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ความพยายามผลักดันไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐทําให้
สังคมไทยตื่นตัว หน่วยงานรัฐท้ังหลายพยายามกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือให้เข้าธง 4.0 แอพลิเคชันมากมายถูกพัฒนาข้ึนโดย
มุ่งหวังให้เกิดการสร้างข้อมูลขนาดใหญ่  (Big data) เพ่ือใช้ใน
วิเคราะห์และพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคต หากแต่การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของสังคมเกษตรมีข้อจํากัด
หลายประการท่ีส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 เป็นไปอย่าง
ล่าช้า 

สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ เกษตรกรไทยส่วนมากมี
อายุมากกว่า 50 ปี (อ้างอิงจากผลสํารวจในงานวิจัยชิ้นนี้) ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ียากต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล 
จากการยกเลิกการให้บริการเครือข่ายในระบบ 2G ในปี 2560 ทํา
ให้ระบบเครือข่ายมือถือในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4G อย่างสมบูรณ์
แบบ จากในเมืองหลวงและเริ่มขยับขยายไปยังพ้ืนท่ีในส่วนภูมิภาค
อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับสภาวะการแข่งขันทางการตลาด
ระห ว่างผู้ ให้ บ ริการเค รือ ข่ ายโท รคมนาคม  ซ่ึ ง เป็ นปั จจั ย
สภาพแวดล้อมท่ีสําคัญท่ีผลักดันให้เกษตรกรไทยเปลี่ยนจากการใช้
โทรศัพท์แบบเดิมมาเป็นสมาร์ทโฟนได้เร็วข้ึน ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจ
อ ย่าง ย่ิ ง ว่ า  พฤติกรรมการใช้ โท รศั พ ท์ ของเกษตรกรไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเกษตรกรจะมีการใช้ประโยชน์จาก
สมาร์ทโฟนมากน้อยเพียงใด 

 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ัวไปในประเทศ
ไทย มีพฤติกรรมหลายอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์ อัน
เนื่องมาจากการที่เทคโนโลยีนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ความเร็ว
ของเครือข่ายสื่อสารท่ีทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องรอนานเหมือนในอดีต ส่งผล
ให้ผู้บริโภคจํานวนไม่น้อยดูสิ่งบันเทิงผ่าน YouTube แทนรายการ
โทรทัศน์ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สําหรับติดตามข่าวสารเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคมี
สิทธ์ิในการเลือกรับข้อมูลท่ีสนใจ และผู้บริโภคก็สามารถปฏิเสธ
ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาหากเนื้อหาท่ีนําเสนอยาวหรือไม่
น่าสนใจ จึงมีเพียงเนื้อหาส่วนน้อยท่ีผู้บริโภคเลือกรับรู้ข้อมูลต้ังแต่
ต้นจนจบ (พรเลิศ อิฐฐ,์ 2561) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายของผู้ผลิตเนื้อหา
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับตัว
ผู้บริโภคเอง ซ่ึงผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความ
บันเทิงเป็นหลัก องค์ประกอบท่ีสําคัญของระบบนิเวศน์หรือ
แพลตฟอร์มของสมาร์ทโฟน นอกเหนือจากตัวผู้ใช้ หรือตัวสมาร์ท
โฟนแล้ว คือ แอพพลิเคชั่น (Application) หรือท่ีเราเรียกกันสั้น ๆ ว่า 
“แอพ  (App)” โดยท่ัวไปแล้ว ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนจะมีการติด ต้ัง
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการในแต่ละบุคคล 
โดยจะมีแอพพลิเคชั่น ท่ีนิยม เช่น Line, Facebook, Instagram ฯลฯ 
การท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจติดต้ังและใช้บริการแอพพลิเคชั่นแต่ละตัว
นั้นอาจจะข้ึนอยู่กับความเป็นท่ีนิยม ซ่ึงในเพลย์สโตร์ (PlayStore) 

ของกูเกิ้ล หรือในแอพสโตร์ (AppStore) ของแอปเป้ิล ก็มีการจัด
อันดับแอพพลิเคชั่นท่ีได้รับความนิยมในแต่ละประเทศซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นแอพพลิเคชั่นประเภทเกมส์ สื่อสังคมออนไลน์และความ
บันเทิง (Apple Inc, 2018; Google Inc, 2018) 

 

ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมาภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เ ก ษ ต ร แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สํารวจทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ของครัวเรือนเกษตรจํานวน 727 
ครัวเรือนในจังหวัดอ่างทอง ซ่ึงตัวแทนครัวเรือนเกษตรที่ ให้
สัมภาษณ์มีอายุช่วงในช่วง 51-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรใช้สมาร์ทโฟนร้อยละ 64.4 แต่ประมาณ
ร้อยละ 50.0 ไม่รู้จัก Line และ Facebook มีเกษตรกรท่ีรู้จักและมี
การใช้ Social media น้อยกว่าร้อยละ 30.0 โดยตัวแทนครัวเรือน
เกษตรท่ีให้สัมภาษณ์นั้นรู้จักและใช้ Line มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อย
ละ 26.3 รองลงมาคือ Facebook ร้อยละ 23.8 ตามลําดับ 

 

หากเปรียบเทียบกับตัวเลขของผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้เผยข้อมูล 
Thailand Internet User Profile 2018 พบว่า การใช้ Social Media ของ
ประชากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ช่วงอายุประมาณ  50 ปี ข้ึนไป ท่ี มี
สัดส่วนการใช้ Line สูงถึงร้อยละ 97.3 และสัดส่วนการใช้ Facebook 

ร้อยละ 92.2 ซ่ึงสัดส่วนนี้ใกล้เคียงกับประชากรกลุ่มท่ีมีอายุน้อย
กว่า (ETDA Thailand, 2561) จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการใช้งาน Social 

media ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม อัตราการเพ่ิมขึน้ของการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัของประชากรไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ทําให้หน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีได้
จดัทําแอพลิเคชันต่าง ๆ อาทิเช่น กดดูรู้ดิน FCS: คํานวณปุ๋ ยสัง่
ตัด และ AgriMap Mobile ฯลฯ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรเข้าถึง
ข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพ่ือช่วยการผลิตของ
เกษตรให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

AgriMap Mobile Application (AMMA) คือตัวอย่างของแอพ
พลิเคชันท่ีเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดทํา
แผนท่ีการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการผลิต
พืชโดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรจากหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมพัฒนาท่ีดิน กรม
ส่งเสริมการเกษตร เชื่อมข้อมูลสภาพดิน อากาศให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี มีการปรับข้อมูลสภาพภูมิอากาศให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนา
เพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย 
และสามารถติดตามข้อมูลความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
ถูกต้อง หากแต่ว่า AMMA นั้นยังไม่เป็นท่ีรู้จักสําหรับเกษตรกรซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันนั้น  มีแอพพลิเคชันท่ี ถูก
พัฒนาขึ้นใหม่ออกสู่ตลาดในทุกวัน ทําให้ผู้ใช้มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน
ทุกวันหากแต่ทางเลือกท่ีมากจนเกินไปก็ทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถเลือก
ได้ว่าแอพพลิเคชันใด คือตัวเลือกท่ีเหมาะสมและตอบโจทย์ของ
ตนเอง 

 

จึงเป็นความท้าทายของหน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ท่ีจะทําให้แอพพลิเคชัน เป็นท่ีรู้จักและยอมรับจาก
เกษตรกร ซ่ึงต้องการกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เกษตรกร
ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากการเพิ่มผู้ใช้ (Acquisition) ถือเป็น
ด่านแรกการสําหรับวัดผลความสําเร็จของแอพพลิเคชัน ภายใต้
แ น ว คิ ด แ บ บ จํ า ล อ ง  Acquisition Activation Retention 
Revenue and Referral หรือ AARRR ได้รับการพัฒนาโดย Dave 
McClure (StartItUp, 2018) ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมยอดดาวน์โหลดและจํานวนผู้ใช้งาน ใน
หลายช่องทาง เช่น การจัดทําเว็บไซต์ Agri-Map Online คลิปการ
ใช้ ง าน  AMMA แ ต่ จ ากผลการสํ า รวจ ข้อ มู ล โดยภ าค วิช า
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
พบว่า ... 



 

 
มีเกษตรกรรู้จัก AMMA 76 รายและใช้งานเพียง 9 ราย ซ่ึง

คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 10.5 ของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงถือว่า
ความสําเร็จของแอพพลิเคชันด้านจํานวนผู้ใช้ (Acquisition) อยู่ใน
ระดับตํ่า คงต้องวางแนวทางเพื่อทําให้แอพพลิเคชันเป็นท่ีรู้จักและ
เกิดการใช้ก่อนจึงจะวัดผลในประเด็นอ่ืนได้ 

 

นอกจากนี้ ทางภาควิชาฯ ได้สํารวจการรับรู้แอพพลิเคชัน
เพ่ือการผลิตทางการเกษตรเพิ่มเติมอีก 10 แอพพลิเคชัน ซ่ึงอยู่
ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ อันได้แก่ 1. Protect plants 2. Digital 

farmer 3. กดดูรู้ดิน 4. Farmer info 5. ชาวนาไทย  6. FCS คํานวณปุ๋ย
สั่ งตัด 7. OAE Ag-Info 8. Rice production technology 9. WMSC และ 
10. ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ผลการสํารวจ พบว่า การรับรู้
ของแอพพลิเคชันทางการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างน้อยมากซ่ึง
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการรับรู้ AMMA  ท้ังนี้ แอพพลิเคชันท่ี
กลุ่มตัวอย่างรู้จักสามอันดับแรกคือ ชาวนาไทย (ร้อยละ 5.7) WMSC 

(ร้อยละ 4.4) และก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (ร้อยละ 3.2) ซ่ึง
จะเห็นได้ว่าการรับรู้แอพพลิเคชันเพ่ือการเกษตรน้อยกว่า AMMA 

อาจเป็นเพราะมีการประชาสัมพันธ์น้อยกว่า 

 

เพ่ือศึกษาทัศนคติและการยอมรับการใช้ AMMA ทีมวิจัย
ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรได้เปิดคลิปวีดีโอ 
‘คู่มือการใช้งาน Agri-Map Mobile’ แล้วสาธิตการใช้แอพพลิเคชันแก่
กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงสอบถามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ต่อ AMMA ผลการสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงประโยชน์ของ
การใช้ในระดับปานกลาง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ในระดับ
มาก เม่ือสอบถามเก่ียวถึงความต้ังใจในใช้  AMMA พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินความต้ังใจใช้ในระดับน้อยท่ีสุดจํานวน 224 ราย 
ซ่ึงเม่ือรวมกับระดับน้อยอีก 216 ราย คิดเป็นสัดส่วนปฏิเสธการใช้
ร้อยละ 58.7 มีเพียง 46 รายท่ีมีความต้ังใจใช้แอพพลิเคชั่นในระดับ
มาก ซ่ึงเหตุผลท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิเสธการใช้งานคือ แอพพลิเคชันใช้
งานยาก แม้จะตัวเกษตรกรจะเห็นประโยชน์จากการใช้งาน
เนื่องจากแอพพลิเคชันก็ตาม (ภาพท่ี 1) 

ความยากของการใช้งานจึงเป็นอปุสรรคสําคญัของการ
เพิ่มจํานวนผู้ ใช้โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือผู้ ใช้คือเกษตรกร จึงมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีทีมพฒันาต้องมีการพฒันาแอพพลิเคชัน
ให้เป็นมิตรกับเกษตรกรมากย่ิงขึน้ (Venkatesh และ  Davis, 

2000) อีกสาเหตุสําคัญท่ีเกษตรกรปฏิเสธการใช้ AMMA หรือ
แอพพลิเคชนัต่างๆ เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีโทรศพัท์แบบสมาร์ท
โฟนหรือแท็บแลต ซึง่แสดงให้เห็นถึงความเหล่ือมลํา้ในการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Divide) (Rogers, 2003) อย่างไรก็
ตาม ทีมวิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่า ความเหล่ือมลํา้นีอ้าจไม่ได้เกิดจาก
ฐานะทางการเงินของตวัเกษตรกรในการท่ีจะหาซือ้สมาร์ทโฟนหรื
อแท็บเลต แต่เป็นท่ีวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมท่ีเกษตรกรเป็นอยู่นัน้ไม่ได้
มองเหน็ความจําเป็นท่ีจะต้องมีสมาร์ทโฟนหรือแท๊บเลต 

 

จากผลการศึกษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากรในคร้ังนี้ สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้งาน 
ทัศนคติ และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเกษตรกรไทยมี
ความย้อนแย้งกัน เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนั้นเป็นการ
ผสมผสานของคนในหลายรุ่นท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่าง เป็นช่องว่างของ
การพัฒนาและผลักดันเกษตรกรไทยไปสู่เกษตรกร 4.0 ซ่ึงเป็น
เป้าหมายใหญ่ของสังคมเกษตรกรที่รัฐมุ่งหวัง ภาครัฐต้องมีนโยบาย
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะนําไปสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตัวเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
และการจัดการฟาร์มในอนาคต 

 

ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม
ทางสังคมของข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเป็นประโยชน์ และลดความ
เหลื่อมล้ําของการเข้าถึงข้อมูล ในส่วนของแอพพลิเคชันต่างๆ ท่ี
พัฒนาข้ึนมาก็ควรจะมีความชัดเจน ตัวอักษรใหญ่ ง่ายต่อการใช้
งาน ควรกําหนดจุดมุ่งหมายในการออกแบบแอพพลิเคชันท่ีถูก
พัฒนาข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยคํานึงถึงพฤติกรรม
การใช้ชีวิตเดิม เพ่ือออกแบบพฤติกรรมและแนวทางใหม่ (Eyal, 
2014) ให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ยังควรมีการสนับสนุนให้พัฒนา
ผู้นําทางความคิดในชุมชน (Influencer) (Hennessy, 2018) เพ่ือ
เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการผลักดันให้เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีถูก
พัฒนาข้ึนมาน้ันได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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