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The Utilization of Agricultural News of Farmers
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บทคัดย่อ: การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการใช้ประโยชน์ขา่ วสารทางการเกษตรของเกษตรกรต�ำบล
บางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกผักในต�ำบลบางเหรียง
จ�ำนวน 165 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุเฉลี่ย 52. 26 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการปลูกผักเฉลี่ย 20.33 ปี แรงงาน
ครัวเรือนในการปลูกผักเฉลี่ย 2.08 คน พืน้ ที่ในการปลูกผักเฉลี่ย 1.43 ไร่ ในรอบปี ท่ีผา่ นมามีรายได้จากการ
ปลูกผักเฉลี่ย 84,485.45 บาท แหล่งข่าวสารทางการเกษตรที่สำ� คัญ ได้แก่ เพื่อนบ้าน ผูน้ ำ� ชุมชน และโทรทัศน์
การเลือกช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารทางการเกษตรให้ความส�ำคัญเรื่องความน่าเชื่อถือของข่าวสารมากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ย 2.58) รองลงมา คือ ความถูกต้องของข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 2. 46) ส่วนการใช้ประโยชน์ขา่ วสารทางการ
เกษตรของเกษตรด้านการวางแผนการผลิต ด้านการพัฒนาความรูใ้ นการประกอบอาชีพทางการเกษตร ด้าน
การตัดสินใจในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเกษตร และด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกร อยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 1.51, 1.48, 1.72 และ 1.38) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พืน้ ที่การปลูกมีอิทธิพลเชิงลบ
ต่อการใช้ประโยชน์ขา่ วสารทางการเกษตรของเกษตรกร ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และการเปิ ดรับ
ข่าวสารทางการเกษตรซึง่ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้ประโยชน์ขา่ วสารทางการเกษตรของเกษตรกร ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนการพัฒนาแนวทางการสื่อสารซึง่ จะน�ำไป
เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง และสามารถใช้ส่อื ใน
การเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
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ABSTRACT: This objective was to study the factors affecting the farmers utilization of agricultural
information in Bangrieang sub-district, Khuannieang district, Songkhla province. The samples were
165 vegetable growers in Bangrieang sub-district. Data were collected using the structured interview
schedule. The findings revealed that most of the samples were male, with an average age of 52.26
years. They graduated primary school. The average years of experiences in growing vegetables were
20.33. The average household workers in vegetables production were 2.08 persons. The average
area of vegetables production was 1.43 rais. Last year, the average income of vegetable cultivation
was 84,485.45 baht. Main agricultural news sources include neighbors, community leaders and
television. The selection of the way to receive agricultural information gives the most importance
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to the credibility of the news (average 2.58), followed by the accuracy of the news (average 2.46).
For the utilization of agricultural information of agriculture in production planning, the development
of knowledge in agricultural careers and decision making in carrying out agricultural activities and
the aspect of changing the attitude of farmers was at a high level (mean 1.51, 1.48, 1.72 and 1.38).
The hypothesis testing found that the planting area had a negative influence on the utilization of
agricultural information of farmers at the statistical significance level of 0.05.Agricultural information
exposure has a positive influence on the utilization of agricultural information of farmers at the
statistical significance level of 0.01. Therefore, relevant agencies should plan for the development of
communication guidelines which will be used to disseminate knowledge of agriculture to truly meet
the needs of farmers. And able to use media to reach farmers more efficiently
Keywords: Utilization, agricultural news, farmers

บทน�ำ
ในปั จ จุ บั น ข้อ มู ล ข่ า วสารเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วาม
จ�ำเป็ นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์
เพราะมนุษ ย์อ าศัย อยู่ใ นสัง คมที่ ต ้อ งมี ก ารแลก
เปลี่ยนข่าวสาร ความรู ้ และประสบการณ์ซง่ึ กันและ
กัน ทัง้ การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสาร
ผ่านทางสื่อมวลชนหลายประเภท ประกอบกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลาจน
กลายเป็ นการสื่อสารยุคใหม่จึงท�ำให้การรับรู ข้ อ้ มูล
ข่าวสารมีความสะดวก และเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
จ�ำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว มีการเปิ ดโอกาสให้
สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ
ด้วยตนเองเพิ่มมากขึน้ ซึง่ สื่อจะมีสว่ นช่วยในการ
รับรู ้ ถ่ายทอด ส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม
ตลอดจนเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม โดยเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
จะสามารถช่ ว ยในการตัด สิ น ใจของเกษตรกรได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึน้ และเปิ ดโอกาสให้
เกษตรกรได้รบั รูข้ า่ วสาร น�ำเสนอความต้องการ
ความคิดเห็นให้เกษตรกรสามารถน�ำความรู ้ และ
เทคโนโลยี ดา้ นการเกษตรมาเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บัติเ พื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิ ภ าพในการผลิต ให้สูงขึน้
รวมไปถึงเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2541) ดังนัน้ การถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสาร และความรูท้ างการเกษตรนัน้ จ�ำเป็ น
ต้องอาศัยช่องทางในการสื่อสารเป็ นตัวกลางเพื่อ
ช่วยน�ำข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์นนั้ ไปสู่ผรู้ บั
สารหรือเกษตรกร
ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลามีท่ีตงั้ ใกล้กบั อ�ำเภอหาดใหญ่ เป็ นชุมชนที่

ประชาชนประกอบอาชี พทางการเกษตรมาอย่าง
ยาวนาน และมีช่ือเสียงเป็ นที่รูจ้ กั อย่างกว้างขวาง
โดยมีระบบการผลิตเป็ นแบบเครือญาติ
สินค้า
เกษตรที่สำ� คัญ
ซึง่ มีการผลิตและจ�ำหน่ายจาก
ต�ำบลบางเหรียง คือ ผักสดหลากหลายชนิด โดยมี
การส่งผลผลิตไปจ�ำหน่ายในหลายพืน้ ที่โดยรอบ จน
กล่าวได้ว่าชุมชนแห่งนีเ้ ป็ นแหล่งผลิตผักที่สำ� คัญ
ของจังหวัดสงขลาและพืน้ ที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรในต�ำบลนีย้ งั ประสบปั ญหาในการท�ำการ
เกษตรหลายด้าน คือ ปั ญหาโรคและแมลงในพืชผัก
การขาดแคลนแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับท�ำการเกษตรในฤดู
แล้ง และต้นทุนในการผลิตที่สงู ขึน้ (เทศบาลต�ำบล
บางเหรียง, 2559) แม้วา่ เกษตรกรจะมีการเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารอยูท่ กุ วัน แต่การเปิ ดรับข่าวสารด้าน
การเกษตรของเกษตรกรมีความแตกต่างกันระหว่าง
เกษตรกรแต่ละรายทั้งในเรื่องของรู ปแบบเนื อ้ หา
ประเภทของสื่อ และการใช้ประโยชน์ของข่าวสาร
ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากองค์ประกอบหลาย ๆ ประการ
(เกศสุดา กันแก้ว, 2554) ดังนัน้ เราควรมีการน�ำการ
สื่อสารมาใช้เป็ นองค์ประกอบประการหนึ่งที่จะช่วย
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารความรูต้ า่ ง ๆ มีสว่ น
ช่วยในการเร่ง และก่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตร
มากยิ่งขึน้ เนื่องจากในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
ทางการเกษตรนัน้ จ�ำเป็ นต้องใช้การสื่อสารในการ
ท�ำให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็ นของการ
พัฒนา และการปรับปรุงสภาพปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึน้ กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั เห็นว่าหากมีการ
ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารทางการเกษตร และการใช้
ประโยชน์ขา่ วสารทางการเกษตรของเกษตรกร เพื่อ
น�ำ ไปใช้ใ นการวางแผนการพัฒ นาแนวทางการ
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สื่อสารซึง่ จะน�ำไปเผยแพร่ความรูเ้ รื่องการเกษตรให้
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของเกษตรกรอย่ า ง
แท้จริง และสามารถใช้ส่อื ในการเข้าถึงเกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
วิธีการศึกษา
การศึกษานีใ้ ช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ซึง่ มีคำ� ถามปลายเปิ ดและปลายปิ ดเป็ นเครือ่ งมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ เป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกผักใน
ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
จ�ำนวน 10 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี 1 บ้านคลองคล้า
หมูท่ ่ี 2 บ้านยางหัก หมูท่ ่ี 3 บ้านบางเหรียงตก หมูท่ ่ี
4 บ้านบางเหรียงบน หมูท่ ่ี 5 บ้านบางเหรียงใต้ หมูท่ ่ี
6 บ้านเกาะน�ำ้ รอบ หมูท่ ่ี 8 บ้านเกาะใหญ่ หมูท่ ่ี 9
บ้านคลองช้าง หมูท่ ่ี 10 บ้านโหล๊ะหนุน และหมูท่ ่ี
11 บ้านแพรกสุวรรณ จ�ำนวนทัง้ หมด 280 คน
ค�ำนวณหากลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู ร Taro Yamane
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึง่ ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 165 คน น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และหา
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ การใช้ ป ระโยชน์ข่ า วสาร
ทางการเกษตรของเกษตรกร
ต�ำบลบางเหรียง
อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise
Multiple Regression Analysis) เพื่อหาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ขา่ วสารทางการเกษตร
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลลักษณะพืน้ ฐานส่วนบุคคล ลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย
52.26 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4 มี
ประสบการณ์ในการปลูกผักเฉลี่ย 20.33 ปี มี
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.19 คนต่อครัว
เรือน แรงงานด้านการเกษตรที่เป็ นแรงงานหลัก
เฉลี่ย 2.08 คน เกษตรกรส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็ น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยมีพืน้ ที่ถือครองทัง้ หมด
เฉลี่ย 5.70 ไร่ตอ่ ครัวเรือน โดยมีพืน้ ที่ปลูกผักเฉลี่ย
1.43 ไร่ตอ่ ครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยใน
รอบปี ท่ีผา่ นมา 95,429.70 บาท มีรายได้จากการ
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ปลูกผักเฉลี่ย 84,485.45 บาท มีรายได้จากการ
ปลูกยางพาราเฉลี่ย 101,175.00 บาท และมีรายได้
จากนอกภาคเกษตรเฉลีย่ 42,258.33 บาท เกษตรกร
มีหนีใ้ นการท�ำการเกษตร ซึง่ มีแหล่งเงินกูม้ าจากกลุม่
ออมทรัพย์เฉลี่ย 80,746.03 บาท ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเฉลีย่ 98,600 บาท
สหกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 192,500. 00 บาท กองทุน
หมูบ่ า้ นเฉลีย่ 48,611.11 บาท นายทุนเฉลีย่ 65,000.00
บาท และธนาคารไทยพาณิชย์เฉลี่ย 157, 500. 00
บาท เกษตรกรนิยมปลูกผักเฉลี่ย 2.65 ชนิด ซึง่
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ส ถานภาพทางสั ง คม
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็ นสมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์
2. การเลือกช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารทางการ
เกษตรของเกษตรกร
การเลือกช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารทางการ
เกษตรของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีการเลือก
ช่องทางการเปิ ดรับข่า วสารทางการเกษตรอยู่ใ น
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 2.46) โดยให้ความส�ำคัญ
เรือ่ งความน่าเชื่อถือของข่าวสารมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย
2.58) รองลงมา คือ ความถูกต้องของข่าวสาร (ค่า
เฉลี่ย 2.46) แต่เกษตรกรให้ความส�ำคัญเรือ่ งความ
สะดวกในการใช้บริการจากสื่อต่าง ๆ น้อยที่สดุ (ค่า
เฉลี่ย 2.41) อาจเนื่องมาจากเกษตรกรต้องการ
ข่าวสารทางการเกษตรที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง
เพื่ อ สามารถน�ำ ข่ า วสารที่ ไ ด้ร ับ ไปปรับ ใช้ใ นการ
วางแผนการด�ำเนินการผลิตผักของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3. การเปิ ดรับข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกร
แหล่ ง ข่ า วสารทางการเกษตรที่ ส ำ� คัญ ของ
เกษตรกรคือ เพื่อนบ้าน (ร้อยละ 83.64) โทรทัศน์
(ร้อยละ 83.61) ผูน้ ำ� ชุมชน (ร้อยละ 35.57) ญาติพ่ี
น้อง (ร้อยละ 28.48) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร้อยละ
13.93) ตามล�ำดับ ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสาร
จากแหล่งต่าง ๆ ของเกษตรกรเฉลี่ย 2-3 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ สถานที่เปิ ดรับข่าวสารส่วนใหญ่จะเป็ นที่
บ้าน ช่วงเวลาที่เกษตรกรเปิ ดรับข่าวสารทางการ
เกษตรจะเป็ นช่วงเวลาเช้า ก่อนจะไปท�ำงานในไร่นา
หรือตอนเย็น ซึง่ เสร็จสิน้ จากการท�ำงานแล้ว ระยะ
เวลาในการเปิ ดรับแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ
15-30 นาที
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4. การใช้ประโยชน์ข่าวสารทางการเกษตรของ
เกษตรกร
1) เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ขา่ วสารทางการ
เกษตรด้า นการวางแผนการผลิ ต ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.51) พบว่า ประเด็นการ
วางแผนการป้องกัน การรักษาโรคและแมลงใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.61) รองลงมา คือ การ
วางแผนการเลือกพันธุผ์ กั และชนิดผักในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 1.58) 2) เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์
ข่าวสารทางการเกษตรด้านการพัฒนาความรู ใ้ น
การประกอบอาชี พทางการเกษตรภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.48) พบว่า ประเด็นการน�ำ
ภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้า นมาท�ำ สารป้ อ งกัน ศัต รู พื ช ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.55) รองลงมา คือ การน�ำ
เทคนิ คการเพาะปลูกมาปรับใช้ในการผลิตผักใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.52) 3) เกษตรกรมีการใช้
ประโยชน์ข่าวสารทางการเกษตรด้านการตัดสินใจ

แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: (2563).

ในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเกษตรภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.72) พบว่า ประเด็นการน�ำ
ข่าวสารเกี่ ยวกับสภาพภูมิอากาศไปประกอบการ
ตัดสินใจในการด�ำเนินกิ จกรรมทางการเกษตรใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.83) รองลงมา คือ การน�ำ
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคแมลงศัตรูพืชมาป้องกันผลผลิต
ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชท�ำลายในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 1.79) และ4) เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์
ข่าวสารทางการเกษตรด้านการปรับทัศนคติของ
เกษตรกรภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.38)
พบว่า ประเด็นการสร้างความมั่นใจในการประกอบ
อาชี พเกษตรกรต่อไปและการน�ำความรู ด้ า้ นการ
ผลิตผักมาประยุกต์ใช้กับความรู เ้ ดิมที่ท่านมีอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.55) รองลงมา คือ การเสริม
สร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการปลูกผักเพิ่มมากขึน้ เช่น
การอนุรกั ษ์ดนิ การอนุรกั ษ์พนั ธุใ์ นระดับมาก (ค่า
เฉลี่ย 1.52) (Table 1)

Table 1 The utilization of Agricultural news of Farmers in Bangrieang Sub-dristrict, Khuannieang
District, Songkhla Province
The Utilization of Agricultural News of
Demand level
Means
Farmers
Much
little Non utilization
Production planning
1. Plan for selection of vegetable varieties and
vegetable types

101
(61.21)

59
(35.76)

5
(3.03)

1.58
(Much)

2. Plan for planting vegetables to appropriate
ornament and season

98
(59.39)

63
(38.18)

4
(2.43)

1.57
(Much)

3. Examine the price of vegetables for planning the
planting.

89
(53.94)

64
(38.79)

12
(7.27)

1.47
(Much)

4. Plan for prevention and treatment of diseases
and insects

106
(64.24)

54
(32.73)

5
(3.03)

1.61
(Much)

5. Plan for sufficient production for marketing
demand

87
(52.73)

73
(44.24)

5
(3.03)

1.50
(Much)

6. Plan for using sufficient budgets Household for
vegetables production

71
(43.03)

89
(53.94)

5
(3.03)

1.40
(Much)

7. Plan for harvesting to prolong shelf like of
vegetables through supply chain
Total

80
(48.48)

80
(48.48)

5
(3.04)

1.45
(Much)
1.51
(Much)
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Table 1 The utilization of Agricultural news of Farmers in Bangrieang Sub-dristrict, Khuannieang
District, Songkhla Province (Cont.)
The Utilization of Agricultural News of
Demand level
Means
Farmers
Much
little Non utilization
Knowledge development in agricultural careers
1. Applying cultivation techniques for vegetables
production

91
(55.15)

68
(41.21)

6
(3.63)

1.52
(Much)

2. Applying harvesting techniques

89
(53.94

69
(41.82)

7
(4.24)

1.50
(Much)

3. Applying local wisdom for production pests
protection agents

97
(58.79)

62
(37.58)

6
(3.63)

1.55
(Much)

4. Applying sufficient water management
vegetables

76
(46.06)

84
(50.91)

5
(3.03)

1.43
(Much)

5. Create value added products

75
(45.45)

85
(51.52)

5
(3.03)

1.42
(Much)

6. Develop various opportunity of marketing
channels

78
(47.27)

82
(49.70)

5
(3.03)

1.44
(Much)

7. Applying technology for almost benefits in
agriculture
Total

87
(52.73)

74
(44.85)

4
(2.42)

1.50
(Much)
1.48
(Much)

1. Using information of Climate condition to design
agricultural activities

138
(83.64)

26
(15.76)

1
(0.60)

1.83
(Much)

2. Using information of production costs to conduct
precision farming

129
(78.18)

35
(21.21)

1
(0.61)

1.78
(Much)

3. Using information of ฃ pests plant diseases for
plant protection

133
(80.61)

30
(18.18)

2
(1.21)

1.79
(Much)

4.Reducing anxiety for solving of agricultural
investment

105
(63.63)

57
(34.54)

3
(1.83)

1.62
(Much)

5. Using information for solving vegetables
production

116
(70.30)

47
(28.48)

2
(1.21)

1.69
(Much)

6.Using information for marking decision of
agricultural investment

109
(66.06)

54
(32.73)

2
(1.21)

1.65
(Much)

7. Selecting appropriately technologies for
vegetables production
Total

122
(73.94)

40
(24.24)

3
(1.82)

1.72
(Much)
1.72
(Much)

Decisions on agricultural activities
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Table 1 The utilization of Agricultural news of Farmers in Bangrieang Sub-dristrict, Khuannieang
District, Songkhla Province (Cont.)
The Utilization of Agricultural News of
Demand level
Means
Farmers
Much
little Non utilization
Changing the attitude of farmers
1. Building confidence in continue agriculture
career

97
(58.79)

61
(36.97)

7
(4.24)

1.55
(Much)

2. Application integration advance knowledge with
previous knowledge

97
(58.79)

61
(36.97)

7
(4.24)

1.55
(Much)

3. Promoting new ideas for growing vegetables
such as soil conservation breed conservation

92
(55.76)

66
(40.00)

7
(4.24)

1.52
(Much)

4. Changing attitude and improving personal
practice for prevention of chemical hazards farming

75
(45.45)

78
(47.27)

12
(7.08)

1.38
(Much)

5. Changing attitude to producing organic farming

70
(42.42)

80
(48.48)

15
(9.10)

1.33
(little)

6 Using information to motivate people new
generation to be positive in agriculture

50
(30.30)

99
(60.00)

16
(9.70)

1.21
(little)

7. Changing attitude between merchants mediator
with farmers about the price transation
Total

45
(27.27)

105
(63.64)

15
(9.09)

1.18
(little)
1.38
(Much)

4. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ประโยชน์ขา่ วสาร
ทางการเกษตรของเกษตรกร
ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ข่าวสารทางการเกษตร
ของเกษตรกร โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขัน้
ตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis)
พบว่า มีตวั แปรจ�ำนวน 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พืน้ ที่ปลูกผัก (X8) และการเปิ ดรับ
ข่าวสารทางการเกษตร (X14) มีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ตัวแปรตาม คือ การใช้ประโยชน์ขา่ วสารทางการ
เกษตรของเกษตรกร และเมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การท�ำนายเชิงพหุแบบขัน้ ตอน (Multiple Coefficient

of Determination, R2) พบว่า R2 มีคา่ เท่ากับ 0.142
หมายความว่า ตัวแปรอิสระทัง้ หมดสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (การใช้ประโยชน์
ข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกร) ได้รอ้ ยละ
14.20 (Table 2)
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง
ๆ ดังนี ้ 1) พืน้ ที่ปลูกผัก (X8) มีอิทธิพลเชิงลบต่อการ
ใช้ประโยชน์ข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกร
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 ซึง่ สามารถ
อธิบายได้ว่าเกษตรกรที่มีพืน้ ที่ปลูกผักจะมีการการ
ใช้ประโยชน์ข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกร
มากกว่าเกษตรกรทีไ่ ม่มพี นื ้ ทีป่ ลูกผัก เท่ากับ -3.017 2)
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Table 2 Factors Influencing the Utilization of Agricultural Information by Farmers
Variables

Coefficient (b)

Beta

t

P-value

15.979

0.000

(Constant)

38.859

1. Vegetable growing area (X8)

-3.017

-0.190

-2.603

0.010*

2. Household income (X9)

3.143

0.343

4.697

0.000**

F = 13.444, Sig. of F = 0.000, SEest= 10.227
Durbin Watson = 1.459 R = 0.377, R2 = 0.142

การเปิ ดรับข่าวสารทางการเกษตร (X14) มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการใช้ประโยชน์ข่าวสารทางการเกษตร
ของเกษตรกร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ
0.01 ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ เกษตรกรที่มีการเปิ ด
รับ ข่ า วสารทางการเกษตรมากจะมี ก ารการใช้
ประโยชน์ข่ า วสารทางการเกษตรของเกษตรกร
มากกว่าเกษตรกรที่ไม่มีการเปิ ดรับข่าวสารทางการ
เกษตร เท่ากับ 3. 143 เนื่องจากเกษตรกรมีการ
ติดต่อกับผูน้ ำ� ชุมชน เพื่อนบ้าน มีความถี่ในการพูด
คุยกันตลอดเวลา หากมีขา่ วสารหรือกิจกรรมอะไรก็
จะมีการบอกกล่าวกันโดยตรง หรือผ่านสื่อมวลชน
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของขวัญเมือง ศิลลา
(2550) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปี ตา่ งกันมีการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ข่ า ว ส า ร ก า ร ป ลู ก ห ญ้ า แ ฝ ก
เฉลิมพระเกียรติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทางบวก
สรุ ป
จากการศึกษา พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่มี
การเลื อ กช่ อ งทางเปิ ด รับ ข่ า วสารทางการเกษตร
เรือ่ งความน่าเชื่อถือของข่าวสารมากที่สดุ ดังนัน้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเผยแพร่ข่าวสารที่มี
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร เนื่องจาก การเผยแพร่ ความรูท้ างการ
เกษตรมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ใช้ประโยชน์ขา่ วสารทางการเกษตรของเกษตรกร 2)

ด้า นการตัด สิ น ใจในการด�ำ เนิ น กิ จ กรรมทางการ
เกษตรมีผลอยูใ่ นระดับมาก เนื่องมาจากเกษตรกร
น�ำข่าวสารมาช่วยเป็ นแนวทางและลดความวิตก
กังวลในการตัดสินใจการท�ำเกษตร ตลอดจนการน�ำ
ข่าวสารมาช่วยในการแก้ปัญหาและเทคโนโลยีต่าง
ๆ มาปรับใช้ในการปลูกผักได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการพัฒนา
แนวทางการสื่อสารอันจะน�ำไปเผยแพร่ความรู เ้ รื่อง
การเกษตรให้ส อดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของ
เกษตรกรอย่างแท้จริง และสามารถใช้ส่อื ในการเข้า
ถึงเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2541. เอกสารประกอบการ
สัมมนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานส่งเสริม
การเกษตร. กรมส่ง
เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
เกศสุดา กันแก้ว. 2554. พฤติกรรมการเปิ ดรับและ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ ด้ า นการเกษตรของ
สมาชิกศูนย์สง่ เสริมและผลิต เ ม ล็ ด พั น ธุ์
ข้าวชุมชนอ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท. การ
เสนอผลการวิ จั ย ทางการเกษตรและที่
เกี่ยวข้อง มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ
ราช 1 กันยายน 2554. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช, นนทบุร.ี
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ขวัญเมือง ศิลลา. 2550. ประเภทสื่อ พฤติกรรมการ
เปิ ดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
ข่า วสารการปลูก หญ้า แฝกเฉลิม พระเกี ย รติ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ใ น จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี .
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วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
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ต�ำบลบางเหรียง. เทศบาลต�ำบลบางเหรียง
อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา.

