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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล      
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคมและการปฏิบติัของเกษตรกร กบัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและความตอ้งการของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน               
ปี  2554 ท่ีด าเนินการโดยกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 80 ราย ในพื้น ท่ี                
อ  าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริม อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 51 ปี จบการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 4 สมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน มีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 เฉล่ีย 5.98 
ไร่ แรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 3 คนโดยมีรายไดร้วมเฉล่ีย 157,612.50 บาทต่อปี ตน้ทุนการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 15,878.75 บาทต่อคน ไดป้ริมาณผลผลิตเฉล่ีย 6,365 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเพื่อกระจายเมล็ดพนัธ์ุ และราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผลิตได้จะมีราคาสูง
กวา่ราคาขา้วเปลือก เกษตรกรทั้งหมดไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
จากประสบการณ์การท านาของสมาชิกในกลุ่มและ ได้รับการถ่ายทอดจากคณะกรรมการในกลุ่ม         
ทุกคน เกษตรกรจะปรึกษากบัสมาชิกภายในกลุ่ม อีกทั้งได้ติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร       
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มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโดยได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรจาก             
หอกระจายข่าวและเพื่อนบา้นมากท่ีสุด 

ผลการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ในดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูกดา้นการปลูก 
ดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุด้านการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด การตาก และการเก็บ
รักษา พบวา่เกษตรกรมีระดบัของการปฏิบติัในแปลงเฉล่ียในระดบัมาก 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดอยู่ในระดับมาก มีการเรียนรู้     
แบบ มีส่วนร่วมในการวางแผน ในการท ากิจกรรม  และในการประเมินผล ในระดับปานกลาง        
และในภาพรวมเกษตรกรมีระดบัของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
และการปฏิบติัของเกษตรกรกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และการปฏิบติัดา้นการ
เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด ส่วนอายุ รายไดร้วม
ของครอบครัว ตน้ทุนการผลิตขา้ว การติดต่อเจา้หน้าท่ีส่งเสริม และการปฏิบติัดา้นการเตรียมพื้นท่ี
ปลูกมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดา้นการวางแผน และตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผล อายุ และประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 

ปัญหา และอุปสรรค ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่  คือเกษตรกรไม่มีการเรียนรู้วิธีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยตนเองส่วน
ใหญ่จะให้เจา้หน้าท่ีคอยแนะน า ขาดการประชาสัมพนัธ์แหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว งบประมาณ และ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เขา้ไปสนบัสนุนใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to find relationship between the fundamental personal 
characteristics, economic factors, social factors, farmer’s farming behavior and the participatory 
learning of farmers and 2) identify the issue and demand of farmers in the community rice seed 
production project in Chiang Mai Province. 

The number of observation was 80 farmers member of produce rice seed production project 
in 2011 conducted by the Rice Department and Department of Agriculture Extension in Mae Tang 
district, Mae Rim district, Doi Saket district and San Kamphaeng of Chiang Mai Provice. 

From research findings, it was found the most farmers were male with 51 years old in 
average graduated prathom 4th. Average household member were 4 persons. Most farmers are 
member of produce rice seed production project. Average of San Pathong Rice production area was 
5.98 rais there was labor 3 persons on average. They had income 157,612.50 baht/rai on average, 
with the production cost of 15,878.75 bath/person on average and seed yield 6,365 kilograms/rai     
on average. The main purpose of rice seed production was seed dispersal and got higher price than 
normal price. All farmer received rice production technology knowledge from their experiences and 
members in a group. Farmers was consulted by member themselves and also contacted with 
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extension officers. Majority of them received the agricultural information from village broadcasting 
tower and from their neighbors. 

Farming behavior was found that their had high level on farming behavior in prepare  
planting land, take care of the field factor, threshing, cleaning, drying and storage. 

Participatory learning of farmers in the community rice seed production project in Chiang 
Mai Province, was found that most of them were high learning participatory on the aspect of 
thinking learned while it was found that their were at moderate level on the aspect of planning, 
operating and evaluation. 

Relationship among fundamental personal characteristics, economic factors, social factors, 
farmer’s farming behavior, and farmer participatory learning on the aspect of thinking showed that 
cost of production and storage condition of seed were significantly related with farmers’ learning 
participatory. Age of farmer, total household income, rice production cost, contact with support staff 
from government. In addition, and farming behavior in prepare planting land were found significant 
related with participatory learning in planning aspect. Production cost was related with farmer 
learning participatory on the aspect of an evaluation. Lastly, age and experience in attending 
seminar regarding a seed production had a relationship with overall aspects of farmers’ participatory 
learning. 

Problems and obstacles regarding a participatory learning of farmer members who attended 
the community rice seed production project in Chiang Mai were lack seed production knowledge, an 
inadequacy of information about seed source, inadequacy of budget allocation, and supported 
technology for farmer members. 
 
 
 


