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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจยัเร่ืองการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  มุ่งศึกษาการใช้สารสนเทศของเกษตรกรในดา้น  
เน้ือหาสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  รูปแบบของสารสนเทศ  ความพึงพอใจ  การใช้ประโยชน์  
และปัญหาในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร  ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการจดับริการสารสนเทศ
ทางการเกษตร  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยเก็บขอ้มูลจาก
ผูแ้ทนครัวเรือนเกษตรกรใน 6 ต าบล และ 2 เทศบาลต าบล ท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  จ  านวนรวมทั้งส้ิน  377 คน    

ผลการวิจยัพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ใชแ้ละชอบใช้สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการ
ปลูกพืช/เล้ียงสัตว ์    ดา้นแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ใชแ้ละพึงพอใจ
ในการใช้สารสนเทศโดยการสอบถามจากเพื่อนร่วมอาชีพ  โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก   
ด้านแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ีพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศท่ีศูนยส่์งเสริม
การเกษตร  และมีความพึงพอใจในการใช้ระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดพบวา่  เกษตรกรพึงพอใจการใชส้ารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตในระดบัระดบัมาก  ดา้น
รูปแบบสารสนเทศพบวา่  เกษตรกรส่วนใหญ่ใชส้ารสนเทศโดยการอ่านจากหนงัสือ  โดยพึงพอใจ
ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดพบว่า  พึงพอใจในการใช้เอกสาร
เผยแพร่  เช่น  จุลสาร  แผน่พบั  โดยพึงพอใจในระดบัมาก  ดา้นการใช้ประโยชน์  เกษตรกรส่วน
ใหญ่  ใช้สารสนเทศเพื่อช่วยเพิ่มพูนรายได้  และเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้
สารสนเทศคือไม่มีเวลาในการใช้สารสนเทศ  ข้อเสนอแนะในการจดับริการสารสนเทศพบว่า
สารสนเทศท่ีเกษตรกรต้องการเพิ่มเติมคือการใช้ปุ๋ยและราคาปุ๋ย  โดยต้องการให้มีบริการ
สารสนเทศ ณ ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น  และตอ้งการใหจ้ดัท าเป็นแผน่พบัหรือใบปลิว 
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Abstract 

The research on agricultural information usage of farmers in Pranburi, Prachuap Khiri Khan is 
quantitative research. It aims to study farmers’ usage of information in many aspects: content of the 
information, sources of the information, satisfactions, uses of the information, problems in using 
agricultural information, and suggestions on providing agricultural information service. The data 
were collected by interviewing the representatives of the agricultural households in 6 districts and 2 
municipal districts in Pranburi, Prachuap Khiri Khan. There were 377 subjects in total. 

The study found that the majority of the farmers used and liked to use information regarding 
how to grow crops and raise animals. The investigation of information sources revealed that in terms 
of people, most of the farmers got the required information by consulting other farmers, and their 
level of satisfaction for this method was high.  The investigation of information sources also revealed 
that in terms of places, most of the farmers got information from Agricultural Extension Centers.  
Their level of satisfaction for this method was moderate.  When considering the satisfaction with the 
highest average, it was found that the farmers’ satisfaction from using the information in the Internet 
was at a high level.  In terms type of information, the farmers mostly got information from book.   
Their level of satisfaction for this form of information was high. When looking at the satisfact ion 
with the highest average, it was found that the farmers were satisfied with published documents such 
as pamphlets and brochures. The satisfaction was at a high level.  For the uses of information, most 
of the farmers used information to help increase their income.   The problem that most of the farmers 
had was that they did not have time to use information. The suggestion regarding agricultural 
information service provision was that the farmers needed more information about fertilizer usage 
and prices. They wanted the information service to be available at community reading centers and 
they also wanted the information to be presented in brochures and leaflets  
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 การวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาแนะน าการออกแบบโครงร่าง
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อาจารยปั์ณรสี สู่ศิริรัตน์ท่ีไดก้รุณาให้แนวคิด ขอ้แนะน าหลายประการ  ท าให้งานวิจยัฉบบัน้ี
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแตม้ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้มูลพื้นฐานและอ านวย
ความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัในคร้ังน้ี 

สุดทา้ยขอขอบคุณเกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีให้ขอ้มูลอยา่งเต็มท่ีท าให้งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี  และขอขอบคุณผูใ้ห้ความช่วยเหลืออีกหลายท่านซ่ึงไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีได้
หมด 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี10 (พ.ศ.2550 – 2554)  ไดก้  าหนดให้  “การ
สร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคม”  เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัในการพฒันาประเทศ  โดยให้
ความส าคญักบักระบวนการจดัการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชน  พฒันาความรู้ดา้น
การจดัการ  การตลาด  และทกัษะในการประกอบอาชีพ     
         วธีิการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10  คือการ 
พฒันาศกัยภาพให้คนในชุมชนให้รวมกลุ่มกนั  ร่วมกนัคิด  ร่วมกนัท า  ร่วมรับผิดชอบ  และรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเอง  สนบัสนุนให้ชุมชนบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาของชุมชน
เอง  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนไดมี้การเรียนรู้  แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อพฒันาอาชีพและ
เศรษฐกิจชุมชน  (กรมพฒันาชุมชน  ส านกัเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน, ม.ป.ป.) 

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาชุมชนเข้มแข็ง  ท าให้คนใน
ชุมชนด ารงชีวิตอยู่ไดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง  เพราะเกษตรกรเป็นผูผ้ลิตอาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยู่
อาศยั  และยารักษาโรค   ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต  นอกจากน้ีอาชีพเกษตรกรรมยงัเป็น
อาชีพท่ีท ารายได้หลักให้กับชุมชน  จากการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร  อีกทั้ งยงัช่วยให้
ประชากรในชุมชนมีงานท า  และช่วยผลิตวตัถุดิบเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรม  (วิเชียร  จัน่จ  ารูญ, 
ม.ป.ป.) 
         สารสนเทศ  หมายถึง ขอ้มูล  ขอ้เทจ็ริง  เหตุการณ์  เร่ืองราว  ท่ีมีการถ่ายทอดและบนัทึกไว้
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  โสตทศันวสัดุ  คอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ถ่ายทอดไวใ้นรูปแบบอ่ืนๆ  ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  สารสนเทศมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อเกษตรกรคือ  เกษตรกรใช้สารสนเทศช่วยในการวางแผน  การตดัสินใจ  และ
แกปั้ญหาการท าการเกษตร  (ประภาวดี สืบสนธ์ิ 2543; มาลี ล ้ าสกุลม, 2547)  เช่น  สารสนเทศ
เก่ียวกบัแนวโนม้ราคาผลผลิตช่วยใหท้ราบวา่ควรปลูกพืชชนิดใด  ใชปุ๋้ยและสารจ ากดัศตัรูพืชชนิด
ใด  จึงจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตมากและมีรายไดสู้ง   

อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีเน้ือท่ีประมาณ 765.37 ตารางเมตร  และมี
ระยะทางห่างจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 57 กิโลเมตร  เขตการปกครองประกอบดว้ย 2 เทศบาล
ต าบล 6 องคก์ารบริหารส่วนต าบล  44 หมู่บา้น  จ  านวนครัวเรือน 18,796 ครัวเรือน  จ าแนกเป็น
ครัวเรือนเกษตรกร 7,206 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 38.34  (ส านกังานเกษตรจงัหวปัระจวบคีรีขนัธ์, 
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2552 : 6, 26)  ส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กบั
เกษตรกรดว้ยวิธีการหลากหลาย  เช่น  การจดัประชุม  การจดัสัมมนา  ให้ค  าแนะน า/ปรึกษา  การ
ถ่ายทอดความรู้  จดัอบรม  จดัท าแปลงเรียนรู้  จดัท านิทรรศการ  จดัเวทีการเรียนรู้  จากการจดั
กิจกรรมดงักล่าวมีเพียงการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม  แต่ยงัไม่มีการส ารวจว่า
กิจกรรมใดส่งเสริมความรู้ใหก้บัเกษตรไดใ้นระดบัใด 
         ผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรศึกษาการใช้สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอ
ปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ในดา้นเน้ือหา  แหล่งสารสนเทศ  รูปแบบของสารสนเทศท่ีใช ้ 
ความพึงพอใจประโยชน์  และปัญหาในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร  รวมถึงขอ้เสนอแนะใน
การจดับริการสารสนเทศ  เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าผลการวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงการ
จดัการและการใหบ้ริการสารสนเทศใหก้บัเกษตรกรต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี   
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ในดา้นเน้ือหา  แหล่งสารสนเทศ  และรูปแบบของสารสนเทศท่ีใช ้

         2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจและประโยชน์ในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
        3.  เพื่อศึกษาปัญหาในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอ 
ปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และขอ้เสนอแนะในการจดับริการสารสนเทศ 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

1.  เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหา 
เก่ียวกบัการปลูกพืชมากท่ีสุด  และใชจ้ากแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลมากท่ีสุด   
        2.  เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีความพึงพอใจในการใช้
สารสนเทศทางการเกษตรในแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ีในระดบัมาก   
 
ขอบเขตการวจัิย 
         การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอ 
ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ในดา้นเน้ือหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ  รูปแบบ  ความ 
พึงพอใจ  การใชป้ระโยชน์  และปัญหาในการใชส้ารสนเทศ  ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการ
จดับริการสารสนเทศ  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดั
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ประจวบคีรีขนัธ์ใน 6 ต าบล  ไดแ้ก่  ไดแ้ก่  ต าบลปากน ้าปราณ  ต าบลปราณบุรี ต าบลเขานอ้ย  
ต าบลหนองตาแตม้   ต าบลวงักพ์ง  ต าบลเขาจา้ว  และ 2 เทศบาลต าบล  ไดแ้ก่  เทศบาลต าบลปราณ
บุรี  เทศบาลต าบลปากน ้าปราณ  จ านวน 7,206 คน 
 
นิยามศัพท์ 

         สารสนเทศ  หมายถึง ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  เหตุการณ์  เร่ืองราว  ท่ีมีการถ่ายทอดและบนัทึก
ไวใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  โสตทศันวสัดุ คอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ถ่ายทอดไวใ้นรูปแบบอ่ืนๆ  ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 เกษตรกร  หมายถึง  บุคคลผูป้ระกอบอาชีพแต่ละประเภทเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน 
ท าไร่ เล้ียงสัตว ์ประมง  เป็นตน้ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชผ้ลการวจิยัเป็นแนวทางในการจดัการและใหบ้ริการ 
สารสนเทศทางการเกษตรต่อเกษตรกร  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์   

2.  เกษตรกรไดรั้บสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการ  จะส่งผลให้เกษตรกรประสบ
ความส า เ ร็จในการประกอบอาชีพ  อัน เ ป็นพื้ นฐานส าคัญในการสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง
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บทที ่2 

เอกสารและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้สารสนเทศทางการเกษตรของ
เกษตรกรในอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  สารสนเทศ  
สารสนเทศทางการเกษตร  ความตอ้งการสารสนเทศ  การศึกษาการใช้สารสนเทศ  เกษตรกร  
อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  การจดับริการสารสนเทศทางการเกษตรของอ าเภอปราณ
บุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รายละเอียดมีดงัน้ี 

 
สารสนเทศ 
 นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของสารสนเทศไวด้งัน้ี 

สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อเท็จจริง  เหตุการณ์  ท่ีผ่านกระบวนการประมวลผล  มีการ
ถ่ายทอดและบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  รายงาน  
โสตทศันวสัดุ  เทปคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอ่ืน  ๆ  เช่น  ค  าพูด  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ใหผู้รั้บสารไดท้ราบ  (ประภาวดี สืบสนธ์, 2543: 6) 

สารสนเทศ  คือ  ขอ้มูล  ข่าวสาร  ความรู้  รูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีการบนัทึก  ประมวล  หรือ
ด าเนินการดว้ยวิธีใด  ๆ  และสามารถน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม  
(มาลี ล ้าสกุล, 2547: 5)  
 สารสนเทศ  หมายถึง  ข่าวสาร  ขอ้มูลนานาประการ  ความรู้  ความรู้สึกนึกคิด  ขอ้เท็จจริง  
ประสบการณ์  รวมถึงจินตนาการของมนุษย์  ซ่ึงมีการจัดการแล้วบันทึกลงในส่ือ  หรือวสัดุ
สารสนเทศรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  และมีการถ่ายทอดเผยแพร่อย่างเป็นทางการ  หรือไม่เป็น
ทางการ  (บุญยนื จนัทร์สวา่ง, 2548: 1) 
    สารสนเทศ  คือ  ความรู้  เร่ืองราว  ขอ้มูล  ข่าวสาร  ซ่ึงมีการบนัทึกและจดัการตามหลกั
วชิาการ  เพื่อเผยแพร่และเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาดา้นต่าง  ๆ  ในส่วนบุคคลและสังคม   
(สอางศรี พรสุวรรณ, ม.ป.ป: 43) 

Madden (2000 : 344)  ไดส้รุปความหมายของสารสนเทศไวว้า่   สารสนเทศคือขอ้มูลหรือ
ความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นหนงัสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์  แลว้น าส่งไปยงัผูรั้บ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่ือขอ้ความและใหข้อ้มูล  เวลาและปัจจยัทางสังคมมีบทบาทส าคญัต่อการประมวลผลและตีความ 
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สารสนเทศ  การเพิ่มคุณค่าสารสนเทศท าไดโ้ดยการเผยแพร่หรือแลกเปล่ียน   
สารสนเทศ  คือ  ขอ้มูลท่ีน าเสนอในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย  ความหมายข้ึนอยูก่บับริบทท่ี 

น ามาใช ้ ในแง่พลวตั  หมายถึง  ขอ้ความท่ีใชส่ื้อสารหรือการแสดงออก  ขอ้ความท่ีเฉพาะเจาะจง
จะใหข้อ้มูลไดห้รือไม่  ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของแต่ละบุคคล  นอกจากน้ียงัหมายถึงขอ้เท็จจริงทั้งหมด  
บทสรุป  แนวคิด  งานสร้างสรรค ์ จากสติปัญญาและจินตนาการของมนุษย ์ ท่ีถูกส่ือสารในรูปแบบ
ต่าง  ๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  (Reitz, n.d.)  
        จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่  สารสนเทศ  หมายถึง  ขอ้เท็จจริง  เหตุการณ์ ขอ้มูล  
ข่าวสาร  ความรู้  เร่ืองราว  ท่ีผา่นการประมวลผลและบนัทึกอยูใ่นส่ือรูปแบบต่าง  ไดแ้ก่  หนงัสือ  
วารสาร  หนงัสือพิมพ ์ รายงาน  โสตทศันวสัดุ  เทปคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  โดยมีการเผยแพร่ให้ผูอ่ื้น
ไดท้ราบและใชป้ระโยชน์   
  
สารสนเทศทางการเกษตร 
 ในส่วนน้ีกล่าวถึงแหล่งสารสนเทศทางการเกษตร  ประเภทของสารสนเทศทางการเกษตร  
การใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศทางการเกษตร  ส่ือและกิจกรรมท่ีใช้น าเสนอสารสนเทศทางการ
เกษตร 

แหล่งสารสนเทศทางการเกษตร 
 แหล่งสารสนเทศหมายถึง  แหล่งผลิต  จดัเก็บ  และบริการสารสนเทศ  จ าแนกเป็น 4  
ประเภทได้แก่  แหล่งสารสนเทศประเภทองค์กร  แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล  แหล่ง
สารสนเทศประเภทส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  และอินเทอร์เน็ต  รายละเอียดมีดงัน้ี 

1.  แหล่งสารสนเทศประเภทองคก์ร  จ าแนกเป็นแหล่งสารสนเทศภาครัฐและภาคเอกชน   
รายละเอียดมีดงัน้ี 

1.1  แหล่งสารสนเทศภาครัฐ 
หมายถึงแหล่งสารสนเทศท่ีสังกดัหน่วยงานราชการ  สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ 

ภาครัฐมกัเป็นสารสนเทศท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นทางการและผลิตจากการบริหารงานของหน่วยงาน  เช่น  
รายงานประจ าปี  เน้ือหาสารสนเทศเก่ียวขอ้งกบังานท่ีหน่วยงานนั้นปฏิบติั  การเผยแพร่สารสนเทศ
ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย  อาจจดัท าในรูปของทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง  ๆ  เช่น  หนังสือ  
วารสาร  แผ่นพบั  และอาจเผยแพร่ทางส่ือมวลชน  เช่น  รายการวิทยุ  รายการโทรทศัน์  หรืออาจ
จดัเป็นกิจกรรมอบรม  สัมมนา  ตวัอยา่งแหล่งสารสนเทศภาครัฐ  เช่น   

ส านกังานสถิติแห่งชาติ  เป็นแหล่งสารสนเทศเก่ียวกบัจ านวนครัวเรือนเกษตรกร  จ  านวน
ปศุสัตวข์องสัตวแ์ต่ละชนิด  และจ านวนเน้ือท่ีท่ีเกษตรกรถือครอง  ฯลฯ 
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 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เป็นแหล่งสารสนเทศเก่ียวกับราคา  ปัจจัยการผลิต  
สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  การน าเขา้-ส่งออก  การผลิตสินค้าการเกษตรท่ี
ส าคญั  สถานการณ์และแนวโนม้  ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร  ฯลฯ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นแหล่งสารสนเทศเก่ียวกบัการแจง้เตือนภยัธรรมชาติ  ราคา
สินคา้เกษตรประจ าวนั  รายงานสถานการณ์การผลิตการตลาดผลไมร้ายวนั  รายงานสถานการณ์
ศตัรูพืชและรายงานแปลงระบาด  ฯลฯ 
 กรมประมง  เป็นแหล่งสารสนเทศเก่ียวกบัการเล้ียงสัตวน์ ้ า  การแปรรูปอาหารจากสัตวน์ ้ า  
พรรณไมน้ ้า  เคร่ืองมือท าประมงของไทย  ฯลฯ 
 กรมป่าไม ้ เป็นแหล่งสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัการป่าไม ้ การป้องกนัรักษาป่า  การฟ้ืนฟู
สภาพป่า  การจดัการป่าชุมชน  สถิติป่าไม ้ ฯลฯ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นแหล่งสารสนเทศเก่ียวกับโครงการในพระราชด าริ  
กฎหมาย  อนุสัญญาและขอ้ตกลง  มาตรฐานสินคา้เกษตร  เทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร การ
พฒันาและการปฏิรูปท่ีดิน  เศรษฐกิจการเกษตร  เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร  ราคาสินคา้  ฯลฯ 

1.2  แหล่งสารสนเทศภาคเอกชน 
หมายถึงแหล่งสารสนเทศท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะทั้งท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการคา้  เช่น   

บริษทัต่าง  ๆ  และหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก าไร  เช่น  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรวิชาชีพ  การผลิต
สารสนเทศโดยส่วนใหญ่มุ่งประชาสัมพันธ์  แนะน า  ให้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  ขอบเขตสารสนเทศกวา้งขวางและแตกต่างกนัไปตามงานท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ  อาจ
ผลิตสารสนเทศข้ึนเองหรือวา่จา้งให้หน่วยงานอ่ืนผลิตให้  การเขา้ถึงสารสนเทศมีทั้งท่ีเผยแพร่ใน
วงกวา้งหรือสงวนไวเ้ฉพาะผูถื้อหุ้นหรือสมาชิกเท่านั้น  วตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่ส่วนใหญ่เพื่อ
แนะน า/ขายสินคา้ของหน่วยงาน  ตวัอยา่งแหล่งสารสนเทศภาคเอกชน  เช่น  บริษทัเครือเจริญโภค
ภณัฑ์ให้สารสนเทศเก่ียวกบัการก าจดัศตัรูพืช  ธนาคารกสิกรไทยให้สารสนเทศเก่ียวกบัสินเช่ือ
เกษตรกรและเทคนิคการท าการเกษตร  นอกจากน้ียงัมีสมาคมวิชาชีพทางด้านการเกษตรหลาย
สมาคมท่ีเป็นแหล่งสารสนเทศทางการเกษตรท่ีส าคญั  เช่น  สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัป์  สัตวแพทยส์มาคมแห่งประเทศไทย  เป็นตน้ 

2.  แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล   
แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลได้แก่  บุคคลในครอบครัว  ครู  อาจารย์  ผูเ้ช่ียวชาญ  

ปราชญช์าวบา้น  การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลตอ้งอาศยัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จากการ
ได้เห็น  ได้ยิน  การพูดคุยกับผูรู้้ในสาขาวิชาต่าง  ๆ  ตวัอย่างแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล

DPU



7 
 

ทางด้านการเกษตร  เช่น  ลุงไกร ชมน้อย  เจ้าของสวนลุงไกรท่ีอ าเภอวงัน ้ าเขียว  จังหวัด
นครราชสีมา  มีความเช่ียวชาญทางดา้นการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
 แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเกษตรกรไดแ้ก่  เจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร  ซ่ึงมีวิธีการติดต่อท่ีหลากหลายไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีมาพบเกษตรกรท่ีบา้นพกัหรือท่ีพื้นท่ี
การเกษตร  เกษตรกรมาพบเจา้หนา้ท่ีท่ีส านกังาน  การติดต่อทางจดหมายหรือโทรศพัท ์ ฯลฯ  (บุญ
ธรรม จิตตอ์นนัต,์ 2540) 

3.  แหล่งสารสนเทศประเภทส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
แหล่งสารสนเทศประเภทส่ิงแวดลอ้มและชุมชนนหมายถึง  เหตุการณ์  ปรากฎการณ์   

ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  การเขา้ถึงสารสนเทศเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้และการ 
สั่งสมประสบการณ์  เช่น   การลงแขกเก่ียวขา้ว  การแห่นางแมวเพื่อขอฝน  การท าขวญัขา้ว  เป็น
ตน้ 

4.  อินเทอร์เน็ต 
บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมีอยู่หลากหลาย  ท่ี นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่  

เวิลด์ไวด์เวบ็และเครือข่ายสังคม  การใชส้ารสนเทศมีขอ้ควรพิจารณาคือความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  
เน่ืองจากมีจ านวนมาก  จดัท าไดง่้าย  ขาดการกลัน่กรองความถูกตอ้งของขอ้มูล  ดงันั้นเม่ือตอ้งการ
เขา้ถึงควรพิจารณาความน่าเช่ือถือจากผูจ้ดัท าเป็นหลกั  โดยพิจารณาวา่ผูจ้ดัท านั้นมีความเก่ียวขอ้ง
หรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น  ๆ  หรือไม่  ตวัอย่างแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  เช่น  
เวบ็ไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (www.moac.go.th)  เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร  
(www.doa.go.th)  และเวบ็ไซตก์รมส่งเสริมการเกษตร  (www.doae.go.th)  เป็นตน้ 
 แหล่งบริการสารสนเทศทางการเกษตรมีหลากหลาย  ไดแ้ก่  ห้องสมุด  ศูนยส์ารสนเทศ  
หน่วยงานจดหมายเหตุ  พิพิธภณัฑ์  หอประวติั  ศูนยก์ารเรียนรู้   อินเทอร์เน็ต  ฯลฯ  แต่แหล่ง
บริการสารสนเทศดงักล่าวเป็นแหล่งท่ีเกษตรกรเขา้ถึงไดย้าก  แหล่งบริการสารสนเทศท่ีเกษตรกร
เข้าถึงได้ง่ายมกัเป็นแหล่งท่ีอยู่ใกล้ตวัหรือในท้องถ่ิน  เช่น  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริม
การเกษตร 
 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเกษตรเป็นศูนยเ์รียนรู้ท่ีตั้งอยู่ในชุมชนเพื่อถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการเกษตรทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ  ภูมิปัญญา  
และวฒันธรรมประเพณี  หลกัการส าคญัของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเกษตรคือ  เน้น
การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์  โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  เน้ือหาจะตอ้งตรง
กบัความตอ้งการของผูรั้บและมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติประจ าวนั  โดยมุ่งใหเ้กิดการพึ่งพา
ตนเอง   
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อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล  ท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จดัท าขอ้มูลพื้นฐานการเกษตร  การพยากรณ์
และการเตือนภยัธรรมชาติ  ภยัศตัรูพืช  และภยัเศรษฐกิจ  การบงัคบัใชก้ฎหมายและการให้บริการ
ประชาชน  บริหารงานในรูปคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปลดั
องค์การบริหารส่วนต าบล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  และผูแ้ทนชุมชน  (กรมส่งเสริม
การเกษตร  ส านกังานเกษตรอ าเภอปราณบุรี, 2552) 
 

ประเภทของสารสนเทศทางการเกษตร 
 การจ าแนกประเภทสารสนเทศทางการเกษตร  หากจ าแนกตามการน าสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1.  สารสนเทศเพื่อการผลิตการเกษตร  จ าแนกเป็นชนิดและกิจกรรมการเกษตร   
ปัจจยัการผลิต สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และแหล่งน ้า  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.  สารสนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพสินคา้  จ  าแนกเป็นองคค์วามรู้และเทคโนโลย ี
การเกษตร  และงานวจิยัทางการเกษตร 

3.  สารสนเทศเพื่อการจ าหน่ายและการตลาดสินคา้เกษตร  จ  าแนกเป็นการจดัจ าหน่าย   
การตลาด  และราคาสินคา้   การส่งออกและการน าเขา้  ภาวะเศรษฐกิจและสังคม   

4.  สารสนเทศระดบัทอ้งถ่ินเพื่อการส่งเสริมการเกษตร  เช่น  ทะเบียนเกษตรกร  รายงาน 
ภาวะการผลิตพืช  รายงานชนิดและจ านวนการเล้ียงสัตว ์ เป็นตน้ 
 อภิชาติ พงษศ์รีหดุลชยั  ชลิต อ านวน  และดิเรก ทองอร่าม  (2539)  ไดจ้  าแนกประเภทของ
สารสนเทศทางการเกษตรตามสาขาของการเกษตรไว ้8 ประเภท  ไดแ้ก่   

1.  สาขาพืชจ าแนกเป็นพืชอาหาร  พืชน ้ามนั  พืชเส้นใย  พืชผกั  ไมผ้ลและไมย้นืตน้  ไม ้
ดอกและไมป้ระดบั  พืชอ่ืน   

2.  สาขาปศุสัตว ์ เช่น  โค  กระบือ  และสุกร  ฯลฯ   
3.  สาขาท่ีดินและป่าไม ้ เช่น  การถือครองท่ีดิน  การใชท่ี้ดิน  ประโยชน์จากท่ีดิน  ฯลฯ   
4.  สาขาประมง  เช่น  ประมงน ้าจืด  ธุรกิจประมง  ฯลฯ   
5.  สาขาชลประทาน  เช่น  ปริมาณน ้าฝน  ความกดอากาศ  โครงการชลประทาน  ฯลฯ   
6.  สาขาเศรษฐกิจการเกษตร  เช่น  ตน้ทุนการผลิต  การส่งออก  ราคาสินคา้ ฯลฯ   
7.  สาขาปัจจยัการผลิต  เช่น  ยาจ ากดัศตัรูพืช  แรงงาน  เมล็ดพนัธ์ุ  ฯลฯ   
8.  สาขาสถาบนัเกษตร  เช่น  สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ  
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การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการเกษตร 
 ประโยชน์ของสารสนเทศมีหลายประการ  (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2554)  ดงัน้ี 

1.  การวางแผนการผลิตของเกษตรกร   
สารสนเทศทางการเกษตรหลายดา้นมีประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตของเกษตรกร  ทั้ง

วางแผนระยะสั้ นและระยะยาว  เม่ือมีการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้เกษตรกรประสบ
ความส าเร็จในการท าการเกษตร  ตวัอย่างการใช้สารสนเทศทางการเกษตรด้านต่าง  ๆ  ในการ
วางแผนท าการเกษตรมีดงัน้ี 

1.1  เงินลงทุน 
เกษตรกรจะตอ้งพิจารณาวา่การเกษตรท่ีท านั้นใชเ้งินลงทุนมากนอ้ยเพียงใด 

มีเงินทุนเพียงพอหรือไม่  และผลตอบแทนคุม้ค่าหรือไม่ 
1.2  แรงงานในการประกอบการผลิต   
เกษตรกรควรพิจารณาวา่แรงงานในครอบครัวของตนเพียงพอต่อการท า 

การเกษตรหรือไม่  หากไม่เพียงพอตอ้งมีการจา้งแรงงานจากภายนอก  ซ่ึงท าใหต้น้ทุนการผลิตเพิ่ม
สูงข้ึน 

1.3  ท่ีดิน   
หมายถึงสภาพและชนิดของดินเหมาะส าหรับการปลูกพืชชนิดใด  ราคาท่ีดินท่ี 

เกษตรกรเป็นเจา้ของมีมูลค่าคุม้ค่าต่อการท าการเกษตรหรือไม่  หรือสามารถใชท่ี้ดินในการท าธุรกิจ
อ่ืนท่ีมีก าไรสูงกวา่  เช่น  รีสอร์ท  คา้ขาย   

2.  การพฒันาความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
 เกษตรกรควรไดรั้บสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารผลิต  เคล็ดลบั  และวธีิการ
ใหม่  ๆ  ในการท าการเกษตร  เพื่อเพิ่มก าไรอนัจะส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติของเกษตรกรดีข้ึน 

3.  การเลือกตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร 
 สารสนเทศทางการเกษตรช่วยใหเ้กษตรกรตดัสินใจท าการเกษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า
ข้ึน  เช่น  สารสนเทศเก่ียวกบัปริมาณน ้า  ราคาปัจจยัการผลิต  โรคและศตัรูพืช 

4.  การปรับเปล่ียนทศันะและความเช่ือของเกษตรกร 
 ความรู้ในการท าการเกษตรมกัถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์มาอยา่งยาวนาน  จากบุคคลใน
ครอบครัวและเพื่อนร่วมอาชีพ  และยดึถือปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา  หากตอ้งการเผยแพร่ความรู้ใหม่  ผู ้
เผยแพร่จ าเป็นจะตอ้งมีสารสนเทศหรือหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือมายนืยนัเพื่อเปล่ียนทศันคติและ
ความคิดเดิมของเกษตรกร 
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ส่ือทีใ่ช้น าเสนอสารสนเทศทางการเกษตร 
 ส่ือท่ีใช้น าเสนอสารสนเทศทางการเกษตรมีหลายรูปแบบทั้งส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือไม่ตีพิมพ ์ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2554)  ตวัอยา่งเช่น   

1.  ส่ือส่ิงพิมพ ์ อาจเผยแพร่อยูใ่นรูปของแผน่พบั  จุลสาร  หนงัสือ  รายงาน  ฯลฯ  โดย 
อาจจดัท าอย่างต่อเน่ืองตามวาระหรือแจกในการประชุมและนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตวัอย่างส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ เช่น  คู่มือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือยส าหรับเกษตรกร  จดัท าโดยกรม 
ปศุสัตว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แผน่พบัประชาสัมพนัธ์เร่ืองจะท าการประมงให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมายตอ้งท าอยา่งไรบา้ง  จดัท าโดยส านกัวจิยัและพฒันาประมงทะเล  กรมประมง  และเอกสาร
แนะน าการปรับปรุงดินท่ีใชป้ลูกออ้ย  จดัท าโดยกลุ่มอินทรียวตัถุและวสัดุเหลือใช ้ กองอนุรักษดิ์น
และน ้าเป็นตน้ 

หนงัสือพิมพแ์ละวารสารเป็นส่ิงพิมพท่ี์มีก าหนดออกต่อเน่ืองและแน่นอน  เป็นส่ือท่ีนิยม
ใชใ้นปัจจุบนัและมีจ านวนมาก  หากตอ้งการสารสนเทศดา้นการเกษตร  ควรเลือกอ่านวารสารและ
หนังสือพิมพ์ท่ีเน้นเผยแพร่สารสนเทศด้านการเกษตรโดยตรง  เช่น  วารสารเคหการเกษตร  
เทคโนโลยชีาวบา้น  วารสารแก่นเกษตร  วารสารเกษตรกา้วหนา้  ส่วนหนงัสือพิมพท่ี์เนน้น าเสนอ
สารสนเทศทางการเกษตรมีจ านวนน้อย  เกษตรกรจึงตอ้งอ่านจากหนังสือพิมพ์ทัว่ไป  ซ่ึงจะมี
คอลมัน์ท่ีใหค้วามรู้ทางดา้นเกษตรอยูด่ว้ย เช่น  หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์มีคอลมัน์ดา้นการเกษตรหลาย
คอลมัน์  เช่น  ดินดีสมเป็นนาสวน  ทิศทางเกษตร  เกษตรทัว่ไทย  ริมไร่ปลายนา เกษตรท าง่าย
รายไดง้าม  เกษตรนวตักรรม  ไมผ้ลแปลกและหายาก  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมีคอลมัน์เกษตรกรบน
แผน่กระดาษใน เป็นตน้ 

ขอ้ดีของการใชส้ารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพคื์อสามารถใชไ้ดทุ้กเวลาและหากยงัไม่เขา้ใจก็
สามารถอ่านซ ้ าไดต้ามตอ้งการ 

       
ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งวารสารทางการเกษตร 

2.  รายการวทิยกุระจายเสียง 
การรับสารสนเทศจากรายการวิทยุสามารถรับไดช่้องทางเดียวคือการฟัง  มีขอ้เสียคือเวลา

ของรายการอาจไม่ตรงกบัเวลาวา่งของเกษตรกร  แต่เกษตรกรก็สามารถฟังวิทยุไปพร้อมกนักบัการ
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ท างานอ่ืน  ๆ  ได ้ ปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานท่ีจดัท ารายการวิทยุทางดา้นการเกษตรโดยเฉพาะ  เช่น  
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ความถ่ีเอเอ็ม 1386 กิโลเฮิร์ตซ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ความถ่ีเอเอ็ม 1107 กิโล
เฮิร์ตซ์  เป็นตน้ 

3.  รายการโทรทศัน์   
การเผยแพร่สารสนเทศทางรายการโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีน าเสนอสารสนเทศได้ดี  เพราะ

น าเสนอทั้งภาพและเสียง  ท าความเขา้ใจไดง่้าย  แต่มีขอ้จ ากดัในดา้นค่าใชจ่้าย  ทั้งค่าใชจ่้ายในการ
ผลิตรายการและค่าเช่าช่วงเวลา  รายการโทรทศัน์ทางด้านการเกษตรจึงมกัเผยแพร่ในช่วงเช้า
ประมาณ  04.00 – 06.00 น.  เพราะเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ช่วงเวลาอ่ืน  ตวัอยางรายการโทรทศัน์ดา้น
การเกษตร เช่น  สถานีโทรทศัน์ K-Station  (สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม)  รายการบา้นทุ่งลุง
เกษตร  และรายการฉนัจะเป็นชาวนา  สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส   

4.  เวบ็ไซต ์
เวบ็ไซต์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก  รวดเร็ว  ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี  จึง

เป็นท่ีนิยมส าหรับนกัวชิาการและประชาชนทัว่ไป  ส าหรับเกษตรกรอาจมีขอ้จดักดัในการเขา้ถึงอยู่
บา้ง  เพราะเป็นส่ือท่ีตอ้งอาศยัอุปกรณ์และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตวัอย่างเวบ็ไซต์
ทางดา้นการเกษตร  เช่น  เวบ็ไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เวบ็ไซต์กรมวิชาการเกษตร  
และเวบ็ไซตส์ านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  เป็นตน้ 

5.  ส่ือบุคคล 
ส่ือท่ีน าเสนอสารสนเทศไดดี้และใกลชิ้ดกบัเกษตรกรมากท่ีสุดคือบุคคล  ไดแ้ก่  บุคคลใน

ครอบครัว  เพื่อนร่วมอาชีพ  นกัวชิาการ  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ฯลฯ  การเผยแพร่ท าไดโ้ดย  การไป
เยีย่มเยยีนเพื่อพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้  ความคิดเห็นและประสบการณ์  การสาธิต  การจดัฝึกอบรม   

กจิกรรมทีใ่ช้น าเสนอสารสนเทศทางการเกษตร 
 การใหบ้ริการสารสนเทศทางการเกษตรจะสามารถเขา้ถึงเกษตรกรไดต้อ้งอาศยักิจกรรม
ต่าง  ๆ  (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2554)  ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเยีย่มท่ีบา้นหรือพื้นท่ีท าการเกษตร 
 เพื่อสร้างความคุน้เคยกบัเกษตรกร  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ
เผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตรใหก้บัเกษตรกรโดยการเดินทางไปพดูคุยและใหข้อ้มูลดว้ยตนเอง
ท่ีบา้นหรือ ณ พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกร  เพื่อประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ
เกษตรกรและเป็นการใหบ้ริการเชิงรุก  การพดูคุยควรเป็นกนัเอง  ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  โดยอาจน า
เอกสารความรู้ต่าง  ๆ  ไปแจกใหก้บัเกษตรกร  รวมถึงจูงใจใหเ้กษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  ท่ี
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เป็นประโยชน์  วธีิการดงักล่าวมีขอ้ดีคือช่วยใหไ้ดท้ราบขอ้มูลปัญหาต่าง  ๆ  จากเกษตรกร  แต่มี
ขอ้เสียคือใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายสูง 

2.  การจดัประชุม  อบรม  และสัมมนา 
 ควรจดัเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงหรือหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงท่ีเป็นท่ีสนใจอยูใ่นขณะนั้น  โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน  เช่น  แม่บา้น  ยวุเกษตรกร   

3.  การสาธิต 
 การน าเสนอสารสนเทศโดยเจา้หนา้ท่ีหรือวทิยากรแสดงใหดู้และอาจให้เกษตรกรได้
ทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง  วธีิน้ีช่วยใหเ้กษตรกรเรียนรู้จากการฟัง  การดู   และปฏิบติั  เช่น  การ
จดัท าแปลงเรียนรู้และจดังานวนัสาธิตการป้องกนัโรคเห่ียวสับปะรด   

4.  การทศันศึกษา 
 เป็นการพาเกษตรกรไปเยีย่มชมสถานท่ีต่าง  ๆ  เพื่อศึกษาเทคนิคการท าการเกษตร  เช่น
ทศันศึกษา ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือฟาร์มตวัอยา่ง 

5. การจดัหน่วยส่งเสริมการเกษตรเคล่ือนท่ี 
 เป็นการจดับริการสารสนเทศโดยการน าส่ือต่าง  ๆ  เช่น  ส่ิงพิมพ ์ โสตทศันวสัดุ  ของจริง  
ฯลฯ  ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรถึงบา้นหรือถึงพื้นท่ีท าการเกษตร  โดยน าส่ือต่าง  ๆ  เหล่านั้นบรรทุก
และเดินทางโดยใชร้ถขนาดใหญ่เพราะตอ้งบรรทุกส่ิงของต่าง  ๆ  การด าเนินงานจะท าในลกัษณะ
ส านกังานเคล่ือนท่ี 

6.  การจดัประกวด/แข่งขนั 
การจดัประกวด/แข่งขนัดา้นการเกษตรจะช่วยใหเ้กษตรกรสนใจและอยากทราบเทคนิค

และวธีิการต่าง  ๆ  ท่ีช่วยใหก้ารท าการเกษตรของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัประสบความส าเร็จ   
 
ความต้องการสารสนเทศ 
 ความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช้มีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ  เช่น  
ภูมิหลงั  วฒันธรรม  อาชีพ  วตัถุประสงค์ในการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  เป็นตน้  ความ
ตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นประเด็นท่ีผูใ้หบ้ริการสารสนเทศตอ้งใหค้วามส าคญั  เพื่อจดับริการสารสนเทศ
ให้ตรงกับความต้องการกับกลุ่มผูใ้ช้  อนัจะส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่าต่อ
แรงงานและค่าใช้จ่ายท่ีไดล้งทุน  การทราบความตอ้งการของผูใ้ช้ช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการสารสนเทศสามารถก าหนดนโยบาย  วางแผนการท างาน  จดัล าดบัความส าคญัของงาน  
ประเมินผลการท างาน  พฒันาและปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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               ขั้นตอนการระบุความต้องการของผู ้ใช้ควรเร่ิมจากการระบุกลุ่มผู ้ใช้ท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบให้บริการ  เช่น  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลหนองตาแต้ม  กลุ่มผูใ้ช้คือ
เกษตรกรท่ีมีภูมิล าเนาอยูท่ี่ต  าบลหนองตาแตม้  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ขั้นตอนถดัมาคือการศึกษา
สภาพแวดล้อมของผูใ้ช้  หากผูใ้ช้เป็นเกษตรกรให้ศึกษาพืชท่ีปลูก /สัตวท่ี์เล้ียง  ช่องทางในการ
น าส่งสารสนเทศมีช่องทางใดบา้ง  สารสนเทศท่ีตอ้งการมีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร  เป็นตน้  หลงัจาก
ศึกษาสภาพแวดลอ้มโดยรวมของกลุ่มผูใ้ชแ้ลว้  ล าดบัถดัไปควรศึกษาความตอ้งการสารสนเทศของ
แต่ละบุคคล  เพราะแมจ้ะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดียวกนัอาจมีความตอ้งการสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั  
ในขั้นน้ีใหศึ้กษาเน้ือหา  ประเภท  ขอบเขต  และรูปแบบสารสนเทศท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  ตลอดจนศึกษา
ล าดบัความตอ้งการและความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศ  วิธีการศึกษามีหลายวิธีไดแ้ก่การใช้
แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การสนทนา  และการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ฯลฯ  
เม่ือได้ข้อมูลความต้องการของผู ้ใช้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือวิเคราะห์และสรุปความต้องการ
สารสนเทศของผูใ้ช ้
 
                     พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ 
                      พฤติกรรมสารสนเทศหมายถึง  กิจกรรมหรือปฏิสัมพนัธ์ท่ีบุคคลกระท าเพื่อแสวงหา
สารสนเทศอย่างมีจุดมุ่งหมาย  ทั้งน้ีเพื่อสนองความตอ้งการบางประการของผูแ้สวงหา  ผูใ้ชส่้วน
ใหญ่จะแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งใกลต้วั  เขา้ถึงไดง่้าย  แมท้ราบดีวา่สารสนเทศเหล่านั้นอาจไม่
มีคุณภาพและขาดความน่าเช่ือถือ  และผูใ้ช้ไม่ให้ความส าคญักบัการแสวงหาสารสนเทศแต่ให้
ความส าคญักบัการแกปั้ญหา  ทั้ง  ๆ  ท่ีการแกปั้ญหาจะประสบผลส าเร็จนั้นตอ้งอาศยัสารสนเทศ
เป็นปัจจยัส าคญั  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ชไ้ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูใ้ห้บริการสารสนเทศ
แต่จะข้ึนอยูก่บับุคคลใกลต้วั  โดยอาจเกิดจากการเลียนแบบโดยไม่รู้ตวั  เช่นเม่ือเกษตรกรมีปัญหา
ในการท าการเกษตร  มกัปรึกษาบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมอาชีพมากกว่าท่ีจะคน้ควา้ใน
หนงัสือหรือสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  

Wilson  (1981)  ไดก้ าหนดโมเดลพฤติกรรมสารสนเทศไวด้งัภาพ 
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ภาพท่ี 2 ตวัแบบพฤติกรรมสารสนเทศของวลิสัน 
 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเกิดข้ึนจากการตระหนกัรู้ถึงความตอ้งการ  พฤติกรรม
ดงักล่าวมีหลายรูปแบบเช่น  ความตอ้งระบบสารสนเทศท่ีเป็นทางการหรือระบบท่ีท าหนา้ท่ีและ
ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศเช่น  นายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ นายหนา้ขายรถยนต ์ ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย   
 ผูใ้ชส้ามารถแสวงหาสารสนเทศไดจ้ากแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล  ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนสารสนเทศ  ความลม้เหลวในการแสวงหาสารสนเทศข้ึนอยูก่บั
ประสบการณ์ในการแสวงหาสารสนเทศของแต่ละบุคคล   
 
        การศึกษาการใช้สารสนเทศ 

ความหมายของการศึกษาการใช้สารสนเทศ 
การศึกษาการใช้สารสนเทศหมายถึง  การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลการใช้สารสนเทศ

ของผูใ้ช้  โดยนิยมศึกษากบัผูใ้ช้เฉพาะกลุ่ม  เช่น  นกัศึกษา  อาจารย ์ นักวิจยั  พยาบาล  เป็นตน้  
การศึกษานั้นอาจศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลในการใชส้ารสนเทศ  วิธีการรวบรวม

ผูใ้ชส้ารสนเทศ 

ความตอ้งการ 

พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ 

การแลกเปล่ียนสารสนเทศ การแลกเปล่ียนสารสนเทศ 

ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

ความตอ้งการระบบสารสนเทศ ความตอ้งการแหล่งสารสนเทศอ่ืน  
ๆ 

ความส าเร็จ ความลม้เหลว 
บุคคล 

การถ่ายโอนสารสนเทศ 
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ขอ้มูลการใชส้ารสนเทศท าไดห้ลายวธีิ  ไดแ้ก่  การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม  การสัมภาษณ์  การ
สังเกต  และการเก็บสถิติ  ฯลฯ  

สมพร พุทธาพิทกัษผ์ล  (2546 : 61)  กล่าววา่  ผูใ้ชส่้วนใหญ่นิยมใชส้ารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศใกลต้วั  เช่น  ความจ าของตนเอง  ส่ิงพิมพท่ี์มีอยู่ในท่ีท างานหรือท่ีบา้น  สอบถามคน
รู้จกั  เป็นตน้  มากกว่าท่ีจะใช้สารสนเทศจากแหล่งท่ีเป็นทางการ  เช่น  ไปใช้บริการห้องสมุด  
เพราะผูใ้ชคิ้ดวา่เป็นเร่ืองยากในการคน้หาสารสนเทศ 
 การศึกษาการใช้สารสนเทศสามารถ ศึกษาได้หลายประ เ ด็น   ได้แก่   เ น้ือหา
สาระ   คุณลกัษณะปริมาณ  รูปแบบของสารสนเทศ  กระบวนการและขั้นตอน  ความเร็วในการ
ไดรั้บสารสนเทศ  ความทนัสมยั  คุณภาพ  และระดบัของสารสนเทศ  
 การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชศึ้กษาไดห้ลายประเด็น  ไดแ้ก่  การศึกษาความตอ้งการของ
ผูใ้ชจ้  าแนกตามกลุ่มอาชีพ  เช่น  นกัวจิยั  นกัศึกษาแพทย ์ นกัข่าว  เป็นตน้  นอกจากการศึกษา
จ าแนกตามกลุ่มอาชีพแลว้ในกลุ่มอาชีพเดียวกนัอาจพิจาณาบทบาทหนา้ท่ี  และต าแหน่งทางอาชีพ
ของผูใ้ชด้ว้ย 
 การศึกษาความตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศ  เป็นการศึกษาวา่ผูใ้ชใ้ชบ้ริการสารสนเทศท่ี
หน่วยงานต่าง  ๆ  จดัใหบ้ริการหรือไม่  ใชม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีความตอ้งการบริการใดเพิ่มเติม
บา้ง  รวมถึงการศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  การศึกษาในประเด็นน้ีเป็นประเด็นท่ี
หน่วยงานบริการสารสนเทศควรใหค้วามส าคญัเพราะถือเป็นการประเมินคุณภาพการด านเนินงาน
ของหน่วยไดว้ธีิหน่ึง 
 

การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศในประเทศไทย 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาผูใ้ชส้ารสนเทศในประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งศึกษากบัผูใ้ช้
เฉพาะกลุ่ม  เช่น  นักศึกษาแพทย์  นักวิจยั  เกษตรกร  เป็นต้น  ประเด็นท่ีศึกษาได้แก่  การใช้
สารสนเทศ  ความตอ้งการสารสนเทศ  และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  โดยพิจารณาในดา้น
วตัถุประสงคใ์นการใช ้ แหล่งสารสนเทศท่ีใช ้ เน้ือหา  รูปแบบ  ความถ่ี  ปัญหาและความพึงพอใจ
ในการใชส้ารสนเทศ  โดยอาจวิเคราะห์หาความแตกต่างในการใชส้ารสนเทศระหวา่งตวัแปร  เช่น  
เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา ฯลฯ  วิธีการศึกษาส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถาม  มีบางงานวิจยัใช้การ
ทดลองหรือการสัมภาษณ์  ระยะต่อมาเร่ิมมีการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนคือนอกจากศึกษาผูใ้ช้
เฉพาะกลุ่มแล้วยงัศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะด้วย  เช่น  การศึกษาการใช้
สารสนเทศของเกษตรกรเพื่อการปลูกหน่อไมฝ้ร่ัง  เป็นตน้ 

 

DPU



16 
 

เกษตรกร 
ความหมายของเกษตรกร 
เกษตรกรหมายถึง  ผูป้ระกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม  ไดแ้ก่  การเพาะปลูก  พืชไร่   

เช่น  ขา้ว  ขา้วโพด  ออ้ย  พืชผกั  ผลไม ้ ต่าง ๆ เช่น  คะนา้  ผกักาดขาว  การเล้ียงสัตวบ์กและสัตว์
เพื่อการจ าหน่ายเช่น  เป็ด  ไก่  สุกร  โค  และเล้ียงไวใ้ชง้าน  เช่น  ชา้ง  มา้  กระบือ  เป็นตน้  (การ
บญัชีส าหรับเกษตรกร, ม.ป.ป.) 

ประเภทของเกษตรกร  สามารถแบ่งประเภทของเกษตรกรออกตามอาชีพไดเ้ป็น  4   
ประเภท คือ 

1. อาชีพไร่นาสวนผสม 
2. อาชีพเล้ียงสัตว ์
3. อาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด 
4. อาชีพปลูกสวนป่า 

 ความต้องการสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกร 
 เกษตรกรในอนาคตมีความตอ้งการสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใช้ปุ๋ยและยาปราบ
ศตัรูพืช  เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัและประหยดัค่าใชจ่้าย  นอกจากน้ี
ยงัตอ้งการสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใชใ้นการขยายพนัธ์ุและเพิ่มคุณค่า
ทางพนัธุกรรมพืช 
 การเกษตรในอนาคตมีแนวโนม้พฒันาไปเป็นการเกษตรแบบอุตสาหกรรม  เกษตรกรจึงมี
ความตอ้งการสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรดว้ย  เพื่อเพิ่มคุณค่า
และคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่  รวมถึงเกษตรกรควรมีความรู้ในด้านการลงทุน  การตลาด  และการ
ส่งออก  เพื่อความส าเร็จในการท าการเกษตรแบบอุตสาหกรรม  (ศุภรัตน์ จิตตจ์  านง, 2539) 
  
อ าเภอปราณบุรี  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีเน้ือท่ีประมาณ 765.37  ตารางกิโลเมตร หรือ  
478,356.87 ไร่ ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ระยะทางห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 72 กิโลเมตร  อาณาเขตทิศเหนือติดกบั
อ าเภอหัวหิน  ทิศใตติ้ดกบัอ าเภอสามร้อยยอด  ทิศตะวนัออกติดกบัอ่าวไทย  และทิศตะวนัตกติด
กบัประเทศพม่า   
 การปกครองมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6 ต าบล  44 หมู่บ้าน  6  ต  าบลได้แก่  
ต าบลเขาน้อย  ต าบลปราณบุรี  ต าบลหนองตาแตม้  ต าบลปากน ้ าปราณ  ต าบลวงัก์พง  และต าบล
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เขาจา้ว  ลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบลาดเอียงจากทิศตะวนัตก  มีเทือกเขาและภูเขากระจายอยู่
ทัว่ไปทางทิศตะวนัตกและชายฝ่ังทะเล   ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ลึกลงไปเป็นดิน
เหนียวปนทราย ดินเหนียวปนลูกรังและบางแห่งจะเป็นหิน   

ภูมิอากาศร้อนอบอา้วในช่วงฤดูแลง้  บางช่วงท าให้พืชผลการเกษตรเสียหาย แต่จะไม่ร้อน
มากนกั  เน่ืองจากติดกบัทะเลอ่าวไทย  อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 27 องศาเซลเซียส  บางปีมกัจะมี
ฝนตกชุกมาก ท าใหเ้กิดน ้าท่วมตามท่ีลุ่มและน ้าท่วมซ ้ าซากอยูเ่สมอ   

แหล่งน ้าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้าปราณบุรีและมีเข่ือนปราณบุรี เป็นเข่ือนดินท่ีใชก้กัเก็บ 
น ้ าไวใ้ช้เพื่อการเกษตร  มีคลองซอยส าหรับรับน ้ าชลประทานเพื่อการเกษตร (กรมส่งเสริม
การเกษตร.  ส านกังานเกษตรอ าเภอปราณบุรี, 2552)   

ดา้นการเกษตร  อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 18,796  
ครัวเรือน  จ าแนกเป็นครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 7,206 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 38.34 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด  การใชท่ี้ดินในการเกษตรส่วนใหญ่ใชป้ลูกพืชไร่  ไมผ้ล/ไมย้ืนตน้  ขา้ว  พืชผกั  
พืชสมุนไพร  และไมด้อกไมป้ระดบัตามล าดบั  พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัได้แก่  สับปะรด  มะพร้าว  
ยางพารา ปาลม์น ้ามนั  ขา้ว  มะม่วง  และออ้ย   
 
การจัดบริการสารสนเทศทางการเกษตร  ในเขตอ าเภอปราณบุรี  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 การใหบ้ริการสารสนเทศทางการเกษตรในอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีดงัน้ี 

1.  ส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ไดจ้ดัโครงการให้ความรู้กบัเกษตรกรในทุก

อ าเภอของจงัหวดั  รวมถึงอ าเภอปราณบุรี  ด้วย  โครงการท่ีจดัในปี 2552  เช่น  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูกสับปะรดโดยจัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิตการป้องกันก าจัดโรคเห่ียว
สับปะรด  โครงการเพิ่มผลผลิตมะพร้าวโดยจดัอบรมและจดัท าแปลงเรียนรู้  โครงการส่งเสริมการ
ปลูกมะพร้าวแซมสับปะรด  โดยการจดัประชุมและจดัชุดนิทรรศการ  โครงการบริหารจดัการดา้น
การตลาดและราคาสินค้าเกษตรโดยการจัดประชุมสัมมนา  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการงานส่งเสริมการเกษตรโดยการจดัประชุมสัมมนา  โครงการส่งเสริมและพฒันาองค์กร
เกษตรกรโดยการจดัเวทีเครือข่ายและเวทีเรียนรู้  ถ่ายทอดความรู้ด้านกองทุน  การออม  เป็นตน้  
(กรมส่งเสริมการเกษตร.  ส านกังานเกษตรอ าเภอปราณบุรี, ม.ป.ป.)  อีกทั้งยงัมีแผนปฏิบติังานในปี
การศึกษา 2553 ท่ีจะบริการความรู้ให้กบัเกษตรกรอีกหลายโครงการ  เช่น  การถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
การอบรม  การจดัท าแปลงเรียนรู้  การจดันิทรรศการ  การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้  (ส านักงานเกษตร
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2552)   
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2.  ศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล  ส านกังานเกษตรอ าเภอปราณบุรี 
ส านกังานเกษตรอ าเภอปราณบุรี  ไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล   

เพื่อใหบ้ริการการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร  และจดัท าขอ้มูลพื้นฐาน
การเกษตร   นอกจากน้ีส านกังานเกษตรอ าเภอปราณบุรี    ไดจ้ดัท าเวบ็ไซตเ์พื่อใหบ้ริการ
สารสนเทศต่าง  ๆ  เช่น  ภาพข่าวกิจกรรม  ข่าวประชาสัมพนัธ์  ผลิตภณัฑเ์ด่น  เป็นตน้ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาพบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร ดงัน้ี   
ประทุม กฤกษก์ลาง  (2527)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการประสานสัมพนัธ์การใชร้ายการวิทยุเพื่อ

ยวุเกษตรและการแพร่กระจายสารสนเทศระหวา่งบุคคลเพื่อถ่ายทอดวิทยาการทางการเกษตร  โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มยุวเกษตรกรโกรกตะใกล้  อ าเภอคง  และกลุ่มยุวเกษตรกรโคกเพชร  
อ าเภอชุมพวง  จงัหวดันครราชสีมา  ผลการวิจยัพบวา่  รายการวิทยุเพื่อยุวเกษตรกรก่อให้เกิดการ
ยอมรับและการแพร่กระจายนวตักรรมการเกษตร  และสามารถท าหน้าท่ีในการแพร่กระจาย
นวตักรรมการเกษตรได้ 3 ประการ  คือ  เป็นช่องทางในการถ่ายทอดและแพร่กระจายนวตักรรม  
ช่วยลดช่องวา่งความแตกต่างในดา้นความรู้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมนวตักรรมกบัผูรั้บการเผยแพร่  
และช่วยถ่ายทอดสารสนเทศทางการเกษตรจากส่ือมวลชนไปสู่สังคม   

ประภาวดี สืบสนธ์  (2530)  ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้และการแสวงหาสารนิเทศของ
เกษตรกร  อ าเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  ผลการวจิยัพบวา่  เกษตรกรรับสารสนเทศจากการฟังวิทย ุ
ดูโทรทศัน์ และอ่านหนังสือพิมพ์   สารสนเทศทางการเกษตรท่ีเกษตรกรต้องการใช้ ได้แก่  
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับโรค ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การป้องกัน การบ ารุงรักษา  ปัจจัย
การเกษตร การเลือกพนัธ์ุ ยาฆ่าแมลงและปราบวชัพืช ปุ๋ย ท่ีดิน น ้ าท่ีใชใ้นการเพาะปลูก  เทคนิค
การเกษตร การเร่งผลผลิต การเตรียมดิน การปราบวชัพืช  ผลผลิต รายได ้และการตลาด   

สริตา ชาตกุล  (2543)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรับสารนิเทศดา้นการเกษตรของชาวเขาดอยอ่าง
ขาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการวิจยัพบว่า  ชาวเขาได้รับเน้ือหาสารนิเทศอยู่ในระดับปานกลาง  
แหล่งสารนิเทศท่ีใช้มากท่ีสุดคือ  เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีสูง  โดยเปิดรับสารนิเทศจากส่ือ
กิจกรรมมากกวา่ส่ือมวลชน  เปิดรับจากโทรทศัน์มากท่ีสุด  เปิดรับจากเอกสารส่ิงพิมพต่์าง  ๆ  นอ้ย
ท่ีสุด  และประสบปัญหาในการรับสารนิเทศคือการไม่รู้หนงัสือ   

ไพโรจน์ เอ่ียมชยัมงคล  และนนัทิยา อกัษณกิตต์ิ (2551)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั  แหล่งขอ้มูล  
ช่องทางการรับรู้  และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการท าฟาร์มแบบมีขอ้ตกลง ของ
เกษตรกรท่ีปลูกหน่อไมฝ้ร่ังในจงัหวดัราชบุรี  ผลการวิจยัพบว่าเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการ
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เพาะปลูกและราคาขายจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัโดยได้รับขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน  ๆ  
นอ้ยมาก ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเพาะปลูกแบบมีขอ้ตกลงคือบริษทัคู่สัญญา
ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้เก่ียวกับการเพาะปลูกและการป้องกันโรค  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรของภาครัฐและเกษตรกรท่ีเป็นตวัอยา่งใหเ้กษตรกรคนอ่ืน  ๆ  เป็นช่องทางการรับความรู้
ของเกษตรกรท่ีมีบทบาทส าคญั     

Okai  (1986)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการน าส่งสารสนเทศทางการเกษตรให้กบัเกษตรกร  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าอายุ  การศึกษา  ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร  รายได ้ 
ขนาดของท่ีดินท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพเกษตรกร  และประเภทของอาชีพเกษตรกร  มีผลต่อการ
รับสารสนเทศทางการเกษตรจากแหล่งสารสนเทศต่าง  ๆ  หรือไม่  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ีคือครอบครัวเกษตรกรขนาดเล็กทางตอนใต้ของมิสซูร่ี  กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
ก าหนดให้มีจ  านวน 40 ครอบครัว  รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่า
เกษตรกรพึงพอใจแหล่งสารสนเทศ 8 แหล่งเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ผูช่้วยทางการศึกษา  ส่ิงพิมพ ์ 
เพื่อนและญาติ  วิทยุและโทรทศัน์  หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร  ผูแ้ทนจ าหน่าย  ผูเ้ช่ียวชาญในพื้นท่ี  
อาจารยผ์ูส้อนทางดา้นการเกษตร  ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรท่ีแตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อการใชส้ารสนเทศ  เกษตรกรท่ีมีท่ีดินการท าการเกษตรมากใชนิ้ตยสารมากกว่าเกษตรกรท่ีมี
ท่ีดินนอ้ย   

Ojiambo  (1989)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการส่ือสารสารสนเทศทางการเกษตรระหวา่งนกัวิจยักบั
เกษตรกรในเคนยา่  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  ผลการวิจยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรพบว่า  เกษตรกรนิยมใช้สารสนเทศทาง
การเกษตรจากแหล่งสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการหรือจากค าบอกเล่า  โดย
เป็นการส่ือสารจากญาติหรือเพื่อนร่วมอาชีพเกษตรกร  เกษตรกรฟังรายการวิทยุบ่อย  โดยมีความ
ต้องการสารสนเทศตลอดทั้ งปี  ประเภทของสารสนเทศท่ีต้องการแตกต่างกันไปตามฤดูกาล  
หอ้งสมุดและบริการสารสนเทศท่ีเป็นเอกสารไม่มีบทบาทส าคญัต่อเกษตรกร   

Vergot  (1991) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใช้แหล่งและช่องทางการส่ือสารสารสนเทศของ
เกษตรกรผูป้ลูกผกัและผลไมท้างตะวนัตกเฉียงใตข้องมิชิแกน  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแหล่งและ
ช่องทางสารสนเทศ  ลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการใชข้อ้มูลเพื่อการท าการเกษตรวิธีใหม่หรือไม่  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีส่งทางไปรษณีย ์ ช่องทางการส่ือสาร
ท่ีเกษตรกรใช้มากท่ีสุดคือนิตยสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  ไดแ้ก่  Agricultural Bulletins ของ 
Michigan State University  หรือนิตยสารจากมหาวิทยาลยัอ่ืน  จดหมายข่าวรายสัปดาห์หรือราย
เดือน  ช่องทางการส่ือสารท่ีไม่ค่อยไดใ้ชห้รือไม่เคยใชเ้ลยไดแ้ก่วดีิโอเทปและคอมพิวเตอร์   
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Sykanda  (2007)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณภาพของแหล่งสารสนเทศทางการเกษตรของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่  ทางตอนใตข้องออนตาริโอ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแหล่งสารสนเทศท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับการจดัการฟาร์ม  เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของแหล่งสารสนเทศของเกษตรกร  เพื่อ
อธิบายลกัษณะของเครือข่ายสารสนเทศซ่ึงเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ  เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในความตอ้งการสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศในปัจจุบนั  เคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และ
แบบสอบถามอยา่งสั้น    ผลการวจิยัพบวา่แหล่งสารสนเทศท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ใชไ้ดแ้ก่การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล  ส่ือ  และสารสนเทศจากองค์กรทางดา้นการจดัการฟาร์ม  เกษตรกรคิดว่าลกัษณะ
ส าคัญของแหล่งสารสนเทศทางการส่ือสารระหว่างบุคคลคือความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  และ
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงไก่  ด้านความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
พบวา่เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อบริบทของระบบสารสนเทศ  

 Fadiji  and  Atala  (2009)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกรและการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 125 ตวัอยา่ง  ในรัฐคาดูนา  ประเทศไนจีเรีย  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีมุ่งศึกษาไดแ้ก่  อาย ุ การตระหนกัรู้  ระดบัการศึกษา  การฟังรายการวทิย ุ การมีส่วน
ร่วมทางสังคม  และจ านวนท่ีดินท่ีครอบครอง  ผลการศึกษาพบวา่การตระหนกัรู้และการเขา้ถึง
รายการวทิยขุองเกษตรกรมีผลต่อการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 

Opara  (2010)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในรัฐไอโม  
ประเทศไนจีเรีย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน
ทั้งส้ิน  1,032 คน ผลการวจิยัพบวา่  การศึกษา  สถานภาพการสมรส  รายได ้ และส่ือท่ีตอ้งการมีผล
ต่อการใช้สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกร  ส่วนการมีส่วนร่วมทางสังคม  สถานะการ
ครอบครอง  เพศ  ขนาดของท่ีดิน  ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร  การท าการเกษตร
เป็นอาชีพหลกัหรือเป็นอาชีพเสริม  และอายไุม่เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร 

Ugboma  (2010)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของชาวประมงใน
ไนเจอร์ เดลตา  ประเทศไนจีเรีย  กลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 300 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลได้แก่  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  และการสังเกต  ผลการวิจยัพบว่า  สารสนเทศท่ี
น่าเช่ือถือและเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรสามารถหาไดใ้นพื้นท่ี  สารสนเทศท่ีเกษตรกรตอ้งการเก่ียวกบั
การใหอ้าหารสัตวน์ ้า  วงเงินสินเช่ือ  สารสนเทศน้ีสามารถหาไดจ้ากกระทรวงเกษตร  ศูนยว์ิจยัและ
บริการส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ  ศูนยว์ิจยัทางการเกษตร  ห้องสมุด  การประชุมและการสัมมนา  
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ปัญหาท่ีพบในการใช้สารสนเทศดงักล่าวคือ  ไม่สามารถเขา้ถึงได้เน่ืองจาก  เจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรมีไม่เพียงพอ  ขาดการใชส่ื้อ  ขอ้จ ากดัทางภาษา   
     
 จากการศึกษางานวิจัย ท่ีเก่ียวกับการใช้สารสนเทศของเกษตรกรทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ  สามารถจ าแนกเป็นประเด็นต่าง  ๆ  ไดด้งัน้ี 

1.  เน้ือหาสารสนเทศ 
ผลการศึกษาการใชแ้ละการแสวงหาสารนิเทศของเกษตรกร  อ าเภอมะขาม  จงัหวดั 

จนัทบุรี    พบวา่สารสนเทศทางการเกษตรท่ีเกษตรกรตอ้งการใช ้ไดแ้ก่  สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรค ความสมบูรณ์ของตน้ไม ้การป้องกนั การบ ารุงรักษา  ปัจจยัการเกษตร การเลือกพนัธ์ุ ยาฆ่า
แมลงและปราบวชัพืช ปุ๋ย ท่ีดิน น ้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูก  เทคนิคการเกษตร การเร่งผลผลิต การ
เตรียมดิน การปราบวชัพืช  ผลผลิต รายได ้และการตลาด  (ประภาวดี สืบสนธ์, 2530)   

2. แหล่งสารสนเทศ 
ผลการศึกษาการรับสารนิเทศดา้นการเกษตรของชาวเขาดอยอ่างขาง  จงัหวดัเชียงใหม่     

พบว่าแหล่งสารนิเทศท่ีใช้มากท่ีสุดคือเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีสูง  (สริตา ชาตกุล, 2543)  
สอดคล้องกับผลการศึกษาแหล่งข้อมูล  ช่องทางการรับรู้  และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจในการท าฟาร์มแบบมีขอ้ตกลง ของเกษตรกรท่ีปลูกหน่อไมฝ้ร่ังในจงัหวดัราชบุรีท่ีพบว่า  
เกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการเพาะปลูกและราคาขายจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัโดย
ไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน  ๆ  นอ้ยมาก  และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐและเกษตรกรท่ี
เป็นตวัอย่างให้เกษตรกรคนอ่ืน  ๆ  เป็นช่องทางการรับความรู้ของเกษตรกรท่ีมีบทบาทส าคญั  
(ไพโรจน์ เอ่ียมชยัมงคล  และนนัทิยา อกัษรกิตต์ิ, 2551)  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการ
ส่ือสารสารสนเทศทางการเกษตรระหว่างนกัวิจยักบัเกษตรกรในเคนย่าท่ีพบวา่  เกษตรกรนิยมใช้
สารสนเทศทางการเกษตรจากแหล่งสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการหรือจากค า
บอกเล่า  โดยเป็นการส่ือสารจากญาติหรือเพื่อนร่วมอาชีพเกษตรกร  (Ojiambo  ,1989)  และ
การศึกษาคุณภาพของแหล่งสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่  ทางตอนใตข้อง 
ออนตาริโอท่ีพบวา่  แหล่งสารสนเทศท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ใชไ้ดแ้ก่  การส่ือสารระหวา่งบุคคล  ส่ือ
และสารสนเทศจากองคก์รทางดา้นการจดัการฟาร์ม   (Sykanda, 2007)   และผลการศึกษาการใช้
สารสนเทศทางการเกษตรของชาวประมงในไนเจอร์ เดลตา  ประเทศไนจีเรียท่ีพบวา่  สารสนเทศท่ี
น่าเช่ือถือและเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรสามารถหาไดใ้นพื้นท่ี  สารสนเทศท่ีเกษตรกรตอ้งการเก่ียวกบั
การให้อาหารสัตว์น ้ า  วงเงินสินเช่ือ  สามารถหาได้จากกระทรวงเกษตร  ศูนย์วิจยัและบริการ
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ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ  ศูนยว์ิจยัทางการเกษตร  ห้องสมุด  การประชุมและการสัมมนา  
(Ugboma, 2010)   

3. รูปแบบและประเภทของส่ือสารสนเทศ 
ผลการศึกษาการประสานสัมพนัธ์การใชร้ายการวทิยเุพื่อยวุเกษตรและการแพร่กระจาย 

สารสนเทศระหว่างบุคคลเพื่อถ่ายทอดวิทยาการทางการเกษตร  โดยศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มยุว
เกษตรกรโกรกตะใกล้  อ าเภอคง  และกลุ่มยุวเกษตรกรโคกเพชร  อ าเภอชุมพวง  จังหวดั
นครราชสีมาพบว่า  รายการวิทยุเพื่อยุวเกษตรกรก่อให้เกิดการยอมรับและการแพร่กระจาย
นวตักรรมการเกษตร  และสามารถท าหน้าท่ีในการแพร่กระจายนวตักรรมการเกษตรได ้ (ประทุม 
กฤษ์กลาง, 2527)   สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการใช้และการแสวงหาสารนิเทศของเกษตรกร  
อ าเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรีท่ีพบวา่  เกษตรกรรับสารสนเทศจากการฟังวิทยุ ดูโทรทศัน์ และอ่าน
หนงัสือพิมพ ์ (ประภาวดี สืบสนธ์  ,2530)   และผลการศึกษาการส่ือสารสารสนเทศทางการเกษตร
ระหวา่งนกัวจิยักบัเกษตรกรในเคนยา่ท่ีพบวา่    เกษตรกรฟังรายการวิทยุบ่อย  (Ojiambo,1989)  แต่
ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาการรับสารนิเทศด้านการเกษตรของชาวเขาดอยอ่างขาง  จงัหวดั
เชียงใหม่  ท่ีพบว่าเกษตรกรเปิดรับสารนิเทศจากส่ือกิจกรรมมากกว่าส่ือมวลชน  เปิดรับจาก
โทรทศัน์มากท่ีสุด  เปิดรับจากเอกสารส่ิงพิมพต่์าง  ๆ  น้อยท่ีสุด  (สริตา ชาตกุล, 2543)  และ
การศึกษาการใช้แหล่งและช่องทางการส่ือสารสารสนเทศของเกษตรกรผูป้ลูกผกัและผลไมท้าง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องมิชิแกนท่ีพบว่า    ช่องทางการส่ือสารท่ีเกษตรกรใช้มากท่ีสุดคือนิตยสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  ไดแ้ก่  Agricultural Bulletins ของ Michigan State University  หรือ
นิตยสารจากมหาวิทยาลยัอ่ืน  จดหมายข่าวรายสัปดาห์หรือรายเดือน  ช่องทางการส่ือสารท่ีไม่ค่อย
ไดใ้ชห้รือไม่เคยใชเ้ลยไดแ้ก่วดีิโอเทปและคอมพิวเตอร์  (Vergot, 1991)   

4.  ความพึงพอใจในการใชส้ารสนเทศ 
ผลการศึกษาการน าส่งสารสนเทศทางการเกษตรใหก้บัครอบครัวเกษตรกรขนาดเล็กทาง 

ตอนใตข้องรัฐมิสซูร่ีพบวา่  เกษตรกรพึงพอใจแหล่งสารสนเทศ 8 แหล่งเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ผูช่้วย
ทางการศึกษา  ส่ิงพิมพ์  เพื่อนและญาติ  วิทยุและโทรทศัน์  หนังสือพิมพ์และนิตยสาร  ผูแ้ทน
จ าหน่าย  ผูเ้ช่ียวชาญในพื้นท่ี  อาจารยผ์ูส้อนทางดา้นการเกษตร  (Okai, 1986)  และผลการศึกษา
คุณภาพของแหล่งสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่  ทางตอนใตข้องออนตาริโอ
พบวา่  เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อบริบทของระบบสารสนเทศ  (Sykanda, 2007)    

5. ปัญหาในการใชส้ารสนเทศ 
ผลการศึกษาการรับสารนิเทศดา้นการเกษตรของชาวเขาดอยอ่างขาง  จงัหวดัเชียงใหม่     
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พบวา่เกษตรกรประสบปัญหาในการรับสารนิเทศคือการไม่รู้หนงัสือ  (สริตา ชาตกุล, 2543)  ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาการใช้สารสนเทศทางการเกษตรของชาวประมงในไนเจอร์ เดลตา  
ประเทศไนจีเรีย  ท่ีพบวา่ปัญหาท่ีพบในการใชส้ารสนเทศดงักล่าวคือ  ไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้น่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีไม่เพียงพอ  ขาดการใชส่ื้อ  และขอ้จ ากดัทางภาษา  (Ugboma, 2010)   

6. การใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและการ

ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในรัฐคาดูนา  ประเทศไนจีเรียพบว่า  การตระหนักรู้และการเขา้ถึง
รายการวทิยขุองเกษตรกรมีผลต่อการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ  (Fadiji  and  Atala, 2009)   

7. ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการใชส้ารสนเทศ 
ผลการศึกษาการน าส่งสารสนเทศทางการเกษตรให้กบัครอบครัวเกษตรกรขนาดเล็กทาง

ตอนใตข้องรัฐมิสซูร่ีพบวา่  ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
การใช้สารสนเทศ  และเกษตรกรท่ีมีท่ีดินการท าการเกษตรมากใช้นิตยสารมากกว่าเกษตรกรท่ีมี
ท่ีดินนอ้ย  (Okai, 1986)  สอดคลอ้งกบัการศึกษาการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรใน
รัฐไอโม  ประเทศไนจีเรียท่ีพบวา่  ขนาดของท่ีดิน  ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร  
การท าการเกษตรเป็นอาชีพหลกัหรือเป็นอาชีพเสริม  และอายไุม่เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารสนเทศทาง
การเกษตร  (Opara, 2010) 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร
ของเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ในด้านเน้ือหา  แหล่งสารสนเทศ  
รูปแบบของสารสนเทศ  ความพึงพอใจ  การใช้ประโยชน์  และปัญหาในการใช้สารสนเทศทาง
การเกษตร 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  6 ต าบล ไดแ้ก่  ต าบลปราณบุรี ต าบลเขานอ้ย  ต าบลหนองตาแตม้   ต าบลปากน ้ า
ปราณ  ต าบลวงัก์พง  และต าบลเขาจา้ว และ 2 เทศบาลต าบล  ไดแ้ก่  เทศบาลต าบลปราณบุรี  
เทศบาลต าบลปากน ้าปราณ รวมทั้งส้ิน 7,206  คน  (ส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2552 
:  26)   
 การก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างจะใช้ตารางสุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane, 
1973)  โดยก าหนดค่าท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ +_5 ดงันั้นขนาด
กลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีจึงเป็น 378 คน   

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวจิยัน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารสนเทศ  สารสนเทศทาง 

การเกษตร  เกษตรกร  และอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จากหนงัสือ  บทความ  เอกสาร  

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และเวบ็ไซต ์

2.  สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัโดย 

จ าแนกเป็น  3 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1   ขอ้มูลเก่ียวกบัหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  การใชแ้ละความพึงพอใจในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  ตอนท่ี 3 การใชป้ระโยชน์  ปัญหา  และขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศทาง
การเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ตอนท่ี 4 ปัญหาในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอ 
ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และขอ้เสนอแนะในการจดับริการสารสนเทศ  ซ่ึงในส่วน
ขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดในดา้นเน้ือหาสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  และรูปแบบ
สารสนเทศ 

1.  ทดสอบแบบสัมภาษณ์กบัผูแ้ทนเกษตรกรในอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน  20 คน  โดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวจิยัท าการทดสอบดว้ยตนเอง 

2.  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ใหมี้ความสมบูรณ์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูแ้ทนเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใน 6 ต าบล ไดแ้ก่  ต าบลปราณบุรี ต าบลเขานอ้ย  ต าบลหนองตาแตม้   

ต าบลวงักพ์ง  และต าบลเขาจา้ว ต าบลปากน ้าปราณและ 2 เทศบาลต าบล  ไดแ้ก่  เทศบาลต าบล

ปราณบุรี  เทศบาลต าบลปากน ้าปราณ จ านวนรวมทั้งส้ิน  378 คน  การสัมภาษณ์ด าเนินการโดย

ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั  โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัเดินทางไปสัมภาษณ์เกษตรกร ณ บา้นพกัหรือพื้นท่ีท า 

การเกษตร โดยกระจายไปใน6 ต าบล และ 2 เทศบาลต าบล  การสุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญคือครัวเรือนเกษตรครัวเรือนใดสะดวกใหส้ัมภาษณ์ก็ด าเนินการสัมภาษณ์  หากครัวเรือนฯ

ใดไม่สะดวกใหส้ัมภาษณ์ก็จะเดินทางไปครัวเรือนอ่ืนต่อไป 

2. สัมภาษณ์ผูแ้ทนเกษตรกรครัวเรือนละ 1 คน  หากครัวเรือนมีสมาชิกหลายคนจะ 

สัมภาษณ์ผูท่ี้สะดวกในการใหส้ัมภาษณ์มากท่ีสุด  โดยให้ครัวเรือนเกษตรเป็นผูเ้ลือกผูแ้ทนเอง 
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3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2552   

รวมระยะเวลา 3 เดือน  เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ไดท้ั้งส้ิน 377 คน  คิด

เป็นร้อยละ 99.74 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์มีดงัน้ี 
1.   แบบสัมภาษณ์ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย 

ภูมิล าเนา  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพการประกอบอาชีพเกษตรกร  ประเภทของอาชีพ 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกร  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ   

2.  แบบสัมภาษณ์ตอนท่ี 2 การใชแ้ละความพึงพอใจในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร   
ประกอบดว้ยเน้ือหาสารสนเทศทางการเกษตรท่ีใช ้ เน้ือหาสารสนเทศทางการเกษตรท่ีชอบใชม้าก
ท่ีสุด  แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล  แหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี  รูปแบบของสารสนเทศ
ท่ีเกษตรกรใช้และท่ีชอบใช้มากท่ีสุด  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียมีดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจระดบั นอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจระดบั ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจระดบั มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจระดบั มากท่ีสุด 

3. แบบสัมภาษณ์ตอนท่ี 3 การใชป้ระโยชน์  ปัญหา  และขอ้เสนอแนะในการใช ้
สารสนเทศทางการเกษตร  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  ส่วนขอ้มูลท่ีเป็น
ค าถามปลายเปิดจะน ามาจดักลุ่มและบรรยายสรุปตามความเหมาะสม 

4.  รายงานผลการวเิคราะห์ในรูปบรรยายประกอบตาราง  น าเสนอในบทท่ี 4 
5. สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล  และใหข้อ้เสนอแนะ  น าเสนอในบทท่ี 5 
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บทที ่4 

ผลการวจิัย 
 

 การศึกษาเร่ืองการใช้สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 378 คน  ใน 6 ต าบล
และ 2 เทศบาลต าบล  โดยสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และสามารถน าไปวิเคราะห์ได ้377 คน  
คิดเป็นร้อยละ 99.74 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจ าแนกออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณ์  ประกอบดว้ยภูมิล าเนา  เพศ  อายุ  ระดบั
การศึกษา  สถานภาพการประกอบอาชีพเกษตรกร  ประเภทของอาชีพ  ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพเกษตรกร  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ตอนท่ี 2 การใชส้ารสนเทศทางการเกษตร  ประกอบดว้ยเน้ือหาสารสนเทศทางการเกษตร 
แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล  แหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี  รูปแบบของสารสนเทศ  ท่ี
เกษตรกรใชแ้ละท่ีชอบใชม้ากท่ีสุด   
 ตอนท่ี 3 การใชป้ระโยชน์  ปัญหา  และขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร 
  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรกรท่ีให้สัมภาษณ์  ประกอบดว้ยภูมิล าเนา  เพศ  อายุ  ระดบั
การศึกษา  สถานภาพการประกอบอาชีพเกษตรกร  ประเภทของอาชีพ  ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพเกษตรกร  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.1  ภูมิล าเนา 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

จ านวน 378 คน ไดรั้บขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และสามารถน าไปวเิคราะห์ได ้จ านวน 377 คน (ร้อยละ 
99.74) จ าแนกเป็นเกษตรกรต าบลปราณบุรี จ  านวน 34 คน (ร้อยละ 9.02) ต าบลปากน ้ าปราณ  
จ านวน 31 คน (ร้อยละ 8.22)  ต าบลเขานอ้ย  จ  านวน 42 คน (ร้อยละ 11.14)  ต าบลหนองตาแตม้
จ านวน 142 คน (ร้อยละ 37.67)  ต าบลวงักพ์งจ านวน 65 คน (ร้อยละ 17.24)  ต าบลเขาจา้วจ านวน 
36 คน (ร้อยละ 9.55)   
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เทศบาลต าบลปราณบุรี จ านวน  19  คน  (ร้อยละ 5.04)  เทศบาลต าบลปากน ้าปราณจ านวน 8 คน  
(ร้อยละ 2.12)  ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ภูมิล าเนาของเกษตรกร 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
ต าบลปราณบุรี 34 9.02 
ต าบลปากน ้าปราณ 31 8.22 
ต าบลเขานอ้ย  42 11.14 
ต าบลหนองตาแตม้ 142 37.67 
ต าบลวงักพ์ง  65 17.24 
ต าบลเขาจา้ว  36 9.55 
เทศบาลต าบลปราณบุรี 19 5.04 
เทศบาลต าบลปากน ้าปราณ 8 2.12 

รวม 377 100.00 

 
 1.2  เพศของเกษตรกร 

เกษตรกรผูต้อบแบบสัมภาษณ์  จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน  224 คน  (ร้อยละ 59.42)  และเพศ
หญิง 153 คน  (ร้อยละ 40.58)  ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 เพศของเกษตรกร 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 224 59.42 
หญิง 153 40.58 

รวม 377 100.00 
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1.3  อาย ุ
เกษตรกรผูต้อบแบบสัมภาษณ์มากท่ีสุดจ านวน 128 คน  (ร้อยละ 33.95)  มีอายุระหวา่ง 41 – 50 

ปี รองลงมามีอายรุะหวา่ง  51 - 60 ปี จ  านวน 98 คน  (ร้อยละ 25.99)  อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี  จ  านวน 79 
คน  (ร้อยละ 20.95)  อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี  จ  านวน 41 คน  (ร้อยละ 10.88)  อายุมากกวา่ 60 ปี  จ  านวน 
26 คน  (ร้อยละ 8.22)  และจ านวนนอ้ยท่ีสุดมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  จ  านวน 5 คน  (ร้อยละ 1.33)  ดงัตารางท่ี 
3 
 
ตารางที ่3 อายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 5 1.33 
20 – 30 ปี  41 10.88 
31 – 40 ปี  79 20.95 
41 – 50 ปี 128 33.95 
51 - 60 ปี 98 25.99 
มากกวา่ 60 ปี 26 6.90 

รวม 377 100.00 

 
1.4  ระดบัการศึกษา 
เกษตรกรเกือบคร่ึงจ านวน 176 คน  (ร้อยละ 46.68)  ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  

รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษา /อาชีวศึกษา  142 คน  (ร้อยละ 37.67)  ต ่ากว่า
ประถมศึกษา/ไม่ไดศึ้กษา  จ านวน 33 คน  (ร้อยละ 8.75)  ปริญญาตรี  จ านวน 26 คน  (ร้อยละ 6.90)  
และไม่มีเกษตรกรท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  ดงัตารางท่ี 4    
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ตารางที ่4 ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ประถมศึกษา/ไม่ไดศึ้กษา   33 8.75 
ประถมศึกษา 176 46.68 
มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา 142 37.67 
ปริญญาตรี    26 6.90 
สูงกวา่ปริญญาตรี - - 

รวม 377 100.00 

  
1.5  สถานภาพการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จ านวน  329 คน  (ร้อยละ 87.27)  เป็นเจา้ของกิจการท่ี

ตนท าการเกษตร  รองลงมาจ านวน 25 คน  (ร้อยละ 6.63)  เป็นลูกจา้ง  จ านวน 23 คน  (ร้อยละ 6.10)  
เป็นผูดู้แล/หวัหนา้คนงาน  ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5 สถานภาพการประกอบอาชีพ 
 

สถานภาพการประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
เจา้ของ 329 87.27 
ผูดู้แล/หวัหนา้คนงาน 23 6.10 
ลูกจา้ง  25 6.63 

รวม 377 100.00 
 

1.6  ประเภทของอาชีพ 
 เกษตรกรผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ านวน 313 คน  (ร้อยละ 83.02) ประกอบอาชีพปลูกพืช  และ
จ านวน  64 คน  (ร้อยละ 16.98)  ประกอบอาชีพเล้ียงสัตว ์ ดงัตารางท่ี 6  
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ตารางที ่6 ประเภทของอาชีพ 
 
ประเภทของอาชีพเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

ปลูกพืช 313 83.02 
เล้ียงสัตว ์ 64 16.98 

รวม 377 100.00 

 
1.7 พืชท่ีเกษตรกรปลูก 
เกษตรกรส่วนใหญ่  จ  านวน 162 คน  (ร้อยละ 51.76)  ปลูกสับปะรด  รองลงมาจ านวน 45 คน   

(ร้อยละ 14.38)  ปลูกมะม่วง  จ  านวน 28 คน  (ร้อยละ8.95)  ปลูกมะพร้าว  จ  านวน 24 คน  (ร้อยละ 7.67)  
ปลูกยางพารา  จ านวน 19 คน  (ร้อยละ 6.07)  ปลูกขา้ว  จ  านวน 18 คน  (ร้อยละ 5.75)  ปลูกปาล์มน ้ ามนั  
และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 17 คน  (ร้อยละ 5.43)  ปลูกออ้ย  ดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7 พชืทีเ่กษตรกรปลูก 
  

พชืทีเ่กษตรกรปลูก จ านวน ร้อยละ 
สับปะรด 162 51.76 
มะพร้าว 28 8.95 
ยางพารา 24 7.67 
ปาลม์น ้ามนั 18 5.75 
ขา้ว 19 6.07 
มะม่วง 45 14.38 
ออ้ย 17 5.43 

รวม 313 100.00 

 
1.8 สัตวท่ี์เกษตรกรเล้ียง 
เกษตรกรจ านวนมากท่ีสุด  18 คน  (ร้อยละ 28.13)  เล้ียงววั  รองลงมาจ านวน 16 คน  (ร้อยละ  

25)  เล้ียงปลา  จ  านวน 13 คน  (ร้อยละ 20.13)  เล้ียงกุง้  จ านวน 9 คน  (ร้อยละ 14.06)  เล้ียงไก่  และ
นอ้ยท่ีสุดจ านวน 8 คน  (ร้อยละ 12.50)  เล้ียงสุกร  ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8 สัตว์ทีเ่กษตรกรเลีย้ง 
 

พชืทีเ่กษตรกรปลูก จ านวน ร้อยละ 
ววั 18 28.13 
กุง้ 13 20.31 
สุกร 8 12.50 
ไก่ 9 14.06 
ปลา 16 25.00 

รวม 64 100.00 

 
1.9  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรผูต้อบแบบสัมภาษณ์มากท่ีสุดจ านวน 133 คน  (ร้อยละ 35.28)  ประกอบอาชีพ

เกษตรกรมาแลว้  5 – 10 ปี  รองลงมาจ านวน 90 คน  (ร้อยละ 23.87)  ประกอบอาชีพเกษตรกรมาแลว้ต ่า
กวา่ 5 ปี  จ  านวน 65 คน  (ร้อยละ 17.24)  ประกอบอาชีพเกษตรกรมาแลว้ 11 – 15 ปี จ านวน 50 คน  
(ร้อยละ 13.26)  ประกอบอาชีพเกษตรกรมาแลว้ 16 – 20 ปี และน้อยท่ีสุดจ านวน 39 คน  (ร้อยละ
10.34)  ประกอบอาชีพเกษตรกรมาแลว้มากกวา่ 20 ปี  ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางที ่9 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 
 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5  ปี  90 23.87 
6 – 10 ปี  133 35.28 
11 – 15 ปี 65 17.24 
16 – 20 ปี  50 13.26 
มากกวา่ 20 ปี 39 10.34 

รวม 377 100.00 
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 1.10 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
เกษตรกรมากท่ีสุดจ านวน 117 คน  (ร้อยละ31.03)  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 

บาท รองลงมาจ านวน 82 คน  (ร้อยละ 21.75)  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,000 -  15,000 บาท  จ านวน 80 
คน  (ร้อยละ 21.22)  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 -  25,000 บาท  จ านวน 55 คน  (ร้อยละ 14.59)  มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  25,001 -  35,000 บาท  และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 43 คน  (ร้อยละ 11.41)  มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 35,000 บาท  ดงัตารางท่ี 10 
 
ตารางที ่10 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  117 31.03 
10,000 -  15,000 บาท 82 21.75 
15,001 -  25,000 บาท  80 21.22 
25,001 -  35,000 บาท 55 14.59 
มากกวา่ 35,000 บาท 43 11.41 

รวม 377 100.00 
 
ตอนท่ี 2 การใช้สารสนเทศทางการเกษตร  ประกอบด้วยเน้ือหาสารสนเทศทางการเกษตร แหล่ง
สารสนเทศประเภทบุคคล  แหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี  รูปแบบของสารสนเทศ  ท่ีเกษตรกรใช้
และท่ีชอบใชม้ากท่ีสุด   
 

 2.1  เน้ือหาสารสนเทศ 

เกษตรกรมากท่ีสุดจ านวน  217 คน  (ร้อยละ  13.30)  ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการ

ปลูกพืช/เล้ียงสัตว ์ รองลงมาจ านวน 269 คน  (ร้อยละ  13.20)  ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโรคและ

ศตัรูพืช/สัตว ์ จ  านวน 254 คน  (ร้อยละ  12.46)  ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพนัธ์ุพืช/สัตว ์ จ  านวน 

253 คน  (ร้อยละ 12.41)  ใช้สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชปุ๋้ย  จ  านวน 231 คน  (ร้อยละ 11.33)  

ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัแหล่งน ้ าและการใชน้ ้ า  จ านวน 202 คน  (ร้อยละ 9.91)  ใชส้ารสนเทศ

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการลงทุน/ ราคาสินคา้/ การตลาด/ การส่งออก  จ านวน 178 คน  (ร้อยละ 8.73)  ใช้
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สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดินและการใช้ดิน  จ านวน 173 คน  (ร้อยละ 8.49)  ใช้สารสนเทศท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัเงินกู้/สินเช่ือ  จ  านวน 101 คน  (ร้อยละ 4.96)  ใช้สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัราคา

ท่ีดิน/ค่าเช่าท่ีดิน  จ  านวน 81 คน  (ร้อยละ 3.97)  ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเกษตรการผลิต/

การแปรรูปผลิตภณัฑ/์เทคโนโลยกีารผลิตทางการเกษตร    และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 25 คน  (ร้อยละ  1.23)  

ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัตารางท่ี 11 

 

ตาราง 11 เนือ้หาสารสนเทศทีเ่คยใช้ 

  

เนือ้หา 
เคยใช้ 

จ านวน ร้อยละ 

วธีิการปลูกพืช/เล้ียงสัตว ์ 271 13.30 

พนัธ์ุพืช/สัตว ์ 254 12.46 

โรคและศตัรูพืช/สัตว ์ 269 13.20 

การใชปุ๋้ย 253 12.41 

แหล่งน ้าและการใชน้ ้า 231 11.33 

ดินและการใชดิ้น 178 8.73 

การผลิต/การแปรรูปผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยีการ

ผลิตทางการเกษตร 
81 3.97 

การลงทุน/ ราคาสินคา้/ การตลาด/ การส่งออก 202 9.91 

เงินกู/้สินเช่ือ 173 8.49 

ราคาท่ีดิน/ค่าเช่าท่ีดิน 101 4.96 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 25 1.23 

รวม 2,038 100.00 

หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
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2.2  เน้ือหาสารสนเทศท่ีชอบใชม้ากท่ีสุด  

เกษตรกรมากท่ีสุดจ านวน 105 คน  (ร้อยละ 27.85)  ชอบใช้สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
วิธีการปลูกพืช/เล้ียงสัตว ์ รองลงมาจ านวน 70 คน  (ร้อยละ 18.57)  ชอบใช้สารสนเทศท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัโรคและศตัรูพืช/สัตว ์ จ  านวน 53 คน  (ร้อยละ  14.06)  ชอบใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั  
เงินกู/้สินเช่ือ  จ านวน 45 คน  (ร้อยละ 11.94)  ชอบใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชปุ๋้ย  จ านวน  
40 คน  (ร้อยละ 10.61)  ชอบใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการลงทุน/ ราคาสินคา้/ การตลาด/ การ
ส่งออก  จ านวน 26 คน  (ร้อยละ 6.90)  ชอบใช้สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพนัธ์ุพืช/พนัธ์ุสัตว ์ 
จ านวน 18 คน  (ร้อยละ 4.77)  ชอบใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัแหล่งน ้ าและการใชน้ ้ า  จ านวน 11 
คน  (ร้อยละ 2.92)  ชอบใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการผลิต/การแปรรูปผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยีการ
ผลิตทางการเกษตร  จ านวน 5 คน  (ร้อยละ1.33)  ชอบใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดินและการใช้
ดิน  และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 2 คน  (ร้อยละ 0.53)  ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัราคาท่ีดิน/ค่าเช่าท่ีดิน  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  ดงัตารางท่ี 12 
 

ตาราง 12 เนือ้หาสารสนเทศทีช่อบใช้มากทีสุ่ด  

เนือ้หาสารสนเทศทีช่อบมากทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

วธีิการปลูกพืช/เล้ียงสัตว ์ 105 27.85 

พนัธ์ุพืช/สัตว ์ 26 6.90 

โรคและศตัรูพืช/สัตว ์ 70 18.57 

การใชปุ๋้ย 45 11.94 

แหล่งน ้าและการใชน้ ้า 18 4.77 

ดินและการใชดิ้น 5 1.33 

การผลิต/การแปรรูปผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยกีารผลิตทางการเกษตร 11 2.92 

การลงทุน/ ราคาสินคา้/ การตลาด/ การส่งออก 40 10.61 

เงินกู/้สินเช่ือ 53 14.06 

ราคาท่ีดิน/ค่าเช่าท่ีดิน 2 0.53 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 2 0.53 

รวม 377 100.00 
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2.3  แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล 
เกษตรกรพึงพอใจแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลโดยรวมในระดบัมาก  ( x = 3.56)  โดยมี

ความพึงพอใจในแต่ละแหล่ง 2 ระดบั  คือระดบัมากและระดบัปานกลาง ระดบัมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี  
สอบถามจากเพื่อนร่วมอาชีพ ( x = 4.13)  สมาชิกในครอบครัว/ญาติ  ( x =4.12) นายจา้ง/ลูกจา้ง  
( x =3.81)  เพื่อนบ้าน  ( x =3.79)  ผูจ้  าหน่ายสินคา้  เคร่ืองมือ  ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ( x =3.78)  
และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร/เกษตรต าบล/เกษตรอ าเภอ  ( x =3.70)   

ระดับปานกลางได้แก่  การสอบถามจากผู ้น าชุมชน  เช่น  ผู ้ใหญ่บ้าน  ก านัน  เป็นต้น  
( x =3.31)  และครู/อาจารย ์ ( x =3.02)  ดงัตารางท่ี 13 
 
ตารางที ่13 แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล 
 

 
บุคคล 

เคยใช้ ระดับความพงึพอใจ 

จ านวน ร้อยละ x  SD แปลความ 

สมาชิกในครอบครัว/ญาติ 239 
 

18.23 4.12 0.87 มาก 

เพื่อนบา้น 
 

211 
 

16.09 3.79 0.69 มาก 

เพื่อนร่วมอาชีพ 
 

305 23.26 4.13 0.84 มาก 

ผูน้ าชุมชน  เช่น  ผูใ้หญ่บา้น  ก านนั  เป็นตน้ 
 

108 8.24 3.31 1.11 ปานกลาง 

ครู/อาจารย ์
 

55 4.20 3.02 0.99 ปานกลาง 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร/เกษตรต าบล/เกษตรอ าเภอ 
 

210 16.02 3.70 0.96 มาก 

ผูจ้  าหน่ายสินคา้  เคร่ืองมือ  ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
 

141 10.76 3.78 0.89 มาก 

นายจา้ง/ลูกจา้ง 
 

42 3.20 3.81 1.15 มาก 

รวม 1,311 100.00 3.56 0.78 มาก 

หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ

DPU



37 
 

2.4  แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลท่ีชอบใชม้ากท่ีสุด 
 เกษตรกรมากท่ีสุดจ านวน 136 คน  (ร้อยละ 36.07)  ชอบใช้สารสนเทศจากสมาชิกใน
ครอบครัว/ญาติมากท่ีสุด  รองลงมาจ านวน 107 คน  (ร้อยละ 28.38)  ชอบสอบถามจากเพื่อนร่วมอาชีพ   
จ  านวน 67 คน  (ร้อยละ  17.77)  ชอบสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร/เกษตรต าบล/เกษตร
อ าเภอ  จ านวน 26 คน  (ร้อยละ 6.90)  ชอบสอบถามจากผูจ้  าหน่ายสินคา้  เคร่ืองมือ  ผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร  จ านวน 15 คน  (ร้อยละ 3.98)  ชอบสอบถามจากนายจา้ง/ลูกจา้ง  จ  านวน 14 คน  (ร้อยละ  
3.71)  ชอบสอบถามจากเพื่อนบา้น  จ านวน 8 คน  (ร้อยละ 2.12)  ชอบสอบถามจากผูน้ าชุมชน  เช่น  
ผูใ้หญ่บา้น  ก านนั  เป็นตน้    และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 4 คน  (ร้อยละ 1.06)  ชอบสอบถามจากครู/อาจารย ์ 
ดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางที ่14 แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลทีช่อบใช้มากทีสุ่ด 
 

แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลทีช่อบใช้มากทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
สมาชิกในครอบครัว/ญาติ   136 36.07 
เพือ่นบา้น   14 3.71 
เพื่อนร่วมอาชีพ 107 28.38 
ผูน้ าชุมชน  เช่น  ผูใ้หญ่บา้น  ก านนั  เป็นตน้   8 2.12 
ครู/อาจารย ์ 4 1.06 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร/เกษตรต าบล/เกษตรอ าเภอ 67 17.77 
ผูจ้  าหน่ายสินคา้  เคร่ืองมือ  ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 26 6.90 
นายจา้ง/ลูกจา้ง 15 3.98 

รวม 377 100.00 
 
2.5  แหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ีท่ีเกษตรกรใช ้
เกษตรกรพึงพอใจแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ีโดยรวมในระดบัปานกลาง  ( x = 3.24)  

โดยพึงพอใจในระดบัมากและระดบัปานกลาง  โดยในระดบัปานกลางมี 4 แหล่ง  เรียงตามล าดบัไดแ้ก่   
ศูนยส่์งเสริมการเกษตร  ( x = 3.21)  ห้องสมุด  ( x = 3.05)  ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น  ( x = 3.04)  
และป้ายประกาศข่าว  ( x = 2.94)  และพึงพอใจในระดบัมากไดแ้ก่อินเทอร์เน็ต  ( x = 4.17)  โดยมี
เกษตรกรเคยใชอิ้นเทอร์เน็ตเพียง 29 คน  (ร้อยละ 6.30)  ดงัตารางท่ี 15 
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ตารางที ่15  แหล่งสารสนเทศประเภทสถานที่ทีเ่กษตรกรใช้ 
 

 
สถานที่ 

เคยใช้ ระดับความพงึพอใจ 

จ านวน ร้อยละ x  SD แปลความ 

หอ้งสมุด 42 9.13 3.05 1.10 ปานกลาง 

ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น 109 23.70 3.04 0.93 ปานกลาง 

ศูนยส่์งเสริมการเกษตร 186 40.43 3.21 1.16 ปานกลาง 

ป้ายประกาศข่าว 94 20.43 2.94 0.95 ปานกลาง 

อินเทอร์เน็ต 29 6.30 4.17 1.00 มาก 

รวม 460 100.00 3.24 1.08 ปานกลาง 

หมายเหตุ :  ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
   

2.6   แหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ีท่ีเกษตรกรชอบใช ้
 เกษตรกรเกือบคร่ึงจ านวน 180 คน (ร้อยละ 47.75)  ชอบใชส้ารสนเทศท่ีศูนยส่์งเสริม
การเกษตร  รองลงมาจ านวน  93 คน  (ร้อยละ 24.67)  ชอบใชท่ี้ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น  จ  านวน 
57 คน  (ร้อยละ 15.12)  ชอบอ่านท่ีป้ายประกาศข่าว  จ  านวน 28 คน  (ร้อยละ 7.43)  ชอบใชท่ี้หอ้งสมุด  
และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 19 คน  (ร้อยละ 5.04)  ชอบใชอิ้นเทอร์เน็ต  ดงัตารางท่ี 16 
 

ตารางที ่16  แหล่งสารสนเทศประเภทสถานที่ทีเ่กษตรกรชอบใช้ 
 

แหล่งสารสนเทศประเภทสถานที่ทีเ่กษตรกรชอบใช้ จ านวน ร้อยละ 
หอ้งสมุด 28 7.43 

ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น 93 24.67 

ศูนยส่์งเสริมการเกษตร 180 47.75 

ป้ายประกาศข่าว   57 15.12 

อินเทอร์เน็ต 19 5.04 

รวม 377 100.00 
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2.7  รูปแบบของสารสนเทศทางการเกษตร 
 เกษตรกรมีความพึงพอใจในรูปแบบของสารสนเทศทางการเกษตรโดยรวมในระดบัปานกลาง   
( x = 3.33)  โดยพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัมาก  โดยระดบัมากมี 2 รูปแบบเรียงตามล าดบั  
ไดแ้ก่  เอกสารเผยแพร่  เช่น  จุลสาร  แผน่พบั  ( x = 3.67)  และหนงัสือ  ( x = 3.52)  นอกจากน้ีมีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี  ส่ือโสตทศัน์  เช่น  เทป  ซีดี  ดีวีดี  
สไลด์  และการอบรม/ประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ( x  = 3.48)  รายการโทรทศัน์  ( x = 3.42)  วารสาร  
( x  = 3.39)  รายการวิทยุ  ( x = 3.37)  หนงัสือพิมพ ์ ( x = 3.36)  การชมนิทรรศการ  ( x  = 3.16)  ป้าย
ประกาศ/โฆษณา  ( x  = 3.12)  การทศันศึกษา  ( x  = 3.10)  ดงัตารางท่ี 17 
 

ตารางที ่17 รูปแบบของสารสนเทศ 

 
รูปแบบสารสนเทศ 

เคยใช้ ระดับความพงึพอใจ 

จ านวน ร้อยละ x  SD แปล
ความ หนงัสือ 166 13.98 3.52 0.80 มาก 

หนงัสือพิมพ ์ 155 13.06 3.36 0.70 ปานกลาง 

วารสาร 96 8.09 3.39 0.98 ปานกลาง 

เอกสารเผยแพร่  เช่น  จุลสาร  แผน่พบั 153 12.89 3.67 0.92 มาก 

ส่ือโสตทศัน์  เช่น  เทป  ซีดี  ดีวดีี  สไลด ์ 55 4.63 3.48 1.26 ปานกลาง 

รายการวทิยุ 114 9.60 3.37 0.78 ปานกลาง 

รายการโทรทศัน์ 162 13.65 3.42 0.79 ปานกลาง 

ป้ายประกาศ/โฆษณา 103 8.68 3.12 0.84 ปานกลาง 

การอบรม/ประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 107 9.01 3.48 1.08 ปานกลาง 

การชมนิทรรศการ 55 4.63 3.16 1.12 ปานกลาง 

การทศันศึกษา 21 1.77 3.10 1.04 ปานกลาง 

รวม 1,187 100.00 3.33 0.73 ปานกลาง 

หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
2.8  รูปแบบสารสนเทศทางการเกษตรท่ีเกษตรกรชอบใชม้ากท่ีสุด 
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เกษตรกรมากท่ีสุดจ านวน 102 คน  (ร้อยละ 27.06)  ชอบใชส้ารสนเทศจากรายการโทรทศัน์   
รองลงมาจ านวน 59 คน  (ร้อยละ 15.65)  ชอบใชเ้อกสารเผยแพร่  เช่น  จุลสาร  แผน่พบั  จ  านวน 44 คน  
(ร้อยละ 11.67)  ชอบใชก้ารอบรม/ประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  จ  านวน 42 คน  (ร้อยละ 11.14)  ชอบใช้
หนงัสือพิมพ ์ จ  านวน 40 คน  (ร้อยละ 10.61)  ชอบใชห้นงัสือ  จ  านวน 37 คน  (ร้อยละ 9.81)  ชอบฟัง
รายการวทิย ุ จ  านวน 18 คน  (ร้อยละ 4.77)  ชอบใชส่ื้อโสตทศัน์  เช่น  เทป  ซีดี  ดีวีดี  สไลด ์ จ านวน  
16 คน  (ร้อยละ 4.24)  ชอบอ่านวารสาร  จ  านวน 9 คน  (ร้อยละ 2.39)  ชอบชมนิทรรศการ  จ  านวน 7 
คน  (ร้อยละ 1.86)  ชอบอ่านจากป้ายประกาศ/โฆษณา  และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 3 คน  (ร้อยละ 0.80)  ชอบ
ชมนิทรรศการ  ดงัตารางท่ี 18 
 
ตารางที ่18 ส่ือ/กจิกรรมทางการเกษตรทีเ่กษตรกรชอบใช้มากทีสุ่ด   
 

ส่ือ/กจิกรรมทางการเกษตร จ านวน ร้อยละ 
หนงัสือ 40 10.61 
หนงัสือพิมพ ์ 42 11.14 
วารสาร 16 4.24 
เอกสารเผยแพร่  เช่น  จุลสาร  แผน่พบั 59 15.65 
ส่ือโสตทศัน์  เช่น  เทป  ซีดี  ดีวดีี  สไลด ์ 18 4.77 
รายการวทิยุ 37 9.81 
รายการโทรทศัน์ 102 27.06 
ป้ายประกาศ/โฆษณา 7 1.86 
การอบรม/ประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 44 11.67 
การชมนิทรรศการ 9 2.39 
การทศันศึกษา 3 0.80 

รวม 377 100.00 
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ตอนท่ี 3 การใชป้ระโยชน์  ปัญหา  และขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร 
 
3.1  การใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศทางการเกษตร 
เกษตรกรมากท่ีสุดจ านวน 208 คน  (ร้อยละ 29.63)  ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูน

รายได ้ รองลงมาจ านวน 160 คน  (ร้อยละ 22.79)  ใช้เพื่อแกปั้ญหาในการท าการเกษตร  จ านวน 148 
คน  (ร้อยละ 21.08)  ใช้ปรับปรุงผลผลิต  จ านวน 97 คน  (ร้อยละ 13.82)  ใช้วางแผนในการท า
การเกษตร  และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 89 คน  (ร้อยละ 12.68)  ใชต้ดัสินใจในการท าการเกษตร  ดงัตารางท่ี 
19 
 
ตารางที ่19 การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการเกษตร 
 

การใช้ประโยชน์ ผู้ทีเ่คยใช้ 

จ านวน ร้อยละ 
ใชว้างแผนการท าการเกษตร 97 13.82 
ใชต้ดัสินใจในการท าการเกษตร 89 12.68 
ใชแ้กปั้ญหาในการท าการเกษตร 160 22.79 
ใชป้รับปรุงผลผลิต   148 21.08 
ใชเ้พิ่มพนูรายได ้ 208 29.63 

รวม 702 100.00 
 หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

 
3.2  ปัญหาในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร 
เกษตรกรมากท่ีสุดจ านวน 221 คน  (ร้อยละ 32.50)  ประสบปัญหาในการใชส้ารสนเทศคือ  ไม่

มีเวลาในการใช้สารสนเทศ  รองลงมาจ านวน 131 คน  (ร้อยละ 19.26)  ไม่สะดวกในการเดินทาง
จ านวน 82 คน  (ร้อยละ 12.06) สารสนเทศเขา้ใจยาก  จ านวน 80 คน  (ร้อยละ 11.76)  ไม่ทราบ
แหล่งขอ้มูล  จ  านวน 67 คน  (ร้อยละ 9.85)  สารสนเทศท่ีมีไม่ตรงกบัความตอ้งการ  จ านวน 50 คน  
(ร้อยละ 7.35)  ไดค้  าตอบล่าชา้  น าไปใชไ้ม่ทนั  จ  านวน 25 คน  (ร้อยละ 3.68)  เสียค่าใชจ่้ายมาก  และ
นอ้ยท่ีสุดจ านวน 24 คน  (ร้อยละ 3.53)  ไม่รู้หนงัสือ  ดงัตารางท่ี 20 
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ตารางที ่20 ปัญหาในการใช้สารสนเทศทางการเกษตร 
 

ปัญหาในการใช้ ผู้ทีเ่คยใช้ 

จ านวน ร้อยละ 
ไม่สะดวกในการเดินทาง   131 19.26 
ไม่รู้หนงัสือ   24 3.53 
ไม่มีเวลา   221 32.50 
ไม่ทราบแหล่งขอ้มูล 80 11.76 
ไดค้  าตอบลา้ชา้  น าไปใชไ้ม่ทนั   50 7.35 
เสียค่าใชจ่้ายมาก 25 3.68 
สารสนเทศเขา้ใจยาก 
 

82 12.06 
สารสนเทศท่ีมีใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการ 67 9.85 

รวม 680 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

 
3.3  ขอ้เสนอแนะในการจดับริการสารสนเทศ 

 เกษตรกรไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะดา้นเน้ือหาสารสนเทศ  ดา้นแหล่งสารสนเทศ  และดา้นรูปแบบ
ของสารสนเทศ  สรุปไดด้งัน้ี 

3.3.1  เน้ือหาสารสนเทศทางการเกษตรท่ีเกษตรกรตอ้งการให้หน่วยงานของรัฐจดัหา 
เพิ่มเติมมี 21 เร่ือง  เรียงตามล าดบัดงัน้ี  การใชปุ๋้ยและราคาปุ๋ย 29 คน  โรคระบาดและการรักษา 23 คน  
แหล่งจ าหน่ายสินคา้เกษตร 19 คน  สายพนัธ์ุพืชและสัตว ์15 คน  การประกนัราคา 14 คน  การผลิตและ
การปรับปรุงผลผลิต 10 คน  อาหารสัตว ์8 คน  การแปรผลผลิตทางการเกษตร 8 คน  ราคาผลผลิตและ
การปลูกพืช เร่ืองละ 7 คน  เงินกู/้การเงิน 6 คน การตลาด และการส่งออก เร่ืองละ 5 คน  ยาฆ่าแมลง 4 
คน  การเพิ่มพูนรายได ้ ผกัปลอดสารพิษการรวมกลุ่มทางการเกษตร  เร่ืองละ 2 คน  การเก็บเก่ียว
ผลผลิต การเจริญเติบโตของพืช สารอาหารในดิน การเล้ียงไก่ การลดตน้ทุน  การจดัการโรงเรือน  และ
ภูมิอากาศ  เร่ืองละ 1 คน 
  3.3.2  สถานท่ีท่ีเกษตรกรตอ้งการให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีบริการสารสนเทศ
ทางการเกษตคร  เรียงตามล าดับดังน้ี  ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 59 คน  ร้านค้า 36 คน  บ้าน
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ผูใ้หญ่บา้น 20 คน  ท่ีวดั 16 คน  แหล่งท่ีรับซ้ือผลผลิต 8 คน  ศาลากลาง/ประชมคมหมู่บา้น 7 คน  บา้น
เจา้ของไร่ขนาดใหญ่/นายจา้ง  และศูนยส่์งเสริมการเกษตร  สถานท่ีละ 4 คน  ท่ีไร่/ฟาร์ม  ท่ีบา้น  
ห้องสมุด  มูลนิธิการกุศล  และโรงเรียน  สถานท่ีละ 3 คน  ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 คน  ท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวและสมาคมชาวสวน  สถานท่ีละ 1 คน 

  3.3.3  รูปแบบของสารสนเทศทางการเกษตรท่ีเกษตรกรตอ้งการให้หน่วยงาน 
ของรัฐจดัหาให้เพิ่มเติม  เรียงตามล าดบัจ านวนผูต้อบดงัน้ี  แผ่นพบั/เอกสาร/ใบปลิว 67  คน  
วิดีทศัน์  (VCD/CD) 61 คน  หนังสือคู่มือ 36 คน  หนังสือ 26 คน  การจดัอบรม 5 คน  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 4 คน  วารสาร 3 คน  เสียงตามสาย  และป้ายประกาศ  รูปแบบละ  2  คน  การสาธิต  
ก า รประ ชุม   ร า ยการโทรทัศน์   และแจ้ง โดยตรง ท่ีผู ้น า ชุมชน   รูปแบบละ   1 คนDPU
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บทที ่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์  มีขอ้สรุป  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1  เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  ในดา้นเน้ือหา  แหล่งสารสนเทศ  และรูปแบบของสารสนเทศท่ีใช ้

2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศทางการเกษตรของ 
เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 3  เพื่อศึกษาปัญหาในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอ 
ปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และขอ้เสนอแนะในการจดับริการสารสนเทศ 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

1. เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหา 

เก่ียวกบัการปลูกพืชมากท่ีสุด  และใชจ้ากแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลมากท่ีสุด   
        2.  เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีความพึงพอใจในการใชส้ารสนเทศ
ทางการเกษตรในแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ีในระดบัมาก   
 
วธีิด าเนินการวจัิย   

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือผู ้แทนครัวเ รือน เกษตรกรในเขตอ า เภอปราณบุรี   จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์  6 ต าบล และ 2 เทศบาล รวมทั้งส้ิน 7,206  คน  (ส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 
2552 :  26)  การก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจะใชต้ารางสุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane, 1973)  
โดยก าหนดค่าท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ +_5 ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี
จึงเป็น 378 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดย
สามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และสามารถน าไปวเิคราะห์ได ้377 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.74   
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วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์โดยการแจกแจงความถ่ี  และหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนขอ้มูลท่ีเป็นค าถามปลายเปิดจะน ามาจดักลุ่มและบรรยายสรุป
ตามความเหมาะสม   
 
สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล  ได้ดังนี ้  

1  ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถาม   
เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุดมีภูมิล าเนาอยูท่ี่ต  าบลหนองตาแตม้  (ร้อยละ  

37.67)  รองลงมามีภูมิล าเนาอยูท่ี่ต  าบลวงัก์พง (ร้อยละ 17.24)  และต าบลเขานอ้ย  (ร้อยละ 11.14)  
ตามล าดบั  เกษตรกรจ านวนนอ้ยท่ีสุดมีภูมิล าเนาอยูท่ี่เทศบาลต าบลปากน ้าปราณม (ร้อยละ 2.12)   

เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่คร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย  (ร้อยละ 59.42)  และเพศหญิง 
จ านวน 153 คน  (ร้อยละ 40.58)   เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี  (ร้อยละ 33.95)  
รองลงมามีอายุระหวา่ง  51 - 60 ปี  (ร้อยละ 25.99)  และอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี  (ร้อยละ 20.95)  
ตามล าดบั  เกษตรกรจ านวนนอ้ยท่ีสุดมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  (ร้อยละ 1.33) 
 เกษตรกรเกือบคร่ึงส าเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  (ร้อยละ 46.68)  รองลงมาส าเร็จ
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา 142 คน  (ร้อยละ 37.67)  และต ่ากวา่ประถมศึกษา/ไม่ได้
ศึกษา  (ร้อยละ 8.75)  ตามล าดบั  และไม่มีเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามท่านใดส าเร็จการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี   

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการท่ีตนท าการเกษตร  จ  านวน 329 (ร้อยละ 87.27)  
รองลงมา เป็นลูกจา้ง  (ร้อยละ 6.63)  และนอ้ยท่ีสุดเป็นผูดู้แล/หวัหนา้คนงาน  (ร้อยละ 6.10)   
 เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกพืช  (ร้อยละ 83.02)   และประกอบอาชีพเล้ียงสัตว ์   
(ร้อยละ 16.98)  เกษตรกรจ านวนมากท่ีสุดประกอบอาชีพเกษตรกรมาแลว้  5 – 10 ปี  (ร้อยละ 
35.28)  รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรมาแลว้ต ่ากวา่ 5 ปี  (ร้อยละ 23.87)  และ11 – 15 ปี   
(ร้อยละ 17.24)  ตามล าดบั   

เกษตรกรจ านวนมากท่ีสุดมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 31.03)  
รองลงมา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,000 -  15,000 บาท  (ร้อยละ 21.75)  และ 15,001 -  25,000 บาท 
(ร้อยละ 21.22)  ตามล าดบั  และจ านวนนอ้ยท่ีสุดมีรายไดม้ากกวา่ 35,000 บาท  (ร้อยละ 11.41) 
 

2.  การใชแ้ละความพึงพอใจในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร  

2.1  เน้ือหาสารสนเทศ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวธีิการปลูกพืช/เล้ียงสัตว ์ (ร้อยละ  
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13.30)  รองลงมาใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโรคและศตัรูพืช/สัตว ์ (ร้อยละ  13.20)  และพนัธ์ุ

พืช/สัตว์  (ร้อยละ  12.46)   และเกษตรกรจ านวนน้อยท่ีสุดใช้สารสนเทศเก่ียวกับกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  (ร้อยละ 1.23) 

เกษตรกรจ านวนมากท่ีสุดชอบใช้สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการปลูกพืช/เล้ียงสัตว ์ 

(ร้อยละ 27.85)  รองลงมาชอบใช้เน้ือหาเก่ียวกับโรคและศตัรูพืช/สัตว์  (ร้อยละ 18.57)  เงินกู้/

สินเช่ือ(ร้อยละ  14.06)  และนอ้ยท่ีสุดมี 2 เร่ืองคือราคาท่ีดิน/ค่าเช่าท่ีดินและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเกษตร  (ร้อยละ 0.53)  เท่ากนั 

ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ 1 ท่ีวา่  “เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใชส้ารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปลูกพืชมากท่ีสุด”  การท่ีเกษตรกรใช้
สารสนเทศเก่ียวกบัการปลูกพืชมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะวา่การปลูกพืชเป็นสารสนเทศพื้นฐานท่ีใช้
ในการเร่ิมตน้ท าการเกษตร   

แต่ผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของประภาวดี สืบสนธ์  (2530)  ท่ีวา่สารสนเทศ
ทางการเกษตรท่ีเกษตรกรตอ้งการใชไ้ดแ้ก่  สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค ความสมบูรณ์ของตน้ไม ้
การป้องกนั การบ ารุงรักษา  ปัจจยัการเกษตร การเลือกพนัธ์ุ ยาฆ่าแมลงและปราบวชัพืช ปุ๋ย ท่ีดิน 
น ้าท่ีใชใ้นการเพาะปลูก  เทคนิคการเกษตร การเร่งผลผลิต การเตรียมดิน การปราบวชัพืช  ผลผลิต 
รายได ้และการตลาด   

2.2  แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล 

เกษตรกรพึงพอใจแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล ในภาพรวมระดบัมาก  ( x = 3.56)  โดย
เม่ือพิจารณาในแต่ละแหล่งพบวา่พึงพอใจระดบัมาก  6 แหล่ง  เรียงตามล าดบัดงัน้ี  เพื่อนร่วมอาชีพ 
( x = 4.13)  สมาชิกในครอบครัว/ญาติ  ( x = 4.12) นายจา้ง/ลูกจา้ง  ( x = 3.81)  เพื่อนบา้น  ( x = 

3.79)  ผูจ้  าหน่ายสินคา้  เคร่ืองมือ  ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ( x = 3.78)  และเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร/เกษตรต าบล/เกษตรอ าเภอ  ( x = 3.70)   

เกษตรกรพึงพอใจแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลระดบัปานกลาง 2 แหล่งได้แก่  ผูน้ า

ชุมชน  เช่น  ผูใ้หญ่บา้น  ก านนั  เป็นตน้  ( x = 3.31)  และการสอบถามจากครู/อาจารย ์ ( x = 3.02)   

ผลการวิจยัสอดคลอ้งผลการวิจยัของ Okai  (1986) วา่เกษตรกรพึงพอใจแหล่งสารสนเทศ  
ไดแ้ก่  เพื่อนและญาติ  ผูแ้ทนจ าหน่าย  ผูเ้ช่ียวชาญในพื้นท่ี  อาจารยผ์ูส้อนทางดา้นการเกษตรและ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Sykanda  (2007) ท่ีวา่แหล่งสารสนเทศท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ใชไ้ดแ้ก่
การส่ือสารระหวา่งบุคคล   
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   เกษตรกรจ านวนมากท่ีสุดชอบใช้สารสนเทศจากสมาชิกในครอบครัว/ญาติ (ร้อยละ 
36.07)  รองลงมาชอบสอบถามจากเพื่อนร่วมอาชีพ (ร้อยละ 28.38)  และชอบสอบถามจาก
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร/เกษตรต าบล/เกษตรอ าเภอมี (ร้อยละ  17.77)  และนอ้ยท่ีสุดสอบชอบ
ถามจากครู/อาจารย ์ (ร้อยละ 1.06) 
 ผลการวิจยัสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Ojiambo  (1989)  ท่ีว่าเกษตรกรนิยมใช้
สารสนเทศทางการเกษตรจากแหล่งสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการหรือจากค า
บอกเล่า  โดยเป็นการส่ือสารจากญาติหรือเพื่อนร่วมอาชีพเกษตรกร  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของไพโรจน์ เอ่ียมชยัมงคล  และนนัทิยา อกัษณกิตต์ิ (2551)  ว่าเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการ
เพาะปลูกและราคาขายจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัโดยได้รับขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน  ๆ  
นอ้ยมาก 
 แต่ผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสริตา ชาตกุล  (2543)  ท่ีวา่แหล่งสารนิเทศท่ี
เกษตรใชม้ากท่ีสุดคือ  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 

ผลการวจิยัดา้นแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ใชแ้ละมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตรมากท่ีสุดจากการสอบถามจากเพื่อนร่วมอาชีพ  
ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ 2 ท่ีวา่  “แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลท่ีเกษตรกร
ในเขตอ าเภอปราณบุรี  จวัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ชอบใชม้ากท่ีสุดคือการสอบถามจากเพื่อนร่วม
อาชีพ” อาจเป็นเพราะวา่เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีอยูใ่กลต้วั  เขา้ถึงไดง่้าย  ไม่เสียค่าใชจ่้าย  และ
ประหยดัเวลา  ซ่ึงส่วนใหญ่สารสนเทศท่ีไดจ้ะมาจากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมอาชีพ 

2.3  แหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี 
เกษตรกรพึงพอใจแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ีในภาพรวมระดบัปานกลาง  ( x =3.24)  

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ 3 ท่ีวา่  “เกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มี
ความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศทางการเกษตรในด้านแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ีใน
ระดับมาก  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยท่ีเคยใช้บริการ
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี  เช่น  หอ้งสมุดมีผูเ้คยใชบ้ริการเพียง 42 คน  (ร้อย
ละ 9.13)  ซ่ึงส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ห้องสมุดจึงควรปรับปรุง
การให้บริการโดยเน้นบริการเชิงรุกท่ีเขา้ถึงตวัเกษตรกร  และควรประชาสัมพนัธ์ให้ เกษตรกรได้
ทราบถึงบริการต่าง  ๆ  ท่ีหอ้งสมุดมี 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละแหล่งพบวา่  เกษตรกรพึงพอใจระดบัมาก 1 แหล่งคือ
อินเทอร์เน็ต  ( x =4.17) ทั้งน้ีมีผูเ้คยใชอิ้นเทอร์เน็ตเพียง 29 คน  (ร้อยละ 6.30 ) 
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เกษตรกรจ านวนมากท่ีสุดชอบใช้สารสนเทศท่ีศูนยส่์งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 47.75)  
รองลงมาชอบใชท่ี้ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น (ร้อยละ 24.67)  และชอบอ่านท่ีป้ายประกาศข่าวมี 
(ร้อยละ 15.12)  และนอ้ยท่ีสุดชอบใชอิ้นเทอร์เน็ต 19 คน (ร้อยละ 5.04) 

ผลการวิจยัพบวา่เกษตรกรพึงพอใจการใชส้ารสนเทศประเภทสถานท่ีในระดบัมากเพียงร
แหล่งเดียวคืออินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีจ านวนเกษตรกรเคยใช้น้อยท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษาซ่ึงอาจขาดทกัษะและ
อุปกรณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

และผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้และชอบใช้สารสนเทศท่ีศูนย์ส่งเสริม
การเกษตรเน่ืองจาก  อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ไดจ้ดัให้มีบริการสารสนเทศทาง
การเกษตรไวท่ี้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลซ่ึงช่วยให้เกษตรกร
เขา้ถึงสารสนเทศไดง่้าย  สะดวก  และรวดเร็ว  รวมมีผูแ้ทนเกษตรกรท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนยฯ์ ดว้ย  ช่วยใหก้ารจดับริการตรงตามความตอ้งการของเกษตกร 

2.4  รูปแบบของสารสนเทศ 
เกษตรกรจ านวนมากท่ีสุดใช้สารสนเทศฯ ทางการเกษตรจากการอ่านหนังสือ (ร้อยละ 

13.98)  รองลงมาชมรายการโทรทศัน์ (ร้อยละ 13.65)  และอ่านจากหนงัสือพิมพ ์ (ร้อยละ 13.06) 
และนอ้ยท่ีสุดคือการทศันศึกษา  (ร้อยละ 1.77) 

ผลการวิจยัพบว่าเกษตรกรจ านวนมากท่ีสุดใช้สารสนเทศทางการเกษตรจากการอ่าน
หนงัสือเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีใช้ง่ายเพราะไม่ตอ้งอาศยัอุปกรณ์ช่วยอ่าน  อีกทั้งมีเผยแพร่จ านวนมาก
และหาไดง่้าย   

ผลการวจิยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  ประภาวดี สืบสนธ์  (2530)  ท่ีวา่เกษตรกรรับ
สารสนเทศจากดูโทรทศัน์ อ่านหนงัสือพิมพ ์และการฟังรายการวิทยุ  ผลการวิจยัของ สริตา ชาตกุล  
(2543) ท่ีวา่เกษตรกรเปิดรับสารสนเทศจากโทรทศัน์มากท่ีสุด  และเปิดรับจากเอกสารส่ิงพิมพต่์าง  
ๆ  นอ้ยท่ีสุด  และผลการวจิยัของ Ojiambo  (1989)  ท่ีวา่เกษตรกรฟังรายการวทิยบุ่อย   

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจพบว่า  เกษตรกรพึงพอใจในรูปแบบสารสนเทศใน
ภาพรวมระดบัปานกลาง ( x = 3.33)  เม่ือพิจารณาความพึงพอในแต่ละรูปแบบพบวา่พึงพอใจระดบั
มาก 2 รูปแบบ  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย  ไดแ้ก่  เอกสารเผยแพร่  เช่น  จุลสาร  แผน่พบั  ( x = 3.67)  
และหนงัสือ  ( x = 3.52)   

ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ojiambo  (1989)  ท่ีวา่บริการสารสนเทศท่ีเป็น
เอกสารไม่มีบทบาทส าคญัต่อเกษตรกร  และผลการวิจยัของ Vergot  (1991)  ท่ีว่าช่องทางการ
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ส่ือสารท่ีเกษตรกรใช้มากท่ีสุดคือนิตยสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  จดหมายข่าวรายสัปดาห์หรือ
รายเดือน   

เกษตรกรพึงพอใจรูปแบบสารสนเทศในระดบัปานกลาง 8 รูปแบบ  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่  ส่ือโสตทศัน์  เช่น  เทป  ซีดี  ดีวีดี  สไลด์  และการอบรม/ประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ( x  = 
3.48)  เท่ากนั  รายการโทรทศัน์  ( x = 3.42)  วารสาร  ( x  = 3.39)  รายการวิทยุ  ( x = 3.37)  
หนงัสือพิมพ ์ ( x = 3.36)  การชมนิทรรศการ  ( x  = 3.16)  ป้ายประกาศ/โฆษณา  ( x  = 3.12)  การ 
ทศันศึกษา  ( x  = 3.10)   

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Okai  (1986)  ท่ีว่าเกษตรกรพึงพอใจแหล่ง
สารสนเทศ เรียงตามล าดบัดงัน้ี  ส่ิงพิมพ ์ วิทยุและโทรทศัน์  หนังสือพิมพ์และนิตยสาร  แต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Vergot  (1991)  ท่ีวา่ช่องทางการส่ือสารท่ีไม่ค่อยไดใ้ชห้รือไม่เคยใชเ้ลย
ไดแ้ก่วดีิโอเทปและคอมพิวเตอร์   

เกษตรกรจ านวนมากท่ีสุดชอบใชส้ารสนเทศจากรายการโทรทศัน์ (ร้อยละ 27.06)  
รองลงมาชอบใช้เอกสารเผยแพร่  เช่น  จุลสาร  แผ่นพบั  (ร้อยละ 15.65)  และชอบการอบรม/
ประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ร้อยละ 11.67)  และจ านวนนอ้ยท่ีสุดชอบการทศันศึกษา (ร้อยละ 0.80) 
 ผลการวจิยัพบวา่เกษตรกรจ านวนสูงสุดชอบใชส้ารสนเทศจากรายการโทรทศัน์  เน่ืองจาก
เป็นส่ือท่ีน าเสนอสารสนเทศได้ดี  เพราะน าเสนอทั้งภาพและเสียง  ท าความเข้าใจได้ง่าย  แต่
ปัจจุบนัรายการโทรทศัน์ท่ีใหค้วามรู้ดา้นการเกษตรยงัมีจ านวนนอ้ยและบางรายการอาจถูกจ ากดัใน
การรับชม  เช่น  ตอ้งรับชมผา่นทางระบบดาวเทียมซ่ึงตอ้งอาศยัอุปกรณ์และมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง 

2.5  การใชป้ระโยชน์ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนรายได้  (ร้อยละ 29.63)  
รองลงมาใช้เพื่อแกปั้ญหาในการท าการเกษตร (ร้อยละ 22.79)  และใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตมี (ร้อยละ 
21.08)  และนอ้ยท่ีสุดใชต้ดัสินใจในการท าการเกษตร (ร้อยละ 12.68) 
 ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนรายได ้ 
เน่ืองจากการเพิ่มพูนรายไดเ้ป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบอาชีพทุก  ๆ  อาชีพ  รวมถึงอาชีพ
เกษตรกรด้วย  โดยเกษตรกรหวงัว่าสารสนเทศท่ีได้รับจะช่วยให้การท าการเกษตรประสบ
ความส าเร็จ  ไดผ้ลิตผลท่ีท าก าไรสูง  อนัจะส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  เพื่อคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของครอบครัว 
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2.6  ปัญหาในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้สารสนเทศคือไม่มีเวลาในการใช้ (ร้อยละ 
32.50)  รองลงมาไม่สะดวกในการเดินทาง  (ร้อยละ 19.26)  และไม่ทราบแหล่งขอ้มูล  (ร้อยละ 
21.22)  และจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือไม่รู้หนงัสือ  (ร้อยละ 3.53) 

จากผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสริตา ชาตกุล  (2543)  ท่ีวา่เกษตรประสบ
ปัญหาในการรับสารนิเทศคือการไม่รู้หนงัสือ  และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ugboma  (2010)  
ท่ีวา่ปัญหาท่ีพบในการใชส้ารสนเทศคือ  ไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้น่ืองจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร
มีไม่เพียงพอ  ขาดการใชส่ื้อ  ขอ้จ ากดัทางภาษา   

ผลการวิจยัพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้สารสนเทศคือไม่มีเวลาใช ้ 
เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีหน่วยงานต่าง  ๆ  เปิดให้บริการสารสนเทศมกัตรงกบัช่วงเวลาในการท างาน
ของเกษตรกร  และเม่ือเกษตรเสร็จส้ินจากการท างานแลว้ก็มกัตรงกบัช่วงเวลาท่ีหน่วยงานต่าง  ๆ  
ปิดใหบ้ริการ  อีกทั้งเกษตรกรอาจเกิดความเหน่ือยลา้จากการท าการเกษตรจึงตอ้งการพกัผอ่น  และ
ไม่มีเวลาท่ีจะใชส้ารสนเทศ  

2.7  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 เกษตรกรได้ให้ข้อเสนอแนะด้านเน้ือหาสารสนเทศ  ด้านแหล่งสารสนเทศ  และด้าน
รูปแบบของสารสนเทศ  สรุปไดด้งัน้ี 

2.7.1  เน้ือหาสารสนเทศทางการเกษตรท่ีเกษตรกรตอ้งการให้หน่วยงานของรัฐ 
จดัหาเพิ่มเติมมากท่ีสุดคือเร่ืองการใช้/ราคาปุ๋ย  รองลงมาคือเร่ืองโรคระบาดและการรักษา และ
แหล่งจ าหน่ายสินคา้เกษตร    

2.7.2  สถานท่ีท่ีเกษตรกรตอ้งการใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้บริการสารสนเทศ 
ทางการเกษตรกรมากท่ีสุดคือท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  รองลงมาคือท่ีร้านค้า และบ้าน
ผูใ้หญ่บา้น  

2.7.3  รูปแบบของสารสนเทศทางการเกษตรท่ีเกษตรกรตอ้งการใหห้น่วยงาน 
ของรัฐจดัหาใหเ้พิ่มเติมมากท่ีสุดคือ  จดัท าเป็นแผน่พบั/เอกสาร/ใบปลิว  รองลงมาอยากใหจ้ดัท า
เป็นวดีิทศัน์  และหนงัสือคู่มือ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีพบและการน าผลการวจิยัไปใช้ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริม

การเกษตร  เกษตรต าบล  เกษตรอ าเภอ  เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร   ห้องสมุด  ศูนยก์ารศึกษา
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นอกโรงเรียนสามารถใช้ผลการวิจยัเป็นแนวทางในการจดัการและให้บริการสารสนเทศทางการ
เกษตรใหแ้ก่เกษตรกร  ในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ในดา้นต่าง  ๆ  ดงัน้ี 

1.1  ดา้นเน้ือหา   จากผลการวจิยัพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ใชส้ารสนเทศท่ีมี 

เน้ือหาเก่ียวกบัวธีิการปลูกพืช/เล้ียงสัตว ์ จึงควรเนน้ใหบ้ริการสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาดงักล่าว  เพราะ

เป็นสารสนเทศท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้และชอบใช้อีกทั้ งยงัเป็นสารสนเทศพื้นฐานท่ีต้องใช้

ประกอบการวางแผนท าการเกษตร  

1.2  ดา้นแหล่งสารสนเทศ  เม่ือมีความตอ้งการสารสนเทศ เกษตรกรจะ 

สอบถามจากเพื่อนร่วมอาชีพและคนในครอบครัว  เพราะเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีอยูใ่กล ้ เขา้ถึงได้

ง่าย  และไม่เสียค่าใช้จ่าย  จึงควรจดับริการสารสนเทศท่ีเน้นให้ความรู้แก่หัวหน้าครัวเรือนหรือ

หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร  เช่น  การอบรม  การสาธิต  และการศึกษาดูงาน  เป็นตน้  เพื่อให้เกษตรกร

ท่านอ่ืน  ๆ  ไดม้าสอบถามสารสนเทศกบับุคคลกลุ่มน้ีต่อไป   

1.3  ดา้นรูปแบบสารสนเทศ  รูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกร   

ควรเป็นสารสนเทศท่ีประมวลข้ึนใหม่หรือสารสนเทศท่ีปรับแต่งแลว้  (repackage)   โดยเนน้เน้ือหา

เฉพาะเจาะจงและใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  อาจจดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่  เช่น  แผ่นพบั  เอกสาร  

ใบปลิว  หรือวดิีทศัน์  และหนงัสือคู่มือ 

1.4  ดา้นการใชป้ระโยชน์  เกษตรกรส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มพูนรายได ้ จึงควรจดับริการสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ดงักล่าว  เช่นสารสนเทศท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบั  ราคาผลผลิต  การตลาด  และการแปรรูปผลผลิต  เป็นตน้ 

1.5  ดา้นปัญหาในการใชส้ารสนเทศ  เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่มี 

เวลาในการใช้สารสนเทศ  จึงควรจดับริการสารสนเทศในสถานท่ีต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ

ชีวติประจ าวนัของเกษตรกร  เช่น  ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น  ท่ีร้านคา้ในหมู่บา้น  ท่ีสถานท่ีรับ

ซ้ือผลผลิต  เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของเกษตรกร  และเป็นสถานท่ีท่ีเขา้ถึง

ไดง่้าย 

2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรโดยใชว้ธีิการ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการโฟกสักรุ๊ป  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
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แบบสมัภาษณ ์
การใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่าง  (  )  หนา้ค าตอบท่ีเกษตรกรตอบ  และกรอกขอ้ความลงใน
ช่องว่างใหส้มบรูณ ์

 
ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ.์.................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์................................................................................................................................................... 
ต าบล/เทศบาลต าบล   (  )  1ต าบลปราณบุรี  (  )  2ต าบลปากน ้าปราณ (  )  3ต าบลเขานอ้ย  

  (  )  4ต าบลหนองตาแตม้ (  )  5ต าบลวงักพ์ง  (  )  6ต าบลเขาจา้ว   
  (  )  7เทศบาลต าบลปราณบุรี (  )  8เทศบาลต าบลปากน ้าปราณ 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์
1. เพศ  (  )  1หญิง (  )  2ชาย   
 

2.  อายุ  (  )  1.  ต ่ากวา่ 20 ปี  (  )  2.  20 – 30 ปี  (  )  3.  31 – 40 ปี   
(  )  4.  41 – 50 ปี  (  )  5.  51 - 60 ปี  (  )  6.  มากกวา่ 60 ปี 
 

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด (  )  1ต ่ากวา่ประถมศึกษา/ไมไ่ดศึ้กษา   (  )  2ประถมศึกษา   
(  )  3มธัยมศึกษา/อาชวีศึกษา  (  )  4ปริญญาตรี    
(  )  5สูงกวา่ปริญญาตรี   (  )   6อ่ืน ๆ  (ระบุ) .......................................... 
 

4.  สถานภาพการประกอบอาชพี (  )  1เจา้ของ  (  )  2ผูดู้แล/หวัหนา้คนงาน 
    (  )  3ลูกจา้ง  (  )  4อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................ 

 
5.   ประเภทของอาชพี  (ตอบเพยีง 1 ประเภท)   

(  )  1ปลูกพืช คือ  (  )  1.1สบัปะรด  (  )  1.2มะพรา้ว  (  )  1.3ยางพารา  (  )  1.4ปาลม์น ้ามนั  (  )  1.5ขา้ว   
       (  )  1.6มะมว่ง    (  )  1.7ออ้ย        (  )  1.8อ่ืน ๆ  (ระบุ) .......................................................... 
 

(  )  2เลี้ยงสตัว ์    (  )  1.1ววั  (  )  1.2กุง้ (  )  1.3สุกร  (  )  1.4ไก ่ (  )  1.5ปลา  (  )  1.8อ่ืน ๆ  (ระบุ).....................  
 
 

ล ำดบัท่ี............ 
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6.  ระยะเวลาในการประกอบอาชพี  (ตามขอ้ 5)  มาแลว้ (  )  1.  ต ่ากวา่ 5  ปี  (  )   2.  6 – 10 ปี   
(  )  3.  11 – 15 ปี  (  )  4.  16 – 20 ปี   
(  )  5.  มากกวา่ 20 ปี 

 
7.  รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน (  )  1.  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  (  )  2.   10,001 -  15,000 บาท 

(  )  3.  15,001 -  25,000 บาท  (  )  4.  25,001 -  35,000 บาท 
(  )  5.  มากกวา่ 35,000 บาท 

 

ตอนท่ี 2 การใชส้ารสนเทศทางการเกษตร 
 

1. ท่านเคยคน้หาขอ้มูลต่อไปน้ีหรือไม่   
 

 
เร่ือง 

การใช ้
เคย ไม่เคย 

1.1    วิธกีารปลูกพืช/เลี้ยงสตัว ์   
1.2    พนัธุพื์ช/สตัว ์   
1.3    โรคและศตัรูพืช/สตัว ์   
1.4    การใชปุ๋้ย   
1.5    แหลง่น ้าและการใชน้ ้า   
1.6    ดนิและการใชด้นิ   
1.7    การผลติ/การแปรรูปผลติภณัฑ/์เทคโนโลยกีารผลติทางการเกษตร   
1.8    การลงทุน/ ราคาสินคา้/ การตลาด/ การสง่ออก   
1.9    เงินกู/้สินเช่ือ   
1.10  ราคาที่ดนิ/คา่เชา่ที่ดนิ   
1.11  กฎหมายที่ เก ี่ยวขอ้งกบัการเกษตร   
1.12  อ่ืน ๆ  (ระบุ) ................................................................   

 
2.  ทา่นชอบใชข้อ้มูลเร่ืองใดมากที่สุด  (ตอบเพยีง 1 ขอ้) 
(  )  1วิธกีารปลูกพืช /เลี้ยงสตัว ์  (  )  2พนัธุพื์ช/สตัว ์  (  )  3โรคและศตัรูพืช/สตัว ์ (  )  4การใชปุ๋้ย   
(  )  5แหลง่น ้าและการใชน้ ้า   (  )  6ดนิและการใชด้นิ  
(  )  7การผลติ/การแปรรูปผลติภณัฑ/์เทคโนโลยกีารผลติทางการเกษตร  
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(  )  8การลงทุน/ ราคาสินคา้/ การตลาด/ การสง่ออกทางการเกษตร  (  )  9เงินกู/้สินเช่ือ   
(  )  10ราคาที่ดนิ/คา่เชา่ที่ดนิ (  )  11กฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร  
(  )  12อ่ืน ๆ  (ระบุ) .......................................................................................................................................... 
 
3.  ท่านเคยสอบถามขอ้มูลทางการเกษตรจากใครบา้ง 

 
บคุคล 

การสอบถาม ระดบัความพึงพอใจ 
เคย ไม่เคย มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

1.1    สมาชกิในครอบครัว/ญาต ิ        
1.2    เพ่ือนบา้น        
1.3    เพ่ือนร่วมอาชพี        
1.4    ผูน้ าชุมชน  เชน่  ผูใ้หญบ่า้น  ก านัน  เป็นตน้        
1.5    ครู/อาจารย ์        
1.6    เจา้หนา้ที่สง่เสริมการเกษตร/เกษตรต าบล/เกษตรอ าเภอ        
1.7    ผูจ้  าหน่ายสินคา้  เคร่ืองมือ  ผลติภณัฑท์างการเกษตร        
1.8    นายจา้ง/ลูกจา้ง        
1.9    อ่ืน ๆ  (ระบุ) ................................................................        

 
หากไม่เคยสอบถามจากใครเลย  ไม่ตอ้งตอบขอ้ 4 
 
4.  ทา่นสอบถามขอ้มูลทางการเกษตรจากใครมากที่สุด  (ตอบเพยีง 1 ขอ้) 
(  )  1.1สมาชกิในครอบครัว/ญาต ิ (  )  1.2เพ่ือนบา้น  (  )  1.3เพ่ือนร่วมอาชพี 
(  )  1.4ผูน้ าชุมชน  เชน่  ผูใ้หญบ่า้น  ก านัน  เป็นตน้  (  )  1.5ครู/อาจารย ์
(  )  1.6เจา้หนา้ที่สง่เสริมการเกษตร/เกษตรต าบล/เกษตรอ าเภอ  
(  )  1.7ผูจ้  าหน่ายสินคา้  เคร่ืองมือ  ผลติภณัฑท์างการเกษตร  (  )    1.8  นายจา้ง/ลูกจา้ง 
(  )  1.9อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................................................................................................................ 
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5. ท่านเคยใชข้อ้มูลทางการเกษตรจากทีใ่ดบา้ง 

 
สถานท่ี 

การใช ้ ระดบัความพึงพอใจ 
เคย ไม่เคย มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

1.1    หอ้งสมุด        
1.2    ที่อา่นหนังสือประจ าหมูบ่า้น        
1.3    ศูนยส์ง่เสริมการเกษตร        
1.4    ป้ายประกาศขา่ว          
1.5    อนิเทอร์เน็ต        
1.6    อ่ืน ๆ  (ระบุ) ................................................................        

หากไม่เคยใชจ้ากท่ีใดเลย  ไม่ตอ้งตอบขอ้ 6 
6. ทา่นชอบใชข้อ้มูลทางการเกษตรจากที่ใดมากที่สุด  (ตอบเพยีง 1 ขอ้) 

(  )  1หอ้งสมุด  (  )  2ที่อา่นหนังสือประจ าหมูบ่า้น  (  )  3ศูนยส์ง่เสริมการเกษตร 
(  )  4ป้ายประกาศขา่ว  (  )  5อนิเทอร์เน็ต 
(  )  6อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................................................................................................................... 

7.  ทา่นเคยใชส่ื้อ/กจิกรรมทางการเกษตรใดบา้ง 
 

ส่ือ/กิจกรรม 

การใช ้ ระดบัความพึงพอใจ 
เคย ไม่เคย มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

1.1    หนังสือ        
1.2    หนังสือพมิพ ์        
1.3    วารสาร        
1.4    เอกสารเผยแพร่  เชน่  จุลสาร  แผน่พบั        
1.5    ส่ือโสตทศัน์  เชน่  เทป  ซดี ี ดวีดี ี สไลด ์        
1.6    รายการวิทยุ        
1.7    รายการโทรทศัน ์        
1.8    ป้ายประกาศ/โฆษณา        
1.9    การอบรม/ประชุมกบัเจา้หนา้ที่ของรัฐ        
1.10  การชมนิทรรศการ        
1.11  การทศันศึกษา        
1.12  อ่ืน ๆ  (ระบุ) ................................................................        
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หากไม่เคยใชส่ื้อ/กิจกรรมใดเลย  ไม่ตอ้งตอบขอ้ 8 
 

8. ทา่นชอบใชส่ื้อ/กจิกรรมทางการเกษตรจากที่ใดมากที่สุด  (ตอบเพยีง 1 ขอ้) 
(  )  1หนังสือ (  )  2หนังสือพมิพ ์ (  )  3วารสาร  (  )  4เอกสารเผยแพร่  เชน่  จุลสาร  แผน่พบั 
(  )  5ส่ือโสตทศัน์  เชน่  เทป  ซดี ี ดวีดี ี (  )  6รายการวิทยุ  (  )  7รายการโทรทศัน์   
(  )  8ป้ายประกาศ/โฆษณา  (  )  9การอบรม/การประชุมกบัเจา้หนา้ที่ของรัฐ  (  )  10การชมนิทรรศการ   
(  )  11การทศันศึกษา  (  )  12อ่ืน  ๆ  โปรดระบุ............................................................................. 

 
 

ตอนท่ี 3 การใชป้ระโยชน ์ ปัญหา  และขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศทางการเกษตร 
 
1.  ทา่นน าขอ้มูลทางการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  )  1ใชว้างแผนการท าการเกษตร (  )  2ใชต้ดัสินใจในการท าการเกษตร 
(  )  3ใชแ้กปั้ญหาในการท าการเกษตร (  )  4ใชป้รับปรุงผลผลติ  (  )  5ใชเ้พิ่ มพูนรายได ้
(  )  6อ่ืน ๆ  (ระบุ) ......................................................................................................................... 

 
2.  การใชข้อ้มูลทางการเกษตรของทา่นประสบปัญหาใดบา้ง  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  )  1ไมส่ะดวกในการเดนิทาง  (  )  2ไมรู่ห้นังสือ  (  )  3ไมม่เีวลา  (  )  4ไมท่ราบแหลง่ขอ้มูล 
(  )  5ไดค้  าตอบลา้ชา้  น าไปใชไ้มท่นั  (  )  6เสยีคา่ใชจ้า่ยมาก  (  )  7สารสนเทศเขา้ใจยาก 
(  )  8สารสนเทศที่มใีหบ้ริการไมต่รงกบัความตอ้งการ  

 
3.  ขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศ 
3.1 อยากใหห้น่วยงานของรฐั  หาขอ้มูลเรือ่งใดใหท่้านเพิ่มบา้ง 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

3.2 อยากใหห้น่วยงานของรฐั  จดับริการขอ้มูลไวใ้หท้ีใ่ดบา้ง  เช่น  ทีห่อ้งสมุด  ทีอ่่านหนังสือประจ า 
หมู่บา้น  บา้นผูใ้หญ่บา้น  เป็นตน้ 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
3.3   อยากใหห้น่วยงานของรฐั  จดับริการขอ้มูลในรูปแบบใดบา้ง เช่น  แผ่นซีด ี แผ่นพบั  หนังสือคู่มอื  

เป็นตน้ 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 
ช่ือ- สกุล ผูส้มัภาษณ.์............................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้วจิัย 

  
ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย ์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาอกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปีการศึกษา 2550  ประสบการณ์ใน
การท างานเป็นบรรณารักษ ์ ศูนยส์นเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (พ.ศ. 2545 – 2549)  
อาจารยป์ระจ าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (พ.ศ. 2550 – 2552)  และปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชานิเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิชาท่ีสอนได้แก่  การใช้
ทรัพยากรห้องสมุด  การสืบคน้เอกสารและบรรณานุกรม  และการรู้สารสนเทศ   ผลงานวิชาการไดแ้ก่
เอกสารค าสอนเร่ืองสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  (พ.ศ. 2550) 
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