
II การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน II

647

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อ รายได้ หนี้สิน

และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่          

ตำาบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อาริยา ทรัพย์ศิริ* และ สุรพงษ์ ชูเดช**และ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล***

Ariya Subsiri and Surapong Chudech and Riruengrong Ratanavilaisakul

* นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

Email: ariya.subsiri@gmail.com

** อาจารย์ประจำาสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Email: surapong.chu@kmutt.ac.th

*** อาจารย์ประจำาสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Email: rireungrong.rat@kmutt.ac.th

16
SOC&ANT

th
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings)

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ครั้งที่ 16 ประจำาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2560 

THE STUDY OF BEHAVIOR ON USING AGRICULTURE TECHNOLOGY AFFECT TO FAMERS 

INCOME, DEBT AND VALUE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY AT SAI NOI SUB-DISTRICT, 

NONTHABURI PROVINCE

Copyright © 2017 by Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre [Public Organisation] and Naresuan University.

All rights reserved



648   

อาริยา ทรัพย์ศิริ I สุรพงษ์ ชูเดช I ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้               

หนีส้นิ และคา่นิยมในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีต่ำาบลไทรนอ้ย นนทบรุ ีประชากร

ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื เกษตรกรจำานวน 111 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแบบสอบถามและ

การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ                      

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรพบว่า 1) เกษตรกรมี

พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรและการใชส้ารเคมทีางการเกษตรในระดบันอ้ย และ 2) เกษตรกร

มีพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงและการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับน้อยที่สุด ในส่วนของผล

ที่มีต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพฤติกรรม

การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรน้ันพบวา่ 1) ตัวแปรท่ีสามารถทำานายรายไดอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 

0.001 ได้แก่ การใช้สารเคมีทางการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถร่วมกัน

ทำานายไดร้อ้ยละ 56.3 2) ตวัแปรทีส่ามารถทำานายหนีส้นิอย่างมนัียสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 ไดแ้ก่ 

การใช้เชื้อเพลิงและการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถร่วมกันทำานายได้ร้อยละ 95.9 และ 

3) ตวัแปรทีส่ามารถทำานายคา่นยิมในการใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 

และ 0.05 ได้แก่ การใช้เช้ือเพลิง การใช้สารเคมีทางการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญา               

ท้องถิ่น สามารถร่วมกันทำานายได้ร้อยละ 19.0

คำ�สำ�คญั: พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร, รายได,้ หนีส้นิ, คา่นยิมในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร
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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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บทนำา

ใ นปัจจุบันอาชีพหลักของคนไทยนั้นยังคงเป็นอาชีพเกษตรกรรม ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการกระตุ้น

เศรษฐกิจของภาครัฐในการดำาเนินนโยบายทางอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวก็ตาม จากสถิติ
ของการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรในประเทศไทยจำาแนกตามลักษณะเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ                           

พบว่าผู้ที่มีงานทำาในภาคเกษตรกรรมคิดเป็นจำานวนร้อยละ 38.7 (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)                   

ซึง่สถติดิงักลา่วสะทอ้นใหเ้หน็วา่สงัคมไทยยงัคงเปน็สงัคมเกษตรกรรมอยูม่าก และในรปูแบบของการทำา

เกษตรกรรมในปจัจบัุนประกอบกับวทิยาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทีท่นัสมยั ทำาใหม้กีารคดิคน้

พัฒนาเครื่องมือ องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาใช้ในภาคเกษตรกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาในเร่ืองของผลผลิตทาง     

การเกษตร การลดต้นทุนแรงงาน การกำาจัดศัตรูพืช การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกษตรกร

หลายรายให้ความสนใจและหันมาใช้เทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น

 จากรายงานแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555 - 2559) รายงานว่ารายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 8 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 135,751 บาท/ครัวเรือน เป็น 223,296 บาท/ครัวเรือน                 

ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซ่ึงรายจ่ายเงินสดของครัว

เรือนเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับรายได้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 

เกษตรกรมรีายจา่ยเงินสดเพิม่ขึน้จาก 104,101 บาท/ครวัเรอืน เปน็ 180,586 บาท/ครวัเรอืน ประกอบ

กับรายงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พบว่ารายจ่ายเงินสดของครัวเรือน

เกษตรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.13 ต่อปี โดยเกษตรกรมีรายจ่ายเงินสดที่ใช้จ่ายไปกับการเพาะปลูก                     

อาทิ สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช น้ำามัน ปุ๋ย เชื้อเพลิง ค่าจ้างแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

60 ของรายจ่ายเงินสดเกษตรทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ารายจ่ายเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.08 ต่อปี                     

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เกษตรกรก็ต้องนำารายได้ที่มีอยู่ใช้จ่ายไปกับค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้อเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรไม่

ได้ช่วยลดต้นทุนการผลิตในการทำาการเกษตร ประกอบกับการลงทุนเหล่านั้นต้องใช้เงินเป็นจำานวนมาก

เป็นผลทำาให้เกษตรกรบางรายมีภาระหนี้สินจากการนำาเงินที่ได้กู้ยืมมาไม่ว่าทางใดก็ตาม ไปใช้จ่ายกับ

การจดัซือ้เทคโนโลยกีารเกษตรเพือ่การแกป้ญัหาดา้นการเพิม่คณุภาพและปริมาณของผลผลติ (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ,์ 2554) ซึง่กลา่วไดว้า่พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยขีองเกษตรกรสง่ผลตอ่คา่นยิม ฐานะ

ทางการเงนิ และการดำาเนนิชวีติ ประกอบกบัหลายๆงานวจิยักย็งัคงกล่าวถงึผลทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลยี

การเกษตรดว้ยเชน่กนั ซึง่ Clevo และ Clem (2001 อา้งโดย รณชยั โตสมภาค, 2558) กลา่ววา่เกษตรกร

ทีม่โีอกาสแบกรบัความเส่ียงในเร่ืองผลผลติทีล่ดลงและการมีรายไดท้ีไ่มแ่นน่อน สว่นมากจะเปน็เกษตรกร

ที่ไม่นำาสารเคมีมาใช้ในการทำาเกษตรกรรมเนื่องมาจากเกษตรกรเหล่านั้นเสียเปรียบทางการพาณิชย์ใน

เรือ่งของการเพิม่ผลผลติทีแ่ขง่ขนักบัระยะเวลา สง่ผลใหเ้กษตรกรทีเ่สยีเปรยีบเหลา่นัน้ตดัสนิใจหันมาใช้
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สารเคมีในการทำาเกษตรกรรม จนทำาให้เกษตรกรถูกผูกมัดไปกับการใช้สารเคมีเป็นปัจจัยหลักในการทำา

เกษตรกรรม อีกทั้ง อารีวรรณ คูสันเทียะ (2556) กล่าวว่าชาวนาส่วนมากมีปัญหาในการรับภาระเกี่ยว

กับต้นทุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสูงข้ึน เพราะชาวนาหันไปพ่ึงพิงเทคโนโลยีการเกษตรมากข้ึน อาทิ 

การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผลผลิต นิยมใช้เคร่ืองจักรกลต่างๆ            

ในกระบวนการการเพาะปลูก อีกทั้งมีการจ้างแรงงานเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกเกือบทุกขั้นตอนของ

กระบวนการ การพึ่งพิงการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของชาวนามีอิทธิพลต่อภาวะหน้ีสินและมี                         

ความสามารถในการชำาระหนี้ลดน้อยลง ไม่เพียงแต่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร

จะส่งผลต่อรายได้และหนี้สินเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อค่านิยมในการดำาเนินชีวิตทั้งในเร่ืองของความเชื่อ 

ความคดิ และทศันคตทิีม่ตีอ่การทำาเกษตรกรรมไดเ้ปลีย่นแปลงไป บางครัง้การใชเ้ทคโนโลยขีองเกษตรกร

ส่งผลต่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องมาจากความคิดที่เชื่อว่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ล้าหลัง 

ไม่มีความทันสมัย ทำาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยทั้งๆท่ีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในหลายๆพ้ืนที่ช่วย

ลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือมีอยู่ภายในท้องถิ่น

 ตำาบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นตำาบลที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบภาคกลางตอนล่าง

ในเขตลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา พื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคการเกษตรถึงร้อย

ละ 66.96 (เทศบาลตำาบลไทรน้อย, 2557) มีคลองท่ีสำาคัญ 2 สายที่ใช้ในการทำาการเกษตร คือ                   

คลองพระพมิลราชาและคลองทววีฒันา มสีถานทีส่ำาคญัทีเ่ปน็ศนูยก์ลางการรวมตวักนัของชาวบา้นหลาย

แห่ง อาทิ ตลาดน้ำาไทรน้อย วัดไทรใหญ่ ศาลเจ้าพ่อจุ้ยไทรใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรม

เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในพื้นท่ีแห่งน้ีให้มีความผาสุก หน่วยงานภาครัฐภายใน

พืน้ทีม่นีโยบายทีส่ง่เสรมิการทำาการเกษตรใหเ้ปน็พืน้ทีเ่กษตรเชงิทอ่งเทีย่ว ซ่ึงเปน็พ้ืนทีท่ีม่คีวามน่าสนใจ

ในการศึกษาวิถีชีวิตในการทำาการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมี                 

การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอยู่มาก เป็นเหตุผลทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลทางด้านสังคมต่อเกษตรกรในพื้นที่ตำาบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้

เปน็ขอ้มูลพืน้ฐานในการพฒันาภาคการเกษตรอยา่งยัง่ยนื เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และสอดคล้องกับนโยบายของสำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี

เน้นภารกิจไปที่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนอาศัยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น                

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือ “เกษตรกรมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน”
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำาบลไทรน้อย

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หน้ีสิน และค่านิยมใน             

การใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำาบลไทรน้อย 

สมมุติฐานของการวิจัย
 1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ด้านเชื้อเพลิง ด้านสาร

เคมีทางการเกษตร และด้านเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถทำานายรายได้ของเกษตรกรได้

 2. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ด้านเชื้อเพลิง ด้านสาร

เคมีทางการเกษตร และด้านเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถทำานายหนี้สินของเกษตรกรได้

 3. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ด้านเชื้อเพลิง ด้านสาร

เคมทีางการเกษตร และดา้นเทคโนโลยจีากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ สามารถทำานายค่านิยมในการใชเ้ทคโนโลยี

การเกษตรของเกษตรกรได้

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตเน้ือหาของพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีต่ำาบลไทรนอ้ย 

(เทศบาลตำาบลไทรน้อย) โดยมีพฤติกรรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร พฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิง 

พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. ขอบเขตเนือ้หาของผลทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของเกษตรกร 

คือ รายได้ หนี้สิน และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 

 3. ขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ที่ตำาบลไทรน้อย อำาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 4. ขอบเขตประชากร คอื เกษตรกรทีไ่ดล้งทะเบยีนไวกั้บหน่วยงานของอำาเภอไทรน้อย ซ่ึงขอ้มลู

ประชากรได้มาจากการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการถือครองที่ดิน

เพือ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมของชมุชนในเขตการปกครองของเทศบาลตำาบลไทรนอ้ย อำาเภอไทรนอ้ย 

จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2557 - 2558 ซึ่งมีเกษตรกรที่ลงทะเบียนเอาไว้รวมทั้งสิ้นจำานวน 111 ราย

กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ หมายถึง การที่เกษตรกรนำาเอา

เทคโนโลยีที่ใช้สำาหรับการทำาการเกษตรในประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เชื้อเพลิง สารเคมีทาง    

การเกษตร และเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในพื้นที่ และผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการ

ใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ หนี้สิน และค่านิยมใน 



II การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน II
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การใช้เทคโนโลยีการเกษตร ดังกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัยในภาพที่ 1

                                                                                          

                                                     

                                      ภาพที่ 1 กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย

  

 จากกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรทั้งสองนั้นมีนิยามศัพท์ปฏิบัติการดังนี้ 1) พฤติกรรม

การใช้เทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง การท่ีเกษตรกรนำาเอาเทคโนโลยีที่ใช้สำาหรับการทำาการเกษตรใน

ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เชื้อเพลิง สารเคมีทางการเกษตร และเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาใช้ในพื้นที่2) ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลตอบแทนจาการทำาการเกษตร ความเชื่อ ทัศนคติ              

ของเกษตรกรทีม่ตีอ่ดา้นรายได ้หนีส้นิ และคา่นยิมในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรเนือ่งมาจากพฤตกิรรม

การใช้เทคโนโลยีการเกษตร 3) ผลกระทบต่อรายได้ หมายถึง  เกษตรกรมีความเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยี

ทางการเกษตรจะช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และลดการจ้างแรงงาน 4) ผลกระทบต่อหน้ีสิน 

หมายถึง เกษตรกรมีความเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร ก่อให้เกิดหนี้สินด้านค่าเช่าที่ดิน                  

การขยายที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าเครื่องจักรกล ค่าเชื้อเพลิงและสารเคมี รวมทั้งค่าบำารุงรักษาเครื่องจักร

กลการเกษตร การลงทุนและการกู้เงิน และ 5) ผลกระทบต่อค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร                 

หมายถึง การที่เกษตรกรมีความเชื่อต่อการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยเชื่อว่าภายหลังจากการใช้

เทคโนโลยีการเกษตรจะช่วยในเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้และผลผลิต รวมไปถึงความเชื่อที่มีต่อการ                

ทำาเกษตรกรรม

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงผสมผสานท่ีมีประชากรเป็นเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วย

งานของอำาเภอไทรน้อย ซึ่งข้อมูลประชากรได้มาจากการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และการถือครองที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนในเขตการปกครองของ

เทศบาลตำาบลไทรน้อย อำาเภอไทรน้อย จังหวดันนทบรุ ีป ีพ.ศ. 2557 - 2558 ซึง่มเีกษตรกรทีล่งทะเบยีน

เอาไว้รวมทั้งสิ้นจำานวน 111 ราย

ตัวแปรอิสระ

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

1) เครื่องจักรกลการเกษตร

2) เชื้อเพลิง

3) สารเคมีทางการเกษตร

4) เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวแปรตาม

การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

1) ทัศนคติที่มีต่อรายได้

2) ทัศนคติที่มีต่อหนี้สิน

3) ทัศนคติที่มีต่อค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
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 2. การเก็บข้อมูลสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามปลายปิด               

เพื่อช่วยให้เกษตรกรจำานวน 111 ราย ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามได้สะดวก               

เข้าใจง่าย และรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS Version 11.5

 3. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรและรายได้ หนี้สิน ค่านิยมในการใช้

เทคโนโลยกีารเกษตรอนัเนือ่งมาจากพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของเกษตรกร ใชแ้บบสอบถาม

สำาหรับการวัดข้อมูลในระดับอันตรภาคโดยมีการประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า Reliability 0.85 และมี

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS Version 11.5 

 4. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้ประกอบการสรุปและการอภิปรายผล 

 

ผลการวิจัย
 เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามนั้นเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 56 - 60 ปี                       

สมรสแล้ว มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 6 คน มีการศึกษาเฉล่ียอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา ประกอบ

อาชพีทำานามากทีส่ดุโดยทำาการเกษตรบนทีด่นิของผูอ้ืน่และมพีืน้ทีใ่นการทำาการเกษตรอยูท่ี ่10 - 15 ไร ่

เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำาการเกษตรมากกว่า 10 ปี มีรายได้จากการทำาเกษตรกรรมมากกว่า 

39,000 บาท/เดือน มีรายจ่ายภายในครอบครัวท้ังหมดอยู่ในช่วง 29,001 - 39,000 บาท/เดือน                

มรีายจ่ายจากการจดัซือ้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เชือ้เพลงิ สารเคมทีางการเกษตร เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ที่นำามาประกอบเพื่อใช้ในการทำาการเกษตรในแต่ละประเภทต่ำากว่า 10,000 บาท/เดือน เกษตรกรไม่มี

หนี้สินจากการขยายที่ดินในการทำาการเกษตร แต่เกษตรกรมีหน้ีสินในการจ่ายค่าเช่าที่ดินในการทำาการ

เกษตรอยู่ในช่วง 25,000 บาท เกษตรกรมีหนี้สินจากการลงทุนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่

ในช่วง 20,001 – 25,000 บาท เกษตรกรมีหนี้สินจากการลงทุนในการจัดซื้อเชื้อเพลิง หนี้สินในการ

จัดซื้อสารเคมีทางการเกษตร หนี้สินจากการบำารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในแต่ละประเภทต่ำากว่า 

10,000 บาท และเกษตรกรไม่มีหนี้สินในการจ่ายค่าจ้างคนงาน ในส่วนของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี

การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ไทรน้อย สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 ส่วนในตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 

4 จะเป็นการแสดงผลของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมใน

การใช้เทคโนโลยีการเกษตร
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ตารางที่ 1: แสดงระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร               M              S.D.       ระดับความสำาคัญ

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

 

 จากตารางที ่1 พบวา่ ในการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของเกษตรกรในพืน้ที่

ตำาบลไทรน้อยนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรไว้ 4 ประเภท

ด้วยกัน คือ 1) เครื่องจักรกลการเกษตร พบว่าประชากรมีพฤติกรรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรโดย

เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 2) เชื้อเพลิง พบว่าประชากรมีพฤติกรรมการใช้เชื้อ

เพลงิโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบันอ้ยทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 0.25 3) สารเคมีทางการเกษตร พบวา่ประชากร

มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 และ             

4) เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าประชากรมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.42

 สำาหรับผลที่มีต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอันเนื่องมาจาก

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในงานวิจัยนี้จะแสดงผลในตารางที่ 2 ถึงตารางที่  4 

ซึ่งจะแสดงค่าเฉลี่ย (M) ค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประเมินค่าของระดับ                          

ความสำาคัญ ดังนี้

ตารางที่ 2: แสดงรายได้ของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

                            รายได้                                                M                    S.D.     ระดับความสำาคัญ

1.1 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีรายได้มากกว่า 9,000 บาท/

เดือน 

4.66 0.48 มากที่สุด

1.2 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย 2.70 0.46 ปานกลาง

1.3 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีเงินออม 1.31 0.46 น้อยที่สุด

1.4 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยลดต้นทุนการผลิต 1.14 0.34 น้อยที่สุด

1.5 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยลดจำานวนการจ้างลูกจ้าง 2.14 0.35 น้อย

1.6 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยลดจำานวนการจ้างแรงงานต่างด้าว 2.22 0.41 น้อย

                                   เฉลี่ย                                                      2.36     0.41            น้อย
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 จากตารางที่ 2 พบว่ารายได้ของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้านการใช้

เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีรายได้มากกว่า 9,000 บาท/เดือน มีระดับความสำาคัญมากที่สุดโดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และรายได้ของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้านการใช้เทคโนโลยี

การเกษตรทำาใหม้เีงินออมและการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรชว่ยลดตน้ทนุการผลติมรีะดับความสำาคญันอ้ย

ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.31 และ 1.14 ตามลำาดับ

ตารางที่ 3: แสดงหนี้สินของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

                                   หนี้สิน                                                       M                 S.D.       ระดับความสำาคัญ

1.1 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเช่าที่ดิน 1.43 0.50 น้อยที่สุด

1.2 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้ต้องขยายที่ดินในการทำาการเกษตร 2.14 0.86 น้อย

1.3 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าจ้างคนงาน 1.00 0.00 น้อยที่สุด

1.4 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเครื่องจักรกล

การเกษตร 

3.78 0.51 มาก

1.5 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกับ

เครื่องจักรกลการเกษตร 

2.59 0.50 ปานกลาง

1.6 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าสารเคมีทางการ

เกษตร 

2.28 0.45 น้อย

1.7 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าบำารุงรักษาเครื่องจักร

กลการเกษตร 

2.58 0.50 ปานกลาง

1.8 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ                   

เพื่อการลงทุน 

2.61 0.93 ปานกลาง

1.9 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์

ต่างๆเพื่อการลงทุน 

3.52 0.50 มาก

1.10 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากเพื่อบ้าน 1.55 0.50 น้อย

1.11 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากนายทุนท้องถิ่น 1.31 0.46 น้อยที่สุด

                             เฉลี่ย                                                       2.25   0.52       น้อย

 จากตารางที่ 3 พบว่าหนี้สินของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้านการใช้

เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้เทคโนโลยี

การเกษตรทำาให้มีหนี้สินจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อการลงทุนนั้นมีระดับความสำาคัญ

มาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.78 และ 3.52 ตามลำาดบั หนีส้นิของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยกีารเกษตร

ในด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้เกิดหนี้สินในการจ่ายค่าเช่าที่ดิน การใช้เทคโนโลยีการเกษตร
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ทำาใหเ้กดิหน้ีสนิในการจา่ยคา่จ้างคนงาน และการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทำาใหม้หีนีสิ้นจากการกูเ้งนิจาก

นายทุนท้องถิ่นมีระดับความสำาคัญน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 , 1.00 และ 1.31 ตามลำาดับ

ตารางที่ 4: แสดงค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

                     ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร         M              S.D.      ระดับความสำาคัญ

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 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น 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 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทำาให้มีเวลาว่างไปทำาภารกิจอื่นๆได้ 3.65 0.48 มาก

1.10 เทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ทำาการบำารุงรักษาได้ง่าย 2.86 0.35 ปานกลาง

1.11 เทคโนโลยีการเกษตรช่วยทำาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

เกษตรกรได้มากขึ้น 

3.21 0.41 ปานกลาง

                                 เฉลี่ย                                               3.64               0.43       มาก

  

 จากตารางที่ 4 พบว่าค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยี

การเกษตรในดา้นการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรชว่ยเพิม่รายได ้การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรชว่ยเพิม่ผลผลติ 

การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทำาใหช้วีติมคีวามสะดวกสบายมากขึน้และการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรช่วยให้

ผลผลิตอยู่ในสภาพสมบูรณ์นั้นมีระดับความสำาคัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 , 4.85 , 4.62 

และ 4.55 ตามลำาดบั คา่นยิมในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของเกษตรกรจากการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร

ในด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรไม่ก่อ

ให้เกิดอุบัติเหตุมีระดับความสำาคัญน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 และ 2.43 ตามลำาดับ

 ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หน้ีสิน และค่านิยมใน                  

การใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรนั้น ศึกษาโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 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

เทคโนโลยจีากภมูปิญัญาทอ้งถิน่เปน็ตวัทำานายทีส่ามารถทำานายรายไดอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.001 โดยสามารถรว่มกนัพยากรณผ์ลทีม่ตีอ่รายไดค้ดิเปน็รอ้ยละ 56.3 มคีวามคลาดเคลือ่นมาตรฐาน

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              

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวทำานายที่สามารถทำานายหนี้สินอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001            

โดยสามารถรว่มกนัพยากรณ์หนีส้นิไดค้ดิเปน็รอ้ยละ 95.9 มีความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์

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       

การเกษตรและเทคโนโลยจีากภูมปิญัญาทอ้งถิน่เปน็ตวัทำานายทีส่ามารถทำานายค่านิยมในการใชเ้ทคโนโลยี

การเกษตรได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001 ตามลำาดับ โดยสามารถพยากรณ์ค่า

นยิมในการใช้เทคโนโลยกีารเกษตรได้คดิเปน็รอ้ยละ 19.0 มคีวามคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์

เท่ากับ ±0.10 ดังนั้นสมการพยากรณ์ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสามารถแสดงได้ดังนี้

 ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร =  4.467 + 0.496 (เชื้อเพลิง) - 1.120 (สารเคมีทาการเกษตร)  

                                                           + 1.599 (เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น)

สรุปและอภิปรายผล
 ในการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีต่ำาบลไทรน้อยในแตล่ะ

ด้านจะเห็นว่ามีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอยู่ในช่วงน้อยถึงน้อยที่สุด เนื่องมาจากรูปแบบ                   

การทำาเกษตรกรรมที่หลากหลายส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรท่ีแตกต่างกันไป อาทิ 

เกษตรกรที่ทำาสวนขนาดเล็กจะไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการทำานา              

ซึ่งหมายถึงเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่แตกต่างกันเนื่องมาจากรูปแบบหรือ

ประเภทของการทำาเกษตรกรรมทีแ่ตกตา่งกนัไป หากพจิารณาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของ

เกษตรกรในภาพรวมจะพบว่าเกษตรกรมีพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอยู่ในระดับน้อย 

เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์อยู่ในช่วงเวลาที่เกษตรกร

ทำาการเกษตรในขัน้ตอนหรอืกระบวนการสดุทา้ย (ระยะเวลาของการเกบ็เก่ียวหรอืระยะเวลาการพกัสภาพ

ผืนดิน) ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรอยู่ในระดับน้อยตามผลของ      

การวิจัย อย่างไรก็ตามผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังคงมีทัศนคติที่แสดงให้เห็นว่า

เกษตรกรยังคงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องนำาเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและปริมาณ
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ผลผลิต โดยมจีดุประสงคใ์นการเพิม่รายได้ ซึง่สามารถพจิารณาไดว้า่เปน็คา่นยิมทางเศรษฐกจิ เพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (Spranger, 1928; Antonio, et al., 1986; 

จุฑารัตน์ เอื้ออำานวย, 2553) ทั้งนี้เกษตรกรมียังมีความต้องการในเรื่องของการทุ่นเวลาในกระบวนการ

การเพาะปลูกหรือต้องการความสะดวกสบายอันเนื่องมาจากค่านิยมของคนในสมัยใหม่ (Gordow and 

Leo, 1965; Geert, 2001) อีกทั้งเกษตรกรส่วนมากมีอายุ 56 - 60 ปี สภาพร่างกายไม่แข็งแรงเท่าคน

หนุม่สาวซึง่เปน็เหตุผลหนึง่ในการนำาเทคโนโลยกีารเกษตรมาใช ้ประกอบกบัขัน้ตอนในการทำาการเกษตร 

สภาพดนิ สภาพดนิฟา้อากาศ และฤดกูาล กเ็ปน็ปจัจยัหนึง่ทีท่ำาใหเ้กษตรกรมพีฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยี

การเกษตรที่แตกต่างกัน เกษตรกรท่ีทำาการเกษตรบนสภาพดินที่ขาดสารอาหารที่จำาเป็นต่อพืชย่อมได้

ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพด้อยกว่าเกษตรกรที่ทำาการเกษตรบนผืนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์                

ซึ่งเป็นเหตุผลให้เกษตรกรเพิ่มจำานวนหรือปริมาณการใช้เทคโนโลยีการเกษตร

 เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในภาพรวมท่ีส่งผลต่อเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรนั้นส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน และค่านิยม

ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เน่ืองมาจากความต้องการในการลงทุนในการทำาเกษตรกรรม อาทิ                  

การลงทุนด้านที่ดิน การลงทุนไปกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำาการเกษตรรวมไปถึงเทคโนโลยี

การเกษตรต่างๆ ถึงแม้ว่าเกษตรกรบางรายจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่การลงทุนในการทำาเกษตรกรรมเกี่ยว

กบัการใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรเหล่านีต้อ้งใชเ้งนิจำานวนมาก ทำาให้เกษตรกรบางรายตอ้งมหีนีส้นิ เพือ่นำา

เงนิทีไ่ดม้าใชจ้า่ยไปกบัเทคโนโลยกีารเกษตรเพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเพ่ิมคณุภาพและปรมิาณของผลผลติ 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554) จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในด้าน

สารเคมีทางการเกษตรสง่ผลในเชงิลบตอ่รายไดข้องเกษตรกร เน่ืองมาจากเกษตรกรยงัคงมคีวามตอ้งการ

ที่จะเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในระยะเวลาอันส้ัน ประกอบกับเกษตรมีทัศนคติเก่ียวกับ                 

การใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลผลิตท่ีเพ่ิมมากขึ้น

และเพียงพอต่อท้องตลาด เป็นผลทำาให้เกษตรกรยึดติดกับกระบวนการใช้สารเคมีทางการเกษตรใน              

การทำาเกษตรกรรม (Clevo and Clem, 2001; รณชัย โตสมภาค, 2558) อย่างไรก็ตามรายได้ของ

เกษตรกรที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีจำาหน่ายในท้องตลาดนั้นยังคงขึ้นอยู่กับภาวะราคาที่ผันผวน

ของอปุสงคแ์ละอปุทานในเชงิเศรษฐกจิและนโยบายการปกครองของรัฐบาล (พันธจ์ติต ์สเีหน่ียง, 2556) 

ในสว่นของพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรในดา้นเทคโนโลยจีากภมูปิญัญาทอ้งถิน่นัน้สง่ผลในเชิง

บวกต่อรายได้ของเกษตรกร เนื่องมาจากเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เป็นการนำาทรัพยากรและ

วัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการทำา     

การเกษตรท่ีสอดคล้องกับหลักปฏิบัติเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, 2559)

 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อหน้ีสินของเกษตรกรน้ันมีความสอดคล้องกับ

ทัศนคติ เหตุผล และความต้องการของเกษตรกรในเรื่องการลงทุนในการทำาเกษตรกรรม ประกอบกับ



II การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน II

661

ต้นทุนในการผลิตมีราคาสูงขึ้น และหากพิจารณาถึงแนวคิดและทัศนคติของเกษตรกรที่มีความต้องการ

ในการพึ่งพาปัจจัยการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร สารเคมีกำาจัด

ศัตรพูชื ในทกุกระบวนการของการทำาการเกษตร ซึง่จะสง่ผลตอ่การเปน็หนีแ้ละเกษตรกรมคีวามสามารถ

ในการชำาระหนี้สินลดลง (อารีวรรณ คูสันเทียะ, 2556; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2554)                           

จากผลการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรในดา้นเทคโนโลยจีากภมูปิญัญาทอ้งถิน่สง่ผลใน

เชิงลบต่อหนี้สินของเกษตรกร เนื่องมาจากเหตุผลเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรใน

ด้านเทคโนโลยจีากภมูปิญัญาท้องถิน่สง่ผลตอ่รายได ้ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด ค่านิยมในการทำาการเกษตร มีอิทธิพลต่อภาวะหน้ีสินของเกษตรกร                  

(สุกานดา กลิ่นขจร และ นรรัฐ รื่นกวี, 2555) ในผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรใน

ดา้นเชือ้เพลงิสง่ผลในเชงิลบตอ่หนีส้นิของเกษตรกร ทัง้นีเ้น่ืองมาจากผลจากการเก็บขอ้มลูจากเกษตรกร

ในพืน้ทีน้ั่นเกษตรกรมีการนำาเชือ้เพลงิเหลวประเภทน้ำามนัดเีซลมาใชเ้พยีงชนดิเดยีวเทา่น้ัน จึงไมส่ง่ผลก

ระทบใหม้หีนีส้นิในจำานวนทีเ่พิม่มากขึน้ อยา่งไรกต็ามการทีเ่กษตรกรมคีวามสามารถในการชำาระหนีส้นิ

ลดลงนั้นเป็นผลมาจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนประกอบกับมีสมาชิกในครอบครัวจำานวนมาก

 ในปจัจบุนัเกษตรกรไทยมคีา่นยิมในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ทัง้ในเรือ่ง

ของความเชื่อที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยเชื่อว่าภายหลังจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรจะ

ช่วยในเรื่องการเพ่ิมขึ้นของรายได้และผลผลิต รวมไปถึงความเชื่อที่มีต่อการทำาเกษตรกรรม เกษตรกร

บางรายมีแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ที่ตอบรับกับเทคโนโลยีการเกษตรประเภทสารเคมีทางการเกษตร 

เนื่องมาจากการตอบสนองต่อผลประโยชน์ที่เกษตรกรมีความต้องการในเรื่องของความสะดวกสบาย 

ความตอ้งการในการเพิม่ผลผลติในระยะเวลาอนัจำากดัหรอืมคีวามตอ้งการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรเหลา่

นั้นตามกระแสค่านิยม ซ่ึงส่งผลต่อค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในหลายด้าน อาทิ ส่งผลกระ

ทบต่อการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเนื่องมาจากแนวคิดของเกษตรกรที่แสดงให้ เห็นว่า                                   

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นไม่ทันสมัย ใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล เป็นเหตุทำาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ถูกละเลยหรือไม่มีการพัฒนาศาสตร์ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่การนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จะช่วย

แก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนในการทำาการเกษตรก็ตาม (พันธ์จิตต์ สีเหน่ียง, 2556) 

อย่างไรก็ตามหากเกษตรมีการนำาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับกระบวนการต่างๆ                       

ในการทำาการเกษตรนั้นจะส่งผลในเชิงบวกต่อการลดต้นทุนการผลิตในการทำาการเกษตร 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 หน้ีสิน และค่านิยมใน               

การใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีตำาบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่าปัจจัยหลักที่จะ

ช่วยลดผลในเชิงลบเหล่านั้น คือ ปัจจัยเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึงเน้นการนำาวัสดุและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นมาใช้เป็นหลัก เพื่อลดการลงทุนหรือลดต้นทุนการผลิตและ                 

สรา้งความม่ันคงใหก้บัรายไดท้ีไ่มผ่นัผวนไปตามสภาพเศรษฐกจิ การใช้เทคโนโลยจีากภมูปิญัญาทอ้งถิน่

สามารถนำามาใชป้ระโยชนไ์ดท้ัง้ในเชงินโยบาย โดยหนว่ยงานภาครัฐภายในทอ้งถิน่ควรมนีโยบายสง่เสริม

การทำาการเกษตรจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรในระยะยาว                          

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปลกูพชืแบบเกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนวทางของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วรชักาล

ที่ 9 กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการทำาการเกษตรอย่างยั่งยืน พอเพียง และเน้น

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหลัก

 2. ผลการวจิยัในการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทีส่ง่ผลตอ่รายได ้หนีสิ้น และ

คา่นยิมในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีต่ำาบลไทรน้อย จังหวดันนทบรีุ สามารถนำาไป

ขยายผลในการศกึษาและการทำาวจัิยอิทธิพลของการใช้เทคโนโลยจีากภมูปิญัญาทอ้งถ่ินท่ีมผีลตอ่คุณภาพ

ชวีติของเกษตรและสิง่แวดลอ้ม ซึง่การทีเ่กษตรกรทำาการเกษตรแบบอนรุกัษด์นิหรอืการทำาเกษตรอนิทรยี์

เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมภายในท้องถ่ิน เน่ืองจากเป็น    

การนำาทรัพยากรท้องถิ่นที่มีตามธรรมชาติมาใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืช

แซม เปน็ตน้ ซึง่เปน็วิธกีารเพาะปลกูทีไ่มท่ำาลายสภาพดนิ ชว่ยปอ้งกนัศตัรพูชื ลดค่าใชจ้า่ยของเกษตรกร 

อีกทั้งผลผลิตไร้สารเคมีตกค้างปลอดภัยต่อผู้บริโภค



II การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลต่อรายได้ หนี้สิน II
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