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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้
หนีส้ นิ และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ ทีต่ �ำ บลไทรน้อย นนทบุรี ประชากร
ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรจำ�นวน 111 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรพบว่า 1) เกษตรกรมี
พฤติกรรมการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรและการใช้สารเคมีทางการเกษตรในระดับน้อย และ 2) เกษตรกร
มีพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงและการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับน้อยที่สุด ในส่วนของผล
ที่มีต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรนัน้ พบว่า 1) ตัวแปรทีส่ ามารถทำ�นายรายได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.001 ได้แก่ การใช้สารเคมีทางการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถร่วมกัน
ทำ�นายได้รอ้ ยละ 56.3 2) ตัวแปรทีส่ ามารถทำ�นายหนีส้ นิ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 ได้แก่
การใช้เชื้อเพลิงและการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถร่วมกันทำ�นายได้ร้อยละ 95.9 และ
3) ตัวแปรทีส่ ามารถทำ�นายค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001
และ 0.05 ได้แก่ การใช้เชื้อเพลิง การใช้สารเคมีทางการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถร่วมกันทำ�นายได้ร้อยละ 19.0
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร, รายได้, หนีส้ นิ , ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
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Abstract
The purpose of this research was to study the behavior of using agricultural
technology that affected farmers income, debt and value of agricultural technology at Sai Noi
sub-district, Nonthaburi province. The study population consisted of 111 farmers. The tools
used in the study were questionnaires and semi-structured interviews. The data were
analyzed using percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.
The results of the research on technology usage behavior of farmers indicated that:
1) farmers had low level of use of agricultural machinery and agricultural chemicals. And
2) farmers had the lowest level of fuel use and technology usage from local wisdom. In terms
of social affect due to the use of agricultural technology, it was found that 1) the variables
that predicted the social affect of income at the statistical level of 0.001 were the use of
agricultural chemicals and use technology from local wisdom. Therefore, the results of
the research can predict 56.3 %. 2) The variables that predicted the social affect of debt
were statistically significant at the level of 0.001, ie fuel consumption and the use of local
wisdom technology. Therefore, the results of the research can predict 95.9 %. And
3) the variables that predicted the social affect on the value of agricultural technology at
0.001 and 0.05 were the fuel consumption. Use of agricultural chemicals and using
technology from local wisdom. Therefore, the results of the research can predict 19.0 %.
Keywords: Behavior on Using Agricultural Technology, Income, Debt, Value of Agricultural
Technology
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บทนำ�

ใ

นปัจจุบันอาชีพหลักของคนไทยนั้นยังคงเป็นอาชีพเกษตรกรรม ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐในการดำ�เนินนโยบายทางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวก็ตาม จากสถิติ
ของการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากรในประเทศไทยจำ�แนกตามลักษณะเศรษฐกิจที่สำ�คัญ
พบว่าผู้ที่มีงานทำ�ในภาคเกษตรกรรมคิดเป็นจำ�นวนร้อยละ 38.7 (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)
ซึง่ สถิตดิ งั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมอยูม่ าก และในรูปแบบของการทำ�
เกษตรกรรมในปัจจุบนั ประกอบกับวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ทำ�ให้มกี ารคิดค้น
พัฒนาเครื่องมือ องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาใช้ในภาคเกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของผลผลิตทาง
การเกษตร การลดต้นทุนแรงงาน การกำ�จัดศัตรูพืช การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกษตรกร
หลายรายให้ความสนใจและหันมาใช้เทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น
จากรายงานแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) รายงานว่ารายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 135,751 บาท/ครัวเรือน เป็น 223,296 บาท/ครัวเรือน
ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งรายจ่ายเงินสดของครัว
เรือนเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับรายได้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8
เกษตรกรมีรายจ่ายเงินสดเพิม่ ขึน้ จาก 104,101 บาท/ครัวเรือน เป็น 180,586 บาท/ครัวเรือน ประกอบ
กับรายงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พบว่ารายจ่ายเงินสดของครัวเรือน
เกษตรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.13 ต่อปี โดยเกษตรกรมีรายจ่ายเงินสดที่ใช้จ่ายไปกับการเพาะปลูก
อาทิ สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช น้ำ�มัน ปุ๋ย เชื้อเพลิง ค่าจ้างแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
60 ของรายจ่ายเงินสดเกษตรทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ารายจ่ายเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.08 ต่อปี
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เกษตรกรก็ต้องนำ�รายได้ที่มีอยู่ใช้จ่ายไปกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรไม่
ได้ช่วยลดต้นทุนการผลิตในการทำ�การเกษตร ประกอบกับการลงทุนเหล่านั้นต้องใช้เงินเป็นจำ�นวนมาก
เป็นผลทำ�ให้เกษตรกรบางรายมีภาระหนี้สินจากการนำ�เงินที่ได้กู้ยืมมาไม่ว่าทางใดก็ตาม ไปใช้จ่ายกับ
การจัดซือ้ เทคโนโลยีการเกษตรเพือ่ การแก้ปญ
ั หาด้านการเพิม่ คุณภาพและปริมาณของผลผลิต (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2554) ซึง่ กล่าวได้วา่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรส่งผลต่อค่านิยม ฐานะ
ทางการเงิน และการดำ�เนินชีวติ ประกอบกับหลายๆงานวิจยั ก็ยงั คงกล่าวถึงผลทีเ่ กิดจากการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรด้วยเช่นกัน ซึง่ Clevo และ Clem (2001 อ้างโดย รณชัย โตสมภาค, 2558) กล่าวว่าเกษตรกร
ทีม่ โี อกาสแบกรับความเสีย่ งในเรือ่ งผลผลิตทีล่ ดลงและการมีรายได้ทไี่ ม่แน่นอน ส่วนมากจะเป็นเกษตรกร
650 ที่ไม่นำ�สารเคมีมาใช้ในการทำ�เกษตรกรรมเนื่องมาจากเกษตรกรเหล่านั้นเสียเปรียบทางการพาณิชย์ใน
เรือ่ งของการเพิม่ ผลผลิตทีแ่ ข่งขันกับระยะเวลา ส่งผลให้เกษตรกรทีเ่ สียเปรียบเหล่านัน้ ตัดสินใจหันมาใช้
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สารเคมีในการทำ�เกษตรกรรม จนทำ�ให้เกษตรกรถูกผูกมัดไปกับการใช้สารเคมีเป็นปัจจัยหลักในการทำ�
เกษตรกรรม อีกทั้ง อารีวรรณ คูสันเทียะ (2556) กล่าวว่าชาวนาส่วนมากมีปัญหาในการรับภาระเกี่ยว
กับต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น เพราะชาวนาหันไปพึ่งพิงเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น อาทิ
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผลผลิต นิยมใช้เครื่องจักรกลต่างๆ
ในกระบวนการการเพาะปลูก อีกทั้งมีการจ้างแรงงานเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกเกือบทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ การพึ่ ง พิ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเกษตรของชาวนามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะหนี้ สิ น และมี
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ลดน้อยลง ไม่เพียงแต่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร
จะส่งผลต่อรายได้และหนี้สินเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อค่านิยมในการดำ�เนินชีวิตทั้งในเรื่องของความเชื่อ
ความคิด และทัศนคติทมี่ ตี อ่ การทำ�เกษตรกรรมได้เปลีย่ นแปลงไป บางครัง้ การใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร
ส่งผลต่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องมาจากความคิดที่เชื่อว่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ล้าหลัง
ไม่มีความทันสมัย ทำ�ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยทั้งๆที่การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายๆพื้นที่ช่วย
ลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือมีอยู่ภายในท้องถิ่น
ตำ�บลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นตำ�บลที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบภาคกลางตอนล่าง
ในเขตลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยา พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคการเกษตรถึงร้อย
ละ 66.96 (เทศบาลตำ�บลไทรน้อย, 2557) มีคลองที่สำ�คัญ 2 สายที่ใช้ในการทำ�การเกษตร คือ
คลองพระพิมลราชาและคลองทวีวฒ
ั นา มีสถานทีส่ �ำ คัญทีเ่ ป็นศูนย์กลางการรวมตัวกันของชาวบ้านหลาย
แห่ง อาทิ ตลาดน้ำ�ไทรน้อย วัดไทรใหญ่ ศาลเจ้าพ่อจุ้ยไทรใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรม
เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ให้มีความผาสุก หน่วยงานภาครัฐภายใน
พืน้ ทีม่ นี โยบายทีส่ ง่ เสริมการทำ�การเกษตรให้เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรเชิงท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามน่าสนใจ
ในการศึกษาวิถีชีวิตในการทำ�การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมี
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอยู่มาก เป็นเหตุผลทำ�ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลทางด้านสังคมต่อเกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และสอดคล้องกับนโยบายของสำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
เน้นภารกิจไปที่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนอาศัยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือ “เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน”
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลไทรน้อย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมใน
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลไทรน้อย

สมมุติฐานของการวิจัย

1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ด้านเชื้อเพลิง ด้านสาร
เคมีทางการเกษตร และด้านเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถทำ�นายรายได้ของเกษตรกรได้
2. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ด้านเชื้อเพลิง ด้านสาร
เคมีทางการเกษตร และด้านเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถทำ�นายหนี้สินของเกษตรกรได้
3. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ด้านเชื้อเพลิง ด้านสาร
เคมีทางการเกษตร และด้านเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สามารถทำ�นายค่านิยมในการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรของเกษตรกรได้

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนือ้ หาของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ ทีต่ �ำ บลไทรน้อย
(เทศบาลตำ�บลไทรน้อย) โดยมีพฤติกรรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร พฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิง
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ขอบเขตเนือ้ หาของผลทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร
คือ รายได้ หนี้สิน และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
3. ขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ที่ตำ�บลไทรน้อย อำ�เภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
4. ขอบเขตประชากร คือ เกษตรกรทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้กบั หน่วยงานของอำ�เภอไทรน้อย ซึง่ ข้อมูล
ประชากรได้มาจากการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการถือครองที่ดิน
เพือ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนในเขตการปกครองของเทศบาลตำ�บลไทรน้อย อำ�เภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2557 - 2558 ซึ่งมีเกษตรกรที่ลงทะเบียนเอาไว้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 111 ราย

กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ หมายถึง การที่เกษตรกรนำ�เอา
เทคโนโลยีที่ใช้สำ�หรับการทำ�การเกษตรในประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เชื้อเพลิง สารเคมีทาง
การเกษตร และเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในพื้นที่ และผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการ
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ใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ หนี้สิน และค่านิยมใน

II การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน II

การใช้เทคโนโลยีการเกษตร ดังกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัยในภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

1) เครื่องจักรกลการเกษตร

1) ทัศนคติที่มีต่อรายได้

2) เชื้อเพลิง

2) ทัศนคติที่มีต่อหนี้สิน

3) สารเคมีทางการเกษตร

3) ทัศนคติที่มีต่อค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

4) เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพที่ 1 กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย

		
จากกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรทั้งสองนั้นมีนิยามศัพท์ปฏิบัติการดังนี้ 1) พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง การที่เกษตรกรนำ�เอาเทคโนโลยีท่ีใช้สำ�หรับการทำ�การเกษตรใน
ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เชื้อเพลิง สารเคมีทางการเกษตร และเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในพื้นที่2) ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลตอบแทนจาการทำ�การเกษตร ความเชื่อ ทัศนคติ
ของเกษตรกรทีม่ ตี อ่ ด้านรายได้ หนีส้ นิ และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเนือ่ งมาจากพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีการเกษตร 3) ผลกระทบต่อรายได้ หมายถึง เกษตรกรมีความเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยี
ทางการเกษตรจะช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และลดการจ้างแรงงาน 4) ผลกระทบต่อหนี้สิน
หมายถึง เกษตรกรมีความเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร ก่อให้เกิดหนี้สินด้านค่าเช่าที่ดิน
การขยายที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าเครื่องจักรกล ค่าเชื้อเพลิงและสารเคมี รวมทั้งค่าบำ�รุงรักษาเครื่องจักร
กลการเกษตร การลงทุนและการกู้เงิน และ 5) ผลกระทบต่อค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
หมายถึง การที่เกษตรกรมีความเชื่อต่อการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยเชื่อว่าภายหลังจากการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรจะช่วยในเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้และผลผลิต รวมไปถึงความเชื่อที่มีต่อการ
ทำ�เกษตรกรรม

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสานที่มีประชากรเป็นเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วย
งานของอำ�เภอไทรน้อย ซึ่งข้อมูลประชากรได้มาจากการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และการถือครองที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนในเขตการปกครองของ
เทศบาลตำ�บลไทรน้อย อำ�เภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2557 - 2558 ซึง่ มีเกษตรกรทีล่ งทะเบียน
เอาไว้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 111 ราย
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2. การเก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามปลายปิด
เพื่อช่วยให้เกษตรกรจำ�นวน 111 ราย ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามได้สะดวก
เข้าใจง่าย และรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS Version 11.5
3. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรและรายได้ หนี้สิน ค่านิยมในการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรอันเนือ่ งมาจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร ใช้แบบสอบถาม
สำ�หรับการวัดข้อมูลในระดับอันตรภาคโดยมีการประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า Reliability 0.85 และมี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS Version 11.5
4. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้ประกอบการสรุปและการอภิปรายผล

ผลการวิจัย

เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 56 - 60 ปี
สมรสแล้ว มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 6 คน มีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพทำ�นามากทีส่ ดุ โดยทำ�การเกษตรบนทีด่ นิ ของผูอ้ นื่ และมีพนื้ ทีใ่ นการทำ�การเกษตรอยูท่ ี่ 10 - 15 ไร่
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำ�การเกษตรมากกว่า 10 ปี มีรายได้จากการทำ�เกษตรกรรมมากกว่า
39,000 บาท/เดือน มีรายจ่ายภายในครอบครัวทั้งหมดอยู่ในช่วง 29,001 - 39,000 บาท/เดือน
มีรายจ่ายจากการจัดซือ้ เครือ่ งจักรกลการเกษตร เชือ้ เพลิง สารเคมีทางการเกษตร เครือ่ งมือและอุปกรณ์
ที่นำ�มาประกอบเพื่อใช้ในการทำ�การเกษตรในแต่ละประเภทต่ำ�กว่า 10,000 บาท/เดือน เกษตรกรไม่มี
หนี้สินจากการขยายที่ดินในการทำ�การเกษตร แต่เกษตรกรมีหนี้สินในการจ่ายค่าเช่าที่ดินในการทำ�การ
เกษตรอยู่ในช่วง 25,000 บาท เกษตรกรมีหนี้สินจากการลงทุนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่
ในช่วง 20,001 – 25,000 บาท เกษตรกรมีหนี้สินจากการลงทุนในการจัดซื้อเชื้อเพลิง หนี้สินในการ
จัดซื้อสารเคมีทางการเกษตร หนี้สินจากการบำ�รุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในแต่ละประเภทต่ำ�กว่า
10,000 บาท และเกษตรกรไม่มีหนี้สินในการจ่ายค่าจ้างคนงาน ในส่วนของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ไทรน้อย สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 ส่วนในตารางที่ 2 ถึง ตารางที่
4 จะเป็นการแสดงผลของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมใน
การใช้เทคโนโลยีการเกษตร
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II การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน II

ตารางที่ 1: แสดงระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

M

S.D.

ระดับความสำ�คัญ

1.1 เครื่องจักรกลการเกษตร

1.23

1.13

น้อย

1.2 เชื้อเพลิง

0.25

0.32

น้อยที่สุด

1.3 สารเคมีทางการเกษตร

1.40

0.35

น้อย

1.4 เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

0.42

0.27

น้อยที่สุด

เฉลี่ย

0.83

0.52

น้อย

จากตารางที่ 1 พบว่า ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ ที่
ตำ�บลไทรน้อยนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนดกรอบการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรไว้ 4 ประเภท
ด้วยกัน คือ 1) เครื่องจักรกลการเกษตร พบว่าประชากรมีพฤติกรรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 2) เชื้อเพลิง พบว่าประชากรมีพฤติกรรมการใช้เชื้อ
เพลิงโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.25 3) สารเคมีทางการเกษตร พบว่าประชากร
มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 และ
4) เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าประชากรมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.42
สำ�หรับผลที่มีต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในงานวิจัยนี้จะแสดงผลในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4
ซึ่ ง จะแสดงค่ า เฉลี่ ย (M) ค่ า ของส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประเมิ น ค่ า ของระดั บ
ความสำ�คัญ ดังนี้
ตารางที่ 2: แสดงรายได้ของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
รายได้

M

S.D.

ระดับความสำ�คัญ

1.1 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีรายได้มากกว่า 9,000 บาท/
เดือน

4.66

0.48

มากที่สุด

1.2 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย

2.70

0.46

ปานกลาง

1.3 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีเงินออม

1.31

0.46

น้อยที่สุด

1.4 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยลดต้นทุนการผลิต

1.14

0.34

น้อยที่สุด

1.5 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยลดจำ�นวนการจ้างลูกจ้าง

2.14

0.35

น้อย

1.6 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยลดจำ�นวนการจ้างแรงงานต่างด้าว

2.22

0.41

น้อย

เฉลี่ย

2.36

0.41

น้อย
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จากตารางที่ 2 พบว่ารายได้ของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้านการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีรายได้มากกว่า 9,000 บาท/เดือน มีระดับความสำ�คัญมากที่สุดโดยมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และรายได้ของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้านการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรทำ�ให้มเี งินออมและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยลดต้นทุนการผลิตมีระดับความสำ�คัญน้อย
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.31 และ 1.14 ตามลำ�ดับ
ตารางที่ 3: แสดงหนี้สินของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
หนี้สิน

M

S.D.

ระดับความสำ�คัญ

1.1 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเช่าที่ดิน

1.43

0.50

น้อยที่สุด

1.2 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้ต้องขยายที่ดินในการทำ�การเกษตร

2.14

0.86

น้อย

1.3 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าจ้างคนงาน

1.00

0.00

น้อยที่สุด

1.4 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเครื่องจักรกล
การเกษตร

3.78

0.51

มาก

1.5 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกับ
เครื่องจักรกลการเกษตร

2.59

0.50

ปานกลาง

1.6 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าสารเคมีทางการ
เกษตร

2.28

0.45

น้อย

1.7 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าบำ�รุงรักษาเครื่องจักร
กลการเกษตร

2.58

0.50

ปานกลาง

1.8 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ 2.61
เพื่อการลงทุน

0.93

ปานกลาง

1.9 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์
ต่างๆเพื่อการลงทุน

3.52

0.50

มาก

1.10 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากเพื่อบ้าน

1.55

0.50

น้อย

1.11 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากนายทุนท้องถิ่น

1.31

0.46

น้อยที่สุด

เฉลี่ย

2.25

0.52

น้อย

จากตารางที่ 3 พบว่าหนี้สินของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้านการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรทำ�ให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อการลงทุนนั้นมีระดับความสำ�คัญ
มาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.78 และ 3.52 ตามลำ�ดับ หนีส้ นิ ของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
656 ในด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเช่าที่ดิน การใช้เทคโนโลยีการเกษตร

II การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน II

ทำ�ให้เกิดหนีส้ นิ ในการจ่ายค่าจ้างคนงาน และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มหี นีส้ นิ จากการกูเ้ งินจาก
นายทุนท้องถิ่นมีระดับความสำ�คัญน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 , 1.00 และ 1.31 ตามลำ�ดับ
ตารางที่ 4: แสดงค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

M

S.D.

ระดับความสำ�คัญ

1.1 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยเพิ่มรายได้

4.64

0.48

มากที่สุด

1.2 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยเพิ่มผลผลิต

4.85

0.36

มากที่สุด

1.3 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยลดค่าจ้างแรงงาน

2.86

0.34

ปานกลาง

1.4 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น

4.62

0.49

มากที่สุด

1.5 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยให้ผลผลิตอยู่ในสภาพสมบูรณ์

4.55

0.50

มากที่สุด

1.6 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยเพิ่มราคาผลผลิต

4.23

0.42

มาก

1.7 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ

2.17

0.38

น้อย

1.8 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

2.43

0.50

น้อย

1.9 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้มีเวลาว่างไปทำ�ภารกิจอื่นๆได้

3.65

0.48

มาก

1.10 เทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ทำ�การบำ�รุงรักษาได้ง่าย

2.86

0.35

ปานกลาง

1.11 เทคโนโลยีการเกษตรช่วยทำ�ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
เกษตรกรได้มากขึ้น

3.21

0.41

ปานกลาง

เฉลี่ย

3.64

0.43

มาก

		
จากตารางที่ 4 พบว่าค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรในด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยเพิม่ รายได้ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยเพิม่ ผลผลิต
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำ�ให้ชวี ติ มีความสะดวกสบายมากขึน้ และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยให้
ผลผลิตอยู่ในสภาพสมบูรณ์นั้นมีระดับความสำ�คัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 , 4.85 , 4.62
และ 4.55 ตามลำ�ดับ ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ในด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรไม่ก่อ
ให้เกิดอุบัติเหตุมีระดับความสำ�คัญน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 และ 2.43 ตามลำ�ดับ
ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมใน
การใช้เทคโนโลยีก ารเกษตรของเกษตรกรนั้น ศึกษาโดยการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบ Enter
(Enter - Multiple Regression) รายละเอียดผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 5 ถึง ตารางที่ 7
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ตารางที่ 5: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์ผลที่มีต่อรายได้ของเกษตรกร
ตัวแปร

B

SE B

β

t

p

1.1 เครื่องจักรกลการเกษตร

0.040

0.087

0.214

0.461

0.646

1.2 เชื้อเพลิง

0.301

0.355

0.458

0.848

0.398

1.3 สารเคมีทางการเกษตร

-2.497

0.362

-4.087

-6.891

0.000***

1.4 เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.256

0.497

4.169

6.557

0.000***

หมายเหตุ : R = 0.750 , R2 = 0.563 , SEest = 0.14 , Constant = 4.370 , *** = P< .001

จากตารางที่ 5 พบว่าพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านสารเคมีทางการเกษตรและ
เทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นตัวทำ�นายทีส่ ามารถทำ�นายรายได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.001 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลทีม่ ตี อ่ รายได้คดิ เป็นร้อยละ 56.3 มีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
ในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.14 สมการพยากรณ์รายได้สามารถแสดงได้ดังนี้
รายได้ = 4.370–2.497(สารเคมีทางการเกษตร) + 3.256(เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น)
ตารางที่ 6: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์หนี้สินของเกษตรกร
ตัวแปร

B

SE B

β

t

p

1.1 เครื่องจักรกลการเกษตร

0.027

0.030

0.128

0.905

0.367

1.2 เชื้อเพลิง

-0.449

0.123

-0.603

-3.663

0.000***

1.3 สารเคมีทางการเกษตร

0.079

0.125

0.114

0.631

0.530

1.4 เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

-1.057

0.171

-1.196

-6.169

0.000***

หมายเหตุ : R = 0.979 , R2 = 0.959 , SEest = 0.049 , Constant = 2.664 , *** = P< .001

จากตารางที่ 6 พบว่าพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวทำ�นายที่สามารถทำ�นายหนี้สินอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์หนีส้ นิ ได้คดิ เป็นร้อยละ 95.9 มีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ ±0.049 ดังนั้นสมการพยากรณ์หนี้สินสามารถแสดงได้ดังนี้
หนี้สิน = 2.664 - 0.449 (เชื้อเพลิง) - 1.057 (เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น)
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ตารางที่ 7: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ของเกษตรกร
ตัวแปร

B

SE B

β

t

p

1.1 เครื่องจักรกลการเกษตร

-0.040

0.061

-0.419

-0.663

0.508

1.2 เชื้อเพลิง

0.496

0.247

1.479

2.012

0.047*

1.3 สารเคมีทางการเกษตร

-1.120

0.252

-3.594

-4.453

0.000***

1.4 เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.599

0.345

4.015

4.640

0.000***

หมายเหตุ : R = 0.436 , R2 = 0.19 , SEest = 0.10 , Constant = 4.467, * = P< .05, *** = P< .001

จากตารางที่ 7 พบว่าพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านเชื้อเพลิง ด้านสารเคมีทาง
การเกษตรและเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นตัวทำ�นายทีส่ ามารถทำ�นายค่านิยมในการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001 ตามลำ�ดับ โดยสามารถพยากรณ์ค่า
นิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรได้คดิ เป็นร้อยละ 19.0 มีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ ±0.10 ดังนั้นสมการพยากรณ์ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสามารถแสดงได้ดังนี้
ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร = 4.467 + 0.496 (เชื้อเพลิง) - 1.120 (สารเคมีทาการเกษตร)
+ 1.599 (เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น)

สรุปและอภิปรายผล

ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ ทีต่ �ำ บลไทรน้อยในแต่ละ
ด้านจะเห็นว่ามีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอยู่ในช่วงน้อยถึงน้อยที่สุด เนื่องมาจากรูปแบบ
การทำ�เกษตรกรรมที่หลากหลายส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่แตกต่างกันไป อาทิ
เกษตรกรที่ทำ�สวนขนาดเล็กจะไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการทำ�นา
ซึ่งหมายถึงเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่แตกต่างกันเนื่องมาจากรูปแบบหรือ
ประเภทของการทำ�เกษตรกรรมทีแ่ ตกต่างกันไป หากพิจารณาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของ
เกษตรกรในภาพรวมจะพบว่าเกษตรกรมีพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอยู่ในระดับน้อย
เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์อยู่ในช่วงเวลาที่เกษตรกร
ทำ�การเกษตรในขัน้ ตอนหรือกระบวนการสุดท้าย (ระยะเวลาของการเก็บเกีย่ วหรือระยะเวลาการพักสภาพ
ผืนดิน) ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรอยู่ในระดับน้อยตามผลของ
การวิจัย อย่างไรก็ตามผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังคงมีทัศนคติที่แสดงให้เห็นว่า 659
เกษตรกรยังคงมีความจำ�เป็นที่จะต้องนำ�เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณ

อาริยา ทรัพย์ศิริ I สุรพงษ์ ชูเดช I ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

ผลผลิต โดยมีจดุ ประสงค์ในการเพิม่ รายได้ ซึง่ สามารถพิจารณาได้วา่ เป็นค่านิยมทางเศรษฐกิจ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (Spranger, 1928; Antonio, et al., 1986;
จุฑารัตน์ เอื้ออำ�นวย, 2553) ทั้งนี้เกษตรกรมียังมีความต้องการในเรื่องของการทุ่นเวลาในกระบวนการ
การเพาะปลูกหรือต้องการความสะดวกสบายอันเนื่องมาจากค่านิยมของคนในสมัยใหม่ (Gordow and
Leo, 1965; Geert, 2001) อีกทั้งเกษตรกรส่วนมากมีอายุ 56 - 60 ปี สภาพร่างกายไม่แข็งแรงเท่าคน
หนุม่ สาวซึง่ เป็นเหตุผลหนึง่ ในการนำ�เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ ประกอบกับขัน้ ตอนในการทำ�การเกษตร
สภาพดิน สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาล ก็เป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำ ให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรที่แตกต่างกัน เกษตรกรที่ทำ�การเกษตรบนสภาพดินที่ขาดสารอาหารที่จำ�เป็นต่อพืชย่อมได้
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพด้อยกว่าเกษตรกรที่ทำ�การเกษตรบนผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ซึ่งเป็นเหตุผลให้เกษตรกรเพิ่มจำ�นวนหรือปริมาณการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในภาพรวมที่ส่งผลต่อเกษตรกรในพื้นที่
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรนั้นส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยม
ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เนื่องมาจากความต้องการในการลงทุนในการทำ�เกษตรกรรม อาทิ
การลงทุนด้านที่ดิน การลงทุนไปกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ�การเกษตรรวมไปถึงเทคโนโลยี
การเกษตรต่างๆ ถึงแม้ว่าเกษตรกรบางรายจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่การลงทุนในการทำ�เกษตรกรรมเกี่ยว
กับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเหล่านีต้ อ้ งใช้เงินจำ�นวนมาก ทำ�ให้เกษตรกรบางรายต้องมีหนีส้ นิ เพือ่ นำ�
เงินทีไ่ ด้มาใช้จา่ ยไปกับเทคโนโลยีการเกษตรเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านการเพิม่ คุณภาพและปริมาณของผลผลิต
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554) จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้าน
สารเคมีทางการเกษตรส่งผลในเชิงลบต่อรายได้ของเกษตรกร เนือ่ งมาจากเกษตรกรยังคงมีความต้องการ
ที่จะเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับเกษตรมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
และเพียงพอต่อท้องตลาด เป็น ผลทำ�ให้เกษตรกรยึดติดกับกระบวนการใช้สารเคมีทางการเกษตรใน
การทำ�เกษตรกรรม (Clevo and Clem, 2001; รณชัย โตสมภาค, 2558) อย่างไรก็ตามรายได้ของ
เกษตรกรที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรที่จำ�หน่ายในท้องตลาดนั้นยังคงขึ้นอยู่กับภาวะราคาที่ผันผวน
ของอุปสงค์และอุปทานในเชิงเศรษฐกิจและนโยบายการปกครองของรัฐบาล (พันธ์จติ ต์ สีเหนีย่ ง, 2556)
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้านเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ นัน้ ส่งผลในเชิง
บวกต่อรายได้ของเกษตรกร เนื่องมาจากเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เป็นการนำ�ทรัพยากรและ
วัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการทำ�
การเกษตรที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, 2559)
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อหนี้สินของเกษตรกรนั้นมีความสอดคล้องกับ
660 ทัศนคติ เหตุผล และความต้องการของเกษตรกรในเรื่องการลงทุนในการทำ�เกษตรกรรม ประกอบกับ

II การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน II

ต้นทุนในการผลิตมีราคาสูงขึ้น และหากพิจารณาถึงแนวคิดและทัศนคติของเกษตรกรที่มีความต้องการ
ในการพึ่งพาปัจจัยการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร สารเคมีกำ�จัด
ศัตรูพชื ในทุกกระบวนการของการทำ�การเกษตร ซึง่ จะส่งผลต่อการเป็นหนีแ้ ละเกษตรกรมีความสามารถ
ในการชำ � ระหนี้ สิ น ลดลง (อารี ว รรณ คู สั น เที ย ะ, 2556; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2554)
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้านเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ส่งผลใน
เชิงลบต่อหนี้สินของเกษตรกร เนื่องมาจากเหตุผลเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรใน
ด้านเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ส่งผลต่อรายได้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด ค่านิยมในการทำ�การเกษตร มีอิทธิพลต่อภาวะหนี้สินของเกษตรกร
(สุกานดา กลิ่นขจร และ นรรัฐ รื่นกวี, 2555) ในผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรใน
ด้านเชือ้ เพลิงส่งผลในเชิงลบต่อหนีส้ นิ ของเกษตรกร ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากผลจากการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร
ในพืน้ ทีน่ นั้ เกษตรกรมีการนำ�เชือ้ เพลิงเหลวประเภทน้�ำ มันดีเซลมาใช้เพียงชนิดเดียวเท่านัน้ จึงไม่สง่ ผลก
ระทบให้มหี นีส้ นิ ในจำ�นวนทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตามการทีเ่ กษตรกรมีความสามารถในการชำ�ระหนีส้ นิ
ลดลงนั้นเป็นผลมาจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนประกอบกับมีสมาชิกในครอบครัวจำ�นวนมาก
ในปัจจุบนั เกษตรกรไทยมีคา่ นิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ ในเรือ่ ง
ของความเชื่อที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยเชื่อว่าภายหลังจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรจะ
ช่วยในเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้และผลผลิต รวมไปถึงความเชื่อที่มีต่อการทำ�เกษตรกรรม เกษตรกร
บางรายมีแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ที่ตอบรับกับเทคโนโลยีการเกษตรประเภทสารเคมีทางการเกษตร
เนื่องมาจากการตอบสนองต่อผลประโยชน์ที่เกษตรกรมีความต้องการในเรื่องของความสะดวกสบาย
ความต้องการในการเพิม่ ผลผลิตในระยะเวลาอันจำ�กัดหรือมีความต้องการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเหล่า
นั้นตามกระแสค่านิยม ซึ่งส่งผลต่อค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในหลายด้าน อาทิ ส่งผลกระ
ทบต่ อ การพั ฒ นา ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อั น เนื่ อ งมาจากแนวคิ ด ของเกษตรกรที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นไม่ทันสมัย ใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล เป็นเหตุทำ�ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถูกละเลยหรือไม่มีการพัฒนาศาสตร์ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่การนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จะช่วย
แก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนในการทำ�การเกษตรก็ตาม (พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, 2556)
อย่างไรก็ตามหากเกษตรมีการนำ�เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับกระบวนการต่างๆ
ในการทำ�การเกษตรนั้นจะส่งผลในเชิงบวกต่อการลดต้นทุนการผลิตในการทำ�การเกษตร อีกทั้งยังช่วย
กระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครัวเรือนจากการถ่ายทอดวิธีการเพาะปลูกที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
ไปสู่ลูกหลาน ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
เพิ่มเติมในภาคการเกษตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามค่า
นิยมกระแสบริโภค ไม่ฟุ่มเฟือย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีการเพาะปลูกที่มีอยู่ดั้งเดิม
(กรวิทย์ ตันศรี, 2556 ; สุกานดา กลิ่นขจร และ นรรัฐ รื่นกวี, 2555)
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ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมใน
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่าปัจจัยหลักที่จะ
ช่วยลดผลในเชิงลบเหล่านั้น คือ ปัจจัยเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเน้นการนำ�วัสดุและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นมาใช้เป็นหลัก เพื่อลดการลงทุนหรือลดต้นทุนการผลิตและ
สร้างความมัน่ คงให้กบั รายได้ทไี่ ม่ผนั ผวนไปตามสภาพเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ทงั้ ในเชิงนโยบาย โดยหน่วยงานภาครัฐภายในท้องถิน่ ควรมีนโยบายส่งเสริม
การทำ�การเกษตรจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรในระยะยาว
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกพืชแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 9 กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการทำ�การเกษตรอย่างยั่งยืน พอเพียง และเน้น
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหลัก
2. ผลการวิจยั ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทีส่ ง่ ผลต่อรายได้ หนีส้ นิ และ
ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ ทีต่ �ำ บลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สามารถนำ�ไป
ขยายผลในการศึกษาและการทำ�วิจยั อิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพ
ชีวติ ของเกษตรและสิง่ แวดล้อม ซึง่ การทีเ่ กษตรกรทำ�การเกษตรแบบอนุรกั ษ์ดนิ หรือการทำ�เกษตรอินทรีย์
เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น เนื่องจากเป็น
การนำ�ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีตามธรรมชาติมาใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืช
แซม เป็นต้น ซึง่ เป็นวิธกี ารเพาะปลูกทีไ่ ม่ท�ำ ลายสภาพดิน ช่วยป้องกันศัตรูพชื ลดค่าใช้จา่ ยของเกษตรกร
อีกทั้งผลผลิตไร้สารเคมีตกค้างปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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