media.3) The application of information technology of farmers
was mostly for receiving agricultural news and information and for increasing knowledge.
For the application of information technology, it found out that most of the farmers used
radio and television. Second to that were mobile phone, and radio broadcasting
respectively. Some of the adventages of farmers in applying information technology were
to receive news easily. Second to that was a higher speed in getting information. In
regards to the learning, most of the farmers had information technology in creating
opportunity to learn for production. Next was to exchange experiences with others. For
production matter, most of the farmers received the information about the disease and
pest prevention, plant selection, watering knowledge, data about government promotion
policy, and marketing information. 4) Qualities of information technology that were
appropriate with the learning revealed that regarding to the dimension of the tools used,
farmers wanted to be able to access the information faster and easier. In regards to the
format and content, they wanted the information that were clear, easy to understand,
beautiful, and interesting format .5) Most farmers encountered the problems on the
understanding of information technology the technological accessibility at a high level. They
suggested that there should be continuous trainings in skill enhancement on information
technology by related parties. The government entities should play more roles in developing
an easier and more convenient knowledge accessibility model for farmers.

Keywords: Application information technology, rice production, Kampang petch
province
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คำนำ
ข้าวเป็นพืชที่สาคัญในการผลิตทางการเกษตรของไทย และการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเกษตรกรในยุคการสื่อสารจะมีส่วนสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกร ซึ่ง
จะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ประกอบกับจังหวัดกาแพงเพชร
เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีข้าวเป็นพืชที่สาคัญของจังหวัด ดังนั้น การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การผลิ ต ข้ าวและคุ ณ ลั ก ษณะของการรับ รู้ที่ เหมาะสมและปั จจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร จะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่ามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรับข้อมูล
ข่าวสารอย่างไร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง คุณลักษณะของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เหมาะสมส าหรั บ การผลิ ต ข้ าวของเกษตรกรควรเป็ น อย่ างไร และมี ปั จ จั ย ใดบ้ างที่
เกี่ยวข้องกับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการผลิตข้าว และเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวมีปัญ หา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรบ้าง
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้
ด้านการเกษตรสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่สนันสนุนเงินงบประมาณสาหรับการดาเนินการประเมินผลในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยทุกท่าน ที่ช่วยให้การดาเนินงานต่างๆ สาเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้
คณะผู้วิจัย
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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้วิวัฒนาการของโลกเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับสังคมมนุษย์อย่างมากมาย จนกลายเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิต และกาลังมี
บทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ อุตาสาหกรรม การบริการ สังคม
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ไปจนถึงด้านการเกษตร ที่ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งผ่านจากบุคคลหนึ่งไปยัง
อีกบุคคลหนึ่งได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งมีผลให้การดาเนินชีวิตประจาวันของคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของยุคสารสนเทศ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีบทบาท
ส าคัญ มากขึ้น ตามล าดับ เช่น การถ่ายทอดข้อมู ล ความรู้ด้ านการเกษตรผ่ านรายการวิทยุ โทรทั ศ น์
วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศการเกษตรในระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ และอื่นๆ ภารกิจที่สาคัญของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันได้ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านสื่อ
บุคคลเป็นหลัก โดยวิธีการที่ใช้คือ การฝึกอบรมให้เกษตรกรโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่ปัญหาสาคัญ
ของการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะนี้คือ ไม่สามารถดาเนินการได้ทั่วถึงเนื่องจากมีเกษตรกรจานวนมาก
และกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในขณะที่สื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจานวนค่อนข้างจากัด ทา
ให้เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดกาแพงเพชรเป็นเมือง
เกษตรกรรม เนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศหลายชนิด เช่น
ข้าว มันสาปะหลัง และอ้อยโรงงาน จากสถิติการปลูกพืชจังหวัดกาแพงเพชร ปี 2556/57 พบว่าจังหวัด
กาแพงเพชรมีพื้น ที่ท างการเกษตรที่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากเป็นอันดับ 1 โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี
2556/57 รวมทั้งหมด 1,532,020 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา รวมทั้งหมด 55,084 ไร่ พื้นที่
ปลู กข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ รวมทั้งหมด 33,865 ไร่ และพื้ น ที่ป ลู กปาล์ มน้ ามัน รวมทั้ งหมด 4,702 ไร่
ตามล าดั บ จากสถิ ติ ก ารปลู ก พื ช นี้ จ ะเห็ น ว่ าข้ าวเป็ น พื ช ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของจั งหวั ด
กาแพงเพชร โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งหมด 1,501,501 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 730.26 กิโลกรัม
(สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร,2558)
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ดั ง นั้ น การวิ จั ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการผลิตข้าวและคุณลักษณะของการรับรู้ที่เหมาะสมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยี จะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวว่ามีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสาหรับการผลิตข้าวของ
เกษตรกรควรเป็นอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าว
และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรบ้าง โดย
การวิจัยในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการเกษตรสู่
เกษตรกรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดกาแพงเพชร
2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดกาแพงเพชร
2.3 เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการผลิ ตข้าวของเกษตรกรในจังหวัด
กาแพงเพชร
2.4 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ในการผลิตข้าวของ
เกษตรกร ในจังหวัดกาแพงเพชร
2.5 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าว
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3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
จังหวัดกาแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกาหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ได้ดังภาพที่ 1.1
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของเกษตรกร

สภำพทำงสังคมและ
เศรษฐกิจของ
เกษตรกร

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรเรียนรูข้ องเกษตรกร
ผู้ปลูกข้ำว

ปัญหำและข้อเสนอแนะใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรเรียนรู้ของเกษตรกร
สำรสนเทศ

คุณลักษณะของเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้
ของเกษตรกร

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4. ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัด
กาแพงเพชรมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
4.1 ขอบเขตเชิงพื้ น ที่ การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวที่เข้าร่ว ม
โครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี ในจังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 300 ราย
4.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหำ การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาสภาพทางสังคมและของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร คุณลักษณะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการผลิตของเกษตรกร และปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต
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4.3 ขอบเขตเชิงเวลำ การวิจัยครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ย วกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพื่อการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558
ถึงเดือพฤศจิกายน 2558

5. นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร
5.1 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 300
รายในจังหวัดกาแพงเพชร
5.2 เทคโนโลยีส ำรสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เกษตรกรใช้ในการเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
การผลิตข้าว ได้แก่ (1) วิทยุกระจายเสียง (2) วิทยุโทรทัศน์ (3) ดาวเทียม (4) โทรศัพท์บ้าน (5)
โทรศัพท์มือถือ (6) สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (7) คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ อีเมล
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (CAI) อี เลิ ร์ น นิ ง (e-Learning) และอื่ น ๆ (8) สื่ อ สั งคมออนไลน์ (Social
media) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม และอื่นๆ
5.3 สื่ อ หมายถึ ง สื่ อ ที่ เกษตรกรใช้ ในการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการผลิ ต โดยแบ่ ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) สื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ (2) สื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง
วิท ยุ โทรทั ศ น์ (3) สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ างๆ เช่ น คู่ มื อ แผ่ น พั บ สารสารต่ า งๆ (4) สื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น
คอมพิวเตอร์ มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line)
อินสตาแกรม (Instagram) และแอพพลิเคชัน (Application) ต่างๆ และ (5) สื่อกิจกรรม เช่น ศึกษา
ดูงาน
5.4 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของเกษตรกร หมายถึง แหล่ งข่าวสารเพื่ อการผลิตของ
เกษตรกร การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจาก
สื่อกิจกรรม / ชุมชน การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อสิ่งพิมพ์ และการรับข้อมูลข่าวสาร
ทางการเกษตรจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.5 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของเกษตรกร หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกร ซึ่งกล่าวครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็ นประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
เรียนรู้ของเกษตรกร
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5.6 คุณ ลักษณะของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ของเกษตรกร
หมายถึง คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเผลิตของเกษตรกร ซึ่งพิจารณาใน
มิติของการใช้ และมิติของคุณลักษณะ
5.7 ปัญหำ และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
ผลิตหมายถึง ปัญหาในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต ข้อเสนอแนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับ ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกร ข้อเสนอแนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร และข้อเสนอแนะอื่นๆ

6. ประโยชน์ที่ได้รับ
6.1 ด้ำนวิชำกำร ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรับข่าวสาร
และการเรียนรู้ของเกษตรกร คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนาไปปรับใช้ในการผลิต
ข้าวของเกษตรกร และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ
6.2 ด้ ำนนโยบำย เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการส่ งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการความต้องการของเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการเกษตรสู่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทบทวนวรรณกรรม หลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยเรื่องนี้ ในประเด็นต่างๆ เพื่อนามาใช้สาหรับกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย รวมทั้งการกาหนด
ประเด็นคาถามในการสร้างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ และอภิปรายผล
การศึกษา ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ประเด็น คือ
1. บริบททางการเกษตรของจังหวัดกาแพงเพชร
2. กระบวนการผลิตข้าว
3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริบททางการเกษตรของจังหวัดกาแพงเพชร
ข้ อ มู ล บริ บ ททางการเกษตรของจั ง หวั ด ก าแพงเพชรจะประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ด้ า น
ภูมิศาสตร์ด้านการปกครอง ด้านการเมือง การเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านสาธารณสุขด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรน้า ด้านทรัพยากร
ป่าไม้ และด้านทรัพยากรภาครัฐ (สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร ,น. 2558)รายละเอียดดังนี้
1.1 ด้านภูมิศาสตร์
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดกาแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดตาก
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ 5,379,687 ไร่ เป็น
พื้นที่การเกษตรประมาณ 3,200,000 ไร่ ป่าไม้ 1,187,406 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ประมาณ
992,281 ไร่
1.1.2 ลัก ษณะภูม ิป ระเทศ จัง หวัด ก าแพงเพชรมีแ ม่น้ าปิง ไหลผ่า นเป็น
ระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ตอน
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เหนือและตอนกลางเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับ ที่ราบ พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้า
ปิง ทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน
1.2 ด้านการปกครอง
อ าเภอมี 11 อ าเภอ 78 ต าบล (ไม่ รวมต าบลในเมื อง) 956 หมู่ บ้ าน องค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตาบล 67 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 727,078 คน แยกเป็นชาย 361,344 คน และหญิง 365,734
คน ครัวเรือน 242,029 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ มีนาคม 2555)
1.3 ด้านการเมือง
ผู้แทนประชาชนประกอบด้ว ยสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง
จานวน 4 คน แบบ-บัญชีรายชื่อ จานวน 2 คน และสมาชิกวุฒิสภา จานวน 1 คน
1.4 ด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาตลาด : ปี 2553 เท่ากับ 76,519 ล้าน
บาท มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (รายได้ต่อประชากร ) เท่ากับ 106,219 บาท
1.5 ด้านเกษตรกรรม
พื้นที่การเกษตรกรรม มีประมาณ 3.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.48 ของพื้นที่
จังหวัด พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวนาปีมีพื้นที่ปลูก 1.6 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ
1.13 ล้านตัน มันสาปะหลังมีพื้นที่ปลูก 7.21 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 2.65 ล้านตัน อ้อยมีพื้นที่
ปลูก 3.88 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 4.75 ล้านตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ปลูก 64.93 หมื่นไร่
ผลผลิตรวม 4.93 ตัน และยางพารา มีพื้นที่ปลูก 5.3 หมื่นไร่ พื้นที่กรีด 2.3 หมื่นไร่ ผลผลิต 5.2
พันตัน
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลพื้นที่เก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตพืช
พืช
1. ข้าวนาปี
2. มันสาปะหลัง
3. อ้อยโรงงาน
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
5. ยางพารา

พื้นที่เก็บเกี่ยว
(ไร่)
1,555,518
679,863
375,984
64,311
23,016

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร (2558)

ปริมาณผลผลิต
(ตัน)
1,134,423,791
2,658,738
4,753,269,972
49,390,848
5,267
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1.6 ด้านพาณิชยกรรม
ธุรกิจนิติบุคคลของจังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด ในปี 2553 มีจานวน 1,142 ราย ในปี 2554 มีจานวน 1,374 ราย
ตารางที่ 2.2 ข้อมูลธุรกิจนิติบุคคลของจังหวัดกาแพงเพชร
รายการ
ธุรกิจนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจากัด
- บริษัทจากัด
รวม
นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิก
- จัดตั้งใหม่
- จดเลิก
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร (2558)

ปี 2553
(ราย)

ปี 2554
(ราย)
2
869
271
1,142

2
1,051
321
1,374

111
27

135
39

1.7 ด้านอุตสาหกรรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม มี จ านวน 596 โรงงาน เงิ น ลงทุ น 37,423,296 ล้ า นบาท
จานวนแรงงาน 9,695 คน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ขนาดกลางและขนาดเล็ก
จังหวัดมีทรัพยากรแร่ธาตุที่นามาประกอบการในเชิงพาณิชย์ที่สาคัญ ได้แก่ การผลิต
น้ามันที่อาเภอลานกระบือ โดยบริษัท ปตท.สผ.สยามจากัด มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาเหมืองแร่
และย่อยหิน ในปี 2553 เท่ากับ 18,176 ล้านบาท
1.8 ด้านสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2555 จั ง หวั ด ก าแพงเพชรมี ก ารขยายการให้ บ ริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข
ครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน ตาบลทั่วทั้งจังหวัด กล่าวคือในระดับอาเภอจะมีโรงพยาบาลเกือบทุก
อาเภอ ยกเว้นอาเภอโกสัมพีนคร มีจานวนเตียงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน
ประมาณ 864 เตียง สาหรับในระดับตาบล จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้บริการด้าน
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ครบทุ ก ต าบล แพทย์ 89 คน ทั น ตแพทย์ 35 คน เภสั ช กร 49 คน
พยาบาลวิชาชีพ 659 คน เมื่อเทียบสัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อประชากร จะพบสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ
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ประเทศมาก และในภาพรวมอัตราส่ วนประชากรต่อบุคลากรสาธารณสุข ของแพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ มีอัตราที่สูงกว่าของเขตและประเทศ ซึ่งถือว่ายังเป็นปัญหาในการ
ให้บริการที่ไม่ครอบคลุมประชากร และเป็นภาระหนักของแก่บุคลากรสาธารณสุขอยู่ แนวโน้มในปี
2556 จะมี สถานบริ การสุ ขภาพยกระดั บตามแผนพั ฒนาระบบคุ ณภาพบริการ จะมี ความต้ องการ
กาลังคนมากขึ้นกว่าปัจจุบัน
ตารางที่ 2.3 ข้อมูลอัตราส่วนประชากรต่อเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
ประเภทบุคลากร

จานวน

อัตราส่วนประชากรต่อเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
กาแพงเพชร
เขต 18
ประเทศ
8,170
4,787
5,311

แพทย์

89

ทันตแพทย์

35

20,774

15,608

17,244

เภสัชกร

50

14,542

10,263

12,121

พยาบาลวิชาชีพ

659

1,103

841

952

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร (2558)
1.9 ด้านการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา มีจานวน 2 เขต มีโรงเรียน 489 แห่ง จานวนครูและ
บุคลากร 6,625 คน จานวนนักเรียน 140,070 คน
1.10 ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่ งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่ งชาติแม่วงก์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ บ่ อ น้ าพุ ร้อ นพระร่ว ง นอกจากนี้ ยั งมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติกาแพงเพชร
1.11 ด้านทรัพยากรน้า
แม่น้าปิงเป็นแหล่งน้าต้นทุนที่สาคัญ มีความยาว 104 กิโลเมตร มีแหล่งน้า
เช่น อ่างเก็บน้า ฝาย ทานบ สระ หนอง บึง คูคลอง บ่อบาดาล และบ่อน้าตื้น ประมาณ 6,504
แห่ง ระบบน้าชลประทานมีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน 877,971 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.4 ของ
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
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1.12 ด้านทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ที่พบได้ในจังหวัดกาแพงเพชร มีทั้งป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และ
ป่าดิบแล้ง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่กระจายอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ
ปัจจุบันมีการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ทาการเกษตร และที่อยู่อาศัย ส่ง ผล
ทาให้เนื้อที่ป่ ามีป ริมาณลดลงกว่าในอดีตมาก ปัจจุบันจังหวัดกาแพงเพชรมีเนื้อที่ป่าไม้จานวน
1,187,406 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.07 ของพื้นที่จังหวัด
อุทยานแห่งชาติในจังหวัดมีจานวน 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1
แห่ ง ได้แก่ อุท ยานแห่ งชาติค ลองลาน เนื้อ ที่ 187,500 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป่ าคลองลานอั น
สมบู รณ์แหล่งสุ ดท้ายของจังหวัดกาแพงเพชร อุทยานแห่ งชาติคลองวังเจ้า เนื้อที่ 466,875 ไร่
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เนื้อที่ 558.75 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เนื้อที่ 63,125 ไร่
พื้นที่อุทยานแห่งชาติในปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขา 6 เผ่า ได้แก่ ม้ง เย้า ลีซอ
มูเซอ กระเหรี่ยง และอีก้อ
1.13 ด้านทรัพยากรภาครัฐ
จั งหวั ด ก าแพงเพชร มี ห น่ ว ยบริ ห ารราชการสั ง กั ด ส่ ว นกลาง จ านวน 36
หน่ ว ยงาน ราชการสั ง กั ด ส่ ว นภู มิ ภ าค จ านวน 31 หน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานอิ ส ระ จ านวน 3
หน่วยงาน ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม จานวน 3 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 90 แห่ง

2. กระบวนการผลิตข้าว
การทานา หมายถึง การปลูกข้าว การปลูกข้าวในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี
ด้วยกัน กรมการข้าว (สืบค้นจาก http://masterorg.wu.ac.th/source) ดังนี้
2.1 การปลูกข้าวไร่
หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้าขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูก
เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามักจะไม่มีระดับ คือ สูง ๆ ต่า ๆ จึงไม่สามารถไถ
เตรียมดินและปรับระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้น ชาวนามักจะปลูกแบบ
หยอด โดยขั้นแรกทาการตัดหญ้าและต้นไม้เล็กออก ทาความสะอาดพื้นที่ที่จะปลูก แล้วใช้หลักไม้
ปลายแหลมเจาะดินเป็นหลุมเล็กๆ ลึกประมาณ 3-4 เซนติเมตร ปากหลุมมีขนาดกว้างพอที่จะ
หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปได้ 5-10 เมล็ด หลุมนี้มีระยะห่างกันประมาณ 25 เซนติเมตร จะต้อง
หยอดเมล็ดพันธุ์ทันทีหลังจากที่ได้เจาะหลุม หลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์แล้วจะใช้เท้ากลบดินปาก
หลุม เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดได้รับความชื้นก็จะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว เนื่องจากที่ดอนไม่มี

11
น้าขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าวไร่จึงต้องใช้น้าฝนเพียงอย่างเดียว พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่
จะแห้งและขาดน้าทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝน ดังนั้น การปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกใน
ต้นฤดูฝน และแก่เก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน การปลูกข้าวไร่ชาวนาจะต้องหมั่นกาจัดวัชพืช เพราะ
ที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกว่าที่ลุ่ม เนื้อที่ที่ใช้ปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยมีจานวนน้อยและมีปลูกมาก
ในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางปลูกข้าวไร่น้อยมาก
2.2 การปลูกข้าวนาดา
การปลูกข้าวในนาดา เรียกว่า การปักดา ซึ่งวิธีการปลูกแบ่งออกได้เป็นสองตอน ตอน
แรก ได้แก่ การตกกล้าในแปลงขนาดเล็ก และตอนที่สอง ได้แก่ การถอนต้นกล้าเอาไปปักดาในนาผืน
ใหญ่
2.2.1 การเตรียมดิน ต้องทาการเตรียมดินให้ดีกว่าการปลูกข้าวไร่ โดยมีการไถดะ
การไถแปร และการคราด ปกติการไถและคราดในนาดามักจะใช้แรงวัว ควาย หรือแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
ที่เรียกว่า ควายเหล็กหรือไถยนต์เดินตาม ทั้งนี้เป็นเพราะพื้นที่นาดานั้นได้มีคันนาแบ่งกั้นออกเป็นแปลง
เล็ก ๆ ขนาด 1-2 ไร่ คันนามีไว้สาหรับกักเก็บน้าหรือปล่อยน้าทิ้งจากแปลงนา นาดาจึงมีการบังคับ
ระดับน้าในนาได้บ้างพอสมควร ก่อนที่จะทาการไถ ต้องรอให้ดินมีความชื้นพอที่จะไถได้เสียก่อน ปกติ
จะต้องรอให้ฝนตกจนมีน้าขังในผืนนาหรือไขน้าเข้าไปในนาเพื่อทาให้ดินเปียก การไถดะ หมายถึง การไถ
ครั้งแรกเพื่อทาลายวัชพืชในนา และพลิกกลับหน้าดิน แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงทาการ
ไถแปร ซึ่งหมายถึง การไถเพื่อตัดกับรอยไถดะ ทาให้รอยไถดะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ จนวัชพืชหลุด
ออกจากดิน การไถแปรอาจไถมากกว่าหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับน้าในนา ตลอดถึงชนิดและ
ปริมาณของวัชพืช เมื่อไถแปรแล้วก็ทาการคราดได้ทันที การคราด คือ การคราดเอาวัชพืชออกจากผืน
นา และปรับพื้นที่นาให้ได้ระดับเป็นที่ราบเสมอกันด้วย นาที่มีระดับเป็นที่ราบ ต้นข้าวจะได้รับน้าเท่า ๆ
กัน และสะดวกแก่การไขน้าเข้าออก
2.2.2 การตกกล้า หมายถึง การเอาเมล็ดไปหว่านให้งอกและเจริญเติบโตขึ้นมาเป็น
ต้นกล้าเพื่อเอาไปปักดา การตกกล้าสามารถทาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การตกกล้าในดินเปียก การตก
กล้าในดินแห้งและการตกกล้าแบบดาปก
1) การตกกล้าในดินเปียก จะต้องเลือกหาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินดี
เป็นพิเศษ สามารถป้องกันนกและหนูที่จะเข้าทาลายต้นกล้าได้เป็นอย่างดี และมีน้าพอเพียงกับความ
ต้องการ การเตรียมดินก็มีการไถดะ ไถแปรและคราดดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ต้องยกเป็นแปลงสูงจาก
ระดับน้าในผืนนานั้นประมาณ 3 เซนติเมตร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เมล็ดที่หว่านลงไปจมน้าและดินจนเปียก
ชุ่มอยู่เสมอ ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรแบ่งแปลงนี้ ออกเป็นแปลงย่อยขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร และมี
ความยาวขนานไปกับทิศทางลม ระหว่างแปลงเว้นช่องว่างไว้สาหรับเดินประมาณ 30 เซนติเมตร ทั้งนี้
เพื่อลดแรงระบาดของโรคที่จะเข้าไปทาลายต้นข้าว เช่น โรคไหม้
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เมล็ดพันธุ์ที่เอามาตกกล้าจะต้องเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วย
เหตุนี้จะต้องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์เสียก่อน โดยแยกเอามาเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ และเอาเมล็ดที่ไม่
สมบูรณ์ซึ่งมีน้าหนักเบากว่าปกติทิ้งไป การคัดเลือกเอาเมล็ดที่สมบูรณ์อาจทาได้โดยเอาเมล็ดพันธุ์ไปใส่
ในน้ าเกลื อ ที่ มี ค วามถ่ ว งจ าเพาะ 1.08 ซึ่ งเตรีย มไว้ โดยเอาน้ าสะอาด 10 ลิ ต รผสมกั บ เกลื อ แกง
หนั ก 1.7 กิ โ ลกรั ม เมล็ ด ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ จ ะลอย ส่ ว นเมล็ ด สมบู ร ณ์ นั้ น จมลงไปที่ ก้ น ของภาชนะ
เอาเมล็ดที่ต้องการตกกล้าใส่ถุงผ้าไปแช่น้านาน 12-24 ชั่วโมง แล้วเอาขึ้นมาวางไว้
บนแผ่ น กระดานในที่ ที่ มี ล มถ่ า ยเทได้ ส ะดวก และเอาผ้ า หรื อ กระสอบเปี ย กน้ าคลุ ม ไว้ น าน 3648 ชั่วโมง ซึ่งเรียกว่า การหุ้ม หลังจากที่ได้หุ้มเมล็ดไว้ครบ 36-48 ชั่วโมงแล้วเมล็ดข้าวก็จะงอก
จึงเอาไปหว่านลงบนแปลงกล้าที่ได้เตรียมไว้ ก่อนที่จะหว่านเมล็ดลงบนแปลงกล้าควรใส่ปุ๋ยพวกที่ให้
ธาตุไนไตรเจน และฟอสฟอรัสเสียก่อน และใช้ไม้กระดานลูบแปลงเพื่อกลบปุ๋ยลงไปในดิน ปกติใช้
เมล็ดพันธุ์จานวน 50-80 กิโลกรัม/เนื้อที่แปลงกล้า 1 ไร่
เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 25-30 วัน นับจากวันหว่าน เมล็ดต้นกล้าก็จะมีขนาดโตพอที่จะ
ถอนเอาไปปักดาได้ การตกกล้าแบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในการทานาดาในประเทศไทย
2) การตกกล้าในดินแห้ง ในกรณีที่ชาวนาไม่มีน้าเพียงพอสาหรับการตกกล้าในดิน
เปียก ชาวนาอาจทาการตกกล้าบนที่ดอนซึ่งไม่มีน้าขัง โดยเอาเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ซึ่งยังไม่ได้เพาะให้
งอกไปโรยไว้ในแถวที่เปิดเป็นร่องเล็กๆ ขนาดยาวประมาณ 1 เมตร จานวนหลายแถว แล้วกลบดิน
เพื่อป้องกันนกและหนู หลังจากนั้นก็รดน้าด้วยบัวรดน้าวันละ 2-3 ครั้ง เมล็ดจะงอกขึ้นมาเป็นต้นกล้า
เหมือนกับการตกกล้าในดินเปียก ปกติใช้เมล็ดพันธุ์จานวน 7-10 กรัม/แถวที่มีความยาว 1 เมตรและ
แถวห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากโรยเมล็ดและกลบดินแล้ว ควรหว่านปุ๋ยพวกที่ให้ธาตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอัตราต่าลงไปด้วย การตกกล้าในดินแห้งจะไม่ทาให้ต้นกล้าที่มีอายุมากกว่า
40 วันมีปล้องที่ลาต้น เหมาะสาหรับการตกกล้าที่ต้องรอน้าฝนสาหรับปักดา
3) การตกกล้าแบบดาปก การตกกล้าแบบนี้เป็นที่นิยมทากันมากในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ขั้นแรกทาการเตรียมพื้นที่ดินและแปลงกล้า ซึ่งเหมือนกับการตกกล้าในดินเปียกหรือจะเป็น
ที่ดอนเรียบก็ได้ แล้วใช้กาบของต้นกล้วยต่อกันเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 1 เมตร และ
ยาวประมาณ 1.5 เมตร วางลงบนพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้ ต่อจากนั้นเอาใบกล้วยที่ไม่มีก้านกลางวางเรียง
เพื่อปูเป็นพื้นที่ในกรอบนั้น ให้เอาด้านล่างของใบหงายขึ้น และไม่ให้มีรอยแตกของใบ เพราะฉะนั้นใบ
กล้วยที่ปูพื้นนั้นจะต้องวางซ้อนกันเป็นทอด ๆ แล้วเอาเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้เพาะให้งอกแบบการ
ตกกล้าในดินเปียก โรยลงไปในกรอบที่เตรียมไว้นี้ โดยใช้เมล็ดพันธุ์หนัก 3 กิโลกรัม/เนื้อที่ 1 ตาราง
เมตร ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ที่โรยลงไปในกรอบจะซ้อนกันเป็น 2-3 ชั้น หลังจากโรยเมล็ดแล้ว จะต้องใช้บัว
รดน้าชนิดรูเล็กมาก รดลงในกรอบที่โรยเมล็ดนี้วันละ 2-3 ครั้ง ในที่สุดเมล็ดก็จะเจริญเติบโตขึ้นมา
เป็นต้นกล้า ต้นกล้าแบบนี้อายุประมาณ 10-14 วัน ก็พร้อมที่ใช้ปักดาได้ การที่จะเอาต้นกล้าไปปักดาไม่
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จาเป็นต้องถอนต้นกล้าเหมือนกับวิธีอื่น ๆ เพราะรากของต้นกล้าเกาะกันแน่น ระหว่างต้น และรากก็
ไม่ได้ทะลุใบกล้วยลงไปในดิน ฉะนั้น ชาวนาจึงทาการม้วนใบกล้วยแบบม้วนเสื่อโดยมีต้นกล้าอยู่ภายใน
การม้วนก็ควรม้วนหลวม ๆ ถ้าม้วนแน่นจะทาให้ต้นกล้าเสียหายได้ เมื่อถึงแปลงปักดาก็จะคลี่มันออก
แล้วแบ่งต้นกล้าไปปักดา การตกกล้าวิธีนี้อาจเหมาะกับการทากล้าซิมในภาคเหนือ (การทากล้าซิม คือ
การเอาต้นกล้าที่มีอายุ 10-14 วัน ไปปักดาในนา โดยปักดาถี่และปักดากอละหลาย ๆ ต้น หลังจาก
กล้าซิมมีอายุได้ 20 วัน ก็พร้อมที่จะถอนไปปักดาตามปกติ)
2.2.3 การปักดา เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 25-30 วัน จากการตกกล้าในดินเปียก
หรือการตกกล้าในดินแห้ง ก็จะโตพอที่จะถอนเอาไปปักดาได้ สาหรับต้นกล้าที่ได้มาจากการตกกล้า
แบบดาปกนั้น ในเมืองไทยยังไม่เคยปฏิบัติ ควรจะต้องเอาไปซิมแบบชาวนาในจังหวัดเชียงราย
เสียก่อนจึงเอาไปปักดาได้ เพราะต้นกล้าขนาด 10-14 วันนัน้ อาจมีขนาดเล็กเกินไปที่จะใช้ปักดาใน
พื้นที่นาของเรา ซึ่งมีน้าขังมาก ขั้นแรกให้ถอนต้นกล้าขึ้นมาจากแปลงแล้วมัดรวมกันเป็นมัดๆ ตัดปลาย
ใบทิ้ง ถ้าต้นกล้าเล็กมากไม่ต้องตัดปลายใบทิ้ง สาหรับต้นกล้าที่ได้มาจากการตกกล้าในดิเปียก จะต้อง
ล้างเอาดินที่รากออกเสียด้วยแล้วเอาไปปักดาในพื้นที่นาได้เตรียมไว้ พื้นที่นาที่ใช้ปักดาควรมีน้าขังอยู่
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพราะต้นข้าวอาจจะถูกลมพัดจนพับลงได้ในเมื่อนานั้นไม่มีน้าอยู่เลย ถ้า
ระดับน้าในนานั้นลึกมาก ต้นข้าวที่ปักดาอาจจมน้าในระยะแรก และทาให้ต้นข้าวต้องยืดต้นมากกว่า
ปกติจนมีผลให้แตกกอน้อยการปักดาที่จะให้ได้ผลิตผลสูง จะต้องปักดาให้เป็นแถวเป็นแนว และมี
ระยะห่างระหว่างกอมากพอสมควร การปักดาโดยทั่วไปมักใช้ต้นกล้าจานวน 3-5 ต้นต่อกอ ระยะปลูก
หรือปักดาจะต้องมีระยะห่างระหว่างกอและระหว่างแถวประมาณ 25 เซนติเมตร
2.3 การปลูกข้าวนาหว่าน
เป็นการปลูกข้าวโดยเอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงไปในพื้นที่นาที่ได้ไถเตรียมดินไว้
การเตรียมดินก็มีการไถดะและไถแปรปกติชาวนาจะเริ่มไถนา เพื่อปลูกข้าวนาหว่านตั้งแต่เดือน
เมษายน เนื่องจากพื้นที่นาสาหรับปลูกข้าวนาหว่านไม่มีคันนากั้นแบ่งออกเป็นผืนเล็กๆ จึงสะดวก
แก่การไถด้วยรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวนาอีกจานวนมากที่ใช้แรงวัวและ
ควายไถนา การปลูกข้าวนาหว่านมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การหว่านสารวย การหว่านคราดกลบ
หรือไถกลบ การหว่านหลังขี้ไถ และการหว่านน้าตม
2.3.1 การหว่านสารวย การหว่านวิธีนี้ชาวนาจะต้องเริ่มไถนาเตรียมดินตั้งแต่
เดือนเมษายน ซึ่งมีการไถดะ และไถแปร แล้วเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เพาะให้งอกหว่านลงไป
โดยตรง ปกติใช้เมล็ดพันธุ์ 1-2 ถัง/ไร่ เมล็ด พันธุ์ที่หว่านลงไปบางส่วนจะตกลงไปอยู่ตามซอก
ระหว่างก้อนดินและรอยไถ เมื่อฝนตกลงมา ทาให้ดินเปียกและเมล็ดที่ได้รับความชื้น ก็จะงอก
ขึ้นมาเป็นต้นกล้า การหว่านวิธีนี้ใช้เฉพาะในท้องที่ที่ฝนตกตามฤดูกาล
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2.3.2 การหว่านคราดกลบหรือไถกลบ ในกรณีที่ดินมีความชื้นอยู่บ้างแล้ว และ
เป็นเวลาที่ฝนจะเริ่มตกตามฤดูกาล ชาวนาจะปลูกข้าวแบบหว่านคราดกลบหรือไถกลบ โดยชาวนา
จะทาการไถดะและไถแปร แล้วเอาเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ได้ เพาะให้งอกจานวน 1-2 ถัง/ไร่ หว่านลง
ไปทันที แล้วคราดหรือไถ เพื่อกลบเมล็ดที่หว่านลงไปอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากดินมีความชื้นอยู่แล้ว
เมล็ดก็จะเริ่มงอกทันทีหลังจากหว่านลงไปในดิน วิธีนี้ดูเหมือนว่าจะดีกว่าวิธีแรก เพราะเมล็ดจะ
งอกทันทีหลังจากที่ได้หว่านลงไป นอกจากนี้ การตั้งตัวของต้นกล้าก็ดีกว่าวิธีแรกด้วย เพราะเมล็ด
ที่หว่านลงไปถูกดินกลบฝังลึกลงไปในดิน
2.3.3 การหว่านน้าตม การหว่านแบบนี้นิยมใช้ในพื้นที่ที่มีการชลประทานอย่าง
สมบูรณ์แบบ และพื้นที่นาเป็นผืนใหญ่ มีคันนากั้น การเตรียมดินก็เหมือนกับการเตรียมดินสาหรับ
นาดา ซึ่งมีการไถดะไถแปรและคราด เพื่อจะได้เก็บวัชพืชออกไปจากนาและปรับระดับพื้นที่นา
แล้วทิ้งให้ดินตกตะกอนจนเห็นว่าน้าใส และน้าในนา ไม่ควรลึกกว่า 2 เซนติเมตร จึงเอาเมล็ดพันธุ์
จานวน 1-2 ถัง/ไร่ ที่ได้เพราะให้งอกแล้วหว่านลงไป เมล็ดก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวและโผล่
ขึ้นมาเหนือน้า มีการเจริญเติบโตอย่างข้าวอื่นๆ ตามปกติ

3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
ประกอบด้วย ความหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อสาร
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการรับรู้
3.1.1 ความหมายของการรับรู้ หมายถึงกระบวนการแปลหรือตีความต่อสิ่งเร้า
ข่าวสารที่ผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้งหลาย ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย เข้าไปยังสมองในรูปแบบ
ไฟฟ้าและเคมี สมองซึ่งเป็นคลังเก็บข้อมูลมหาศาล จะทาการตีความสิ่งเร้าหรือข่าวสารนั้น โดย
อาศัยการเทียบเคียงกับข้อมูลที่เคยสะสมไว้ก่อน หรือที่เรียกว่า ประสบการณ์เดิม (พรทิพย์ อุดมสิน
, 2556 น. 10-7)
3.1.2 วัต ถุประสงค์ของการรั บรู้ของเกษตรกร สิ นีนุช ครุฑ เมือง (2547) ได้
จาแนกวัตถุประสงค์ของการรับรู้ของผู้รับสารไว้ 4 ประการ
1) เพื่อทราบ (to understand) ผู้รับสารต้องการทราบเรื่องราวข้อมูลต่างๆ
ที่เกิดขึ้น เช่น ประชาชนอ่านหนังสือพิมพ์ หรือดูรายการวิทยุโทรทัศน์ในตอนเช้าเพื่อรับรู้เรื่องราว
ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทาการเกษตร เป็นต้น
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2) เพื่อเรียนรู้ (to learn) ผู้รับสารต้องการที่จะรู้หรือเข้าใจในเรื่องราวทาง
วิชาการ หรือสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ เช่น เกษตรกรรับฟังการอบรมวิธีการ
ปลูกปาล์มน้ามัน เพื่อต้องการรู้จริง สามารถใช้ในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า เป็นต้น
3) เพื่ อ การกระท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ การตั ด สิ น ใจ (to dispose or to
decide) คือ การที่ผู้รับ สาร ทาการสื่อสาร เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจ หรือ เพื่อ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องเพียงพอ หรือมีอิทธิพลพอที่จะชักจูงให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือการตัดสินใจได้ เช่น เกษตรกรไปปรึกษาเจ้ าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปลูกปาล์มน้ามัน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกพันธุ์ปาล์มน้ามันในการปลูก เป็นต้น
4) เพื่อหาความบันเทิงหรือความพึงพอใจ (to enjoy) ผู้รับสารปลายทางจะ
หาความพึงพอใจ ความสนุกสนาน เพื่อทาให้ชีวิตมีความสุข เช่น อรสาชอบดูรายการวิทยุ โทรทัศน์
ประเภทรายการสารคดี หรืออ้อยใจชอบดูรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ
สมพรชอบดูรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทรายการอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น
การจาแนกวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้างต้น เป็นการจาแนกตามการแสดงความ
ต้องการของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ
2. เพื่อสอน หรือให้การศึกษา
3. เพื่อเสนอ หรือชักจูง
4. เพื่อสร้างความพอใจ หรือให้ความบันเทิง

วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร
1. เพื่อทราบ
2. เพื่อเรียนรู้
3. เพื่อการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือตัดสินใจ
4. เพื่อหาความบันเทิง หรือความพึงพอใจ

นอกจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การทาการสื่อสารของมนุษย์ยังมีอีกหลาย
วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการประสานงาน กล่าวคือ สมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรทาการสื่อสารระหว่าง
กัน เพื่ อให้ งานส าเร็ จ ลุล่ ว งตามเป้ าหมายที่ว างไว้ หรือเพื่อการควบคุม กล่ าวคือ ผู้ บริห ารหรือ
หัวหน้างานใช้การสื่อสาร เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรว่าเป็นไปตาม
แผน หรือเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และหากมี ปัญหาอุปสรรคก็จะได้ให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เป็นต้น
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3.2 กระบวนการรับรู้
พรทิ พ ย์ อุ ดมสิ น (2556,น. 10-7) ได้ก ล่ าวถึงกระบวนการรับ รู้ว่า การรับรู้จ ะ
เกิดขึ้นได้ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังนี้
ขั้นที่ 1 สิ่งเร้ามากระทบประสาทสัมผัสของบุคคล สิ่งเร้าอาจจะเป็นคน สัตว์
สิ่งของ หรือสถานการณ์ มาเร้าบุคคล ทาให้เกิดการสัมผัส เช่น ขณะที่เกษตรกรเดินอยู่ในนา ได้ยิน
เสียงร้องก๊าบ ๆๆ ดังถี่มากๆ เสียงร้องก๊าบๆๆ เป็นสิ่งเร้าที่แล่นมากระทบประสาทสัมผัส คือ หู ทา
ให้เกิดการสัมผัส
ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลาง จากตัวอย่างใน
ขั้นที่ 1 ในหูมีปลายประสาทเป็นเครื่องรับ เครื่องรับส่งกระแสความรู้สึกไปทางประสาทสัมผัส เข้า
ไปสู่ระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์อยู่ที่สมองเพื่อสั่งการ
ขั้ น ที่ 3 สมองแปลความหมาย ในขั้ น ตอนนี้ เป็ น ขั้ น ที่ ส มองสามารถแปล
ความหมายหรือตีความ โดยอาศัย ความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ความจา เจตคติ ความต้องการ
และเชาน์ปัญญา ว่า สิ่งเร้านั้น คืออะไร ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและอาจเกิดการตอบสนอง
อย่างใดอย่างหนึ่ง จากตัวอย่างในขั้นที่ 2 เมื่อการสั มผัสเข้าสู่สมอง บุคคลจะมีการแปลการสัมผัส
และมีเจตนาที่จะแปลการสัมผัสนั้น การแปลการสัมผัส จะเกิดขึ้นในสมอง ทาให้เกิดการรับรู้ การ
ที่เกษตรกรได้ยินเสียงก๊าบ ๆ สมองจะแปลเสียงก๊าบ ๆ โดยเปรียบเทียบกับเสียงที่เคยได้ยินว่าเป็น
เสียงของอะไร ในขณะเปรียบเทียบ จิตต้ องมีเจตนาปนอยู่ ทาให้เกิดแปลความหมาย และ ต่อไปก็
รั บ รู้ ว่ า เสี ย งที่ ได้ ยิ น นั่ น คื อ เสี ย งของเป็ ด เพราะบุ ค คลจะแปลความหมายได้ ถ้ าบุ ค คลเคยมี
ประสบการณ์ในเสียงนั้นมาก่อน และอาจแปลได้ว่า เสียงนั้นเป็นเป็ดตัวผู้หรือตัวเมีย โดยสมองทา
การแยกแยะว่า เสียงนั้นเป็นเสียงของเป็ดตัวผู้หรือตัวเมีย เกษตรกรจะเกิดการรับรู้ ถ้าเกษตรกร
ต้อ งการรู้ ว่า เป็ ด เป็ น อะไร ท าไมจึ งร้อ งเสี ยงก๊าบ ๆ ถี่ ม ากๆ เกษตรกรจึงลุ กขึ้ น ไปดู เป็ ด ตาม
ตาแหน่งเสียงที่ได้ยินและขานรับ สมองก็สั่งให้กล้ามเนื้อปากทาการเปล่งเสียงขานรับ ตอนนี้ทาง
จิตวิทยาเรียกว่า ปฏิกิริย าหรือการตอบสนอง เมื่อประสาทตื่นตัวโดยเครื่องเร้า จะเกิดมีปฏิกิริยา
คือ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
3.3 กระบวนการสื่อสารในการรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
ในกระบวนการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ของเกษตรกรนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการสื่อสาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และ
ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ในสังคมจานวนมาก อีกทั้งเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน และมี
ลักษณะเป็นนามธรรม กล่าวคือ การสื่อสารผ่านคาพูด อากัปกิริยา ท่าทางต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถจับ
ต้ อ งได้ ดั ง นั้ น การที่ จ ะอธิ บ ายให้ ชั ด เจนว่ า การสื่ อ สารมี ส ภาพที่ แ ท้ จ ริ ง เป็ น อย่ า งไร หรื อ มี
ปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในกระบวนการสื่อสาร เป็นเรื่องที่ทาได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นเพื่อให้เกิด
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ความชัดเจน และง่ายต่อการทาความเข้าใจ ในกระบวนการสื่อสาร นักวิชาการด้านการสื่อสารจึงได้
คิ ด ค้ น หาค าอธิ บ าย หรื อ สร้ างแบบจ าลองการสื่ อ สาร ขึ้ น มาเป็ น จ านวนมาก เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง
กระบวนการสื่อสาร ในที่นี้จะขอนาเสนอแบบจาลองการสื่อสารของ เบอร์โล (The Berlo Model
หรื อ SMCR Model) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ และความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารดังนี้
แบบจ าลองการสื่อสารของ เบอร์โล (The Berlo Model หรือ SMCR Model)
ใน ค.ศ. 1960 เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) ได้นาเสนอแบบจาลองของกระบวนการสื่อสาร
ไว้ใน "รูปแบบจาลอง” ไว้ดังนี้

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองการสื่อสารของเบอร์โล
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง (2543, น. 22)
เบอร์โลอธิบายกระบวนการสื่อสารว่า เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคั ญ คื อ ผู้ ส่ ง สาร สาร ช่ อ งทางการสื่ อ สาร และ ผู้ รั บ สาร โดยการสื่ อ สารจะเป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ของผู้ส่งสารหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1) ผู้ส่งสารหรือแหล่งสาร (Source: S) คือ แหล่งสาร หรือผู้ที่ส่งความรู้สึกนึกคิด
ต่าง ๆ โดยทาการ "เข้ารหัส (encode)" ออกไปเป็นสัญญาณ สัญลักษณ์ กิริยาท่าทางต่าง ๆ โดยมี
ปัจจัยย่อยของผู้ส่งสาร ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) ทัศนคติ (attitudes)
ความรู้ (knowledge) และระบบสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural system)
การสื่อสารจะสาเร็จได้ผู้ส่งสารจะต้องเป็นผู้มีทักษะความชานาญในการสื่อสาร
โดยมีความสามารถในการเข้ารหัส เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ข่าวสาร และผู้รับสาร มี
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ความรู้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และสามารถดัดแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสม และ
ง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับสาร และมีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับสารด้วย
2) ข่าวสาร (Message: M) คือ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ เนื้อหา สาระ หรือสิ่งที่ผู้
ส่งสารต้องการจะสื่อออกไป ซึ่งอาจปรากฏในรูป ภาษาพูด ภาษาเขียน กิริยาท่าทางต่าง ๆ โดยมี
ปัจจัยย่อยของสาร ได้แก่ องค์ประกอบของสาร (element) และโครงสร้างของสาร (structure) ใน
รูปของ เนื้อหาของสาร (content) การจัดเรียงลาดับสาร (treatment) และรหัสสาร (code)
3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel: C) คือ ช่องทาง พาหะ หรือตัวกลางที่ใช้ใน
การน าสารไปสู่ ผู้ รับ สาร โดยผ่ านประสาทสั มผั สต่าง ๆ ได้แก่ การมองเห็ น (seeing) การได้ยิน
(hearing) การได้สัมผั ส (touching) การได้กลิ่ น (smelling) และการได้ลิ้ มรส (tasting) ซึ่งก็คือ
ปัจจัยย่อยของช่องทางการสื่อสารนั่นเอง
4) ผู้รับสาร (Receiver : R) คือ ผู้ที่รับสาร หรือข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสาร โดย
ทาการ "ถอดรหั ส (decode)" สารที่ ผู้ ส่ งสารได้ส่ งออกมา โดยมีปั จ จัยย่ อยของผู้ รับ สาร ได้แ ก่
ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) ทัศนคติ (attitudes) ความรู้ (knowledge) และ
ระบบสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural system) ซึ่งการสื่อสารจะประสบผลสาเร็จได้
ผู้รับสารจะต้องเป็นผู้มีทักษะความชานาญในการสื่อสาร โดยมีความสนใจในการถอดรหัสสาร เป็น
ผู้มีทัศนคติที่ดีต่อ ผู้ส่งสาร เนื้อหาของสาร และต่อตนเอง มีระดับความรู้ และพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรมอันเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกับผู้ส่งสาร
จากกระบวนการการผลิตข้าวของเกษตรกรในประเทศไทย ที่มีการผลิตข้าวใน
หลายรูปแบบตามความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ ประสบการณ์ และความรู้ของเกษตรกร ทั้งการ
ผลิตข้าวแบบการปลูกข้าวไร่ การปลูกข้าวนาดา และการปลูกข้าวนาหว่าน ซึ่งในแต่ละวิธีการผลิตก็
จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการผลิตขาวของเกษตรกรนอกจากจะใช้ประสบการณ์ที่
ได้รับการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษแล้ว ยังจาเป็นจะต้องรับรู้ข่าวสารจากแหล่งอื่น
และหลากหลายช่องทาง ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การซื้อขายปัจจัยการผลิต และ
การตลาดการขายผลผลิต เป็นต้น
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4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
จะได้กล่าวถึง ความหมาย ความสาคัญ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
ช่องทาง รูปแบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสร้าง
เครือข่ายสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.1 ความหมายของสารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอีกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางาน รูปแบบการใช้ชีวิตของ
บุ คคลในสั งคม ตลอดจนเป็ น เครื่องมือในการประกอบอาชีพ อานวยความสะดวกทั้ งด้านการ
สื่ อ สาร การพาณิ ช ย์ ไปจนถึ งชี วิ ต ส่ ว นตั ว ของผู้ ใช้ ค าว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology: IT) นั้ น มี ค วามหมายใกล้ ชิ ด กั บ ค าว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Information and Communication Technology: ICT) ซึ่งมักมีการใช้งานที่ผิดความหมาย
อยู่บ่อยครั้ง การทาความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของคาสาคัญแต่ละคา จึงมีส่วนอย่างยิ่งต่อ
ความเข้าใจในการทาการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความพฤติกรรมในด้านวัตถุประสงค์
และความต้องการของเกษตรกรในการใช้เครื่องมือดังกล่าว โดยคาสาคัญที่ต้องศึกษา ได้แก่คาว่า
“สารสนเทศ” และ “เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง ณรงค์ สมพงษ์ (2553,น.7-8) ได้ให้ความหมายของ
คาทั้ง 2 คาไว้ดังต่อไปนี้
1) "สารสนเทศ" (information) หมายถึงข่าวสารที่ได้จากการนาข้อมูลดิบ
(raw data) มาคานวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทาให้สารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่
ในรูปที่สามารถนาไปใช้งานได้ทันที (วาสนา สุขกระสานติ, 2545,น. 6-1) ขณะที่พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คาจากัดความของคาว่า" ข้อมูล "ว่าหมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่ง
ที่สื่อหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสาหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคานวณดังนั้น"
สารสนเทศ "จึ งมีค วามแตกต่างจาก" ข้อมูล "ตรงที่ การนาข้อมูล นั้ นมาจัดกระทาให้ เป็ น ระบบ
ระเบียบเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้นหรือการนาไปใช้งานต่อไปได้
ส่วนครรชิต มาลัยวงศ์ (2541,น.20) ให้คานิยามคาว่า" สารสนเทศ "ไว้ว่า
หมายถึงข้อมูลที่นามาสรุปประมวลผลดาเนินการทางสถิติเปรียบเทียบหรือดาเนินการโดยวิธีต่างๆ
เพื่อให้ผู้รับได้เข้าใจความเป็นไปได้หรือสถานการณ์ของสิ่งที่สารสนเทศนั้นเป็นตัวแทนสารสนเทศ
อาจจะหมายถึงเรื่องต่างๆได้หลายอย่างเช่นข้อมูลพื้นฐานบางอย่างข่าวในหนังสือพิ มพ์สถิติรายงาน
ผู้ถือหุ้นสรุปสถานการณ์
นอกจากคาว่าสารสนเทศแล้วยังมีคาอีกคาหนึ่งที่นิยมใช้ในกลุ่มบรรณารักษ์
หรื อ กิ จ การของห้ อ งสมุ ด ก็ คื อ ค าว่ า "สารนิ เทศ" ซึ่ ง มาจากค าภาษาอั ง กฤษค าเดี ย วกั น คื อ
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"Information" ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของสารสนเทศ ว่าหมายถึง
การชี้แจงแนะนาเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆซึ่งใกล้เคียงกับความหมายของ ครรชิต มาลัยวงศ์
(2535,น.12) ซึ่ ง กล่ า วว่ า สารสนเทศหมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ การประมวลผลให้ อ ยู่ ในรู ป ที่ มี
ความหมายต่อผู้รับและมีคุณค่าอันแท้จริงหรือคาดการณ์ว่าจะมีค่าสาหรับการดาเนินการหรือการ
ตัดสินใจในปัจจุบันและอนาคต
โดยสรุ ป แล้ ว ค าว่ า สารสนเทศหรื อ สารนิ เทศมี ค วามหมายไม่ แ ตกต่ า งกั น คื อ
หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการนามาประมวลผลแล้วมีการจัดเก็บและนาไปใช้อย่างเป็นระบบนั่นเอง
2) "เทคโนโลยีสารสนเทศ" (information technology) วาสนา สุขกระสาน
ติ (2545,น. 6-10) ให้คานิยามว่าหมายถึงกระบวนการต่างๆและระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการโดยจะรวมถึง
(1) เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆซึ่ ง ส่ ว นมากแล้ ว จะหมายถึ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เครื่องใช้สานักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆรวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งแบบสาเร็จรูปและ
แบบพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในงานเฉพาะด้ านซึ่ ง เครื่อ งมื อ เหล่ า นี้ จั ด เป็ น เครื่ อ งมื อ สมั ย ใหม่ แ ละใช้
เทคโนโลยีระดับสูง
(2) กระบวนการในการน าอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ต่ างๆข้ า งต้ น มาใช้ งานเพื่ อ
รวบรวมจัดเก็บ ประมวลผลและแสดงผลลั พธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆที่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไปou
เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบันจะประกอบด้วยระบบต่างๆคือ
- ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing Systems)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems)
- ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information
Systems)
- ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (2543 อ้างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์, 2553)
ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าหมายถึงความรู้ในผลิตภัณฑ์หรือในการดาเนิ นการใดๆที่
อาศัยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์การติดต่อสื่อสารการรวบรวมและการนาข้อมูลมาใช้ทันการ
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิตการบริการการบริหารและการดาเนินงานรวมทั้ง
เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบทางเศรษฐกิจการค้าและการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและคุณภาพของประชาชนในสังคม
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ครรชิต มาลั ย วงศ์ (2541) ได้ก ล่ าวถึงการน าเทคโนโลยีม าใช้ในงานสารสนเทศ 6
ประเภทดังนี้คือ
1) เทคโนโลยี ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเช่นดาวเทียมถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพกล้องถ่าย
วิดีโอ
2) เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเช่นเทปแม่เหล็กจานแม่เหล็ก
3) เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศได้แก่หน่วยประมวลผลกลาง
และชุดคาสั่งต่างๆ
4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลเช่นเครื่องพิมพ์จอภาพพลอตเตอร์
5) เทคโนโลยี ที่ ใช้ ในการท าส าเนาสารสนเทศเช่ น เครื่ อ งถ่ า ยเอกสารเครื่ อ งถ่ า ย
ไมโครฟิล์ม
6) เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ยทอดสื่ อ สารข้ อ มู ล และสารสนเทศได้ แ ก่ ร ะบบ
โทรคมนาคมต่างๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร และระบบ
เครือข่าย
จะเห็นได้ว่าจากการให้คานิยามว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ" นั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่มุ่ง
ในการจัดการกับข้อมูลรวมไปถึงการประมวลผลการบันทึกการนาไปใช้ประโยชน์ด้วยซึ่ง ครรชิต
มาลัยวงศ์ (2541) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่านักวิชาการบางคนพอใจที่จะนิยามไอทีให้เหลือเพียง
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและบางคนขอ
เปลี่ยนชื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information
and Communication Technology) หรือเรียกย่อๆ ว่า “ICT”
4.1.2 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเกษตรกร
จากความหมายดังกล่าว จะพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใช้ในการจัดเก็บ จัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้ ซึ่งแปรผันกันไปตามสถานการณ์ อาชีพ สภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆของผู้ใช้ โดยในงาน
ด้านการเกษตร ก็มีผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มเกษตรกรเอง และ
เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆที่ทางานร่วมกันกับเกษตรกร จึงอาจสรุปความสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อเกษตรกรได้ดังต่อไปนี้ (ดัดแปลงจาก ณรงค์ สมพงษ์,2553)
1) ช่ ว ยให้ ส ามารถสื่ อ สารกั น ในระยะไกลได้ ส ะดวกและรวดเร็ ว จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ทาให้การเผยแพร่ข่าวสารทั้งรูปแบบของการสื่อสารทางเดียว เช่น
วิทยุโทรทัศน์ ไปถึงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความห่างไกลกันได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการสื่อสารสอง
ทางเช่น โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ที่ส ามารถสอบถาม โต้ตอบ แลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสารต่างได้อย่าง
รวดเร็ว
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2) ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการสื่ อ สารร่ว มกั น เป็ น การประหยั ด เวลา
ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดแรงงานในหน่วยงาน จากการสื่อสารที่มีความชัดเจน จึงสามารถ
ปรับลดกาลังคน และลดงานเอกสารที่ใช้เวลานานและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากได้
3) มี ส่ ว นในการปลู กฝั งค่ านิ ย ม ความเชื่อ และทั ศ นคติ ในสั งคม การ
ถ่ายทอดแนวคิดและมรดกทางวัฒนธรรมและเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม
อย่างเห็นได้ชัด
4) มีส่วนในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ กับบุคคลในสังคมแห่งความรู้
(Knowledge-based Society) และมีส่วนในการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับต่างๆ เช่น
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning through Satellite) ที่โรงเรียนวัง
ไกลกังวล ซึ่งเป็นโครงการพระราชดาริ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมสาหรับนักเรียน
ในระดับชั้นต่างๆ เป็นต้น
4.2 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
4.2.1 เป้าหมายในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้าไปมีบทบาทกับการทางานของเกษตรกรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับต่างๆ พ่อค้าทั้งในส่วนของ
ผู้ค้าปัจจัย การผลิ ตและผู้รับ ซื้อผลผลิต ไปจนถึงตัวเกษตรกรด้ว ยกันเอง ซึ่งการใช้งานย่อมจะมี
เป้าหมายในการสื่อสาร ซึ่ง กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543 ,น. 49-50) ได้จาแนกประเภท
ของการกาหนดเป้าหมายไว้หลายประเภท ได้แก่
1) การกาหนดเป้าหมายโดยใช้ระดับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ คือมีความ
ต้องการสื่อสารไปถึงใคร เช่น ระดั บเกษตรกร ระดับชุมชน ระดับหน่วยงานนอกชุมชน และระดับ
สังคมส่วนรวม
2) การกาหนดเป้าหมายโดยสอดรับกับทิศทางการไหลของข่าวสารซึ่ง
กาหนดได้ 3 เป้าหมายย่อย คือ
(1) เพื่อทาการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลและโน้มน้าวชักจูงใจ อันได้แก่
การไหลของข่าวสารจากบนลงล่าง
(2) เพื่ อเป็ น ช่อ งทางการแสดงออกซึ่งตัว ตนของชุ มชน อั น อาจจะ
หมายรวมถึงซึ่งความต้องการของชุมชน ไปจนถึงการแสดงออกซึ่งสิทธิ ศักดิ์ศรี ภูมิปัญ ญาของ
ชุมชนด้วย
(3) เพื่อพัฒนาความเป็นตัวเองของบุคคล ในหน่วยที่เล็กลงมากกว่า
ชุมชน การสื่อสารชุมชนจะทาหน้าที่คล้ายๆเป็นเวทีแห่งการศึกษาเรียนรู้ที่ช่วยให้ศักยภาพของ
ปัจเจกบุคคลได้พัฒนาสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
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4.2.2 รูปแบบการสื่อสาร
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว จึ ง น าไปสู่ รู ป แบบการสื่ อ สารซึ่ ง แปรผั น ไปตาม
เป้าหมายและบทบาทของเกษตรกรในเหตุการณ์นั้นๆ โดยในมุมของเกษตรกรนั้น จะมีรูปแบบการ
ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นการสื่ อสารระหว่างเกษตรกรและ
เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริมการเกษตร และการสื่ อสารระหว่างเกษตรกรและตั วเกษตรกรเอง ดังต่อไปนี้
(ดัดแปลงจาก เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , 2557)
1) เพื่อการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ซึ่งจะ
มีบทบาททางการสื่อสารดังต่อไปนี้
(1) ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยปรับองค์ความรู้ให้ลดทอน
ความซับซ้อนลง ให้เข้ากับบริบทของเกษตรกรให้เกษตรกรสามารนาความรู้ไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
(2) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ เกษตรกร โดยเป็ น ช่ อ งทางของการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒ นาวิธีการทางานทั้งของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรในอนาคต
(3) เพื่อการสร้างแรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ กระตุ้นเตือน หรือสร้าง
ความตระหนัก ความตื่นตัว ให้เกิดขึ้นในกลุ่ มเป้าหมายที่ผู้ใช้สื่อต้องการ ดังเช่น การใช้สื่อการ
ส่งเสริมและพัฒ นาการเกษตรเพื่ อการรณรงค์การลดละ หรือเลิ กใช้ส ารเคมีการเกษตรในกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นต้น
(4) เพื่อประชาสัมพันธ์ เป็นการใช้การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรเป้าหมายได้รับทราบเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร สถาบัน
หรือหน่วยงานกับกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุน ร่วมมือ เชื่อถือและศรัทธา
อันจะส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กร สถาบันหรือหน่วยงานประสบความสาเร็จ
(5) เพื่อเตือนภัย สื่อสารให้เกษตรกรระมัดระวังเหตุการณ์ที่เป็นผลเสีย
ต่อการประกอบอาขีพของเกษตรกร เช่น ภัยแล้ง น้าท่วม โรคแมลงศัตรูพืชระบาด เพื่อให้เกษตรกร
ที่รับทราบข่าวสาร นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือเป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ
(6) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันและ
กัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการทางาน ซึ่งทาได้ทั้งการติดต่อแบบเผชิญหน้า และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(7) เพื่อการสร้างความร่วมมือในการทางาน ด้วยการพบปะแบบ
เผชิญหน้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทาโครงการ
ต่างๆในพื้นที่
2) การสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร ซึ่งจะมีบทบาทการสื่อสาร
ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร โดยปัจจุบันเกษตรกรมีช่องทางในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตนเองมากขึ้น จึงทาให้เกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถได้โอกาสในการ
ถ่า ยทอดข้ อ มู ล และประสบการณ์ ก ารท าการเกษตรอั น เป็ น ประโยชน์ ข องตนกั บ ผู้ อื่ น ทั้ งการ
ถ่ายทอดในเวทีชุมชน การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว หรือการใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ มี ก ารใช้ ก ารสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า งๆเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งอาจใช้ช่องทางการสื่อสารกันทางโทรศัพท์ การจัด
เวทีชุมชน การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้ไลน์กลุ่ม การใช้เฟซบุ๊ก ในกลุ่มของเกษตรกรที่มีความ
สนใจในประเด็นเดียวกัน เป็นต้น
4.3 รูปแบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีห ลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันมีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างหลากหลาย และ
นาไปสู่การเกิดช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมหลายช่องทาง จนมาถึงการเกิดขึ้นของช่องทาง
ใหม่ที่เรีย กว่า “เครือข่ายสั งคมออนไลน์ ” (online social network) ซึ่งหมายถึง การเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างบุคคลเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคม
ที่มุ่งเน้น ในการสร้างและสะท้อนให้ เห็ นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มี
ความสนใจหรื อมีกิจ กรรมร่ วมกัน (ดัด แปลงจาก ณรงค์ สมพงษ์ , 2555) ซึ่งสามารถแบ่งได้ 7
รูปแบบ ดังนี้
4.3.1 เครื อ ข่ า ยสั ง คมแสดงตั ว ตน (Identity Social Network) เครื อ ข่ า ย
สังคมประเภทนี้ใช้สาหรับให้ผู้เข้าใช้งานได้มีพื้นที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์ และสามารถที่
จะเผยแพร่เรื่องราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะของ การเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ
วิดีโอ การเขียนข้อความลงในบล็อก อีกทั้งยังเป็นเว็บที่เน้นการหาเพื่อนใหม่ หรือการค้นหาเพื่อน
เก่าที่ขาดการติดต่อ การเขียนบทความได้อย่างเสรี มี 2 รูปแบบ ได้แก่
1) บล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือที่เสมือนกับการจดบันทึกประจาวัน (Diary)
หรือบันทึกรายละเอียดไว้ในบล็อกอย่างเปิดเผยเพื่อเก็บบันทึกเรื่องราว หรือเนื้อหาที่เขียนไว้โดย
เจ้าของเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
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2) ไมโครบล็อก (Micro Blog) เป็นเครือข่ายสังคมประเภทที่ให้ผู้ใช้โพสต์
ข้อความสั้นๆ ผ่านเว็บผู้ให้บริการ และสามารถกาหนดให้ส่งข้อความนั้นๆ ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้ เช่น เฟซบุ๊ก, Twitter
4.3.2 เครื อ ข่ า ยสั งคมแสดงผลงาน (Creative Social Network) เครือ ข่ าย
สังคมประเภทนี้ เป็นสังคมสาหรับผู้ใช้ที่ต้องการแสดงออกและนาเสนอผลงานของตัวเองผ่าน
เว็ บ ไซต์ ที่ จั ด ขึ้ น เฉพาะด้ าน ไม่ ว่า จะเป็ น วิ ดี โอ รูป ภาพ เพลง โปรแกรมน าเสนอ อี ก ทั้ งยั งมี
จุ ด ประสงค์ ห ลั ก เพื่ อ แชร์ เนื้ อ หาระหว่ างผู้ ใช้ เว็บ โดยฝากหรื อ แบ่ งปั น ภาพ หรือ ไฟล์ ที่ เป็ น
มัลติมีเดียไว้บนเว็บ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมประเภทนี้ ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply,
Photobucket และ Slideshare เป็นต้น
4.3.3 เครือข่ายสังคมความสนใจในสิ่งเดียวกัน (Passion Social
Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทาหน้าที่เก็บในสิ่งที่สนใจหรือชอบไว้บนเครือข่าย เช่น
เป็นการสร้าง ที่คั่นหนังสือออนไลน์ (Online Bookmarking) มีแนวคิดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บที่คั่น
หน้าเว็บเพจมาเก็บไว้บนเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้เป็นการแบ่งปันให้กับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน
เจ้าของเว็บไซต์ไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของผลงาน แต่อาจแชร์ลิ๊งค์หรือเว็บไซต์ที่ตนสนใจ สามารถใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ เครือข่ายสังคมประเภทนี้ยังสามารถโหวตเพื่อให้คะแนน
กับที่คั่นหนังสือออนไลน์ที่ผู้ใช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็นที่นิยม ตัวอย่างผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม
ประเภทนี้ เช่น Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, Catchh และ Reddit เป็นต้น
4.3.4 เครือข่ายสังคมแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data or Knowledge Social
Network) เป็นเครือข่ายสังคมที่เป็นเว็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ในเรื่องต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลที่
มีความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นเป็นผู้เข้ามาเขียนหรืออัพโหลดไฟล์เนื้อหาทางวิชาการไว้ส่วนใหญ่มัก
เป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องการแสดงผลงานของตัวเองเป็นเครือข่ายทางาน
ร่วมกัน (Collaboration Network) ต้องการความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผู้ใช้ที่เป็นผู้มี
ความรู้ เพื่อให้ความรู้ที่ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒ นาในที่สุด คนที่เข้ามาใน
สังคมนี้ มักจะเป็ น คนที่มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่สิ่งที่ตนเองรู้ และทาให้ เกิดประโยชน์ต่อสั งคม
ตัวอย่างเช่น Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นต้น
4.3.5 เครือข่ายสังคมเสมือนจริง (Virtual Reality Social Network) เครือข่าย
สังคมออนไลน์ประเภทนี้มีลักษณะเป็นเกมส์ออนไลน์ (Online games) ซึ่งเป็นเว็บที่มีผู้นิยมมาก
เพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไว้มากมาย มีลักษณะเป็นวิดีโอเกมที่ผู้ใช้สามารถเล่นร่วมกันบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ เกมออนไลน์นี้มีลักษณะเป็นเกม 3 มิติที่ผู้ใช้นาเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผู้เล่น
สามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆ ได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึกสนุก
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เหมือนได้มีสังคมของผู้เล่นที่ชอบในแบบเดียวกัน อีกทั้งยังมีกราฟิกที่สวยงามดึงดูดความสนใจและมี
กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เล่นเกิดความบันเทิง
4.3.6 เค รื อ ข่ ายสั ง ค ม เพื่ อการป ระกอบ อาชี พ (Professional Social
Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการทางานในอาชีพต่างๆ โดยจะเป็นการนาประโยชน์
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่ประวัติผลงานของตนเอง และสร้างเครือข่ายเข้า
กับผู้อื่น นอกจากนี้บริษัทที่ต้องการคนมาร่วมงาน สามารถเข้ามาหาข้อมูลจากประวัติของผู้ใช้ที่อยู่
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ได้แก่ LinkedIn เป็นต้น
4.3.7 เค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ อ น ไล น์ (Conference Social
Network) เป็ น เครือ ข่ายสั งคมที่ใช้การเชื่อมต่อกั นระหว่างเครื่องผู้ ใช้ ด้วยกัน เองโดยตรง ผ่ าน
โปรแกรมที่ ส ร้ า งขึ้ น เฉพาะ โดยอาจเป็ น การพู ด คุ ย กั น เฉพาะบุ ค คล หรื อ เป็ น กลุ่ ม ผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดการสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้ทันที ผู้ใช้
ต้องเป็นสมาชิกในเครือข่ายนั้นและใช้การสนทนาผ่านโปรแกรมที่จัดให้ มีทั้งประเภทฟรี และต้อง
ชาระเงินเป็นรายเดือน ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ ได้แก่ Skype, BitTorrent
และ Google Hangouts เป็นต้น
4.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างสมาชิกเครือข่ายสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาต่อไปจนส่วนหนึ่งกลายเป็นเครือข่ายสังคมนั้น ได้
เพิ่มทางเลือกในการติดต่อสื่อสารให้กับบุคคลทั่วไปรวมถึงเกษตรกรในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ในเรื่ อ งที่ ต นเอง มี ค วามสนใจ รวมถึงการค้ น คว้าหาข้ อ มู ล ใหม่ ๆ ในการพั ฒ นางานด้ าน
การเกษตรของตนเองอีกด้วย ในที่นี้จะนาเสนอเครื่องมือในการเป็นเครือข่ายสมาชิกสังคมที่มีการใช้
งานอย่างแพร่หลาย ชนิด ดังนี้
4.4.1 เฟซบุก๊ (facebook) เป็นเวปไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นาเสนอ
รูปแบบใหม่ๆ ของการสื่อสาร โดยผู้ใช้จะมีหน้าบัญชีของตัวเอง และสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าบัญชี
ของเพื่อน รวมไปถึงการเปิดหน้าบัญชีของร้านค้า สถาบัน หรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ ผู้ใช้สามารถ
แบ่งปันรูปภาพ ข้อความ หรือวิดิโอ ที่ตนเองมีความประสงค์จะแบ่งปัน และยังสามารถโต้ตอบกัน
ระหว่างบุคคลที่มีบัญชีผู้ใช้อยู่ได้อีกด้วย
4.4.2 ทวิตเตอร์ (twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมจาพวกไมโครบล็อกโดย
ผู้ใช้สามารถ
4.4.3 ส่งข้อความสั้นๆ ว่าตัวเองกาลังทาอะไร หรือมีความคิดเห็นอย่างไรได้
ข้อดีของ twitter คือ สามารถเข้าถึงคนกลุ่มมากได้เร็วในระยะเวลาอันสั้น และสามารถส่งข่าวสาร
ให้กับคนที่ติดตาม หรือ follow ทั้งหมดได้ในลักษณะของ short message ในเพียงพริบตา
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4.4.4 ไลน์ (line) เป็นรูปแบบของโปรแกรมแอปพลิเคชั่นสนทนาบนสมาร์ทโฟน
ที่ได้พัฒ นาขึ้น เพื่อเป็น ช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร ความแตกต่างที่ทาให้ไลน์มีความโดดเด่น คือ
“รูปแบบของสติกเกอร์” รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ ได้แก่ การสนทนาด้วยเสียง การ
สื่อสารแบบกลุ่ม การสร้างไทม์ไลน์ และการเล่นเกม เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนั้นจึงทาให้
ไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งกับผู้ใช้ทั่วไป และเจ้าของสินค้าและบริการที่นามาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็ น ช่องทางในการเข้าถึงผู้ บ ริโภคการสนทนาผ่านไลน์ ไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย ทั้งในรูปแบบ
ข้อความ เสียง การรับ-ส่งไฟล์มัลติมีเดียที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เกิดการยอมรับ
และเพิ่มจานวนจากผู้ใช้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆ ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร
เฉพาะกลุ่มได้ สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงเหมาะสาหรับการติดต่อทางธุรกิจ และ
การประชาสัมพั นธ์เฉพาะกลุ่ม สามารถส่งรูปแบบสารได้หลากหลาย ทั้งรูปภาพ โปสเตอร์ คลิป
วิดีโอและข้อความเสียง สามารถสนทนาด้วยเสียงผ่านทางไลน์ได้ ทั้งรูปแบบเห็นหน้าและไม่เห็น
หน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4.4.5 ยูทูป (youtube) เป็นเวปไซต์ที่ผู้ลงทะเบียนใช้งานสามารถอัพโหลดวิดิโอ
ขึ้นเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ตเพื่อแบ่ งปันให้ ผู้ อื่นร่วมรับชมได้ โดยวิดิโอเหล่านั้นต้องไม่ผิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ผู้ใช้สามารถนาวิดิโอที่อยู่ในยูทูป ไปใส่ไว้ในเวปไซต์ของตนเอง หรือเครือข่ายสังคมอื่นๆ
ของตนเองได้โดยไม่เปลืองพื้นที่ในเวปไซต์อีกด้วย ปัจจุบันเนื้อหาในยูทูปมีค วามหลากหลาย ทั้ง
ทางด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี บันเทิง แม้แต่ด้านการเกษตร ทั้งที่อยู่ในรูปภาษาไทย และภาษา
ต่างชาติ
4.4.6 อิ น สตาแกรม (instagram) เป็ น เครือข่ายสั งคมที่ ได้รับ ความนิย มเป็ น
อย่างมาก โดยเป็นสังคมออนไลน์ที่ใช้ รูปภาพ เป็นเนื้อหา โดยมีจุดเด่นตรงที่ สามารถแต่งรูปก่อนที่
จะแชร์ ได้ มี ฟิ ล เตอร์ ให้ เลื อ กใช้ ส าหรั บ แต่ งรู ป จากรู ป ธรรมดาๆ กลายเป็ น รู ป ที่ ส วยงามได้
นอกจากนี้ยังสามารถกด like และ comment รูปได้ด้วยและเนื่องจาก Instagram เป็นที่รวมรูป
ของเหล่ าดาราต่างๆ จึ งท าให้ กลายเป็ นเครือข่ายสั งคมที่ เป็น เว็บไซต์ยอดนิ ยมไปอย่างรวดเร็ว
Instagram สามารถใช้ได้กับมือถือและแท็บเล็ตทุกระบบปฏิบัติการ จึงเปรียบเสมือน “Gallery”
รูปถ่ายของแต่ละคน สาหรับคนที่ชอบการถ่ายรูป ปัจจุบันมีการใช้งานอินสตาแกรมเพื่อการค้าเพิ่ม
มากขึ้น โดยอยู่ในลักษณะของการถ่ายภาพแสดงสินค้าเพื่อให้เกิดการติดต่อกลับเพื่อสั่งซื้อ เป็นต้น
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พงษ์เพชร วงศ์โสภา (2552,น. 67-71) ได้ศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลในเขตจังหวัดนนทบุรีพบว่า
กรรมการศูนย์ มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด นอกจากนั้น งานวิจัยเสนอแนะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรควร
ส่ ง เสริ ม การน าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ด้ า นการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการสืบค้นข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ด้านการนาเสนอและแสดงผล กรมส่งเสริมการเกษตรควรร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐในการจัด
สวัสดิการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่า ในการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
กรรมการได้ มี อุป กรณ์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เนื่ อ งจากกรรมการบางส่ ว นมี การจั ด หาอุป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานเอง
อิท ธิญ า พึ่ งเป็ น สุ ข (2552,น. 63-76) ได้ศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศของ
เจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริ มการเกษตรในจั งหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยาพบว่า แหล่ งสื่ อที่ เ จ้าหน้ าที่ ส่ งเสริม
การเกษตรส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจาก เจ้าหน้าที่ที่
ทางานเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะใช้มากที่สุดในด้านการติดต่อสื่อสาร
มีการใช้ระดับปานกลาง และน้อยในด้านการสืบค้นข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล และการนาเสนอและแสดงผล
อุดม เจริญจิตรโสภณ (2552,น. 60-80) ได้ศึกษาถึงความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรพบว่า นักวิชาการส่วนใหญ่
เห็นด้วยมากที่สุดกับการนาเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานอื่นๆ สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งรวบรวมและค้นหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังพบว่า ประสบการณ์เรื่อง MSN สนทนาออนไลน์ของ
นักวิชาการเกษตรมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของนั ก วิ ช าการเกษตร ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 และอายุ ร าชการของนั ก วิ ช าการเกษตร มี
ความสัมพัน ธ์กับ ความคิดเห็ น ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของนักวิชาการ
เกษตร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ปรีติ ญ า นิ ย มราษฎร์ (2552,น. 66) ได้ศึ กษาถึงปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรับ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์ความรู้เรื่องข้าวของเกษตรกร:กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนชาวนา จังหวัด
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นครราชสี มาพบว่า ปั จ จัย ส าคัญ ที่มีผ ลต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรได้แก่
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสนับสนุนด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และองค์ความรู้เรื่องข้าว
ของเกษตรกร ซึ่ ง ความสามารถในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การยอมรั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบวก ส่วนความรู้ และทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในเชิงลบ และ ระดับความรู้เรื่องข้าวของเกษตรกรที่ศึกษา
ตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศองค์ความรู้เรื่องข้าว
ของเกษตรกรขั้นปฏิบัติในเชิงบวก
Kelsey Fletcher Shaw (2013,น .63-110) ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสิ ท ธิภ าพในการใช้การสื่ อสารออนไลน์ ของเกษตรกรในรัฐ Texas, Georgia, และ Illinois
พบว่า เกษตรกรไม่ได้ใช้การสื่อสารครบทุกช่องทางที่ศึกษา ทั้ งในการใช้ในจุดประสงค์ด้านส่วนตัว
หรือด้านการเกษตร อย่างไรก็ตามเกษตรกรใช้เว็บไซต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.2 เฉลี่ยวันละ 1
ครั้ง ใช้เฟซบุ๊ก ร้อยละ 47.3 เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง และใช้ YouTube ร้อยละ 38.5 เฉลี่ยเดือนละ 1
ครั้ ง นอกจากนั้ น ยั ง พบการใช้ ช่ อ งทางการสื่ อ สารผ่ า น AgChat, email, Kickstarter.com,
LinkedIn, และ FourSquare บ้างเป็นครั้งคราว
ในการวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับในด้านความสามารถ และประสิทธิภาพในการใช้
การสื่อสารออนไลน์พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการใช้การสื่อสารออนไลน์มากที่สุด และมี
ประสิทธิภาพในการใช้การสื่อสารออนไลน์ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
การศึกษาความสนใจในการอบรม การเรียนรู้การสื่อสารออนไลน์พบว่า เกษตรกรให้
ความคิดเห็นว่า สนใจ ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นเกษตรกรยังให้ข้อคิดเห็นในการเข้าอบรมว่า
เกษตรกรจะเข้าอบรม หากสถานที่อบรมไม่ไกลจากที่พักอาศัย และจัดอบรมในช่วงวันหยุดเสาร์
อาทิตย์
Sarah C. Hopkins (2013 ,น.40-77) ได้ ศึ ก ษาการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร รัฐ Arizona พบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร 9 ช่องทางได้แก่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
แท๊ ป เล็ ต และคอมพิ ว เตอร์ wikis blogs podcasts YouTube เฟซบุ๊ ก และ Twitter การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศจะสั มพั น ธ์กับ อายุ กล่ าวคือ หากอายุม ากขึ้น จะใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
น้อยลง กลุ่มตัวอย่างที่อายุในช่วง 27-32 ปี จะมีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากที่สุด และมีการ
เชื่ อ มต่ อ เฟซบุ๊ ก และ YouTube มากที่ สุ ด แต่ ไ ม่ พ บการใช้ wikis, blogs, podcasts, และ
Twitter ในกลุ่มตัวอย่างนี้ และพบการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนน้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่างอายุ 51 ปี
ขึ้นไป ส่ วนการใช้แท๊บเล็ ต และคอมพิวเตอร์ พบมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า 39 ปี
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การใช้เฟซบุ๊กพบมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างที่อายุงานน้อยกว่า 17 ปี และไม่พบการใช้เฟซบุ๊ก blogs
Twitter, podcasts หรือ wikis ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานมากกว่า 32 ปี
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีการยอมรับการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมาก
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แท็ปเล็ตและคอมพิวเตอร์มีอัตราการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจานวนมากเริ่มใช้ YouTube และ เฟซบุ๊ก เพื่อติดต่อสื่อสารในช่วง 4 ปีที่
ผ่านมา
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัย จึงได้กาหนดตัวแปรในการศึกษาคือสภาพพื้นฐาน
และสภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเกษตรกร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ในการผลิตข้าวของเกษตรกร
ปั จจั ยที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการผลิ ตข้าว ปัญ หาและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดกาแพงเพชรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าว

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัด
กาแพงเพชรเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกร คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
อย่างยั่งยืน โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดกาแพงเพชรปี 2560 จานวน 300 ราย
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.2.1 กำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.07 ได้จานวนขนาดตัวอย่างเท่ากับ 122 ราย ดังนี้
สูตร
n
=
N
1+Ne 2
n
คือ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ
ประชากรทั้งหมด
e
คือ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
(ในที่นี้กาหนดที่ระดับ 0.07)
แทนค่า n
=
300
1+300 (0.07)2
n
=
121.46
ในที่นี้จึงทาการเก็บข้อมูลจานวน 122 คน
1.2.2 ทำกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรแบบง่ำย (simple random sampling)
ด้วยการจับฉลากตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจนครบ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด

32

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
2.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบปลายปิ ด (Closed-ended
Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) ประกอบด้วยคาถามแบ่งเป็น 5 ตอน คือ
1) สภาพพื้น ฐานและสภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ ปลู กข้าว ใน
จังหวัดกาแพงเพชร
2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าวของ
4) คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกร
5) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ผลิตข้าว
โดยกาหนดระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scales) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง
ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
ระดับมาก
3 หมายถึง
ระดับปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับน้อย
1 หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
2.2 ทดสอบแบบสอบถำม โดยการนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบ กับเกษตรกรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจานวน 20 ราย และนาผลการสอบถาม ไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น
(reliability consistency) ตามวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (coefficient of alpha หรื อ
Cronbach) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1) ระดับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร
เท่ากับ 0.762
2) ระดับคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการ
ผลิตของเกษตรกร เท่ากับ 0.792
3) ระดับปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการผลิตของ
เกษตรกร เท่ากับ 0.858
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสอบถามเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วง เดือน มีนาคม ถึง
เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เชิงปริมำณ ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency)
ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า เฉลี่ ย (mean) และค่ า มั ธ ยฐานหรื อ ค่ า กลาง (median) ค่ า ต่ าสุ ด
(minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ตามเกณฑ์ในการ
ประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
4.2 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล การเปรียบเทียบ และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา

บทที่ 4

ผลการวิจัย
การวิ จั ยเรื่ อง “การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการผลิ ต ข้ าวของเกษตรกรในจั งหวั ด
กาแพงเพชร” ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
โดยมีกรอบการนาเสนอ ดังนี้

ตอนที่ 1 ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร สาหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ างเกษตรกร จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปรากฏผลดังนี้
1.1 ลักษณะทางสังคมของเกษตรกร
ลักษณะทางสังคมของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการ
ศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ามัน จานวน
แรงงานในครัวเรือน การดารงตาแหน่งทางสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บ้าน โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางสังคมของเกษตรกร
ลักษณะทางสังคม

จานวน (คน)

n = 122
ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

63
59

51.6
48.4
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ (ปี)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
มากกว่า 65
Min = 30 Max = 73 X = 48.00 S.D. = 7.69
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา (ป.4, ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร (ปี)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15
16 – 25
26 – 35
36 – 45
มากกว่า 45
Min = 1 Max = 60 X = 25.56 S.D. = 10.01

จานวน (คน)

n = 122
ร้อยละ

4
48
49
20
1

3.3
39.4
40.2
16.3
0.8

7
111
4

5.7
91.0
3.3

3
74
24
15
5
1

2.5
60.7
19.7
12.3
4.1
0.8

11
58
34
17
2

9.0
47.5
27.9
13.9
1.6

36
ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลักษณะทางสังคม
ประสบการณ์ในการปลูกข้าว (ปี)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15
16 – 25
26 – 35
36 – 45
มากกว่า 45
Min = 1 Max = 60 X = 24.08 S.D. = 10.85
จานวนแรงงานในครัวเรือน (คน)
1
2
3
4
5
6
Min = 1 Max = 6 X = 2.39 S.D. = 1.84
การดารงตาแหน่งทางสังคม*
การดารงตาแหน่งทางด้านผู้นาชุมชน
ไม่มตี าแหน่ง
มีตาแหน่ง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต./เทศบาล
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
ไม่เป็น
เป็น
- กลุ่มออมทรัพย์
- กองทุนหมู่บ้าน

จานวน (คน)

n = 122
ร้อยละ

30
46
27
17
2

24.6
37.7
22.1
13.9
1.6

12
75
23
5
3
4

9.8
61.5
18.8
4.1
2.5
3.9

70
52
26
3

57.4
42.6
21.3
2.5

26

21.3

30
83

17.2
82.8
24.6
68.0

21
101
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลักษณะทางสังคม
จานวน (คน)
- วิสาหกิจชุมชน
15
- กลุ่มเกษตรกร
18
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
5
- กลุ่มสหกรณ์
4
- คณะกรรมการศูนย์บริการฯ
7
การเป็นอาสาสมัครด้านอื่นๆ
ไม่เป็น
93
เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
29
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
21
- หมอดินอาสา
2
- อาสาสมัครชลประทาน
1
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
10
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บ้าน*
วิทยุกระจายเสียง
69
วิทยุโทรทัศน์
98
โทรศัพท์บ้าน
10
โทรศัพท์มือถือ (SUMSUNG, NOKIA, I72
mobile)
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
32
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
11
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
3
อินเทอร์เน็ต
16
หมายเหตุ: * เกษตรกรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

n = 122
ร้อยละ
12.3
14.8
4.1
3.9
5.7
76.2
23.8
17.2
1.6
0.8
8.2
56.6
80.3
8.2
59.0
26.2
9.0
2.5
13.1

จากตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมของเกษตรกร พบว่า
1.1.1 เพศ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6
และเป็นเพศหญิง จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4
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1.1.2 อายุ พบว่า เกษตรกรมีอายุระหว่าง 46-55 ปี มากที่สุด จานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.2 รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี อายุ 56-65 ปี อายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 35 ปี และอายุ
มากกว่า 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.4, 16.3, 3.3 และ 0.8 ตามลาดับ โดยภาพรวมพบว่า อายุน้อยสุด
30 ปี อายุมากสุด 73 ปี อายุเฉลี่ย 48 ปี
1.1.3 สถานภาพการสมรส พบว่า เกษตรกรมีสถานภาพสมรสมากที่สุด จานวน 111 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.0 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และสถานภาพ
หม้าย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
1.1.4 ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.6)
มากที่สุด จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับชั้นอนุปริญญา/ปวส. ไม่ได้รับการศึกษา และระดับชั้นปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 19.7, 12.3, 4.1, 2.5 และ 0.8 ตามลาดับ
1.1.5 ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์
ในการประกอบอาชีพการเกษตรอยู่ระหว่า ง 16-25 ปีมากที่สุด จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5
รองลงมาคื อ ประสบการณ์ 26-35 ปี ประสบการณ์ 36-45 ปี น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 15 ปี และ
ประสบการณ์มากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.9, 13.9, 9.0 และ 1.6 ตามลาดับ โดยภาพรวมพบว่า
ประสบการณ์น้อยสุด 1 ปี ประสบการณ์มากสุด 60 ปี ประสบการณ์เฉลี่ย 25.56 ปี
1.1.6 ประสบการณ์ ใ นการปลู ก ข้ า ว พบว่ า เกษตรกรมี ประสบการณ์ ในการ
ประกอบอาชี พ การเกษตรอยู่ ร ะหว่ า ง 16-25 ปี ม ากที่ สุ ด จ านวน 46 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.7
รองลงมาคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี ประสบการณ์ 26-35 ปี ประสบการณ์ 36-45 ปี ประสบการณ์
26-30 ปี และประสบการณ์มากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.6, 22.1, 13.9 และ 1.6 ตามลาดับ โดย
ภาพรวมพบว่า ประสบการณ์น้อยสุด 1 ปี ประสบการณ์มากสุด 60 ปี ประสบการณ์เฉลี่ย 24.08 ปี
1.1.7 จานวนแรงงานในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีจานวนแรงงานในครัวเรือน
2 คน มากที่สุด จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ จานวนแรงงาน 3 คน จานวนแรงงาน
1 คน จานวนแรงงาน 4 คน จานวนแรงงาน 6 คน และจานวนแรงงานมากกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ
18.8, 9.8, 4.1, 3.9 และ 2.5 ตามลาดับ โดยภาพรวมพบว่า จานวนแรงงานน้อยสุด 1 คน จานวน
แรงงานมากสุด 6 คน จานวนแรงงานเฉลี่ย 2.39 คน
1.1.8 การดารงตาแหน่งทางสังคม มีรายละเอียดดังนี้
1) การด ารงต าแหน่ ง ทางด้ า นผู้ น าชุ ม ชน พบว่ า การด ารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน และตาแหน่งกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน จานวนเท่ากัน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3
และดารงตาแหน่งสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต./เทศบาล จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
2.5
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2) การเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม /สถาบั น เกษตรกร พบว่ า เกษตรกรเป็ น สมาชิ ก
กองทุ น หมู่บ้ าน มากที่ สุ ด จ านวน 83 คน คิด เป็ นร้อยละ 68.0 รองลงมาสมาชิก กลุ่ ม ออมทรัพ ย์
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน สมาชิกคณะกรรมการศูนย์บริการฯ สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 24.6, 14.7, 12.3, 5.7, 4.1 และ 3.3 ตามลาดับ
3) การเป็ น อาสาสมัครด้านอื่น ๆ พบว่า เกษตรกรเป็ น อาสาสมัครเกษตร
หมู่ บ้ าน มากที่ สุ ด จ านวน 21 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 17.2 รองลงมาอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้าน หมอดินอาสา และอาสาสมัครชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 8.2, 1.6 และ 0.8 ตามลาดับ
1.1.9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บ้าน พบว่า เกษตรกรมีการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่บ้านโดยใช้วิทยุโทรทัศน์มากที่สุด จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือ
วิทยุกระจายเสี ยง สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ต อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์บ้าน และ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คิดเป็นร้อยละ 59.0, 56.6, 26.2, 13.3, 9.0, 8.2 และ 2.5 ตามลาดับ
1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ลัก ษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ได้แ ก่ พื้น ที่ทาการเกษตร และรายได้ข อง
ครัวเรือน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
พื้นที่ทาการเกษตรของตนเอง (ไร่)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15
16 – 25
26 – 35
36 – 45
มากกว่า 45
Min = 0 Max = 59 X = 18.41 S.D. = 13.39
พื้นที่ทาการเกษตรแบบเช่า (ไร่)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15
16 – 25
26 – 35
มากกว่า 35
Min = 0 Max = 70 X = 9.77 S.D. = 14.70

จานวน (คน)

n = 122
ร้อยละ

56
38
16
6
6

45.9
31.2
13.1
4.9
4.9

89
19
4
10

19.6
19.6
3.3
8.2

40
ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
จานวน (คน)
รายได้ของครัวเรือน
รายได้จากการทาอาชีพภาคการเกษตร (บาทต่อปี)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000
42
100,001 – 200,000
46
200,001 – 300,000
19
300,001 – 400,000
8
400,001 – 500,000
2
มากกว่า 500,000
5
Min = 3,500 Max = 960,000 X = 178,538.52 S.D. = 140,965.70
รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร (บาทต่อปี) (n=66)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000
65
50,001 – 100,000
17
100,001 – 150,000
3
มากกว่า 150,000
3
ไม่มีรายได้จากนอกภาคการเกษตร
34
Min = 3,500 Max = 1,080,000 X = 43,910.66 S.D. = 112,368.71

n = 122
ร้อยละ

34.4
37.7
15.6
6.6
1.6
4.1

53.3
13.9
2.5
2.5
27.8

จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า
1.2.1 พื้ น ที่ ท าการเกษตร ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ท าการเกษตรของตนเอง และพื้ น ที่ ท า
การเกษตรแบบเช่า มีรายละเอียดดังนี้
1) พื้นที่ทาการเกษตรของตนเอง พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่ทาการเกษตรของ
ตนเองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ไร่ มากที่สุด จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือ มีพื้นที่
ของตนเอง 16-25 ไร่ พื้ น ที่ของตนเอง 26-35 ไร่ และพื้น ที่ข องตนเอง 41-50 ไร่ และไร่พื้ นที่ของ
ตนเองมากกว่า 50 ไร่จานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 31.1, 13.1 และ 4.9 ตามลาดับ
2) พื้นที่ทาการเกษตรแบบเช่า พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
15 ไร่ มากที่สุด จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 รองลงมาคือ มีพื้นที่ระหว่าง 16-25 ไร่ มีพื้นที่
ของตนเองมากกว่ า 35 ไร่ และพื้ น ที่ ข องตนเอง 26-35 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.6, 8.2 และ 3.3
ตามลาดับ
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1.2.2 รายได้ ของครั วเรือน ได้แก่ รายได้จากการท าอาชีพ ภาคการเกษตร และ
รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร มีรายละเอียดดังนี้
1) รายได้จากการทาอาชีพภาคการเกษตร พบว่า รายได้จากการทาอาชีพ
ภาคการเกษตรอยู่ระหว่าง 100,001-200,000 บาทต่อปีเกษตรกร มากที่สุด จานวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทต่อปี มีรายได้จากการทาอาชีพ
ภาคการเกษตรอยู่ร ะหว่าง 200,001-300,000 บาทต่อปี มีรายได้ 300,001-400,000 บาทต่อปี มี
รายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปี และรายได้ 400,001-500,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 34.4,
15.6, 6.6, 4.1 และ 1.6 ตามลาดับ
2) รายได้ จ ากการประกอบอาชี พ นอกภาคการเกษตร พบว่า เกษตรกรมี
รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี มากที่สุด
จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ เกษตรกรไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพนอก
ภาคการเกษตร เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรอยู่ระหว่าง 50,001100,000 บาทต่ อ ปี และเกษตรกรมี ร ายได้ 100,001-150,000 บาทต่ อ ปี และเกษตรกรมี ร ายได้
มากกว่า 150,000 บาทต่อปี มีจานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 27.8, 13.9, 4.9 และ 2.5 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 การรับรูข้ ้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
การรับ ข้อมูล ข่าวสารของเกษตรกร ได้แก่ 1) วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับ การเกษตร
2) สถานที่ที่ใช้ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4.3 และ 4.4 และ 3) สื่อในการรับข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย การรับรับรู้ข่าวสารทาง
การเกษตรจากสื่ อบุ คคล การรับ รู้ข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อกิจกรรม/สื่ อชุมชน และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อสิ่งพิมพ์ การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5
2.1 วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรของเกษตรกร
วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรของเกษตรกร การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผล
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรของเกษตรกร
n = 122
วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
สอบถาม เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ
สอบถาม เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน
สอบถามเพื่อนบ้าน
สอบถามผู้รู้

จานวน (คน)
69
99
56
64
17
61
65

ร้อยละ
56.6
81.2
45.9
52.5
13.9
50.0
53.3

หมายเหตุ: เกษตรกรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.3 วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีวิธีการหาความรู้
เกี่ ย วกั บ การเกษตรจากการเข้า รั บ การฝึ ก อบรม มากที่ สุ ด จ านวน 99 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.2
รองลงมาคือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสอบถามผู้รู้ การสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ
การสอบถามเพื่อนบ้ าน การศึกษาดูงาน การสอบถามเจ้าหน้าที่ห น่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ
56.6, 53.3, 52.5, 50.0, 45.9 และ 13.9 ตามลาดับ
2.2 สถานที่ที่ใช้ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร
สถานที่ ที่ ใช้ ในการรับ และสื บ ค้ น ข่ า วสารทางการเกษตร การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
ปรากฏผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 สถานที่ที่ใช้ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร
n = 122
สถานที่ที่ใช้ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร
บ้านที่พักอาศัย
บ้านเพื่อนบ้าน
ร้านค้าหมู่บา้ น
ห้องสมุด
ศูนย์ ICT ชุมชน
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน (จุดสาธิต เรียนรู้ฯ)

หมายเหตุ: เกษตรกรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน (คน)
78
63
62
15
6
40
3
38

ร้อยละ
63.9
51.6
50.8
12.3
4.9
32.8
2.5
31.5
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จากตารางที่ 4.4 สถานที่ ที่ ใช้ ในการรั บ และสื บ ค้ น ข่ า วสารทางการเกษตร พบว่ า
เกษตรกรใช้บ้านที่พักอาศัยเป็นสถานที่ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตรมากที่สุด จานวน
78 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ บ้านเพื่อนบ้าน ร้านค้าหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ ได้แก่
สานักงานเกษตรอาเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน และ อบต. ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
ห้องสมุด ศูนย์ ICT ชุมชน และหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51.6, 50.8, 32.8, 31.5, 12.3, 4.9
และ 2.5 ตามลาดับ
2.3 สื่อในการรับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การรับรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล
การรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อกิจกรรม/สื่อชุมชน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร
จากสื่อสิ่งพิมพ์ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.5 สื่อในการรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร

การรับรู้ข่าวสาร

ได้รับข้อมูล
จานวน ร้อยละ
(คน)

การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล
เพื่อนบ้าน
111
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้
116
ผู้นาหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน อบต.
112
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
121
เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ เช่น ครู กศน.
113
เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน
81
เจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน
75
การรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อกิจกรรม/สื่อชุมชน
ศึกษาดูงาน
100
นิทรรศการ
87
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
113
การร่วมประชุม
120
การอบรม
120

n = 122
ไม่ได้รับข้อมูล
จานวน ร้อย
(คน)
ละ

91.0
95.1
91.8
99.2
92.6
66.4
61.5

11
6
10
1
9
41
47

9.0
4.9
8.2
0.8
7.4
33.6
38.5

82.0
71.3
92.6
98.4
98.4

22
35
9
2
2

18.0
28.7
7.4
1.6
1.6
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

การรับรู้ข่าวสาร
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์
วารสารนิตยสารทางการเกษตร
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
แผ่นพับ
โปสเตอร์
คู่มือ
หมายเหตุ: เกษตรกรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ได้รับข้อมูล
จานวน ร้อยละ
(คน)
89
87
103
90
92
91

73.0
71.3
84.4
73.8
75.4
74.6

n = 122
ไม่ได้รับข้อมูล
จานวน ร้อยละ
(คน)
33
35
19
32
30
31

27.0
28.7
15.6
26.2
24.6
25.4

จากตารางที่ 4.5 สื่อในการรับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การรับรับรู้ข่าวสารทางการเกษตร จาก
สื่อบุคคล การรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อกิจกรรม/สื่อชุมชน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเกษตรจากสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
2.3.1 การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล พบว่า เกษตรกรได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมากที่สุด จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ
99.2 รองลงมาคือ ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ จานวน 116 คน คิด
เป็น ร้อยละ 95.1 เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ เช่น ครู กศน. เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ อบต. กรมการ
พัฒนาชุมชนจานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 ผู้นาหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน อบต. จานวน 112
คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 เพื่อนบ้าน จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน
จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 และจากเจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชนน้อยที่สุด จานวน 75
คน คิดเป็นร้อยละ 61.5
2.3.2 การรับ ข้อ มูล ข่ า วสารทางการเกษตรจากสื่ อกิ จกรรม/สื่ อชุ มชน พบว่า
เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อกิจกรรม/สื่อชุมชน จากการอบรม และการเข้าร่วม
ประชุมมากที่สุดเท่ากัน จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 98.4 รองลงมาคือ หอกระจายข่าว/เสียงตาม
สาย จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 การศึกษาดูงาน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 และ
นิทรรศการ จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3
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2.3.3 การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า เกษตรกรได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ มากที่สุด จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ
84.4 รองลงมาคือ โปสเตอร์ จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 คู่มือ จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ
74.6 แผ่นพับ จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 หนังสือพิมพ์ จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9
และวารสารนิตยสารทางการเกษตร จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3

ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกร
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของเกษตรกร ได้แก่ วัตถุป ระสงค์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การผลิ ต ของเกษตรกร และประโยชน์ ข องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร มีรายละเอียดดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ปรากฏผล
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน (คน)
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
96
เพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร
108
เพื่อติดต่อสื่อสาร
88
เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
93
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านการผลิต
82
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านการตลาด
69
เพื่อความบันเทิง
79
หมายเหตุ: เกษตรกรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

n = 122
ร้อยละ
78.7
88.5
72.1
76.2
67.2
56.6
64.8

จากตารางที่ 4.6 วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่ า เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการทราบข้อมูลข่าวสารมากที่สุ ด จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5
รองลงมาคือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร เพื่อใช้ในการประกอบ

46
อาชีพด้านการผลิต ใช้เพื่อความบันเทิง และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ
78.7, 76.2, 72.1, 67.2, 64.8 และ 56.6 ตามลาดับ
3.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การผลิ ต ของเกษตรกร การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ปรากฏผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต
ของเกษตรกร

ใช้
จานวน
(คน)
95
116

1. วิทยุกระจายเสียง
2. วิทยุโทรทัศน์
3. โทรศัพท์
3.1 โทรศัพท์บ้าน
37
3.2 โทรศัพท์มือถือ (เน้นโทรศัพท์)
100
3.3 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (เน้นเชื่อมต่อเครือข่าย
64
อินเทอร์เน็ต)
4. แท็บเล็ต (เน้นเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
32
5. คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ อีเมล
40
อีเลิร์นนิง (e-learning) และอื่นๆ
6. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
6.1 เฟซบุ๊ก
46
6.2 ไลน์
67
6.3 อินสตาแกรม
28
หมายเหตุ: เกษตรกรสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ร้อยละ
77.9
95.1

n = 122
ไม่ใช้
จานวน ร้อยละ
(คน)
27
22.1
6
4.9

30.3
82.0
52.5

85
22
58

69.7
18.0
47.5

26.2
32.8

90
82

73.8
67.2

37.7
54.9
23.0

76
55
94

62.3
45.1
77.0

จากตารางที่ 4.7 การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การผลิ ต ของเกษตรกรโดยผ่ า น
เครื่องมืออุปกรณ์ พบว่า เกษตรกรใช้วิทยุโทรทัศน์เพื่อการผลิตมากที่สุด จานวน 116 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.1 รองลงมาคื อ ใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (เน้ น โทรศั พ ท์ ) จ านวน 100 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 82.0
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วิท ยุ ก ระจายเสี ย ง จ านวน 95 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 77.9 สื่ อ สั งคมออนไลน์ (Social Media) ไลน์
จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (เน้นเชื่อมต่อเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต)
จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในส่วนของอินสตาแก
รม เพื่ อการผลิ ตมากที่ สุ ด จ านวน 94 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.0 รองลงมาคื อ การใช้ แท็ บเล็ ต (เน้ น
เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 โทรศัพท์บ้าน จานวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.7 คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ อีเมล อีเลิร์นนิง (e-learning) และอื่นๆ
จ านวน 82 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 67.2 และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) ในส่ ว นของเฟซบุ๊ ก
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3
3.3 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร
ประโยชน์ ของการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการผลิ ตของเกษตรกร ทั้ ง 4 ด้ าน
ประกอบด้วย ด้านการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิต ด้านการเรียนรู้เพื่อการผลิต ด้านการผลิต และ
ด้านอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 ด้านการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผล ด้าน
การรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิต ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ด้านการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิต
n = 122
ประเด็น
1. รับข่าวสารได้รวดเร็ว
2. รับข่าวสารได้ทันเวลาที่ต้องการ
3. ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้ถูกต้อง
แม่นยา
4. รับข่าวสารได้สะดวก

น้อย
ที่สุด

ระดับความเป็นประโยชน์
(จานวน/ร้อยละ)
น้อย
ปาน มาก
กลาง

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

2
(1.6)
3
(2.5)
4
(3.3)
3
(2.5)

52
(42.6)
60
(49.2)
70
(57.4)
49
(40.2)

X

มาก
ที่สุด

(S.D.)

53
15
(43.4) (12.3)
47
12
(38.5) (9.8)
45
3
(36.9) (2.5)
55
15
(45.1) (12.3)

3.66
(0.71)
3.56
(0.70)
3.39
(0.60)
3.67
(0.72)

ความ
หมาย
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
n = 122
ประเด็น
5. ได้รับข่าวสารครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการ
6. ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน

น้อย
ที่สุด

ระดับความเป็นประโยชน์
(จานวน/ร้อยละ)
น้อย
ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

(S.D.)

0
(0.0)
0
(0.0)

5
(4.1)
3
(2.5)

1
(0.8)
9
(7.4)

3.32
(0.56)
3.54
(0.67)

74
42
(60.7) (34.4)
59
51
(48.4) (41.8)

X

ความ
หมาย
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.8 ด้านการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิต พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็น
ต่อความเป็นประโยชน์ในด้านการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิตในระดับมาก จานวน 4 ประเด็น โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรับข่าวสารได้สะดวก ( = 3.67) รองลงมาคือ การรับ
ข่าวสารได้รวดเร็ว ( X = 3.66) การรับข่าวสารได้ทันเวลาที่ต้องการ ( X = 3.56) การได้รับข่าวสารที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ( X = 3.54) และระดับปานกลาง จานวน 2 ประเด็นคือ การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
ที่ต้องการได้ถูกต้องแม่นยา ( X = 3.39) และการได้รับข่าวสารครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ ( X =
3.32)
3.3.2 ด้านการเรียนรู้เพื่อการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลด้านการเรียนรู้
เพื่อการผลิต ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ด้านการเรียนรู้เพื่อการผลิต
n = 122
ประเด็น
1. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ดา้ นการผลิต
2. สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายเนือ้ หา

น้อย
ที่สุด

ระดับความเป็นประโยชน์
(จานวน/ร้อยละ)
น้อย
ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

(S.D.)

0
(0.0)
0
(0.0)

2
(1.6)
0
(0.0)

4
(3.3)
4
(3.3)

3.50
(0.59)
3.47
(0.56)

61
55
(50.0) (45.1)
69
49
(56.6) (40.2)

X

ความ
หมาย
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.(ต่อ)
n = 122
ประเด็น
4. ลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้เพื่อการผลิต
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น

น้อย
ที่สุด

ระดับความเป็นประโยชน์
(จานวน/ร้อยละ)
น้อย
ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

(S.D.)

0
(0.0)
0
(0.0)

8
(6.6)
2
(1.6)

5
(4.1)
7
(5.7)

3.39
(0..67)
3.48
(0.63)

64
45
(52.5) (36.9)
66
47
(54.1) (38.5)

X

ความ
หมาย
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.9 ด้านการเรียนรู้เพื่อการผลิต พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความ
เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนรู้เพื่อการผลิตในระดับมาก จานวน 4 ประเด็น โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการผลิต ( X = 3.50) รองลงมาคือ ทาให้
เกิด การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กับ ผู้ อื่น ( X = 3.48) สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายเนื้ อหา ( X =
3.47) ทาให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ( X = 3.42) และระดับปานกลาง 1 ประเด็นคือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เรียนรู้เพื่อการผลิต ( X = 3.39)
3.3.3 ด้านการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลด้านการผลิต ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ด้านการผลิต
n = 122
ประเด็น
1. ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการ
ผลิต
1.1 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ
ตลาด

น้อย
ที่สุด

ระดับความเป็นประโยชน์
(จานวน/ร้อยละ)
น้อย
ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

(S.D.)

0
(0.0)

6
(4.9)

3
(2.5)

3.32
(0.61)

74
39
(60.7) (32.0)

X

ความ
หมาย

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
n = 122
ประเด็น
2.1 ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
2.2 ด้านการปลูก
2.3 ด้านการเลือกพันธุ์ที่ปลูก
2.4 ด้านการป้องกันกาจัดโรคและแมลง
2.5 ด้านการให้นาเพื
้ ่อการผลิต
2.6 ด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
2.7 ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
2.8 ด้านการจาหน่าย
2.9 ด้านการสื่อสารกับผู้ซื้อ ผู้บริโภค
3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
5. ช่วยเพิ่มรายได้

น้อย
ที่สุด

ระดับความเป็นประโยชน์
(จานวน/ร้อยละ)
น้อย
ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

(S.D.)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.8)
1
(0.8)
2
(1.6)

6
(4.92)
11
(9.0)
11
(9.0)
7
(5.7)
5
(4.1)
9
(7.4)
16
(13.1)
10
(8.2)
13
(10.7)
18
(14.7)
23
(18.8)
18
(14.7)

2
(1.6)
4
(3.3)
3
(2.5)
3
(2.5)
3
(2.5)
2
(1.6)
2
(1.6)
1
(0.8)
2
(1.6)
3
(2.5)
2
(1.6)
3
(2.5)

3.24
(0.56)
3.22
(0.65)
3.32
(0.67)
3.33
(0.62)
3.32
(0.59)
3.20
(0.58)
3.06
(0.59)
3.27
(0.62)
3.30
(0.68)
3.08
(0.69)
3.06
(0.72)
3.09
(0.73)

83
(68.0)
77
(63.1)
64
(52.5)
71
(58.2)
76
(62.3)
82
(67.2)
85
(69.7)
70
(57.4)
62
(50.8)
76
(62.3)
68
(55.7)
72
(59.0)

31
(25.4)
30
(24.6)
44
(36.1)
41
(33.6)
38
(31.2)
29
(23.8)
19
(15.6)
41
(33.6)
5
(36.9)
24
(19.7)
28
(22.9)
27
(22.1)

X

ความ
หมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 ด้านการผลิต พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเป็ นประโยชน์
ในด้านการผลิตในระดับปานกลางทั้ง 9 ประเด็น โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการป้องกันกาจัดโรคและแมลง ( X = 3.33) รองลงมาคือ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
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ของตลาด การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมของรัฐ การเลือกพันธุ์ที่ปลูก และด้านการให้น้า
เพื่ อการผลิ ต มีคะแนนเท่ากัน ( X = 3.32) ด้านการสื่ อสารกับผู้ซื้อ ผู้บริโภค ( X = 3.30) ด้านการ
จาหน่ าย ( X = 3.27) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ( X = 3.24) และด้านการปลู ก ( X = 3.22) และ
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเป็นประโยชน์ในด้านการผลิตในระดับปานกลาง จานวน 5 ประเด็น
โดยเรี ย งล าดับ ค่าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อย ได้แ ก่ ด้ านมาตรฐานและความปลอดภั ย ( X = 3.20)
รองลงมาคือ ช่วยเพิ่มรายได้ ( X = 3.09) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ ( X = 3.08) และด้านการ
แปรรูปและเพิ่มมูลค่า และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีคะแนนเท่ากัน ( X = 3.06)
3.3.4 ด้านอื่นๆ การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ด้านอื่นๆ
n = 122
ประเด็น
1. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับ
เกษตรกรด้วยกันเอง
2. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับ
เกษตรกร

น้อย
ที่สุด

ระดับความเป็นประโยชน์
(จานวน/ร้อยละ)
น้อย
ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

(S.D.)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
4
(3.3)
4
(3.3)

12
(9.8)
9
(7.4)
8
(6.6)

3.64
(0.66)
3.50
(0.68)
3.49
(0.67)

56
54
(45.9) (44.3)
62
47
(50.8) (38.5)
62
48
(50.8) (39.3)

X

ความ
หมาย
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.11 ด้านอื่นๆ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเป็นประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ ในระดับมาก จานวน 3 ประเด็น โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรด้วยกันเอง ( X = 3.64) รองลงมาคื อ ความสะดวกในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ( X = 3.50) และการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ กั บ
เกษตรกร ( X = 3.49)
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ตอนที่ 4 คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ในการผลิตข้าวของ
เกษตรกร
คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิตของเกษตรกร
มี 2 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติขอเครื่องมือที่ใช้ และคุณลักษณะที่เหมาะสมใน
มิติของรูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลสารสนเทศ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิตของเกษตรกร
n = 122
ประเด็น
1. คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของ
เครื่องมือที่ใช้
1.1 ใช้งานได้ง่าย
1.2 เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
1.3 เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
1.4 เรียนรู้แล้วนามาฝึกทาเองได้
2. คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของรูปแบบ
และเนื้อหาของข้อมูลสารสนเทศ
2.1 มีรูปแบบสวยงามดึงดูดตาและ
น่าสนใจ
2.2 เนื้อหาเข้าใจง่ายชัดเจน
2.3 มีความน่าเชื่อถือ
2.4 เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ
ของท่าน
2.5 นาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การผลิตทางการเกษตร

ระดับความเหมาะสม (จานวน/ร้อยละ)
น้อย น้อย
ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

11
(9.0)
10
(8.2)
9
(7.4)
13

X

(S.D.)

ความ
หมาย

67
(54.9)
55
(45.1)
42
(34.4)
58
(47.5)

32
(26.2)
49
(40.2)
58
(47.5)
45
(36.9)

4
(3.3)
5
(4.1)
8
(6.6)
2
(1.6)

3.08
(0.91)
3.30
(0.92)
3.42
(0.95)
3.16
(0.94)

ปานกลาง

(10.7)

8
(5.6)
3
(2.5)
5
(4.1)
4
(3.3)

8
(6.6)
10
(8.2)
10
(8.2)
10
(8.2)
8
(6.6)

9
(7.4)
6
(4.9)
7
(5.7)
9
(7.4)
10
(8.2)

53
(43.4)
51
(41.8)
63
(51.6)
58
(47.5)
55
(45.1)

50
(41.0)
53
(43.4)
39
(32.0)
44
(36.1)
48
(39.3)

2
(1.6)
2
(1.6)
3
(2.5)
1
(0.8)
1
(0.8)

3.24
(0.87)
3.25
(0.91)
3.15
(0.89)
3.14
(0.88)
3.20
(0.86)

ปานกลาง

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
n = 122
ประเด็น
2.6 นาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการตลาดทางการเกษตร
2.7 นาเสนอได้ถูกต้องแม่นยาและ
สอดคล้องกับความเป็นจริง

ระดับความเหมาะสม (จานวน/ร้อยละ)
น้อย น้อย
ปาน
มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
9
(7.4)
8
(6.6)

13
(10.7)
9
(7.4)

57
(46.7)
71
(58.2)

41
(33.6)
33
(27.0)

2
(1.6)
1
(0.8)

X

(S.D.)
3.11
(0.89)
3.08
(0.80)

ความ
หมาย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิต เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า
4.1 คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของเครื่องมือที่ใช้ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อ
ความเหมาะสมในมิติข องเครื่อ งมือ ที่ใช้ในระดั บมาก จานวน 1 ประเด็ น ได้แก่ การเข้ าถึงข้อมู ล
ข่าวสารได้รวดเร็ว ( X = 3.42) และเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในมิติของเครื่องมือที่ใช้
ในระดับปานกลาง จานวน 3 ประเด็น โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย ( X = 3.30) การเรียนรู้แล้วนามาฝึกทาเองได้ ( X = 3.16) และการใช้งานได้
ง่ายขึ้น ( X = 3.08)
4.2 คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของรูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลสารสนเทศ พบว่า
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในมิติของรูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลสารสนเทศในระดับ
ปานกลางในทุกประเด็น โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เนื้อหาเข้าใจง่ายชัดเจน
( X = 3.25) และมี รู ป แบบสวยงามดึ ง ดู ด ตาและน่ า สนใจ ( X = 3.24) การน าเสนอข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการผลิต ทางการเกษตร ( X = 3.20) รองลงมาคือ มีความน่าเชื่อถือ ( X = 3.15) เนื้อหา
สอดคล้องกับความต้องการของท่าน ( X = 3.14) การนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตลาดทาง
การเกษตร ( X = 3.11) และการนาเสนอได้ถูกต้องแม่นยาและสอดคล้องกับความเป็นจริง ( X = 3.08)
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ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้เพื่อการผลิตข้าว
ปัญหา มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิ ต
และด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 4.13 และข้อเสนอแนะ ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ปัญ หาของเกษตรกรกรในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ปัญหาของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการผลิตข้าวของ
เกษตรกร
n = 122
ประเด็น
1. ด้านความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการผลิต
1.1 ไม่รู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 มีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ไม่มีหน่วยงานมาอบรมเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการ
ผลิตได้
2. ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการผลิต
2.1 ไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
เพื่อการผลิต
2.2 เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยูไ่ ม่ทันสมัย
ต่อการใช้งาน

ระดับของปัญหา (จานวน/ร้อยละ)
น้อย น้อย
ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

64
(52.5)
77
(63.1)
68
(55.7)
62
(50.8)

25
(20.5)
16
(13.1)
19
(15.6)
26
(21.3)

X

(S.D.)

ความ
หมาย

1
(0.8)
1
(0.8)
2
(1.6)
1
(0.8)

15
(12.3)
11
(9.0)
15
(12.3)
15
(12.3)

17
(13.9)
17
(13.9)
18
(14.7)
18
(14.7)

3.34
(0.90)
3.30
(0.85)
3.30
(0.92)
3.37
(0.91)

ปานกลาง

2
(1.6)

17
58
26
19
(13.9) (47.5) (21.3) (15.6)

3.35
(0.96)

ปานกลาง

0
(0.0)

12
(9.8)

3.42
(0.89)

มาก

68
21
21
(55.7) (17.2) (17.2)

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
n = 122
ประเด็น
2.3 ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของ
ท่านที่จะทาให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
เพื่อการผลิตได้
2.4 ไม่รู้แหล่งของสารสนเทศที่จะ
นามาใช้เพื่อการผลิต

ระดับของปัญหา (จานวน/ร้อยละ)
น้อย น้อย
ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

X

(S.D.)

ความ
หมาย

0
(0.0)

7
(5.7)

79
28
(64.7) (22.9)

8
(6.6)

3.30
(0.68)

ปานกลาง

0
(0.0)

14
67
30
(11.5) (54.9) (24.6)

11
(9.0)

3.31
(0.79)

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 ปัญหาในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนรู้ของ
เกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า
5.1.1 ด้านความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต พบว่า เกษตรกร
มีปัญหาในด้านความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตในระดับปานกลางทุกประเด็น โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ไม่สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้เพื่อการผลิตได้ ( X =3.37) รองลงมาคือ การไม่รู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =3.34)
และไม่มีหน่วยงานเข้ามาอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความยุ่งยาก ซับซ้อนใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนเท่ากัน ( X =3.30)
5.1.2 ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต พบว่า เกษตรกรมีปัญหา
ในด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตในระดับมาก 1ประเด็นคือ เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่
ไม่ทันสมัยต่อการใช้งาน ( X =3.42) ในระดับปานกลาง 3 ประเด็นเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการผลิต ( X =3.35) ไม่
รู้แหล่งของสารสนเทศที่จะนามาใช้เพื่อการผลิต ( X =3.31) และไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของ
ท่านที่จะทาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการผลิตได้ ( X =3.30)
5.2 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร
5.2.1 ด้านช่องทาง ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
1) ต้องการการสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์จากหน่วยงานภาครัฐ ใน
การสื่อสาร
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2) ต้องการการจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถเข้าถึ งได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว
5.2.2 ด้านเนื้อหาข่าวสารที่ต้องการ
1) ความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตร ข้อมูลด้านการตลาดและการผลิตที่เข้าถึง
ง่าย และสม่าเสมอ
2) ต้องการความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการลดต้นทุนการผลิต
3) ต้องหาความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์
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บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการผลิ ต ข้าวของเกษตรกรในจังหวัด
กาแพงเพชร สรุปผลในประเด็นผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
2) การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเกษตรกร 3) การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การผลิ ต ข้ า ว 4)
คุ ณ ลั ก ษณะของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ ในการผลิ ต และ 5) ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการผลิต
1.2 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยการสอบถามเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จานวน
122 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 ผลการวิจัย
1.3.1 ลักษณะทางสั งคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเป็นเพศ
ชาย มากกว่ า เพศหญิ ง มี อ ายุ เฉลี่ ย 48.00 ปี ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส จบการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวเฉลี่ย 24.08 ปี มีจานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.39 คน
โดยประมาณ มากกว่าครึ่งของเกษตรกรไม่มีดารงตาแหน่งทางด้านผู้นาชุมชน โดยประมาณสองในสาม
เกษตรกรเป็ น สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า น และเกษตรกรไม่ เป็ น อาสมั ค รด้ า นต่ า งๆ ในชุ ม ชน เช่ น
อาสาสมัครปศุสัตว์ ประมงอาสา และครูบัญชีอาสา เป็นต้น ส่วนลักษณะทาง เศรษฐกิจของเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ทาการเกษตรของตนเองเฉลี่ย 18.41 ไร่ และมีพื้นที่ทาการเกษตร
แบบเช่าเฉลี่ย 9.77 ไร่ รายได้จากการทาอาชีพภาคการเกษตรเฉลี่ย 178,538.52 บาทต่อปี และรายได้
จาการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 43,910.66 บาทต่อปี
1.3.2 การรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร พบว่า วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ของเกษตรกรส่วนใหญ่ เข้ารับการฝึกอบรม รองลงมาคือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสอบถามผู้รู้
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การสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ การสอบถามเพื่อนบ้าน การศึกษาดูงาน การสอบถาม
เจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยงานเอกชน ในส่ ว นของสถานที่ ที่ ใช้ ในการรับ และสื บ ค้ น ข่าวสารทางการเกษตร
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ก ารเรี ย นรู้ ที่ บ้ า นที่ พั ก อาศั ย รองลงมาคื อ บ้ านเพื่ อ นบ้ า น ร้ านค้ า หมู่ บ้ า น
หน่วยงานราชการ ได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน และ
อบต. ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ห้องสมุด ศูนย์ ICT ชุมชน และหน่วยงานเอกชน ส่วนใหญ่เกษตรกรมีการ
รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากการเข้าร่วมประชุม และการ
อบรม และจากเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ แต่ยังพบว่าไม่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากนัก ส่วนใหญ่
เกษตรกรใช้วิทยุโทรทัศน์
สื่อในการ
รับรู้ข่าวสาร

การรับรู้จากสื่อบุคคล
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ 99.2%
2. ปราชญ์ชาวบ้าน 95.1%
3. เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ 92.6%

การรับรูจ้ ากสื่อกิจกรรม/สือ่ ชุมชน
1. การร่วมประชุม 98.4%
2. การอบรม 98.4%
3. หอกระจายข่าว 92.6%

การรับรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์
1. เอกสารวิชาการ 84.4%
2. โปสเตอร์ 75.4%
3. คู่มือ 74.6%

ภาพที่ 5.1 สื่อในการรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
1.3.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร พบว่า วัตถุประสงค์
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรส่ วนใหญ่ ใช้ ในการทราบข้อมูลข่าวสารการ และเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ สาหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่ใช้วิทยุโทรทัศน์ รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือ (เน้นโทรศัพท์) และวิทยุกระจายเสียง ตามลาดับ
2) ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตทางการเกษตร พบว่า
ด้านการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิต เกษตรกรได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการได้รับข่าวสารได้สะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ การได้รับข่าวสารได้รวดเร็ว ด้านการเรียนรู้เพื่อ
การผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยทาให้ ช่วยสร้างโอกาสในการ
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เรียนรู้เพื่อการผลิต รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น ส่วนในด้านการผลิต เกษตรกร
ส่วนมากได้ข้อมูลด้านการป้องกันกาจัดโรคและแมลง ด้านการเลือกพันธุ์ที่ปลูก ด้านการให้น้าเพื่อการ
ผลิต การได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายการส่งเสริมของรัฐ และได้ข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการของ
ตลาด
ตารางที่ 5.1 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก)
ด้านการรับรู้ข่าวสาร
ด้านการเรียนรู้
ด้านการผลิต
ด้านอื่นๆ
1รับข่าวสารได้สะดวก
1. ช่วยสร้างโอกาสในการ 1. ด้านการป้องกันกาจัด 1. ความสะดวกในการ
(3.67)
เรียนรูเ้ พื่อการผลิต
โรคและแมลง (3.33)
ติดต่อสื่อสารกับ
(3.50)
เกษตรกรด้วยกันเอง
(3.64)
2. รับข่าวสารได้รวดเร็ว 2. การแลกเปลี่ยน
2. ด้านการให้น้าเพื่อการ 2. ความสะดวกในการ
(3.66)
ประสบการณ์กับผู้อื่น
ผลิต (3.32)
ติดต่อสื่อสารกับ
(3.48)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3.50)
3. การรับข่าวสารได้
3. สามารถเรียนรู้ได้
2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความ 3. การเชื่อมโยงเครือข่าย
ทันเวลาที่ต้องการ
หลากหลายเนื้อหา
ต้องการของตลาด
ความร่วมมือกับ
(3.56)
(3.47)
(3.32)
เกษตรกร (3.49)

1.3.4 คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิต
ของเกษตรกร พบว่า คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของเครื่องมือที่ใช้ ของเกษตรกรส่วนมากต้องการ
เข้าถึ งข้อมู ล ข่าวสารได้ร วดเร็ ว และเข้าถึ งข้อมู ล ข่าวสารได้ง่าย ส่ วนคุณลั กษณะที่เหมาะสมในมิ ติ
รูปแบบและเนื้ อหาของข้อมูลสารสนเทศ เกษตรกรส่วนมากต้องการสารสนเทศที่มี เนื้อหาเข้าใจง่าย
ชัดเจนและมีรูปแบบสวยงามดึงดูดตาและน่าสนใจ
1.3.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต และด้านการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตอยู่ในระดับมาก
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2. อภิปรายผล
2.1 ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
จากการศึก ษาพบว่า เกษตรกรเป็น เพศชาย มีอ ายุเฉลี ่ย 48.00 ปี ส่ว นใหญ่มี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการผลิต ข้าวเฉลี่ย 24.08 ปี มี
จานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย ..39 คน โดยประมาณ ส่วนลักษณะทาง เศรษฐกิจของเกษตรกร
พบว่า รายได้จากการปลูกข้าวเฉลี่ย 178,538.52 บาทต่อปี อย่างไรก็ตามในเรื่องวิธีการหาความรู้
เกี่ยวกับการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีวิธีการหาความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่
และมีการใช้เทคโนโลยีในปัจ จุบัน ที่เป็น ประโยชน์ได้ไม่เต็ม ที่ สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ สินีนุช
ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ (.558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับ เกษตรกรไทย พบว่า เกษตรกรของไทยส่ว นใหญ่มีการใช้โทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์)
เพีย งเท่านั้น ในประเด็นนี้สรุปการอภิปรายได้ว่า เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีการ
ปลูกข้าว ผ่านทางเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยได้ไม่เพียงพอ จึงควรสนับสนุนทักษะในเรื่อง
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร เพื่อเข้าถึงความรู้และสารสนเทศได้ เป็นต้น
2.2 การรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
จากการศึกษาพบว่า สื่อในการรับข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่ได้รับจากสื่อบุคคล ได้แก่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งหากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการรับรู้จากสื่อกิจกรรม/ชุมชนจะพบว่า
ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการอบรม สื่อในการรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อสิ่งพิมพ์
พบว่า ได้รับ จากเอกสารเผยแพร่ทางวิช าการ ในประเด็นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า การส่งเสริมให้
เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต ข้าวอาจใช้จากช่วงเวลาที่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจั ด การประชุ ม หรื อ เวที ชุ ม ชนขึ้ น โดยสอดแทรกเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการผลิตข้าวในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากนั้นจัดหาหนังสือเรื่องการผลิตข้าวไว้ที่ห้องสมุด
ชุมชนให้เป็นแหล่งความรู้ของเกษตร
2.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
2.3.1 วัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 88.5 และ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ร้อยละ
78.7 หากวิเคราะห์ ควบคู่กับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการศึกษาครั้งนี้ที่ พบว่ามี การใช้ วิท ยุ
โทรทั ศน์ สู งถึงร้อยละ 95.1 ในประเด็นนี้อภิ ปรายได้ว่า หน่ วยงานทางส่ งเสริมการเกษตรควรผลิ ต
รายการที่ ให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การผลิ ตข้ าว ตั้ งแต่ การผลิ ตไปจนถึ งการจั ดจ าหน่ าย ซึ่ ง มาจากเป็ น
วัตถุป ระสงค์ห ลั กของการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศของเกษตรกรผู้ ผลิ ต ข้าว ทั้งนี้รายการทางวิทยุ
โทรทั ศ น์ มีข้ อมู ล เกี่ย วกั บ ข้าวอาจจะไม่เพี ยงพอ เจ้าหน้ าที่ เกี่ ยวข้อ งควรสนั บ สนุ น ให้ เกษตรกรมี
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ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
(2560) ซึ่ งมี น โยบายการจั ด การเรี ย นรู้ ร ะบบออนไลน์ ให้ เกษตรกร ในรู ป แบบอี เลิ ร์ น นิ่ ง และ
แอพพลิเคชั่นไลน์
2.3.2 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า ด้านการ
รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิตเกษตรกรได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการได้รับ
ข่าวสารได้ สะดวกมากที่สุด ได้รับ ข่าวสารได้รวดเร็ว และการได้รับข่าวสารที่ ทันสมัยเป็นปัจจุบั น
สามารถนาข้อมูลมาให้ในการพัฒ นาในด้านการผลิต เช่น การป้องกันกาจัดโรคและแมลง ด้านการ
เลือกพันธุ์ ด้านการให้น้าเพื่อการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมของรัฐ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการของตลาด ด้านการสื่อสารกับผู้ซื้อ ผู้บริโภค ด้านการจาหน่าย และการปรับปรุงบารุงดิน
เป็นต้น ในประเด็นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการพัฒนาการเกษตรและตัวเกษตรกร จึงได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไว้หลาย
รูปแบบ สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดทาแอพพลิเคชั่นใน
การเกษตร ข้อมูล ป้องกันโรคพืช พยากรณ์เตือนโรคระบาดพืช และพยากรณ์อากาศ
2.4 คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิตของ
เกษตรกร
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมในมิติของเครื่องมือที่ใช้ในระดับมาก ได้แก่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ง่าย ส่วนความคิดเห็นคุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติรูปแบบและเนื้อหาของข้อมูล สารสนเทศ
ในระดับมากได้แก่ เนื้อหาเข้าใจง่ายชัดเจนและมีรูปแบบสวยงามดึงดูดตาและน่าสนใจ ในประเด็นนี้
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความต้องการความง่ายและใช้งานได้จริงในการใช้เทคโนโลยี่เพื่อเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
2.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการผลิ ตและในด้ านการเข้ าถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู่ ในระดั บ มากทุ กประเด็ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ (2558) พบว่า เกษตรกรในภาพรวม
ของประเทศ ยังคงมีปั ญหาด้านการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้ที่ยุ่งยาก ไม่มี
อุปกรณ์ พื้นที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อเกษตรกร
ที่จะใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนรู้เพื่ อการผลิตของเกษตรกร ในประเด็น นี้อภิปรายได้ว่า
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดฝึกอบรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนมีความสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง
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3. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต ข้าวของเกษตรกร
ในจั งหวัด ก าแพงเพชร ซึ่ งสามารถน าผลการวิจัย ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการด าเนิ น การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกรในจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม การเกษตร ควรมีการจัดฝึกอบรมเสริม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดความชานาญในการใช้
อุปกรณ์ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์
3.1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
รูป แบบการเข้าถึ งแหล่ งความรู้ ของเกษตรกรณ์ ใช้ ให้ ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้ น อาทิ เช่น การพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่น
3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะในจังหวัด กาแพงเพชร ซึ่งถ้าหากมีการ
วิ จั ย ครั้ งต่ อ ไปควรจะท าการวิ จั ย ในพื้ น ที่ อื่ น เพื่ อ ทราบถึ ง ความแตกต่ า งของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในแต่ละพื้นที่จึงสามารถนาผลมากาหนดทิศทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง
3.2.2 ควรทาการวิจัยเชิงบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ โมบาย
แอพพลิเคชัน (Mobile Application) ให้กับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่
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รหัสแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเกษตรกร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาแพงเพชร
เกษตรกรจากตาบล..........................................................................อาเภอ.................................
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความ หรือและเติมข้อความในช่องว่างที่
กาหนดให้ ตามความคิดเห็นของท่าน
สำหรับงำนวิจัยครั้งนี้ ได้นิยำมศัพท์ “เทคโนโลยีสำรสนเทศ” ได้แก่ (1) วิทยุกระจายเสียง
(2) วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ (3) โทรศั พ ท์ บ้ า น (4 โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (5) สมาร์ ท โฟนหรื อ แท็ บ เล็ ต (6)
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ อีเมล อีเลิร์นนิง (e-Learning) และอื่นๆ (7) สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม และอื่นๆ
ตอนที่ 1 ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
1. เพศ ( ) 1.ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
ปี (นับอายุเต็ม มากกว่า 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพการสมรส
( ) 1.โสด ( ) 2. สมรส ( ) 3. หม้าย ( ) 4. หย่า/แยกกันอยู่
( ) 5. อื่น(ระบุ).........................
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ไม่ได้รับการศึกษา
( ) 2. ประถมศึกษา (ป.4, ป.6) ( ) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ( ) 5. อนุปริญญา / ปวส.
( ) 6. ปริญญาตรี
( ) 7. สูงกว่าปริญญาตรี
( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)............................................
5. ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
ปี
6. ประสบการณ์ในการปลูกข้าว
ปี
7. จานวนแรงงานในครัวเรือน
คน
8. พื้นที่ทาการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8.1 ของตนเอง หรือพื้นที่ที่ไม่ต้องเสียค่าเช่า
ไร่
8.2 เช่า
ไร่
9. รายได้ของครัวเรือน
9.1 รายได้จากการทาอาชีพภาคการเกษตร
บาทต่อปี
9.2 รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร
บาทต่อปี
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10. การดารงตาแหน่งทางสังคม
10.1 ดารงตาแหน่งด้านผู้นาชุมชน
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี โดยเป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. กานัน/ ผู้ใหญ่บ้าน
( ) 2. สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต./ เทศบาล
( ) 3. คณะกรรมการหมู่บ้าน ( ) 4. อื่นๆ (ระบุ)
10.2 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/ สถาบันเกษตรกร หรือไม่
( ) 1. ไม่เป็น
( ) 2. เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. กลุ่มออมทรัพย์ ( ) 2. กองทุนหมู่บ้าน
( ) 3. วิสาหกิจชุมชน
( ) 4. กลุ่มเกษตรกร ( ) 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
( ) 6. กลุ่มสหกรณ์
( ) 7. คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)
10.3 ท่านเป็นอาสาสมัครด้านอื่นๆ หรือไม่
( ) 1. ไม่เป็น
( ) 2. เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ( ) 2. หมอดินอาสา ( ) 3. อาสาสมัครปศุสัตว์
( ) 4. ประมงอาสา
( ) 5. ครูบัญชีอาส
( ) 6. อาสาสมัครชลประทาน
( ) 7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)
11. ที่บ้านท่านมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใดต่อไปนี้บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. วิทยุกระจายเสียง
( ) 2. วิทยุโทรทัศน์
( ) 3. โทรศัพท์บ้าน
( ) 4. โทรศัพท์มือถือ (ระบุรุ่น/ยี่ห้อ)
( ) 5. สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (ระบุรุ่น/ยี่ห้อ)
( ) 6. คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
( ) 7. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
( ) 8.อินเทอร์เน็ต
( ). อื่นๆ (ระบุ)
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ตอนที่ 2 การรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
1. วิธีการที่ท่านศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรได้แก่วิธีการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( ) 2. เข้ารับการฝึกอบรม ( ) 3. ศึกษาดูงาน
( ) 4. สอบถาม เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานราชการ
( ) 5. สอบถาม เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
เอกชน
( ) 6. สอบถามเพื่อนบ้าน
( ) 7. สอบถาม ผู้รู้ ( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)
2. สถานทีท่ ี่ใช้ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. บ้านที่พักอาศัย ( ) 2. บ้านเพื่อนบ้าน
( ) 3. ร้านค้าหมู่บ้าน
( ) 4.ห้องสมุด
( ) 5. ศูนย์ ICT ชุมชน ( ) 6. หน่วยงานราชการ (ระบุ)
( ) 7. หน่วยงานเอกชน (ระบุ)
( ) 8. ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน (จุดสาธิต เรียนรู้ฯ) (ระบุ)
( ) 9. อื่นๆ (ระบุ)
3. สื่อในการรับข้อมูลข่าวสาร
3.1 การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล
แหล่งข้อมูล

1. เพื่อนบ้าน
2. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้
3. ผู้นาหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บา้ น กานัน อบต.
4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
5. เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ เช่น ครู กศน. เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ (ระบุ)…………
6. เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน
7. เจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน
8. อื่นๆ (ระบุ)………………

ได้รับข้อมูล

ไม่ได้รับ
ข้อมูล
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3.2 การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อกิจกรรม / สื่อชุมชน
แหล่งข้อมูล

ได้รับข้อมูล

ไม่ได้รับ
ข้อมูล

ได้รับข้อมูล

ไม่ได้รับ
ข้อมูล

1. ศึกษาดูงาน
2. นิทรรศการ
3. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
4. การร่วมประชุม
5. การอบรม
6. อื่นๆ (ระบุ)…………………………..

3.3 การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากสื่อสิ่งพิมพ์
แหล่งข้อมูล

1. หนังสือพิมพ์
2. วารสาร นิตยสาร ทางการเกษตร
3. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
4. แผ่นพับ
5. โปสเตอร์
6. คู่มือ
7. อื่นๆ (ระบุ)………………

ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
( ) 2. เพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร
( ) 3. เพื่อติดต่อสื่อสาร
( ) 4. เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
( ) 5. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านการผลิต
( ) 6. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านการตลาด
( ) 7. เพื่อความบันเทิง
( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)
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2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของท่าน ใช้ผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ใดบ้าง
แหล่งข้อมูล

ใช้

ไม่ใช้

1. วิทยุกระจายเสียง
2. วิทยุโทรทัศน์
3. โทรศัพท์
3.1 โทรศัพท์บ้าน
3.2 โทรศัพท์มือถือ (เน้นโทรศัพท์)
3.3 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (เน้นเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
4. แท็บเล็ต (เน้นเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
5. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ อีเมล อีเลิร์นนิง (e-Learning) และอื่นๆ
6. สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
6.1 เฟซบุ๊ก
6.2 ไลน์
6.3 อินสตาแกรม

3. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร
ท่านคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการผลิต
ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร
1. ด้านการรับข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการผลิต
1) รับข่าวสารได้รวดเร็ว
2) รับข่าวสารได้ทันเวลาที่ต้องการ

3) ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการได้ถูกต้องแม่นยา
4) รับข่าวสารได้สะดวก
5) ได้รับข่าวสารครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ
6) ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
7) อื่นๆ (ระบุ)…………………….
2. ด้านการเรียนรูเ้ พื่อการผลิต
1) สร้างโอกาสในการเรียนรู้ดา้ นการผลิต
2) สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายเนื้อหา

ระดับการความเป็นประโยชน์
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) (2) (3) (4) (5)
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ท่านคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการผลิต
ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร

ระดับการความเป็นประโยชน์
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) (2) (3) (4) (5)

3) ทาให้การเรียนรูง้ ่ายขึ้น
4) ลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้เพื่อการผลิต
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น
5) อื่นๆ (ระบุ)…………………….
ระดับการความเป็นประโยชน์
ท่านคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการผลิต
ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร
3. ด้านการผลิต
1) ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการผลิต
(1) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาด
(2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมของรัฐ
2) ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
(1) ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
(2) ด้านการปลูก
(3) ด้านการเลือกพันธุท์ ี่ปลูก
(4) ด้านการป้องกันกาจัดโรคและแมลง
(5) ด้านการให้น้าเพื่อการผลิต
(6) ด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
(7) ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
(8) ด้านการจาหน่าย
(9) ด้านการสื่อสารกับผู้ซื้อ ผู้บริโภค
(10) อื่นๆ (ระบุ)…………………….
3) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้
4) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
5) ช่วยเพิ่มรายได้

น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) (2) (3) (4) (5)
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ระดับการความเป็นประโยชน์
ท่านคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการผลิต
ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร

น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) (2) (3) (4) (5)

4. ด้านอื่น ๆ
1) ความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารกับเกษตรกรด้วยกันเอง
2) ความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับเกษตรกร
4) อื่นๆ (ระบุ)…………………….

ตอนที่ 4 คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิตของเกษตรกร
1. คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิตของท่าน
ระดับความเหมาะสม
ท่านเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสม
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิตของท่านในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) (2) (3) (4) (5)
2.1 คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของเครื่องมือที่ใช้
1. ใช้งานได้ง่าย
2. เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
3. เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
4. เรียนรู้แล้วนามาฝึกทาเองได้
2.2 คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของรูปแบบและเนื้อหา
ของข้อมูลสารสนเทศ
1. มีรูปแบบสวยงาม ดึงดูดตา และน่าสนใจ
2. เนื้อหาเข้าใจง่ายชัดเจน
3. มีความน่าเชื่อถือ
4. เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
5. นาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร
6. นาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตลาดทางการเกษตร
7. นาเสนอได้ถูกต้องแม่นยา และสอดคล้องกับความเป็นจริง
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ตอนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้เพื่อการผลิต
ระดับปัญหาและอุปสรรค
ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้อย่างไร

น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(1) (2) (3) (4) (5)

1. ด้านความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต
1) ไม่รู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ไม่มีหน่วยงานมาอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อ
การผลิตได้
5) อื่นๆ (ระบุ)…………………….
2. ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต
1) ไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรูเ้ พื่อการผลิต
2) เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่ทันสมัยต่อการใช้งาน
3) ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ ที่ของท่านที่จะทาให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการผลิตได้
4) ไม่รู้แหล่งของสารสนเทศทีจ่ ะนามาใช้เพื่อการผลิต
5) อื่นๆ (ระบุ)…………………….
2. ข้อเสนอแนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตของเกษตรกร
2.1 ด้านช่องทาง ในการรับข้อมูลข่าวสาร เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล
เป็นต้น)
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
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2.2 ด้านเนื้อหาข่าวสารที่ต้องการ
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

ขอขอบพระคุณอย่างสูง สาหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย

