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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบพฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร และ 2) ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเขา้ใจและเข้าถึง
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 466 คน จากเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ออ้ย และ
ปาลม์น ้ามนั ในจงัหวดัก าแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี และกระบ่ี ตามล าดบั และเก็บขอ้มูลจากการจดั
เวทีชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ากลาง (มธัยฐาน) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัปรากฏผลดังน้ี 1) เกษตรกรมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับขอ้มูล
ข่าวสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญั คือ วิทยุโทรทศัน์ โทรศพัท์มือถือ วิทยุกระจายเสียงและโทรศพัท์
บา้น ส าหรับรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้พบวา่ แหล่งความรู้เดิมเก่ียวกบัการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่
มาจากบรรพบุรุษ รองลงมาคือจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและจากการศึกษาดูงาน โดยเกษตรกรมีวิธี
การศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกษตรจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด ส าหรับเง่ือนไขการ
เรียนรู้ในภาพรวมพบว่า เกษตรกรไดรั้บข่าวสารความรู้ดา้นการเกษตรจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่างๆ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้
ของเกษตรกรโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อ
การเรียนรู้ของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมในระดบัมาก ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ส าหรับปัญหาในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าทั้ง
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เกษตรกรและเจา้หน้าท่ีระบุว่ามีปัญหาการใช้ท่ียุง่ยาก ไม่มีอุปกรณ์ พื้นท่ีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู้ เง่ือนไขการเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรกร 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study 1) learning behavior patterns and learning conditions 
of information technology usage of farmers; and 2) the farmers’ problems and obstacles in understanding 
and accessing information technology. 

This research combined quantitative and qualitative methods. The sample in this study were 446 
farmers who grew rice, corn, cassava, sugarcane, and oil palm in Kamphaengphet, Nakhonratchasima, 
Suphanburi, and Krabi Province accordingly. The data were collected by interviewing and setting 
community stages. The quantitative data were analyzed by the percentage, mean, median, standard 
deviation; and the qualitative data were analyzed through content analysis. 

The findings of this research were as follows: 1) the media and information technology which the 
farmers mainly used to access and exchange agricultural information were television, mobile phone, 
broadcasting radio, and home telephone. Concerning learning behavior patterns, it was found that the 
farmers’ received their prior agricultural knowledge from the ancestors, self-studies, and field studies 
respectively. They pursued further studies in the agriculture by themselves. Concerning overall learning 
conditions, it was found that they received agricultural information from government officials of various 
sectors at the medium level. They viewed the benefits and the suitability of information technology at the 
high level. They used information technology for learning at the medium level. They also viewed the 
benefits of information technology for learning at the medium level. They perceived their knowledge and 
skills in information technology at the high level, but they reported their readiness to learn how to use 
information technology at the medium level. 2) Regarding the problems and obstacles in understanding and 
accessing information technology, both farmers and officials mentioned that information technology was 
complicated, they had no equipment and there was no infrastructure in the areas to support the access to 
information technology.  
Keywords: Learning Behavior, Learning Condition, Information Technology Usage, Farmer 
 
 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 5  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

        

      89 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยู่ในขอ้ 6.15 การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในดา้นเกษตรกรรม เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูก
พืชผลแต่ละชนิด รวมถึงยงัเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เร่ืองการฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่และเร่งรัดวางรากฐานท่ีดีของ
ประเทศ ในขอ้ 1.7 เร่งรัดการประยกุตใ์ชง้านวจิยัและพฒันาไปสู่การปฏิบติั (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2557, น.12)  โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้น านโยบายดังกล่าวมาด า เนินการ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคีความร่วมมือต่าง ๆ  ไดพ้ฒันาโครงการบูรณาการขอ้มูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นการเกษตร และพฒันาแบบจ าลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ท่ีดินดา้นการเกษตร รวมถึงระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ สถานีวดัสภาพอากาศและความช้ืนในดิน ระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงพฒันาคลังทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตร ส าหรับ
เกษตรกรท่ีเป็นประชาชนในชุมชนพื้นท่ีห่างไกล เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจให้ชุมชนมี
รายไดม้ากข้ึน โดยระบบสารสนเทศดงักล่าว เพื่อเป็นการบูรณาการขอ้มูลองค์ความรู้ทางการเกษตรผ่าน
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเสริมสร้างอาชีพของเกษตรกร ผา่นเทคโนโลย ีคลงั
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหเ้กษตรกรและประชาชนผูส้นใจ สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้าง ถ่ายทอด 
ตลอดจนรักษาองค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน ข้อมูล
วฒันธรรม เป็นต้น ท่ีถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทั้ งยงัเป็นการน าเสนอองค์ความรู้เพื่อใช้ต่อยอดทาง
การเกษตรในรูปแบบท่ีใช้งานง่าย และสามารถเขา้ถึงได้ง่าย ซ่ึงจะเป็นหนทางหน่ึงในการช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจในการสร้างอาชีพและลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ส าหรับการประกอบอาชีพไดอี้ก
ดว้ย (ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2558) 

ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษารูปแบบพฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตรกร และปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตรกรไทย วา่เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใดท่ีเกษตรกรสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก 
และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนัและสามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร  เพื่อน า
ผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนรู้และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของเกษตรกรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของเกษตรกร  
2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  

 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ  

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง  5 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
มนัส าปะหลงั ออ้ย และปาล์มน ้ ามนั  ในจงัหวดัเป้าหมาย ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี และ
กระบ่ี 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกษตรกร
ใช้ในการเรียนรู้  การรับขอ้มูลข่าวสาร และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้แก่ (1) วิทยุกระจายเสียง (2) วิทยุ
โทรทศัน์ (3) ดาวเทียม (4) โทรศพัทบ์า้น (5) โทรศพัทมื์อถือ (6) สมารตโ์ฟนหรือแทบ็เล็ต (7) คอมพิวเตอร์  
และ (8) อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ อีเลิร์นนิง เฟซบุ๊ก ไลน์ แอปพลิเคชันท่ีเก่ียวข้องกบัการเกษตรของ
หน่วยงานต่างๆ 
 การเรียนรู้ของเกษตรกร หมายถึง การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
ค่อนขา้งถาวร ทั้งภายนอกท่ีเกษตรกรแสดงออกมา และศกัยภาพซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายในท่ีมิไดแ้สดงออกมา 
โดยอาศยักระบวนการท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจเป็นการเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่ไดเ้ป็นสัญชาติญาณ ประสบการณ์ 
การปฏิบติัหรือการฝึกฝน 
 เง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เง่ือนไขการเรียนรู้ของ
เกษตรกรผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้น ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ระดบัการใช ้ระดบัความ
เป็นประโยชน์ ความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
เกษตรกร 

รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร โดยดูจาก
การเรียนรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรวา่เกษตรกรไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการใดบา้ง และเกษตรกรไดศึ้กษาหาความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกษตรดว้ยวธีิการใด 
 

 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของเกษตรกร 

 

การเรียนรู้ของเกษตรกร 
• รูปแบบพฤตกิรรม 
• เงือ่นไขการเรียนรู้ 
 

ปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึง

เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการเรียนรู้ เง่ือนไขการเรียนรู้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของเกษตรกรต่อไป 
2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ

เกษตรกรต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed method research) โดยใช้รูปแบบวิธีวิจยัทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั
วธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีคือ เกษตรกร โดยมีรายละเอียดประชากร
และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.1 ประชากร ไดแ้ก่ เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
มนัส าปะหลงั ออ้ย และปาล์มน ้ ามนั ในจงัหวดัเป้าหมายไดแ้ก่ ก าแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี และ
กระบ่ี จ านวน 1,439 ราย 

1.2 การสุ่มตัวอย่าง  
1) การสุ่มพืน้ท่ี โดยให้กระจายภาคและเจาะจงจงัหวดัท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ออ้ย และปาลม์น ้ามนั 
2) การสุ่มตัวอย่าง  
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีจ  านวนเกษตรกรน้อยจะเก็บขอ้มูลทั้งหมด (ดงัตวัเลขในตารางท่ี 1) ท าการสุ่มตวัอยา่งโดย
เจาะจง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการการส่งเสริมการผลิตขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ออ้ย และ
ปาล์มน ้ ามนั ของกรมส่งเสริมการเกษตร  ตามจ านวนท่ีตอ้งการ โดยมีรายละเอียดของจ านวนประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ภาค/จังหวดั ประชากร (ราย) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

ภาคเหนือ
ก าแพงเพชร 

ข้าว: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยการลดตน้ทุนการผลิตขา้วนาปี จ านวน
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 300 ราย 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์: โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวป์ลอดโรคราสนิม จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 55 ราย 
มันส าปะหลงั: โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจาย
พนัธ์ุพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและ
กระจายพนัธ์ุมนัส าปะหลงั จ  านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 200 ราย 
อ้อย:  การอบรมการปลูกออ้ยโรงงานในพื้นท่ีนาไม่
เหมาะสม จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 264 ราย 

75 
 
 

55 
 
 

67 
 
 
 

73 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 
นครราชสีมา 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั
อ าเภอขามทะเลสอ จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
200 ราย  

67 

ภาคกลาง
สุพรรณบุรี 

โครงการควบคุมศตัรูออ้ยโดยชีววธีิ: ใชเ้ช้ือไตรโค
เดอร์มาควบคุมโรครากเน่าออ้ย จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 50 ราย 

50 

ภาคใต้ 
กระบี่ 

โครงการปลูกทดแทนปาลม์น ้ามนัพนัธ์ุดี ทดแทนสวน
เก่า ปี 2557 จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 370 
ราย 

79 

รวม ประชากรทั้งหมด 1,439 ราย                        รวมกลุ่มตัวอย่าง 466 ราย 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

2.1 การจดัท ากรอบแนวคิด สร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล และก าหนดแผนการด าเนินงานเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และประเด็นค าถามส าหรับการจดัเวทีชุมชน 
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2.2 จดัเวทีชุมชนเพื่อระดมสมอง ใน 7 พื้นท่ีๆ ละ 1 คร้ังรวม 7 คร้ัง  
2.3 วเิคราะห์ขอ้มูล เชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐานหรือค่า

กลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการ จ าแนกขอ้มูล จดัหมวดหมู่ขอ้มูล และ
แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

2.4 จดัท ารายงานผลการวจิยั 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

ตรวจสอบความเช่ือถือโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่า
เท่ากบั 0.881 และประเด็นส าหรับการจดัเวทีชุมชน  

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
4.1 ประชุมช้ีแจงทีมนกัวจิยัและผูช่้วยนกัวจิยั 
4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกร โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจดัเวทีชุมชน โดยใชแ้นวค าถามในการสัมภาษณ์เจาะลึกและ

สนทนากลุ่ม  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency)  ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่า เฉล่ีย (mean) และค่ามัธยฐานหรือค่ากลาง  (median) ค่าต ่ า สุด  (minimum) ค่าสูงสุด 
(maximum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation)  

การแปลความหมายระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ตามเกณฑใ์นการประเมิน ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00    หมายถึง     ระดบัมากท่ีสุด    
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20    หมายถึง     ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40    หมายถึง     ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60    หมายถึง     ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80    หมายถึง     ระดบันอ้ยท่ีสุด 

5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล การเปรียบเทียบ การอธิบายความ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ การจดัหมวดหมู่ของเน้ือหา ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวจัิย 

1. รูปแบบพฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร 

1.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร 
1) แหล่งความรู้เดิมเก่ียวกับการเกษตรวิธีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การเกษตร 
พบวา่ ส่วนใหญ่มาจากบรรพบุรุษ รองลงมาคือ จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และ

จากการศึกษาดูงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูรู้้ ส่วนวิธีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกษตรจะ
หาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ จากการสอบถามเพื่อนบา้น การเขา้
รับการฝึกอบรม และการสอบถามเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ  

2) การได้รับข่าวสาร ความรู้ทางด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางทุกหน่วยงานยกเวน้จากกรมพฒันาท่ีดิน กรม

ประมง กรมปศุสัตว ์และกรมการขา้วท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.2 เง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร 

1) ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3 

ประเด็นไดแ้ก่ ท าให้การคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการไดร้วดเร็ว ช่วยสร้างรายไดแ้ก่ตนเองและครอบครัว
ไดม้ากข้ึน และช่วยใหส้ามารถท างานไดม้ากข้ึน  

2) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ดา้นความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรใน

ดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ในดา้นความเหมาะสมในมิติการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ในดา้น
ความสามารถเรียนรู้โดยการฝึกท าเองได ้และใชเ้วลาในการโหลดขอ้มูลไม่นานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นความเหมาะสมในมิติของคุณลกัษณะในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ มีรูปแบบสวยงาม 
ดึงดูดตา น่าสนใจ สอดคลอ้งกลมกลืนกบัลกัษณะงาน ไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซ้อน เขา้ใจง่าย มองเห็นผลลพัธ์ได้
ชดัเจน มีความน่าเช่ือถือ น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการผลิตและการตลาดทางการเกษตร ค านวณ
ตน้ทุนการผลิตได้ถูกต้องแม่นย  า และสอดคล้องกบัความเป็นจริง อยู่ในระดบัปานกลางและระดับมาก
ใกลเ้คียงกนั 

3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรพบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการใชว้ทิยุโทรทศัน์ และโทรศพัทมื์อถือ ส าหรับระดบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นั้น พบวา่ผูท่ี้ตอบวา่มีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ 
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นั้น ตอบว่ามีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวในระดบัมาก ได้แก่ โทรศพัท์สมารต์โฟน วิทยุ-
โทรทศัน์ แท็บเล็ต (เน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) อีเมล เวบ็ไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก และโทรศพัท์มือถือ 
(เนน้โทรศพัท์) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหลือนอกจากน้ีมีระดบัการใชง้านในระดบัน้อย ยกเวน้ แอพ
พลิเคชนัต่างๆ ท่ีมีการใชใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด  

4) ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ดา้นความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ วทิยโุทรทศัน์ โทรศพัทมื์อถือ สมารตโ์ฟน ไลน์ และเวบ็ไซตท่ี์
อยูใ่นระดบัมาก 

5) ความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 

ความสามารถในการใช้ของกลุ่มผูใ้ช้โดยรวมในระดบัมาก โดยมีความสามารถในการใชง้านในระดบัมาก
ท่ีสุดคือ ในเร่ืองการใชว้ิทยุโทรทศัน์ แท็บเล็ต เวป็ไซต ์เฟซบุ๊ก และไลน์ ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง
และมาก 

6) ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า ความพร้อมในการ

เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยทั้งหมดมีความพร้อมในการใช้
วทิยโุทรทศัน์ โทรศพัทมื์อถือ(เนน้โทรศพัท)์ รองลงมาคือ โทรศพัทบ์า้น และโทรศพัทมื์อถือ (เนน้เช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) โดยกลุ่มท่ีตอบวา่มีความพร้อม พบวา่ มีความพร้อมในระดบัปานกลาง และมาก 

1.3 ข้อมูลการจัดเวทีชุมชน ด้านวิธีการท่ีใช้ในการเรียนรู้ด้านการเกษตรจากการใช้ส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) วิธีการท่ีใช้ในการเรียนรู้ด้านอาชีพเกษตร 
จากการจดัเวทีชุมชน พบว่า วิธีการเรียนรู้ดา้นอาชีพการเกษตรของเกษตรกร  มีการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยเกษตรกรทดลองท าดว้ยตนเองและเรียนรู้จากผูอ่ื้น ส่วนการเรียนรู้ผา่นส่ือบุคคลมีการ
เรียนรู้จากเจา้หน้าท่ีทั้งเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรภาครัฐและเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชน
เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จมาก่อนและอาสาสมคัรเกษตร รวมถึงการเรียนรู้จากส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั เอกสารคู่มือ โปสเตอร์ และวารสาร  การเรียนรู้จากส่ือมวลชนไดแ้ก่ วิทยุโทรทศัน์  
วิทยุกระจายเสียงและหอกระจายข่าว การเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ สมารต-์ 
โฟน และคอมพิวเตอร์  และการเรียนรู้จากส่ือกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัประชุม การอบรม  และการศึกษาดูงาน 
และพบวา่เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นการท านา มนัสัมปะหลงั  ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยและ
ปาล์ม โดยวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลายวิธีการ ได้แก่ พบปะพูดคุยกับเพื่อน การศึกษาดูงาน การ
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ประชุมสัมมนาเวทีชุมชน โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์  สามารถสรุปข้อมูล รูปแบบ
พฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร ไดด้งัภาพท่ี 2-3 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แหล่งเรียนรู้ วธีิการหาความรู้เพิ่มเติมและเง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 5  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

        

      97 
 

 
 

ภาพท่ี 3 เง่ือนไขการเรียนรู้ 
 

2) ความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 
ผู ้วิจ ัยได้แบ่งหัวเ ร่ืองในการเก็บข้อมูลความต้องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ออกเป็น 3 ประเด็น ตั้งแต่วิธีการใช้ การใช้งานเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั การ
พฒันาอาชีพ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

จากการจัดเวทีชุมชน พบว่า เกษตรกรมีความต้องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม เวป็ไซต ์และแอพพลิชนัต่างๆ โดยมีความ
ต้องการด้านวิธีการใช้ คือ ต้องการใช้งานให้เป็น และต้องการทราบเก่ียวกับแอพพลิเคชันใดบ้างท่ีมี
ประโยชน์ต่อเกษตรกร  ดา้นการใชง้านเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั ตอ้งการการสอบถามความเป็นไปของเพื่อน 
ประสานงานกลุ่ม ส่งขอ้มูลข่าวสารการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพและข่าวสารประจ าวนัต่างๆ ส่วนดา้นการใช้
งานในการพฒันาอาชีพ เกษตรกรมีความตอ้งการเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาสินคา้เกษตร สถานการณ์การคา้
ขาย เทคนิคการผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูปสินคา้เกษตร คน้หาอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม หาช่องทางการท า
รายได้อ่ืนๆ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร  และการสร้างสังคมเพื่อนเกษตร เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัออกเป็น 3 ประเด็น ตั้งแต่วธีิการใช ้การใชง้านเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั การพฒันาอาชีพ 
 สามารถสรุปขอ้มูล แหล่งเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองท่ีรับข่าวสาร/เรียนรู้และความ
ตอ้งการเพิ่มเติมในการพฒันาอาชีพ ไดด้งัภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 แหล่งเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เร่ืองท่ีรับข่าวสาร/เรียนรู้และ 
ความตอ้งการเพิ่มเติมในการพฒันาอาชีพ 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.1  ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใจและเข้าถงึเทคโนโลยสีารสนเทศของเกษตรกร 
ด้านปัญหาในการเข้าใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรกรเกือบทั้งหมด ระบุว่า

ปัญหาการใชท่ี้ยุง่ยาก ไม่มีอุปกรณ์ พื้นท่ีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2.2 ข้อมูลการจัดเวทีชุมชน ด้านปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จากการจัดเวทีชุมชน  พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีท่ีสูงเกินไปบางคร้ังก็ไม่มีความจ าเป็น ไม่คุม้กบัการ
ลงทุน ขณะเดียวกันขั้นตอนการใช้งานยุ่งยาก  โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดอบรมหรือสอนวิธีใช้
เทคโนโลยีท่ีถูกต้อง และอยากให้มีการลดค่าบริการและค่าอุปกรณ์ให้เหมาะสมราคาไม่แพง ส่วน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่เกษตรกรใชง้านเทคโนโลยีไม่เป็น โดยเสนอแนะให้มี
การอบรมให้ความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และในประเด็นการเข้าถึง/ปัจจัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวา่อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต และโทรศพัท ์ไม่
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ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เสียค่าบริการสูง โดยเสนอแนะให้ขยายพื้นท่ีให้บริการดา้นสัญญาณมีความครอบคลุม
ทัว่ทุกพื้นท่ีจริง และลดค่าใชจ่้ายการบริการใหเ้หมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

สามารถสรุปขอ้มูล ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในดา้นความเขา้ใจ ความสามารถ
ในการใช ้และการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้งัภาพท่ี 5 

 
 

ภาพท่ี 5 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในดา้นความเขา้ใจ  
ความสามารถในการใช ้และการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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การอภิปรายผล 
ผลการวจิยัมีประเด็นควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร 
แหล่งความรู้เดิมเก่ียวกบัการเกษตร และวธีิการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกษตร นั้นพบวา่

เกษตรกรส่วนใหญ่ไดค้วามรู้เดิมมาจากบรรพบุรุษ รองลงมาคือ จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ส่วนการหา
ความรู้เพิ่มเติมไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ จากการสอบถามเพื่อนบา้น การเขา้
รับการฝึกอบรม และการสอบถามเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบจากการวิจยั
วา่ เกษตรไดรั้บข่าวสารความรู้ดา้นการเกษตรจากเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ดงันั้นจะเห็นไดว้่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง นบัเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส าคญัของเกษตรกร ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรพฒันารูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่ีชอบการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เกษตรกรใชใ้นการเรียนรู้มากท่ีสุด คือวทิยโุทรทศัน์ และโทรศพัทมื์อถือ 

2. เง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร 
2.1 ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้คน้พบจากการวิจยัในการจดัเวทีชุมชน ว่าเกษตรกรเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
การเกษตร โดยเรียนรู้จากสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งสถานการณ์การคา้ขาย เทคนิคการผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูป
สินคา้เกษตร ผา่นการเรียนรู้จากส่ือสารสนเทศต่าง ๆ เช่น วิทยุโทรทศัน์ โทรศพัทมื์อถือ หรือแอพพลิเคชัน่
ต่าง ๆ เพื่อน าสารสนเทศท่ีไดม้าช่วยสร้างรายไดแ้ก่ตนเองและครอบครัวให้ไดม้ากข้ึน และช่วยให้สามารถ
ท างานไดม้ากข้ึน ดงันั้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัหา และให้ขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกษตรกรน าสารสนเทศไปใช้ในการ
พฒันาการผลิตให้ดียิง่ข้ึนจึงนบัวา่มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงในประเด็นน้ียงัสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกรมส่งเสริมการเกษตร (2557) ท่ีตอ้งการพฒันาระบบส่งเสริมการเกษตรโดยใชรู้ปแบบ MRCF system 
(Mapping – Remote Sensing – Community Participation – Specific Field Service) โดยการจดัท าข้อมูลไว้
ในส่ือต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกษตรกรเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อพฒันาหรือเปล่ียนแปลงระบบการ
ผลิตให้ดีท่ีสุดได ้(Change to the best) โดยใชก้ารส่ือสารระยะไกลนั้น เป็นรูปแบบการส่งเสริมท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัยคุสมยัปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร 

2.2 ความเหมาะสมของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรในด้าน

ต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ ในดา้นความเหมาะสมในมิติการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ในดา้น
ความสามารถเรียนรู้โดยการฝึกท าเองได ้และใชเ้วลาในการโหลดขอ้มูลไม่นานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
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ดา้นความเหมาะสมในมิติของคุณลกัษณะ พบว่า ในประเด็นต่าง ๆ อยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัมาก
ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงประเด็นท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นในดา้นความสามารถเรียนรู้ โดยการฝึกท าเองไดใ้นระดบั
ปานกลางนั้น ช้ีใหเ้ห็นวา่เกษตรกรพยายามเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยตนเองแต่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะด าเนินการพฒันารูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ไม่ให้ยุ่งยาก ซับซ้อน และเขา้ใจง่ายต่อการใชง้านของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถใชง้านไดส้ะดวก และควรมีการอบรม หรือค าแนะน าในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ แก่
เกษตรกร  

2.3 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ทั้งน้ีเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการใชว้ทิยุโทรทศัน์ และโทรศพัทมื์อถือ ส าหรับระดบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นั้น พบวา่เกษตรกรท่ีตอบวา่มีการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทต่าง ๆ นั้น 
ตอบวา่มีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวในระดบัมาก ไดแ้ก่ โทรศพัทส์มารตโ์ฟน วิทยุโทรทศัน์ 
แท็บเล็ต (เน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) อีเมล เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก และโทรศพัท์มือถือ (เน้น
โทรศพัท)์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหลือนอกจากน้ีมีระดบัการใชง้านในระดบัน้อย ยกเวน้ แอพพลิเค
ชนัต่าง ๆ ท่ีมีการใช้ในระดบัน้อยท่ีสุด ผลการวิจยัดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการรายงานของส านกังานสถิติ
แห่งชาติ (2557) ซ่ึงรายงานว่าเกษตรกรมีการใช้โทรศพัท์มือถือสูงถึงร้อยละ 77.0 ของเกษตรกรทั้งหมด 
ในขณะท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 7 และ 6 ตามล าดบั ในประเด็นน้ีช้ีให้เห็นว่า
ถึงแมว้า่เกษตรกรจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองและจากการสอบถามเพื่อนบา้น แต่เป็นการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองผ่านโทรศพัทส์มารต์โฟน  และแลกเปล่ียนความรู้จากการสอบถามเพื่อนบา้นผ่านโทรศพัท์มือถือ 
ไม่ใช่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบเผชิญหน้าเหมือนสมยัก่อน ดังนั้น การพฒันาเครือข่ายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศพัท์ให้เขา้ถึงทุกพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้ของเกษตรกรเป็นไปไดง่้าย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.4 ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ดา้นความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร พบวา่ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ วิทยุโทรทศัน์ โทรศพัทมื์อถือ สมารตโ์ฟน ไลน์ และเวบ็ไซตท่ี์อยูใ่น
ระดบัมาก จากผลการวิจยัน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือเกษตรกรเล็งเห็นความเป็นประโยชน์ของสมารต์โฟน  
ไลน์ และเวบ็ไซตต่์อการเรียนรู้ เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวเป็นเทคโนโลยีท่ีท าให้การส่ือสาร
และการเรียนรู้เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่น้ีตอ้งอาศยัการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่หากมีการพฒันาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพ จะท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นอย่างดี 
เน่ืองจากเกษตรกรเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ ดงันั้น การเร่งพฒันา



 

102 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 5  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

 

โครงสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยสนบัสนุนให้
เกษตรกรสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน 

2.5 ความรู้ความสามารถของตนเองในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นความรู้ความสามารถของตนเองในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ ความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มเกษตรกรผูท่ี้ใชโ้ดยรวมในระดบัมาก โดยเกษตรกรมีความสามารถใน
การใชง้านในระดบัมากท่ีสุดคือ ในเร่ืองการใชว้ทิยุโทรทศัน์ แทบ็เล็ต เวป็ไซต ์เฟซบุก๊ และไลน์ ส่วนอ่ืน ๆ 
อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก จากผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นวา่ นอกเหนือจากความรู้ในการใชว้ิทยุโทรทศัน์ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการใช้มานานตั้งแต่อดีต ซ่ึงอาจเป็นผลให้เกษตรกรมีความรู้ในการใช้มาก
ท่ีสุด อย่างไรก็ตามเกษตรกรยงัมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ เช่น เวป็
ไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ เป็นต้น ทั้งน้ีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวใน
ชีวติประจ าวนั สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์กบัการเกษตรได ้เช่น การสร้างกลุ่มในเฟซบุ๊ก 
หรือกลุ่มไลน์ของเกษตรกรเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทางการเกษตร เป็นตน้  

2.6 ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ ความพร้อมในการเรียนรู้ใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยทั้งหมดมีความพร้อมในการใช้วิทยุ
โทรทศัน์ โทรศพัท์มือถือ (เน้นโทรศพัท์) ในระดบัมาก รองลงมาคือ โทรศพัท์บา้น และโทรศพัท์มือถือ 
(เนน้เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) จากผลการวจิยัในประเด็นความพร้อมในการใชโ้ทรศพัทบ์า้นท่ีนอ้ยกวา่
โทรศพัทมื์อถือ (เนน้โทรศพัท)์ น้ีสอดคลอ้งกบัการรายงานของส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2557) ท่ีรายงานการส ารวจ พฤติกรรมการใช้
บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ.2557 วา่แนวโนม้การใชโ้ทรศพัทบ์า้นในปี พ.ศ.2557 เหลือเพียง
ร้อยละ 25.7 ลดลงจากปี 2556 ซ่ึงมีผูใ้ช้ร้อยละ 27.9 และ2554 ซ่ึงมีผูใ้ช้ร้อยละ 35.2 เน่ืองจากเปล่ียนไปใช้
โทรศพัทมื์อถือ (เนน้โทรศพัท)์ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทบ์า้น และการบริการโทรศพัทบ์า้นไม่ดี 

อย่างไรก็ตามผลการวิจยัในประเด็นความคิดเห็นต่อความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้
โทรศพัท์มือถือ (เน้นโทรศพัท์) มากกว่าความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้โทรศพัท์มือถือ (เน้นเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) นั้นไม่สอดคลอ้งกบัการรายงานของกสทช. ท่ีแสดงวา่ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ (เน้น
โทรศพัท์) ของคนไทยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 93.7 ในปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ 91 ในปีพ.ศ 2557 
ในขณะท่ีมีการใช้โทรศพัท์มือถือ (เน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) เพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ. 2554 ท่ีมีร้อยละ 
36.5 เป็นร้อยละ 53.8 ในปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากการส่ือสารจะใช้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
และไลน์ แทนท่ีจะใชก้ารโทรศพัทแ์บบสมยัก่อน  ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งระหวา่งรายงานผลการศึกษา
จากการวิจยัคร้ังน้ีกบัผลการศึกษาของกสทช. อาจเน่ืองจากเหตุผลหลกั 2 ประการ ดงัน้ี ประการแรก คือ 
กลุ่มเป้าหมายของงานวิจยัคร้ังน้ีมีเฉพาะเกษตรกร ในขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายการศึกษาของกสทช. เป็น
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ประชากรไทยทัว่ไป ซ่ึงอาจมีลกัษณะพื้นฐานบางประการท่ีแตกต่างกนั และประการสุดทา้ย คือสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีอยูห่่างไกลจากแหล่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
เป็นผลให้เกษตรกรยงัมีความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้งานเน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่
เนน้โทรศพัท์ซ่ึงมีสัญญานโทรศพัทท่ี์ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมากกวา่  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่หากสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตครอบคลุมและสามารถใชไ้ดดี้ในทุกพื้นท่ีจะท าให้เกษตรกรมีแนวโนม้ท่ีจะมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ (เนน้เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) มากกวา่โทรศพัทมื์อถือ (เนน้โทรศพัท)์ 
เช่นเดียวกบัสถานการณ์ของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของประชากรในภาพรวมของประเทศไทย 

3. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 
ดา้นปัญหาในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทั้งหมดของเกษตรกรระบุวา่ปัญหา

การใชท่ี้ยุง่ยาก ไม่มีอุปกรณ์ พื้นท่ีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้ในประเด็น
น้ีผูว้ิจยัมีความเห็นว่าควรพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ
พฒันาประสิทธิภาพของเครือข่ายให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และรวดเร็วข้ึน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดต่อส่ือสารจากระบบ 3G เป็น 4G เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
           1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จากการด าเนินการวจิยั มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
    1) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ควรเพิ่มพื้นท่ีการใหส้ัญญาณเครือข่ายโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน ค่าบริการโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ตควรเหมาะสมกบัปริมาณการ
ใช ้และค่าอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศควรมีราคาท่ีเหมาะสมเช่นกนั 
    2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรออกแบบซอร์ฟแวร์ท่ีใช้งานง่าย และ
เหมาะสมกบัเกษตรกร โดยเนน้ภาษาท่ีเกษตรกรเขา้ใจง่าย และพฒันาสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า
อาชีพการเกษตร 
   3) ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี  ควรฝึกทักษะการใช้ซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการจดัอบรมใหค้วามรู้ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
   4) ด้านการส่งเสริมของเจ้าหน้าท่ี เจา้หน้าท่ีควรฝึกปฏิบติัให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานการณ์จริง รวมถึงควรติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร นอกจากนั้น
เจ้าหน้าท่ีควรจัดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายตามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประชาสัมพนัธ์ซอร์ฟแวร์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใชข้องเกษตรกร 
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   5) ด้านการเรียนรู้ของเกษตรกร ควรจดัท ารายการโทรทศัน์ท่ีเกษตรกรเขา้ใจง่าย และเป็น
ประโยชน์ต่อการท าการเกษตร รวมถึงรายการโทรทศัน์ท่ีแนะน าการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมของเกษตรกร ควรผลิตแอพพลิเคชนัท่ีใช้
งานง่ายมาใช้กบัอาชีพการเกษตรของเกษตรกร และใช้โทรทศัน์เป็นช่องทางหลกัในการแนะน าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตวัอ่ืนๆ โดยเน้นช่วงเวลาการน าเสนอรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเวลาการชม
รายการวทิยโุทรทศัน์ของเกษตรกร 
   7) ด้านนโยบาย  ควรให้ความส าคัญกับเกษตรกรทั้ งกลุ่มท่ีใช้ และไม่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และควรผลิตส่ือแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร อีกทั้งควรมีระบบติดตาม
และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 จากรายละเอียดขอ้เสนอแนะในงานวจิยัในดา้นต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 6 
 

 
ภาพท่ี 6 สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
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