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การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วของเกษตรกรในพื้นท่ีต าบล

เหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการความรู้เร่ืองการผลิต

ข้าวของเกษตรกรในต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วของเกษตรกรในต าบลเหมืองแกว้  เก็บขอ้มูลโดย

การสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 134 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับริบทการผลิตขา้วของ

เกษตรกรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการความรู้เร่ืองการผลิต

ขา้ว ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ วเิคราะห์โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการศึกษาพบวา่การจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วของเกษตรกรประกอบดว้ย การสร้าง

ความรู้ซ่ึงเกษตรกรสร้างความรู้โดยการน าภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษมา

ทดลองปฏิบติัผสมผสานกบัความรู้จากการถ่ายทอดของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรรวมทั้งความรู้ท่ี

ได้จากเพื่อนบ้านมาประยุกต์ใช้ ด้านการแสวงหาความรู้พบว่าเกษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น การ

ฝึกอบรม ตลอดจนส่ือต่างๆเช่น โทรทศัน์ วทิย ุเอกสารต่างๆ การปรับใชค้วามรู้ พบวา่เกษตรกรน าเอา

ความรู้จากการถ่ายทอดมาทดลองปฏิบติั ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้พบวา่เกษตรกรมีการแลกเปล่ียน

ความรู้โดยการพดูคุยกนัหลงัเลิกงานในท่ีชุมชน เช่น ตลาด ร้านคา้ งานเล้ียงภายในชุมชน เป็นตน้ 
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ส าหรับปัญหาในการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่เคยไดรั้บ

การถ่ายทอดจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผ่านการฝึกอบรม นอกจากน้ีช่องทางการเขา้ถึงความรู้

ผา่นส่ือต่างๆยงัไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิต

สูงกบัเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิตต ่ายงัไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้เร่ืองการ

ผลิตขา้ว เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในต าบลและนกัวิชาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบล

เหมืองแก้ว จดักิจกรรมถอดบทเรียนของเกษตรกรท่ีได้ผลผลิตขา้วสูงและจดักิจกรรมแลกเปล่ียน

ความรู้องคค์วามรู้ดงักล่าวรวมทั้งการศึกษาดูงานแปลงสาธิตของเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิตขา้วสูง โดยให้

เกษตรกรเป็นผูถ่้ายทอดความรู้กนัเองภายในชุมชน  
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ABSTRACT 
 

Independent Study Title “Knowledge Management of Farmers on Rice Production at 

Mueang Kaew Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province” has objective to find out the 

Knowledge Management of  Farmers on Rice  Production at Mueang Kaew Sub-district, Mae Rim 

District, Chiang Mai Province. The purpose of the study were to investigate on the knowledge 

management, the problems and the suggestions on Rice production of agriculturists in the area of 

study. The participants were 134 farmers from  Mueang Kaew Sub-district, Mae Rim District, 

Chiang Mai Province. The subject will be analysed on the method of knowledge management of 

farmers included creating, researching, developing and exchanging knowledges.  

The research found that knowledge management of  farmers on rice production Includes the 

creation of knowledge and this knowledge construction by bringing the wisdom passed down from 

ancient to practice, combined with the knowledge which transfer of the agricultural extension 

officers as well as the knowledge gained from a neighbor applied in the farm. The pursuit of 

knowledge found that the farmers who participate in activities such as training as well as medias 

like television, radio, document, applied knowledge reveal that the knowledge derived from 
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practice. The exchanged knowledge isshared in discussion after work in the community such as 

markets, shops and facilities within the community. 

The findings showed that the problems and difficulties are the deficiency of effective rice 

manufacturing, new training methods and belief on traditional ways. Therefore, the rice production 

have not been developing as expected. The direction of this paper is the government and relative 

organization should support the development of rice manufacture, improve and exchange new 

knowledges in the communities.        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


