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บทคัดยอ 
  
 
 การวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามตอการรณรงคงด
เผาตอซังขาวไดดําเนินการที่อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ
สวนบุคคล  เศรษฐกิจและสังคม  การยอมรับและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการรณรงคของเกษตรกร
พรหมพิราม รวมทั้งปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกร 
 ในการวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  จํานวน   390  คน  โดยการ
สุมตัวอยางแบบงาย  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ  แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติไดแก  รอยละ  คาความถี่  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหจําแนกประเภท 
(Discriminant  Analysis)และการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple  Regression  Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย  53 ป  เกษตรกรรอยละ  95.6  จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  5 คน แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย  3  คน มีพื้นที่ปลูก
ขาวเฉลี่ย  35  ไร  ประสบการณในการปลูกขาวเฉลี่ย  31  ป  มีรายไดเฉลี่ย  3,415  บาท  คาใชจาย
เฉลี่ย  2,093 บาท ผลผลิตเฉลี่ย  770  กก./ไร 
 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว  พบวามีปจจัยที่
สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน  2  กลุม  คือกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังกับกลุมเกษตรกรที่ไมเผา
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ตอซัง  จํานวน  5  ปจจัย  ไดแกการไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไมเผาตอซังขาว  การไดรับความรู
เกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง  อายุและพื้นที่  สวนปจจัยที่มีผลตอ
ทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ไดแกคาใชจายในการปลูกขาว  การศึกษาดูงานหรือฝกอบรม
เกี่ยวกับการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชน
จากการงดเผาตอซังขาว 
 ปญหาของเกษตรกรประกอบดวย  เกษตรกรยังขาดความรูในการงดเผาตอซังขาว  ขาด
ปจจัยการผลิต  เชนเมล็ดพันธุขาว  ปุยและสารเคมีมีราคาสูงขึ้น  และเกษตรกรไมสามารถจําหนาย
ผลผลิตไดในราคาสูง    
 ขอเสนอแนะของเกษตรกรคือ   เจาหนาที่ควรสาธิตวิธีการจัดการงดเผาตอซังขาวแก
เกษตรกร เชน  การใชปุยอินทรียน้ําในการชวยยอยสลายตอซัง  พัฒนาเครื่องจักรกลในการสับและไถ
กลบตอซังและแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการงดเผาตอซังชวยลดตนทุนการผลิต  ทางรัฐบาลควร
สงเสริมการใชปุยอินทรียเพิ่มขึ้น  จัดหาปุยและสารเคมีราคาถูกใหแกเกษตรกร  กําหนดนโยบายดาน
การตลาดใหชัดเจน  โดยเฉพาะการประกันราคาขาว   
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Abstract 
 
 

 Research to study factors  affecting  Phrom Phiram  farmers’   adoption  of   
zero rice straw  burning  campaign which was established at  Phrom Phiram   District, 
Phitsanulok Province had its objectives to clarify personal background, socio-economic, 
the adoption and factors  affecting  Phrom Phiram  farmers’   adoption  of   zero rice 
straw  burning  campaign  as well as problems, obstacle and farmers’ recommendation. 
 The research was performed by gathering data from 390 representative 
farmers who were selected by Simple Randomed Sampling formula.  The tool used for 
data collecting was questionnaires. The data  analysis was done by percentage, 
frequency, mean, standard deviation, Discriminant Analysis and Multiple  Regression  
Analysis. 
 From research finding, it was found that the farmers had an average age of 
53  years and 95 percent of the farmers’ education was primary level. Average number 
of family person was 5 persons. Average family labors was  3 persons. Average  farm 
areas was 35 rai. Average farm  experiences was 31 years. Average farm income was 
3,415 bath while average farm expense was 2,093 bath. Average farm  products was 770 
kilogram per rai. 
 As regards adoption of zero rice straw burning campaign, it was found that 
factors that could classify farmers into two groups which were rice farmers who did not 
burn rice straw group and rice farmers who did included relationship continuously with 
farmers who adopted zero burning rice straws, receiving the knowledge about zero rice 
straw burning campaign, disadvantages of burning rice straw, age and area while factors 
affecting attitude of zero rice straw  burning  campaign were farm expenses, farm study 
tour or training attendance , attitude towards extension agents and benefits of zero rice 
straw burning. 
 Problem of the farmers were lacking of knowledge on zero rice straw 
burning, production factors such as rice seeds, fertilizer and chemical were expensive 
and rice farmer could not sell their product with high price.  
 The farmers recommended that the extension agents should demonstrate the 
method of zero rice straw burning such as using aquic organic fertilizer for 
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decomposing rice straws, developing the machines for cutting and plowing up and over 
rice straw and the benefits of zero rice straw burning for decreasing production cost. 
Furthermore, the government should promote the use of organic fertilizer and also 
provide fertilizer and chemical with a low price. Marketing policy should be defined 
clearly especially rice price guarantee.  
 

 


