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บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาถึงการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรตอ  

การดําเนินงานโรงเรียนเกษตรกร  เพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล   ปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมในโรงเรียนเกษตรกร และ  เพื่อ
ศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรตอโรงเรียนเกษตรกร  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ เกษตรกรที่เขารวมโรงเรียนเกษตรกรจํานวน 110 ราย รวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม  ในการวิเคราะหขอมูลใช คารอยละ  คาสูงสุด  คาต่ําสุด  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และคาทดสอบไค-สเเควร 

ผลการศึกษาพบวา  เกษตรกรที่เขารวมโรงเรียนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญ
เปนเพศชาย รอยละ 69.1 มีอายุเฉล่ีย 46.67 ป เกษตรกรรอยละ 71.8  มีระดับการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4  ทั้งหมดประกอบอาชีพทางการเกษตร มีสถานภาพสมรสแลวรอยละ 93.6  เกษตรกรมี
พื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 3.13 ไร แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 1.97 คน สวนใหญรอยละ 56.7 ไมมีการ
จางแรงงาน รอยละ 49.1 ทําการปลูกพืชจํานวน 2 ชนิด  มีประสบการณในการทําการเกษตรเฉลี่ย 
22.17 ป เกษตรกรสวนใหญรอยละ 59.1 ไดรับขอมูลขาวสารการเกษตรจากวิทยุ เกษตรกรเปน
สมาชิกกลุมตางๆ เฉล่ีย 1.75 กลุมตอคน โดยเกษตรกรสวนใหญรอยละ 65.5  เปนสมาชิกของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 60.0 มีความรู
เกี่ยวกับโรงเรียนเกษตรกรในระดับดีมาก   
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การเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรพบวา  เกษตรกรมีการเรียนรูทางดานการคิด   
ดานการวางแผน ดานการทํากิจกรรม และดานการประเมินผล อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 38.2  
รอยละ 40.9 รอยละ 53.6 และ รอยละ 52.7 ตามลําดับ  และในการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ
เกษตรกรในภาพรวม อยูในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  อายุมีความสัมพันธกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมในดาน
การคิด  การไดรับขอมูลขาวสารการเกษตร มีความสัมพันธกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมดานการคิด  
ดานการวางแผน  ดานการทํากิจกรรม  ดานการประเมินผล  และในภาพรวม  จํานวนแรงงานใน  
ครัวเรือนมีความสัมพันธกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมทางการวางแผน  สมาชิกสถาบันเกษตรกรมี
ความสัมพันธกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมดานการประเมินผล  สวนความรูเกี่ยวกับโรงเรียนเกษตรกร
มีความสัมพันธกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมดานการคิด  ดานการประเมินผล และในภาพรวม    

ปญหาและอุปสรรคคือ เกษตรกรผูนําทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของไมใหความสําคัญ
กับโรงเรียนเกษตรกร เกษตรกรไมไดนําความรูที่ไดรับไปเผยแพร และขาดการประชาสัมพันธเกี่ยว
กับโรงเรียนเกษตรกร  

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณมากขึ้น ควรใหความรู
และมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรงเรียนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และควรคัดเลือกเฉพาะเกษตรกรที่
มีความสนใจเขารวมโครงการเทานั้น 
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Abstract 

 
 The objectives of this research were to study the participatory learning of the farmers in 
Farmer Field School, Chiang Mai Province, to find out relationship between personal 
characteristics and socio-economic factors and participatory learning of the farmers Farmer Field   
School   and to identify problems and obstacles of Farmer Field School. The number of samples 
used in this study was 110 farmers.  Data collection was done through questionnaires.  Statistical 
techniques used were percentage, maximum and minimum value, arithmetic means, standard 
deviation, weight mean score and chi-square test. 
 From research findings, it was found that most of farmers (69.1 percent) were male with 
46 years old in average.   Most of them held a primary level education of  Prathom 4 and almost 
all were married (93.6 percent).  All of them had agriculture career and had experience in their 
farms with the average  of 22.17 years.  Land holding size average was  3.13 rai.  Household  
labor was 1.97 persons in average with no employed labor.  Almost half of farmers (49.1 percent) 
grew 2 crops all year round. Almost sixty percent of them received agricultural information from 
radio broadcasting.  For career/occupation memberships, the farmers   engaged as occupational 
group member with the average  of 1.75  groups.    Majority of them (65.5 percent) had  been a 
member of Bank of Agriculture  and Agricultural Cooperatives. Over half of farmers had very 
good knowledge or clear understanding about Farmer Field School. 
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 As for participatory learning, farmers engaged in thinking skills, planning, doing 
activities, and evaluation  at 38.2,40.9,53.6 and 52.7 percent respectively. Overall participatory 
learning was at high level 
 Hypothesis testing showed that farmer age related to farmer thinking skills.   Receiving 
agricultural information directly related to ability of thinking, planning, doing activities and 
evaluation.  Number of family labor was related to   planning aspect.  Farmer, s membership status 
related  to evaluation skills.  Last, farmer, s knowledge on Farmer Field School related to 
participatory learning on thinking skills, evaluation and all aspects. 

Problem and obstacles emerged in this study were   local leaders and related 
organizations did not give much important to the Farmer Field School. The farmers did not 
transfer their knowledge which obtained from the training to their neighbors. Lack of public 
relations on Farmer Field School was also mentioned.  Government sector should increase the 
budget, provide more knowledge and information about Farmer Field School and should   select 
only the farmer who are   interested  in the project. 
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