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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก  2) ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก  
และ 3) ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ใน
พื้นท่ีของจงัหวดัล าพนู 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ใน
จงัหวดัล าพูน จ านวน 341 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ัง
น้ี ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ 

ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรร้อยละ 51 เป็นเพศชาย  มีอายุเฉล่ีย 47.88 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวเฉล่ีย 27.13 ปี มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉล่ีย 219 , 
179.77 บาทต่อปี มีขนาดท่ีดินถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย 22.85 ไร่ มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือน
เฉล่ีย 3.43 คน เกษตรกรทั้งหมดเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีพื้นท่ี
การผลิตเฉล่ีย 15.50ไร่ มีปริมาณขา้วเปลือกท่ีผลิตไดเ้ฉล่ีย 8,305.42 กิโลกรัม     ไดรั้บการรับข่าวสาร
เก่ียวขอ้งกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกจากนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร และมีปริมาณขา้วเปลือกท่ี
เขา้ร่วมจ าน า เฉล่ีย 4,489.73 กิโลกรัม 
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การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก โดยศึกษาระดบัความพึง
พอใจใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง และ  ดา้นการน าขา้วเปลือก
ไปส่งมอบท่ีหน่วยรับจ าน า พบวา่ โดยภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางในดา้นการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง แต่มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบันอ้ยในดา้นการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบท่ีหน่วยรับจ าน า 

การศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร ปริมาณขา้วเปลือกท่ี
ผลิตได ้แหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท่ีไดรั้บ ปริมาณขา้วเปลือกท่ีเขา้ร่วมจ าน า 
และความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก โดยตวัแปรทั้ง 5 ตวั มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

ในด้านการศึกษาปัญหา และอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีเกษตรกรได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความเช่ือมัน่ในระบบการตรวจสอบคุณภาพขา้ว และ
ไม่สะดวกในการขนส่งขา้วเปลือกไปท่ีหน่วยรับจ าน าเน่ืองจากจ านวนโรงสีขา้วท่ีเป็นหน่วยรับจ าน ามี
ปริมาณนอ้ยไม่ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกขา้ว 

ขอ้เสนอแนะของเกษตรกร คือ เสนอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมี
หน่วยงานเดียวเพื่อความสะดวกในการด าเนินการติดต่อ ตลอดจนตอ้งการให้ปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกเพื่อใหเ้กษตรกรมีความเช่ือมัน่ในการเขา้ร่วมโครงการ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study 1) the satisfactory level of farmers, 2) the factors 
relating to farmers’ satisfaction, and 3 )  the problems, obstaclesand suggestions of farmers toward 
rice pledging program in Lamphun province.  

The samples used in this research consisted of 341 farmers participated rice pledging program 
in Lamphun province. Data was collected through the use of questionnaires and analyzed by 
statistical program for social sciences research. Statistics employed were frequency, percentage, 
mean, maximum, minimum, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The results revealed that 51%  of the farmers were male, with an average age of 47 .88  year 
having primary education, with an average experience of rice production of 2 7 . 1 3  years. The 
average family income was 219 ,179 .77  baht per year. The average of farm size was 22 .85  rais 
having the average labor of 3.43 persons per household. All farmers were members of the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives group. Their average area of rice production was 15 .50 
rais. The average rice yield was 8,305.42  kilograms. Most of them received the most rice pledging 
project information from agricultural extension officer, also they had an average rice pledging of 
4,489.73 kilograms.  
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The study on farmers’ satisfaction toward rice pledging program concerning the satisfaction 
level in the following 2  dimensions: 1 )  rice farmer registration and providing certification
for farmers, and 2) paddy delivery at the participating mills of Public Warehouse Organization. The 
result was satisfied in a medium level on rice farmer registration and providing certification for 
farmers. However, the satisfaction on paddy delivery at the participating mills of Public warehouse 
organization was significantly low. 

The study of factors that had a statistically significant correlated with farmers’ satisfaction 
were being members of institute of agriculture rice pledging, rice yield, sources of rice pledging 
project information, the amount of pledged rice, and farmers’ opinion toward the rice pledging 
program. The 5  factors had positive relationship with the level of farmers’ satisfaction toward rice 
pledging program. 

As for problems, obstacles and suggestion of farmers toward rice pledging program, farmers 
were not confident in the validity of the scales and the checking of rice quality. The number of 
participating mills are few. The farmers suggested that responsible agency for the rice pledging 
program with a single agency to provide ease of operation and improve the validity of the scales and 
the checking of rice quality in order to increase farmers' confidence in participating the rice 
pledging program. 


