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 การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล มุ่งศึกษาทศันคติและความพงึ
พอใจของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองเขียว ซ่ึงอยูใ่นพื้นที่อ  าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ และประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปัจจุบนัของโครงการ
ธนาคารเมล็ดพนัธุพ์ชืปุ๋ ยสด (ถัว่พุม่ด า) ในพื้นที่ดงักล่าว จ  านวน 120 ราย  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่
ศึกษาทศันคติของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อโครงการธนาคารเมล็ดพนัธุพ์ชื (ถัว่พุม่ด า) วดัทศันคติดว้ย
มาตรวดัของ Likert scale และศึกษาความพงึพอใจของกลุ่มเกษตรกรที่เขา้เป็นสมาชิกที่มีต่อโครงการ
ธนาคารเมล็ดพนัธุพ์ชื (ถัว่พุม่ด า) และหาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจ
ดา้นการส่งเสริมการเกษตร ดา้นผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้นหลงัจากเขา้ร่วมกลุ่มฯ ดา้นผลผลิตหลงัจากการ
เพาะปลูก ดา้นความคาดหวงัของเกษตรกรการแกไ้ขปัญหาของกลุ่มฯ โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (chi 
square test) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 และเพือ่ทราบปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการธนาคารเมล็ดพนัธุพ์ชื (ถัว่พุม่ด า) โดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและวเิคราะห์ หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 
 ผลการศึกษาไดพ้บวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-45 ปี ไม่ไดศึ้กษา
เล่าเรียน รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 7,500 บาท อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวนสมาชิกในครัวเรือน
อยูร่ะหว่าง 4-5 คน จ านวนแรงงานที่ใช้ในการท าการเกษตรน้อยกว่า 2 คน พื้นที่ถือครองในการท า
การเกษตรนอ้ยกวา่ 10 ไร่ จุดประสงคก์ารเพาะปลูกถัว่พุม่ด าปลูกเพื่อเป็นรายไดเ้สริม แหล่งเงินทุนใน
การเพาะปลูกมาจากเงินทุนจากตวัเอง และสถานที่ในการน าส่งคืนและจดัจ าหน่ายเมล็ดพนัธุ์คือศูนย์
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พฒันาโครงการหลวงหนองเขียว นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
โครงการฯ อยู่ระหว่าง 1-3 ปี จากการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผูเ้ป็นสมาชิกสามารถสรุปได้ว่า
เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก ไดเ้ห็นความส าคญัในส่วนโครงการธนาคารเมล็ดพนัธุ์พืชจดัตั้งขึ้น
เพือ่ใหร้ายไดข้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเกษตรกรใหท้ศันคติต่อโครงการวา่มีการรับซ้ือเมล็ดพนัธุ์
ที่เกษตรกรปลูกแน่นอนทุกคร้ัง และพอใจกบัราคาที่ทางโครงการธนาคารเมล็ดพนัธุ์ไดรั้บซ้ือคืน จึง
ท าใหห้วัขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด  
 ผลการศึกษาการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธร์ะหวา่งเกษตรกรต่อความพึงพอใจของ
แต่ละดา้น พบวา่ระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการเป็นปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริม
การเกษตร ส าหรับการศึกษาในดา้นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหลงัจากการเขา้ร่วมกลุ่มฯ พบว่า เพศ อาย ุ
การศึกษา ขนาดพื้นที่เพาะปลูก การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ เป็นปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
ดา้นน้ี และส าหรับการศึกษาในดา้นผลผลิตหลงัจากการเพาะปลูก พบวา่ อาย ุรายได ้ระยะเวลาการเขา้
ร่วมเป็นสมาชิก แหล่งเงินทุนในการเพาะปลูก เป็นปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นน้ี ส าหรับ
การศึกษาในดา้นคาดหวงัของเกษตรกรเร่ืองการแกไ้ขปัญหาของกลุ่มฯ พบว่า จ  านวนแรงงานที่ใชใ้น
การเพาะปลูก จุดประสงคข์องการเพาะปลูก การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ เป็นปัจจยัที่มีผลต่อ
ความพงึพอใจในดา้นน้ี 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคพบวา่กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มองเห็นวา่ปัญหาดา้น
การไม่มีเงินทุนในการเพาะปลูก ควรรับซ้ือผลผลิตเมล็ดถัว่พุ่มด า 2 คร้ังต่อปี ในช่วงเดือนธนัวาคม 
และเดือนมกราคม และดา้นผลผลิตหลงัจากการเพาะปลูก พบวา่ผลผลิตจากถัว่พุม่ด าเป็นไปตามความ
ตอ้งการของเกษตรกร หลังการเพาะปลูกสภาพดินของพื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
และดา้นความคาดหวงัของเกษตรกรในการแกไ้ขปั้ญหาของกลุ่มเกษตรกร พบว่าโครงการไม่มีการ
จดัการประชุมและติดตามผลหลงัจากเกษตรกรไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกธนาคารเมล็ดพนัธุพ์ืช อีก
ทั้งสมาชิกยงัไม่เขา้ใจในวตัถุประสงค์ของโครงการธนาคารเมล็ดพนัธุ์พืช และรายละเอียดของกฎ
ขอ้บงัคบัโครงการธนาคารเมล็ดพนัธุพ์ชืเท่าที่ควร 
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Abstract 
 

 This research used questionnaire to collect data, conducted to find out about attitude and 
satisfaction of members participated I the Seed Bank of Nong Kaew Royal Development Project 
Center. The populations in this study were current members of the project in total of 120 samples. 
The objective of this research was to study the attitude of the samples toward the project measured 
with Likert Scale. The satisfaction was studied and defied the relationships between samples’ 
personal factors and satisfaction in agricultural extension, increment of return after joining the 
project, agricultural outcomes and samples’ expectations on problems-solving from the project 
using Chi square test with statistic significant at 0.05. And to find out about the problems, obstacles 
and recommendations from the sample, descriptive statistic and analyze mean and standard 
derivation were used. 
 The result of the research shows that the samples were mostly female, aged between 21-45 
years old, uneducated, earn average income below 7500 baht per month, mostly farmers, family 
members between 4-5 peoples, farming labor less than 2 peoples, agricultural area less than 10 rais, 
grows cowpea objected to increase income, primary fund source is from personal savings and 
mostly prefer to send back and sell seeds at the Seed Bank project. Moreover, most members had 
joint the project between 1-3 years. The attitude toward the project; most samples agreed that the 
project was established for the farmer to join as a member, to increase the members’ income, 
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because the farmers suggested that the project always buy the seed constantly at the suitable price so 
they give this topic the highest average score.  

The result of statistical hypothesis testing found out the relationship between samples’ 
personal factors; the duration joining the project affected the satisfaction on staff’s suggestion. The 
relationship between samples’ personal factors and their satisfaction on agricultural outcome; 
gender, age, education, agriculture areas affect the satisfaction. The relationship between samples’ 
personal factors and their satisfaction on problem solving expectation; agricultural labor and 
objective of growing cowpea affected the satisfaction. 

The research found that problem and obstacles the members thought was the project staff 
and funding problem. The samples mostly thought how the project buy the seeds into the bank twice 
a year was suitable and the time around December to January was the good time to do so. The 
income from cowpea was satisfied, soil in agricultural area was better. But  most members still did 
not understand the objective, rules and regulations of the project and they suggested there should be 
a follow up meeting after the members joining the project.  
 
 


