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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกร 2) การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร และ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง อ้อย และปาล์มน�้ำมัน ในจังหวัดเป้าหมายได้แก่ ก�ำแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี
และกระบี่ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 466 คน และเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง (มัธยฐาน) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สถานที่ในการรับและสืบค้น
ข่าวสารทางการเกษตร ที่บ้านที่พักอาศัย รองลงมา คือ หน่วยงานราชการ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และบ้านเพื่อนบ้าน ตาม
ล�ำดับ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ของเกษตรกร ในประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคล พบว่า
เกษตรกรทัง้ หมดได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารจากเพือ่ นบ้าน รองลงมาจากเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร ส่วนการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
จากสื่อกิจกรรม พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ง รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการเข้าชมนิทรรศการ รองลงมา จากการศึกษา
ดูงาน และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากสือ่ สิง่ พิมพ์ พบว่า เกษตรกรส่วนมาก รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ 2) เกษตรกร
ทั้งหมดมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร รองลงมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ เพื่อทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และ 3) เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการยอมรับนวัตกรรม
ในอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รองลงมา คือ สื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกษตรกร

Abstract

The purposes of this research were to study 1) agricultural information acknowledgement of
farmers; 2) their information technology adoption; and 3) their agricultural learning exchange. This
research was integrated quantitative and qualitative research. The population was farmers who had
produced economic crops such as rice, maize, cassava, sugarcane, and oil palm in various target areas,
these were Kamphaeng Phet Province, Nakhon Ratchasima Province, Suphan Buri Province, and Krabi
Province. The data were collected by interviewing 466 samples selected from these farmers and
setting community stages. The statistical methodology used to analyze the quantitative data was
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percentage, mean, median, standard deviation, and qualitative data were analyzed by content
analysis.
The findings of this research were as follows: 1) To acknowledge agricultural information, most
of the studied farmers had received and searched agricultural information at their residence,
government sectors, community learning center, and their neighbors’ houses respectively. Considering
their agricultural information acknowledgement from various media, it was found that all of them had
received agricultural information from their neighbors and agricultural extensionists who were
personal media, more than a half of them acknowledged agricultural information from attending
exhibitions and field studies which were activity media, and from newspapers which were printing
media respectively. 2).All of them adopted information technology for communicating, increasing their
knowledge, and receiving information. 3).And they had agricultural learning exchange in every step
of innovation acceptance procedure through neighbors and agricultural extensionists who were
personal media most, broadcasting radio and television which were mass media, and computers/
mobile phones which were electronics media respectively.
Keywords: Information Acknowledgement, Learning Exchange, Farmers

1. บทน�ำ

ในยุคของการเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรมีความส�ำคัญยิ่ง
ต่อการปรับตัวและการจัดการเกษตรทีเ่ หมาะสม ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิด
ชอบทางด้านการเกษตรของประเทศไทย มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกร พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดการสินค้าเกษตรและ ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้เกษตรกรและหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางด้านการเกษตรสามารถพัฒนาทรัพยากรการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมดุลและยัง่ ยืน อีกทัง้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการผลักดันการเกษตรของประเทศไทยเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน และการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 2557)
ในด้านการผลิตสินค้าการเกษตรนั้น การผลิตข้าว อ้อย มันส�ำปะหลังและปาล์มน�้ำมัน เป็นพืชที่ส�ำคัญยิ่งต่อ
เกษตรกรและการเกษตรของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ผลิตสินค้าหลักทั้ง 4 ประเภท และให้
เป็นไปตามแนวนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาคการเกษตรดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการข้อมูลองค์ความ
รู้ทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และเสริมสร้างอาชีพของเกษตรกร
ผ่านกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี คลังทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ถ่ายทอด ตลอดจนรักษาองค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน ข้อมูลวัฒนธรรม
ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นการน�ำเสนอองค์ความรู้เพื่อใช้ต่อยอดทางการเกษตรในรูปแบบที่ใช้งานง่าย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่ายต่อไป
ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร ว่าเกษตรกรมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใด รับจากแหล่งใดบ้าง 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์อะไรและ 3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ด้านการเกษตรของเกษตรกรในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมอย่างไร เพื่อน�ำผลการวิจัยมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ้อย มันส�ำปะหลังและปาล์มน�้ำมัน ต่อไป

2. วิธีการศึกษา

การวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกร 2) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 3) การแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการเกษตรของเกษตรกร การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน (mixed
method research) โดยใช้รปู แบบวิธวี จิ ยั ทัง้ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับวิธดี ำ� เนินการวิจยั
ดังนี้
1. พื้นที่ด�ำเนินการและประชากร
		 1.1 พื้นที่เป้าหมาย ท�ำการศึกษาใน 4 ภูมิภาคของประเทศ และเจาะจงพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง อ้อย และปาล์มน�้ำมัน และเป็นพื้นที่น�ำร่องในโครงการส่งเสริมของกรมส่งเสริม
การเกษตรดังนี้
			
1) ภาคเหนือ จังหวัดก�ำแพงเพชร ศึกษากลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ มันส�ำปะหลัง
และอ้อย
			
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง
			
3) ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
			
4) ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน
		 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
			 1.2.1 ประชากร ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันส�ำปะหลัง อ้อย และปาล์มน�้ำมัน ในจังหวัดเป้าหมายได้แก่ ก�ำแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี และกระบี่
			 1.2.2 การสุ่มตัวอย่าง ท�ำการสุ่มโดยสุ่มพื้นที่ให้กระจายภาคและเจาะจงจังหวัดที่มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง อ้อย และปาล์มน�้ำมันซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดดังกล่าว ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Taro Yamane ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.10 ส�ำหรับพืน้ ทีท่ มี่ จี ำ� นวน
เกษตรกรน้อยจะเก็บข้อมูลทั้งหมด (ดังตัวเลขในตารางที่ 1) ท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยเจาะจง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
การส่งเสริมการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง อ้อย และปาล์มน�้ำมัน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามจ�ำนวน
ที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดของจ�ำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1
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ดังกลาว กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสตู รของ Taro Yamane ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 สําหรับพื้นที่ที่มีจํานวนเกษตรกร
นอยจะเก็บขอมูลทั้งหมด (ดังตัวเลขในตารางที่ 1) ทําการสุมตัวอยางโดยเจาะจง เกษตรกรที่เขารวมโครงการการสงเสริมการผลิต
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ภาคกลางสุพรรณบุรี

ภาคใต
กระบี่
รวม

ประชากร (ราย)

กลุมตัวอยาง
(ราย)

เกษตรกรผูปลูกขาว ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
อยางยั่งยืน โดยการลดตนทุนการผลิตขาวนาป จํานวนเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการ 300 ราย
เกษตรกรผูป ลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในโครงการสงเสริมการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวปลอดโรคราสนิม จํานวนเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ จํานวน 55 ราย
เกษตรกรผูป ลูกมันสําปะหลัง ในโครงการสงเสริมการผลิตและ
กระจายพันธุพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมสงเสริมการผลิตและกระจาย
พันธุมันสําปะหลัง จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 200 ราย
เกษตรกรผูป ลูกออย ที่เขารวมโครงการปลูกออยโรงงานในพื้นที่
นาไมเหมาะสม จํานวน 264 ราย
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ที่รวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสําปะหลังอําเภอขามทะเลสอ จํานวนเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ 200 ราย
เกษตรกรผูปลูกออย ที่เขารวมโครงการควบคุมศัตรูออยโดยชีว
วิธี โดยใชเชื้อไตรโคเดอรมาควบคุมโรครากเนาออย จํานวน
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 50 ราย
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ที่เขารวมโครงการปลูกทดแทน
ปาลมน้ํามันพันธุดี ทดแทนสวนเกา ป 2557 จํานวนเกษตรกรที่
เขารวมโครงการ 370 ราย
ประชากรทั้งหมด 1,439 ราย
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จากการศึกษา พบวา เกษตรกรเปนเพศหญิงและชายใกลเคียงกัน มีอายุเฉลี่ย 51.31 ป สวนใหญมีสถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา สวนมากมีตําแหนงทางสังคม โดยประมาณหนึ่งในสามเปนคณะกรรมการหมูบาน เกษตรกรสวนใหญ
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3.1 ผลการศึกษา

http://ird.rmutto.ac.th

3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
		 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรเป็นเพศหญิงและชายใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลีย่ 51.31 ปี ส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนมากมีตำ� แหน่งทางสังคม โดยประมาณหนึง่ ในสามเป็นคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรใดๆ ในชุมชน แต่ในกลุม่ ผูเ้ ป็นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ น รอง
ลงมา คือกลุม่ เกษตรกร และกลุม่ ออมทรัพย์ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน ส�ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้ในบ้านนั้น เกือบทั้งหมดมีวิทยุโทรทัศน์ รองลงมา คือโทรศัพท์เคลื่อนที่
วิทยุกระจายเสียง และสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตามล�ำดับ
		 เกษตรกรส่วนมากมีประสบการณ์ด้านการเกษตร 11-20 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการเกษตรเฉลี่ย
21.52 ปี เกษตรกรที่ท�ำนามีประสบการณ์การปลูกข้าว เฉลี่ย 8.49 ปี ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีประสบการณ์การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 3.17 ปี ผู้ปลูกอ้อยมีประสบการณ์การปลูกอ้อย เฉลี่ย 5.67 ปี ผู้ปลูกมันส�ำปะหลังมีประสบการณ์
การปลูกมันส�ำปะหลังเฉลีย่ 8.93 ปี และผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันมีประสบการณ์ปลูกปาล์มน�ำ้ มันเฉลีย่ 1.82 ปี มีจำ� นวนแรงงาน
ในครัวเรือนเฉลี่ย 2.66 คน โดยมีค่ากลางของพื้นที่ของตนเองเท่ากับ 30.0 ไร่ พื้นที่เช่าเท่ากับ 2 ไร่ รายได้จาก
การท�ำอาชีพเกษตรเท่ากับ 200,000 บาทต่อปี รายได้นอกภาคเกษตรเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี และรายได้รวมเท่ากับ
250,000 ไร่/ปี เกษตรกรเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการซื้อโทรศัพท์มีค่ากลางเท่ากับ 2,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมในการเสียค่าอินเทอร์เน็ตมีค่ากลางเท่ากับ 200 บาท ต่อเดือน
3.1.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกร
		 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร ประกอบด้วย การรับรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สถานที่
ที่ใช้ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร และ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม
และสื่อสิ่งพิมพ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้
		 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า สถานที่ที่เกษตรกรใช้ใน
การรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้สถานทีใ่ นการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร ทีบ่ า้ น
ที่พักอาศัย รองลงมา คือ ในหน่วยงานราชการ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และบ้านเพื่อนบ้าน ตามล�ำดับ
		 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรทั้งหมดได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
เพื่อนบ้าน รองลงมาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้น�ำหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน อบต. ตามล�ำดับ ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อกิจกรรม พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ง รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากการเข้าชมนิทรรศการ รองลงมา รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการศึกษาดูงาน และมีส่วนน้อยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย ตามล�ำดับ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า เกษตรกรน้อยกว่า
ครึ่งเล็กน้อย รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแผ่นพับ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
วารสารทางการเกษตร ตามล�ำดับ ดังแสดงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ของเกษตรกร ในภาพที่ 1
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สาย ตามลํ าดั บ และการรั บ รูข อมูล ข าวสารจากสื่อสิ่ งพิ ม พ พบว า เกษตรกรน อยกว าครึ่ งเล็ กนอย รั บรู ข อมู ล ข าวสารจาก
หนังสือพิมพ รองลงมารับรูขอมูลขาวสารจากแผนพับ และรับรูขอมูลขาวสารจากวารสารทางการเกษตร ตามลําดับ ดังแสดงการ
รัhttp://ird.rmutto.ac.th
บรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆของเกษตรกร ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร
ภาพที่ 1 การรั
บรูขอมูลขาวสารของเกษตรกร
3.1.3 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
		 ในประเด็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าเกษตรกรทัง้ หมดมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
3.1.3่อการใช
จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื
การติปดต่ระโยชน
อสื่อสาร
รองลงมาเพืสารสนเทศ
่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร เพื่อความบันเทิง เพื่อใช้ในการ
ประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบวาเกษตรกรทั
ประกอบอาชีพด้าในประเด็
นการผลินตการใช
และเพื
่อใช้ในการประกอบอาชี
พด้านการตลาด
ตามล�ำ้งดัหมดมี
บ การใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื
ดตอสื่อสาร
รองลงมาเพื
่อเพิ่มพูนความรู เพื่อทราบขอมูลขาวสาร เพื่อความบันเทิง เพื่อใชในการประกอบ
3.1.4่อการติ
การแลกเปลี
่ยนเรี
ยนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร
อาชี
พดานการผลิต1)และเพื
่อใชในการประกอบอาชี
ดานการตลาด ตามลําดับ
		
การแลกเปลี
่ยนเรียนรู้ด้าพนการเกษตรของเกษตรกรในขั
้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม (adoption process) มีรายละเอียดดังนี้
			 ในขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ (Interest) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้
ปรากฏผล ดังนี้
			 การรู้จักเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการท�ำความรู้จักเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เป็นอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมา
จากสื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ มีส่วนน้อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�ำความรู้จักเทคโนโลยี
และวิธีการใหม่ๆ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และจากสื่อสิ่งพิมพ์ ตามล�ำดับ
			 การรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรจ�ำนวนสองในสาม มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�ำความรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เป็นอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อน
บ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมา จากสื่อมวลชน สื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และมีส่วนน้อย ที่มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในการท�ำความรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ ตามล�ำดับ
			 การรู้จักหลักการหรือกฎเกณฑ์ของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกร
เกือบสองในสาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�ำความรู้จักหลักการหรือกฎเกณฑ์ของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เป็น
อันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมา จากสื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
มีส่วนน้อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�ำความรู้จักหลักการหรือกฎเกณฑ์ของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามล�ำดับ
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			 ในขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Awareness) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในขั้นที่ 2
ขั้นสนใจ ปรากฏผล ดังนี้
			 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เพิ่มเติม จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรมากกว่าสองในสาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ
เพิ่มเติมเป็นอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมา เกษตรกรส่วนน้อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับเทคโนโลยีและวิธกี ารใหม่ๆ เพิม่ เติม จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และ จากสื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตามล�ำดับ
			 การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ นั้นว่ามีประโยชน์ มีโทษ มากน้อยเพียงใด
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ
เป็นอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมาเกษตรกรส่วนน้อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ จาก
สื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตามล�ำดับ
			 ในขั้นที่ 3 ขั้นไตร่ตรอง (Evaluate) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในขั้นที่ 3
ขั้นไตร่ตรอง ปรากฏผล ดังนี้
			 การพิจารณาความสอดคล้องของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ กับตนเอง (ในด้านสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม) จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพิจารณาความสอดคล้อง
ของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ กับตนเอง เป็นอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมา มีเกษตรกร
ส่วนน้อย ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพิจารณาความสอดคล้องของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ กับตนเอง จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ จากสื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตาม
ล�ำดับ
			 การตัดสินใจว่าจะยอมรับเทคโนโลยีและวิธกี ารใหม่ๆ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการตัดสินใจว่าจะยอมรับเทคโนโลยีและวิธกี ารใหม่ๆ หรือไม่จาก สือ่ บุคคล เช่น เพือ่ นบ้าน เจ้าหน้าที่
รองลงมา เกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ หรือไม่ จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ จากสื่อกิจกรรม เช่น การ ศึกษาดูงาน ตามล�ำดับ
			 ในขั้นที่ 4 ขั้นลองท�ำ (Trial) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในขั้นที่ 4 ขั้น
ลองท�ำ ปรากฏผล ดังนี้
การน�ำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ นั้นไปใช้ตามรูปแบบและกระบวนการเดิมที่รับรู้มา จากการ
ศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน�ำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ นั้นไปใช้ตามรูปแบบและ
กระบวนการเดิมที่รับรู้ เป็นอันดับแรก มาจากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมา มีเกษตรกรส่วนน้อย ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน�ำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ นั้นไปใช้ตามรูปแบบและกระบวนการเดิมที่รับรู้จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ จากสื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตามล�ำดับ
			 การดัดแปลงรูปแบบและกระบวนการของเทคโนโลยีและวิธกี ารใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับตนเอง จาก
การศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดัดแปลงรูปแบบและกระบวนการของเทคโนโลยีและ
วิธีการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับตนเอง เป็นอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมา มีเกษตรกรส่วน
น้อย ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดัดแปลงรูปแบบและกระบวนการของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จาก สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ จากสื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตามล�ำดับ
			 ในขั้นที่ 5 ขั้นน�ำไปใช้ (Adoption) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในขั้นที่ 5
ขั้นน�ำไปใช้ ปรากฏผล ดังนี้
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		 การแสวงหาข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนมาก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแสวงหาข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เป็นอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รองลงมา มี
เกษตรกรส่วนน้อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแสวงหาข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจยอมรับ
เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ จากสื่อมวลชน เช่น วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตามล�ำดับ
		 การยืนยันการยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนมากมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยืนยันการยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ จากสื่อบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน เจ้า
หน้าที่ รองลงมา มีเกษตรกรส่วนน้อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยืนยันการยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยีและวิธีการ
ใหม่ๆ จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และ จากสือ่ มวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
ตามล�ำดับ
		 กระบวนการยอมรับ การเรียนรู้และสื่อที่เรียนรู้ สรุปได้ดังภาพที่ 2

ภาพที
การเรียยนรู
นรูแ้และสื
ละสื่อ่อทีทีเ่ รี่เรียยนรูนรู ้
ภาพที่ 2่ 2 กระบวนการยอมรั
กระบวนการยอมรับบ การเรี
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเกษตรของเกษตรกรในประเด็นตางๆ จากการเก็บขอมูลโดยการจัดเวทีชุมชน พบวา
เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็นเกี่ยวกับการทํานา การปลูกมันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยและปาลมน้ํามัน
หลากหลายวิธีการ ไดแก 1) พบปะพูดคุยกับเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นความรูเรื่องการปลูก การดูแลพืชและปญหา
การปลูก 2)พบปะเจ าหน าที่ เพื่ อขอคําแนะนําในประเด็ น การปลูก การดู แลพื ช ป ญหาในการปลูก และการขายผลผลิต 3)
50
การศึกษาดูงานตางหมูบาน (เจาหนาที่เกษตรพาไปดู) เพื่อหาขอมูลกอนปลูก และทําการผลิตอยางไรถึงประสบผลสําเร็จ 4) การ
ประชุมสัมมนาเวทีชุมชน โดยมีการประชุม ประจําเดือนประจําหมูบาน รับรูขาวสารจากอําเภอ ตําบล เจาหนา ที่เกษตร ผูนํา
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		 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในประเด็นต่างๆ จากการเก็บข้อมูลโดยการจัด
เวทีชุมชน พบว่า เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นเกี่ยวกับการท�ำนา การปลูกมันส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ อ้อยและปาล์มน�้ำมัน หลากหลายวิธีการ ได้แก่ 1) พบปะพูดคุยกับเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้
เรื่องการปลูก การดูแลพืชและปัญหาการปลูก 2) พบปะเจ้าหน้าที่ เพื่อขอค�ำแนะน�ำในประเด็น การปลูก การดูแลพืช
ปัญหาในการปลูก และการขายผลผลิต 3) การศึกษาดูงานต่างหมู่บ้าน (เจ้าหน้าที่เกษตรพาไปดู) เพื่อหาข้อมูลก่อนปลูก
และท�ำการผลิตอย่างไรถึงประสบผลส�ำเร็จ 4) การประชุมสัมมนาเวทีชมุ ชน โดยมีการประชุมประจ�ำเดือนประจ�ำหมูบ่ า้ น
รับรู้ข่าวสารจากอ�ำเภอ ต�ำบล เจ้าหน้าที่เกษตร ผู้น�ำชุมชน ปศุสัตว์ อสม. ผู้ทรงคุณวุฒิ พระ ที่ให้ความรู้ด้านเกษตร
5) โทรศัพท์ ใช้เพือ่ การติดต่อสือ่ สารกับบริษทั ขายปัจจัยการผลิต บริษทั ขายปุย๋ พันธุ์ ข้อมูลการปลูกและค่าตอบแทนการ
ผลิต การติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่เกษตร และสมาคมของโรงงานเพื่อขอค�ำแนะน�ำเรื่องพันธุ์ การท�ำปุ๋ย การปลูก พันธุ์ ดิน
โรค สารเคมี และราคา และใช้เพื่อการติดต่อประชุมนัดหมายกับเกษตรต�ำบล 6) คอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ ใช้
เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวงฤดูกาล ลักษณะพื้นที่เหมาะสมในการใช้พันธุ์ต่างๆ ราคาขาย ราคาปัจจัยการผลิต หาข้อมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต วิธีการผลิต (คลิปวีดีโอผ่าน youtube) โทรศัพท์ ผ่าน Internet ใช้ไลน์ ในการหาข้อมูล
ศึกษาเรื่องการผลิตทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ใช้เฟซบุ๊ก ในกลุ่มเพื่อนที่ท�ำการเกษตร มีการ
สอบถามข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านต่างๆ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร
ภาพที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเกษตรกร

3.2 อภิปรายผล

3.2.1 การรับรูขอมูลขาวสารดานการเกษตรของเกษตรกรโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรจะสืบคนที่บาน
พักอาศัย รองลงมา คือ หนวยงานราชการ ศูนยเรียนรูในชุมชน และบานเพื่อนบาน ตามลําดับ เพราะปจจุบันเกษตรกรมีการเขาถ
สื่อสารสนเทศไดมากขึ้น มีอุปกรณเครื่องมือที่หาไดเอง51อยางไรก็ตาม เกษตรกรบางสวนก็ยังคงรับรูขอมูลจากหนวยงานราชกา
และเพื่อนบาน ซึ่งการรับรูขาวสารการเกษตรจากสื่อตางๆ เพื่อนบาน การชมนิทรรศการ หนังสือพิมพ ยังคงมีบทบาทสําคัญ จ
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3.2 อภิปรายผล

3.2.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรจะ
สืบค้นที่บ้านที่พักอาศัย รองลงมา คือ หน่วยงานราชการ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และบ้านเพื่อนบ้าน ตามล�ำดับ เพราะ
ปัจจุบันเกษตรกรมีการเข้าถึงสื่อสารสนเทศได้มากขึ้น มีอุปกรณ์เครื่องมือที่หาได้เอง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางส่วนก็
ยังคงรับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานราชการและเพื่อนบ้าน ซึ่งการรับรู้ข่าวสารการเกษตรจากสื่อต่างๆ เพื่อนบ้าน การชม
นิทรรศการ หนังสือพิมพ์ ยังคงมีบทบาทส�ำคัญ จึงควรพิจารณาใช้ช่องทางสื่อเหล่านี้ ในการสร้างการรับรู้ เรียนรู้ของ
เกษตรกร เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและต้นทุนไม่สูงมากนัก
3.2.2 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรทั้งหมดมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ดาวเทียม โทรศัพท์
บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ อีเลิร์นนิง เฟซบุ๊ก ไลน์
แอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสาร มากกว่าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อ
ทราบข้อมูลข่าวสาร จึงกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทส�ำคัญต่อเกษตรกรเกษตรกรผูท้ ำ� นา ปลูกมันส�ำปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยและปาล์มน�้ำมัน ในการติดต่อสื่อสารมากกว่าการเป็นแหล่งความรู้ทางด้านการเกษตร
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมด มีวิทยุโทรทัศน์ รองลงมา คือโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ
กระจายเสียง และสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตามล�ำดับ และจากการส�ำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 2557 ที่พบข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต โดยมีอัตราส่วนของผู้ที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 93.0 และ 94.0
ตามล�ำดับ แต่มอี ตั ราส่วนของการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ สูงถึงร้อยละ 77.0 ของเกษตรกรทัง้ หมด แสดงให้เห็นว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้น ในการเลือกช่องทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ผู้ท�ำนา ปลูกมันส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยและปาล์มน�้ำมัน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 51.31 ปี โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ จึงน่าจะเป็นช่องทางส�ำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รอง
ลงมาคือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการให้ค�ำปรึกษาและติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ตามล�ำดับ
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ก็ควรจะมีการพัฒนาทดลองเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมใน
อนาคต เพราะเริ่มมีเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรทั่วไป เริ่มเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อเหล่านี้มากขึ้นโดยล�ำดับ ดัง
ผลการวิจยั ของ นนทวรรณ มากหลาย (2557) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ในจังหวัดระยอง และพบ
ว่า เกษตรกรรุน่ ใหม่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรในระดับมาก จากสมาร์ทโฟน ดังนัน้ จึงควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคูไ่ ปกับวิธกี ารส่งเสริมทีเ่ หมาะสม ซึง่ น่าจะเป็นรูปแบบของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีเ่ หมาะสมกับสังคมใน
ยุคข้อมูลข่าวสาร
3.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในทุกขั้นตอนตามกระบวนการยอมรับนวัตกรรม จากผลการ
ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรและสนทนากลุ่มในการจัดเวทีชุมชน พบว่า ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในทุกขั้นตอนตามกระบวนการยอมรับนวัตกรรม (adoption process) สื่อบุคคล
เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ จัดเป็นสื่ออันดับแรก ที่เกษตรกรใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้องกันกับข้อมูลที่ได้จาก
การจัดเวทีชมุ ชน ทีพ่ บว่า การพบปะพูดคุยกับเพือ่ น และเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม เป็นช่องทางในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
กัน นอกจากนี้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ของเกษตรกร ยังพบอีกว่าเกษตรกรทั้งหมดได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
สือ่ บุคคล คือจากเพือ่ นบ้าน รองลงมาได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารจากเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร จึงกล่าวได้วา่ ในขัน้ ตอนของ
กระบวนการยอมรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นรับรู้ ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ตรอง ขั้นลองท�ำและขั้นน�ำไปใช้ สื่อบุคคล คือ เพื่อนบ้าน
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เป็นสื่อที่ส�ำคัญและมีผลต่อการยอมรับของเกษตรกร ดังนั้นในการส่งเสริมการท�ำนา การปลูกมัน
ส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยและปาล์มน�้ำมัน ตามขั้นตอนกระบวนการยอมรับนวัตกรรม เพื่อให้เกษตรกรรับรู้และ
52
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เปลี่ยนแปลงยอมรับในนวัตกรรม นักส่งเสริมการเกษตรจึงควรพิจารณาสื่อบุคคล โดยเฉพาะเพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ สินีนุช ครุฑเมือง (2547) ได้อธิบายไว้ว่า กระบวนการยอมรับนวัตกรรม
เป็นขัน้ ตอนทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวบุคคลเป้าหมาย โดยเริม่ จากขัน้ รับรู้ โดยนักส่งเสริมต้องให้ความรูต้ า่ งๆ กับบุคคลเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความสนใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายด้วย ในขั้นสนใจ นักส่งเสริมต้องโน้มน้าวหรือสร้างแรง
จูงใจ โดยใช้คณ
ุ ลักษณะเด่นของนวัตกรรม เพือ่ ให้บคุ คลเป้าหมายน�ำไปไตร่ตรองและเกิดการตัดสินใจยอมรับน�ำไปทดลอง
ท�ำจนเกิดผลส�ำเร็จ บุคคลเป้าหมายก็จะเกิดการยืนยันการตัดสินใจที่จะน�ำนวัตกรรมนั้นๆ ไปใช้ นอกจากนี้ พร้อมๆ ไป
กับการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความพร้อมทั้งข้อมูล
ความรูแ้ ละมีวธิ กี ารส่งเสริม สือ่ สาร จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่เกษตรกรเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการส่งเสริม

4. สรุป

กล่าวโดยสรุปได้วา่ การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้สถานที่ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร ที่บ้านที่พักอาศัย รองลงมา คือ หน่วยงานราชการ ศูนย์
เรียนรู้ในชุมชน และบ้านเพื่อนบ้าน ตามล�ำดับ ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ของเกษตรกร พบว่า การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากสือ่ บุคคล เกษตรกรทัง้ หมดได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารจากเพือ่ นบ้าน รองลงมาได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารจากเจ้า
หน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และจากผู้น�ำหมู่บ้าน ตามล�ำดับ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อกิจกรรม พบว่า เกษตรกรรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากการเข้าชมนิทรรศการ รองลงมา รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการศึกษาดูงาน ตามล�ำดับ และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า เกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแผ่นพับ
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวารสารทางการเกษตร ตามล�ำดับ ดังนั้น นักส่งเสริมการเกษตร จึงควรพิจารณาถึงช่องทาง
เหล่านี้เพื่อให้เหมาะสมในการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
เกษตรกรทัง้ หมดมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การติดต่อสือ่ สาร รองลงมาเพือ่ เพิม่ พูนความ
รู้ เพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร เพื่อความบันเทิง เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านการผลิต และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
ด้านการตลาด ตามล�ำดับ ดังนัน้ การให้ขอ้ มูลกับเกษตรกรจึงควรมีการออกแบบให้เหมาะสม ไม่เป็นทางการและวิชาการ
ที่มากเกินไป แต่ควรมีการผสมผสานให้การเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลความรู้ด้วยความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยอมรับนวัตกรรม
(adoption process) ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ ขั้นที่ 3 ขั้นไตร่ตรอง ขั้นที่ 4 ขั้นลองท�ำ และ ขั้นที่ 5
ขั้นน�ำไปใช้ พบว่า เกษตรกรทั้งที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง อ้อยและปาล์มน�้ำมัน จะแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรจากสื่อบุคคล โดยเป็นเพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นอันดับแรก ดังนั้นสิ่ง
เหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาและเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่เกษตรกร แต่อย่างไรก็ตาม สื่อและช่องทาง
ใหม่ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ อินเทอร์เน็ต ก็ควรมีการพัฒนาและทดลองในการเป็นสื่อเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมและสอดรับกับสังคมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย
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