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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การวิจยัเร่ืองการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งการรายงานผลการวจิยัออกเป็น 7 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
 ตอนท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นสังคม 
 ตอนท่ี 4 ผลการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
 ตอนท่ี 5 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว

ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ตอนท่ี 6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยั

ทางด้านสังคม และการปฏิบติัของเกษตรกรกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ตอนท่ี 7 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 

ตอนที ่1 ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.1)  
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ตารางท่ี 4.1 เพศของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 70 87.5 
หญิง 10 12.5 

รวม 80  100.0 

1.2 อายุ 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 51 ปี โดยมีอายุมากท่ีสุด 70 ปี และต ่าสุด 42 ปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี และ
อายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางท่ี 4.2 อายขุองเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

41 - 50  14 17.5 

51 - 60  52 65.0 
มากกวา่ 60 ข้ึนไป 14 17.5 

รวม 80  100.0 

 อายตุ  ่าสุด 42 ปี  อายเุฉล่ีย  51.10 ปี 
 อายสูุงสุด 70 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.211 

1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน  
53 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมาคือ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 คน            
คิดเป็นร้อยละ 3.8 (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3 ระดบัการศึกษาของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนใน 
                  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 53 66.3 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 18 22.5 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  6  7.5 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  3  3.8 

รวม 80  100.0 

 1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน โดยมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัวสูงสุด 9 คน และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวต ่าสุด 2 คน เกษตรกรส่วนใหญ่มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ มีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 5-7 คน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 7 
คนข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.4) 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 

2-4 คน 65 81.3 

5-7 คน 14 17.5 

มากกวา่ 7 คนข้ึนไป  1  1.3 

รวม 80     100.0 

จ านวนสมาชิกในครอบครัวต ่าสุด  2   คน    จ  านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย  4.11 คน 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวสูงสุด  9  คน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    1.212 
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1.5 สถานภาพของเกษตรกรที่การเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่ 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว
ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และเป็นคณะกรรมการ จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15 (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 สถานภาพของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดั 
                   เชียงใหม่ 
สถานภาพการเข้าร่วมโครงการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สมาชิก 68 85.0 

คณะกรรมการ 12 15.0 

รวม 80 100.0 

ตอนที ่2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ 

2.1 พืน้ทีท่ีใ่ช้ท าการเกษตร 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีท าการเกษตรเป็นของตนเองท่ีเขา้ร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีพื้นท่ีท า
การเกษตรเป้นของตนเองและเช่าพื้นท่ีท าการเกษตร จ านวน 25 คน คิดเป้นร้อยละ 11.3 และเช่าพื้นท่ี
ท าการเกษตรอยา่งเดียว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 (ตารางท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.6 พื้นท่ีท่ีใชท้  าการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน 
 ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

พืน้ทีท่ีใ่ช้ท าการเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 

พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเอง 
พื้นท่ีเช่าท าการเกษตร 
พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและ 
พื้นท่ีเช่าท าการเกษตร 

46 
 9 
25 

57.5 
11.3 
31.2 

รวม 80   100.0 
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2.2 พืน้ทีท่ าการเกษตรของตนเอง 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองเฉล่ีย 10.5 ไร่ พื้นท่ีท า
การเกษตรของตนเองสูงสุด18ไร่ และพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองต ่าสุด6ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
มีพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเอง 9-12 ไร่ จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ มีพื้นท่ี               
5-8 ไร่ จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8มีพื้นท่ี 13-16 ไร่ จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1                            
มีพื้นท่ีมากกวา่ 16 ไร่ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 พื้นท่ีของตนเองท่ีใชท้  าการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
                   ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีท่ าการเกษตรของตนเอง (ไร่) จ านวน  (46 คน) ร้อยละ 

5 - 8 16  34.8 
9 - 12 17    36.9 

13 - 16 12    26.1 
มากกวา่ 16 ข้ึนไป  1      2.2 

พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองต ่าสุด   6 ไร่ พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองเฉล่ีย 10.5 ไร่ 
พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองสูงสุด 18 ไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  3.244 

2.3 พืน้ทีเ่ช่าท าการเกษตรของเกษตรกร 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ี เช่าท าการเกษตรเฉล่ีย 17.67 ไร่ มีพื้ นท่ี เช่า                    
ท าการเกษตรสูงสุด 30 ไร่ และมีพื้นท่ีเช่าท าการเกษตรต ่าสุด 15 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ี            
เช่า 11-20 ไร่ จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 และพื้นท่ีเช่า 21-30 ไร่ จ  านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 
11.1 (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 พื้นท่ีเช่าท าการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน 
 ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีเ่ช่าท าการเกษตร (ไร่) จ านวน  (9 คน) ร้อยละ 

11 - 20 8  88.9 
21 - 30 1  11.1 
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พื้นท่ีเช่าท าการเกษตรต ่าสุด  15 ไร่ พื้นท่ีเช่าท าการเกษตรเฉล่ีย  17.67  ไร่ 
พื้นท่ีเช่าท าการเกษตรสูงสุด  30 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  4.717 

2.4 พืน้ทีท่ าการเกษตรของตนเองและพืน้ทีเ่ช่าท าการเกษตร 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตร
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตรเฉล่ีย 
16.36 ไร่ มีพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตรสูงสุด 60 ไร่ และมีพื้นท่ีท า
การเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตรต ่ าสุด 8 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีท า
การเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตร 11-20 ไร่ จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมา
คือ มีพื้นท่ี 1-10 ไร่ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีพื้นท่ี 21-30 ไร่ และมากกวา่ 30 ไร่ข้ึนไปเท่ากนั 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9  พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม 
                  โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

พืน้ทีท่ าการเกษตรของตนเองและ 
พืน้ทีเ่ช่าท าการเกษตร (ไร่) 

จ านวน  (25 คน) ร้อยละ 

                          1 - 10  2   8.0 
                        11 - 20 21 84.0 
                        21 - 30 1     4.0 

มากกวา่ 30  ข้ึนไป 1     4.0 

พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตรต ่าสุด  8ไร่   
พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตรสูงสุด  60  ไร่ 
พื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท าการเกษตรเฉล่ีย 16.36 ไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  9.622 

2.5 พืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธ์ุข้าวสันป่าตอง 1 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวสันป่าตอง 1 เฉล่ีย 5.98 ไร่           
มีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 พื้นท่ีสูงสุด 50 ไร่ และมีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1            
พื้นท่ีต ่าสุด 2 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง1พื้นท่ีน้อยกว่า 10 ไร่ 
จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 รองลงมาคือมีพื้นท่ี 11-20 ไร่ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8            
มีพื้นท่ี 21-30 ไร่ และมีพื้นท่ีมากกวา่ 40 ไร่ข้ึนไปเท่ากนั จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10  พื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ด 
                     พนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

พืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธ์ุข้าวสันป่าตอง 1 (ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10 75   93.8 
11 - 20  3     3.8 
21 - 30   1    1.3 

มากกวา่ 30 ข้ึนไป  1    1.3 
รวม 80        100.0 

พื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 ต ่าสุด 2 ไร่      พื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 เฉล่ีย 5.98 ไร่ 
พื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 สูงสุด 50 ไร่   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  6.288 

2.6 พืน้ทีผ่ลติเมลด็ข้าวเปลอืก 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีผลิตเมล็ดขา้วเปลือกเฉล่ีย 3.90 ไร่ มีพื้นท่ีผลิตเมล็ด
ขา้วเปลือกสูงสุด 25 ไร่ และพื้นท่ีผลิตเมล็ดข้าวเปลือกต ่าสุด 1ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ี            
ผลิตเมล็ดขา้วเปลือก 1-5 ไร่ จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 รองลงมาคือ มีพื้นท่ี 6-10 ไร่ จ  านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีพื้นท่ี 11-15 ไร่ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 มีพื้นท่ี 16-20 ไร่ จ  านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และมีพื้นท่ีมากกวา่ 20 ไร่ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 (ตารางท่ี 4.11) 

ตารางท่ี 4.11  พื้นท่ีผลิตเมล็ดขา้วเปลือกของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
                    ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

พืน้ทีผ่ลติเมลด็ข้าวเปลอืก (ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 - 5  63  78.7 
6 - 10   10       12.5 

11 - 15  4        5.0 
16 - 20  2        2.5 

มากกวา่ 20  1        1.3 
รวม 80       100.0 

พื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเปลือกต ่าสุด 1 ไร่ พื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเปลือกเฉล่ีย 3.90 ไร่ 
พื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเปลือกสูงสุด 25 ไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.762 
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2.7 จ านวนแรงงาน 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีจ านวนแรงงานเฉล่ีย 3 คน มีจ านวนแรงงานสูงสุด 8 คน 
และมีจ านวนแรงงานต ่าสุด 2 คน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงาน 2-3 คน จ านวน 70 คน           
คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ มีแรงงาน 4-5 คน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และมีมากกว่า             
5 คน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางท่ี 4.12  จ านวนแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม 
  โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

จ านวนแรงงานในการผลติเมลด็
พนัธ์ุข้าวชุมชน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

2 - 3 คน 70 87.5 

4 - 5 คน 7 8.8 
มากกวา่5คนข้ึนไป 3 3.8 

รวม 80         100.0 

 จ านวนแรงงานต ่าสุด   2   คน จ านวนแรงงานเฉล่ีย   2.74   คน 
 จ านวนแรงงานสูงสุด   8   คน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.469 

2.8 รายได้ในภาคการเกษตร 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีรายไดภ้าคการเกษตรเฉล่ีย 139,075.00  บาทต่อปี รายได้
ภาคการเกษตรสูงสุด  500,000 บาทต่อปี  และรายได้ภาคการเกษตรต ่ าสุด 60,000 บาทต่อปี                       
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่  มีรายได้ 60,000-150,000 บาทต่อปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 
รองลงมาคือ มีรายได้ 150,001-240,000 บาทต่อปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีรายได ้
240,001-330,000 บาทต่อปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และมากกว่า 330,000 บาทข้ึนไป            
จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางท่ี 4.13  รายไดใ้นภาคการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
  ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายได้ในภาคการเกษตร 
(บาทต่อปี) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

60,000 - 150,000  61  76.3 
150,001 - 240,000  16  20.0 
240,001 - 330,000  2 2.5 

มากกวา่ 330,000 ข้ึนไป 1 1.3 
รวม 80     100.0 

รายไดภ้าคการเกษตรต ่าสุด  60,000  บาทต่อปี รายไดภ้าคการเกษตรเฉล่ีย 139,075.00  บาทต่อปี 
รายไดภ้าคการเกษตรสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน66,124.31 

2.9 รายได้นอกภาคการเกษตร 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีรายได้นอกภาคการเกษตรเฉล่ีย 18,537.50 บาทต่อปี
รายไดน้อกภาคการเกษตรสูงสุด 120,000 บาทต่อปี และรายไดน้อกภาคการเกษตรต ่าสุด 20,000 บาท
ต่อปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีรายไดน้อกภาคการเกษตรจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยะ 55.0 ส่วน
เกษตรกรท่ีมีรายไดน้อกภาคการเกษตร จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ส่วนใหญ่มีรายได ้20,000 - 
40,000 บาทต่อปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 มีรายได้ 40,001 - 60,000 บาทต่อปี จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และมีรายได้มากกว่า 60,000 บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 
(ตารางท่ี 4.14) 

ตารางท่ี 4.14  รายไดน้อกภาคการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
  ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายได้นอกภาคการเกษตร 
(บาทต่อปี) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีรายไดน้อกภาคการเกษตร 
มีรายไดน้อกภาคการเกษตร 

44 
36 

55.0 
45.0 

20,000 - 40,000  23 63.9 

40,001 - 60,000  11 30.6 
มากกวา่ 60,000 ข้ึนไป 2 5.6 
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รายไดน้อกภาคการเกษตรต ่าสุด 20,000 บาทต่อปี รายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย 18,537.50 บาทต่อปี 
รายไดน้อกภาคการเกษตรสูงสุด 120,000 บาทต่อปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 25,888.73 

2.10 รายได้รวมของเกษตรกร 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีรายไดร้วมเฉล่ีย 157,612.50  บาทต่อปี รายไดร้วมสูงสุด 
500,000 บาทต่อปี และรายได้รวมต ่ าสุด 90,000 บาทต่อปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้รวม   
90,000 - 170,000 บาทต่อปี  จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ 170,001-250,000        
บาทต่อปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ 250,001-330,000 บาทต่อปี และมากกวา่ 330,000 
บาทข้ึนไปเท่ากนั จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.15) 

ตารางท่ี 4.15  รายไดร้วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดั 
  เชียงใหม่ 

รายได้รวม (บาทต่อปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
90,000 - 170,000  57 71.3 

170,001 - 250,000  21 26.3 
250,001 - 330,000  1  1.3 

มากกวา่ 330,000 ข้ึนไป 1  1.3 
รวม 80    100.0 

รายไดร้วมต ่าสุด  90,000  บาทต่อปี รายไดร้วมเฉล่ีย  157,612.50  บาทต่อปี 
รายไดร้วมสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  57,338.986 

2.11 ต้นทุนการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 15,878.75  บาทต่อคน
ต้นทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวสูงสุด 68,300 บาทต่อคน และต้นทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวต ่าสุด  
4,800 บาทต่อคน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาทต่อคน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาคือ ต้นทุน 15,001-30,000 บาทต่อคน    
จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ตน้ทุน 30,001-45,000 บาทต่อคน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
และตน้ทุนมากกวา่ 45,000บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16  ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
  ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ต้นทุนการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว  (บาทต่อคน) จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 51 63.8 
15,001 – 30,000  26  32.5 
30,001 – 45,000 1 1.3 

มากกวา่45,000ข้ึนไป 2 2.5 

รวม 80 100.0 

ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วต ่าสุด 4,800  บาทต่อคน             ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย  15,878.75  บาทต่อคน 
ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสูงสุด 68,300 บาทต่อคน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  9,648.17 

2.12 ปริมาณผลผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 6,365.00 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณ
ผลผลิตสูงสุด 24,000 กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณผลผลิตต ่าสุด 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีประมาณผลผลิต 5,001-10,000 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 
รองลงมาคือ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ผลผลิต 
10,001-15,000 กิโลกรัมต่อไร่ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมากกว่า 20,000 กิโลกรัมข้ึนไป 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.17) 

ตารางท่ี 4.17  ปริมาณผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
  ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ปริมาณผลผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว (กโิลกรัมต่อไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 30  37.5 
5,001 – 10,000 45  56.3 
10,001 - 15,000  4    5.0 

มากกวา่15,000ข้ึนไป  1    1.3 
รวม 80 100.0 

ปริมาณผลผลิตต ่าสุด 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณผลผลิตเฉล่ีย  6,365.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปริมาณผลผลิตสูงสุด 24,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3,019.85 
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2.13 วตัถุประสงค์หลกัของการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

 ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์หลกัของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
คือ เพื่อกระจายเมล็ดพนัธ์ุ จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ เพื่อเก็บไวบ้ริโภค จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 เพื่อขายเป็นขา้วเปลือกและเพื่อเก็บไวท้  าพนัธ์ุในฤดูถดัไปเท่ากนั จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 (ตารางท่ี 4.18) 

ตารางท่ี 4.18  วตัถุประสงคห์ลกัของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
  ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์หลกัของการผลิตเมลด็พนัธ์ุข้าว จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อกระจายเมล็ดพนัธ์ุ 46  57.5 
เพื่อเก็บไวบ้ริโภค 26  32.5 

เพื่อขายเป็นขา้วเปลือก  4    5.0 
เพื่อเก็บไวท้  าพนัธ์ุในฤดูถดัไป  4    5.0 

รวม 80     100.0 

2.14 ราคาเมลด็พนัธ์ุข้าวทีผ่ลติได้เปรียบเทยีบกบัราคาข้าวเปลอืก 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรทั้งหมดมีราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผลิตสูงกวา่ราคาขา้วเปลือก  

ตอนที ่3 ปัจจัยทางด้านสังคม 

3.1 การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยเีกีย่วกบัการผลติเมลด็พนัธ์ุ 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรทั้งหมดไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยเีก่ียวกบัการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วจากประสบการณ์การท านาของสมาชิกในกลุ่มและไดรั้บการถ่ายทอดจากคณะกรรมการ     
ในกลุ่มเท่ากัน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ได้รับการถ่ายทอดจากเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 ไดรั้บการถ่ายทอดจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุเชียงใหม่ 
จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 และไดรั้บการถ่ายทอดจากศูนยว์ิจยัขา้วเชียงใหม่ จ  านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.8 (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19  การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยเีก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนของสมาชิก 
  ในกลุ่มของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดั 
  เชียงใหม่ 

การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยเีกีย่วกบัการผลติ
เมลด็พนัธ์ุข้าวชุมชน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์การท านาของสมาชิกในกลุ่ม 80 100.0 
ไดรั้บการถ่ายทอดจากคณะกรรมการในกลุ่ม 80 100.0 

ไดรั้บการถ่ายทอดจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 77   96.3 
ไดรั้บการถ่ายทอดจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุเชียงใหม่ 76 95.0 
ไดรั้บการถ่ายทอดจากศูนยว์ิจยัขา้วเชียงใหม่ 75 93.8 

หมายเหตุ : * เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

3.2 การติดต่อกบัเกษตรกรรายอืน่ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปรึกษากบัสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน 65 คน            
คิดเป็นร้อยละ 81.3 และปรึกษากบัเกษตรกรคนอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.8 (ตารางท่ี 4.20) 

ตารางท่ี 4.20  การติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
  ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

การติดต่อกบัเกษตรกรรายอื่น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปรึกษากบัสมาชิกภายในกลุ่ม 65 81.3 
ปรึกษากบัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 15 18.8 

รวม 80 100.0 

3.3 การติดต่อกบัเจ้าหน้าทีส่่งเสริม 
 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไดติ้ดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ในรอบ 

1 เดือนจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และไดติ้ดต่อกบัเจา้หน้าท่ีกรมการขา้ว จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.8 (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21  การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิต 
  เมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม ่

การติดต่อกบัเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไดติ้ดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 53 66.3 
ไดติ้ดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีกรมการขา้ว 27 33.8 

รวม 80 100.0 

3.4 ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เคยฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ในรอบ 1 ปี 
จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 และไม่เคยฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วจ านวน 4 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 5.0 (ตารางท่ี 4.22) 

ตารางท่ี 4.22  ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม 
  โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลติ
เมลด็พนัธ์ุข้าว 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 76 95.0 
ไม่เคย  4 5.0 
รวม 80 100.0 

3.5 แหล่งข่าวของเกษตรกร 

 การได้รับขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในรอบ 1 เดือนโดยมีการตั้งเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกระดบัความถ่ีในการได้รับ
ข่าวสาร ดงัน้ี 

ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตร หมายถึง  ไม่เคยไดรั้บข่าวสารการเกษตรเลย 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรนอ้ย หมายถึง  ไดรั้บข่าวสาร 1 คร้ัง/เดือน 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรปานกลาง หมายถึง ไดรั้บข่าวสาร 2-4 คร้ัง/เดือน 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรมาก หมายถึง ไดรั้บข่าวสารมากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน 
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โดยก าหนดเกณฑก์ารเปรียบเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี 

 ช่วงคะแนนเฉล่ีย   ระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกร 
  0.00 – 0.75  คะแนน  ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตร 
  0.76 – 1.50  คะแนน  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรนอ้ย 
  1.51 – 2.25  คะแนน  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรปานกลาง 
  2.26 – 3.00  คะแนน  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรมาก 

ผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากทุกแหล่งอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.93 โดยเม่ือพิจารณาแหล่งข่าวสารตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย
ตามท่ีเกษตรกรไดรั้บในรอบ 1 เดือน พบวา่เกษตรกรไดรั้บข่าวสารการเกษตรจากหอกระจายข่าวและ
จากเพื่อนบา้น ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 2.10 รองลงมาเกษตรกรไดรั้บข่าวสารการเกษตรจาก
โทรทศัน์และจากคณะกรรมการศูนยใ์นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 1.81 เกษตรกรไดรั้บข่าวสาร
การเกษตรจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรและจากเครือญาติ ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 1.78 
และเกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากวิทยุและจากผูน้ าชุมชน ในระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 
1.38 ซ่ึงการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกรสามารถอธิบายไดต้งัตารางท่ี 4.23 ดงัต่อไปน้ี 

 การได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรจากหอกระจายข่าว พบว่า เกษตรกรได้รับข้อมูล
ข่าวสารการเกษตรจากหอกระจายข่าว ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.10 โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่ได้รับข่าวสารการเกษตรในระดบัปานกลาง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ 
ไดรั้บข่าวสารการเกษตรในระดบันอ้ย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ไดรั้บข่าวสารการเกษตรใน
ระดบัมาก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และไม่ไดรั้บข่าวสาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3  

 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากเพื่อนบา้น พบว่า เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
การเกษตรจากเพื่อนบ้าน ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.10 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ
ข่าวสารการเกษตรในระดบัปานกลาง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ ไดรั้บข่าวสาร
การเกษตรในระดบันอ้ย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และไดรั้บข่าวสารการเกษตรในระดบัมาก 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8  

 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากโทรทศัน์ พบว่า เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
การเกษตรจากโทรทศัน์ ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.81 โดยเกษตรส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสาร
การเกษตรในระดบัน้อย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ ไดรั้บข่าวสารการเกษตร    
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ในระดับปานกลาง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ได้รับข่าวสารการเกษตรในระดับมาก     
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และไม่ไดรั้บข่าวสาร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  

 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากคณะกรรมการศูนย ์พบวา่ เกษตรกรไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารการเกษตรจากคณะกรรมการศูนย ์ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.81 โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไดรั้บข่าวสารการเกษตรในระดบัมาก จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ ได้รับ
ข่าวสารการเกษตรในระดับปานกลาง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และได้รับข่าวสาร
การเกษตรในระดบันอ้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

 การได้รับขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร พบว่า เกษตรกร
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
1.78 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารการเกษตรในระดบัมาก จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 
รองลงมาคือ ได้รับข่าวสารการเกษตรในระดบัปานกลาง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และ
ไดรั้บข่าวสารการเกษตรในระดบันอ้ย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5  

 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากเครือญาติ พบว่า เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
การเกษตรจากเครือญาติ ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.78 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ
ข่าวสารการเกษตรในระดบัปานกลาง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ไดรั้บข่าวสาร
การเกษตรในระดบันอ้ย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และไดรั้บข่าวสารการเกษตรในระดบัมาก 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  

 การได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรจากวิทยุ พบว่า เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสาร
การเกษตรจากวิทยุ ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.38 เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข่าวสาร
การเกษตรในระดบันอ้ย จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือไดรั้บข่าวสารการเกษตรใน
ระดบัปานกลาง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ไม่ไดรั้บข่าวสารจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
และไดรั้บข่าวสารการเกษตรในระดบัมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5  

 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรจากผูน้ าชุมชน พบวา่ เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
การเกษตรจากผูน้ าชุมชน ในระดบัน้อย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.38 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสาร
การเกษตรในระดับปานกลาง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ ได้รับข่าวสาร
การเกษตรในระดบัมาก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ได้รับข่าวสารการเกษตรในระดบัน้อย 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และไม่ไดรั้บข่าวสาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 
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ตารางท่ี 4.23  แหล่งข่าวของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดั 
  เชียงใหม่ 

แหล่งข่าว 

ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน 

แปลความ 
 มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

หอกระจายข่าว 
13 44 18 5 

2.10 0.84 ปานกลาง 
(16.3) (55.0) (22.5) (6.3) 

เพือ่นบ้าน 
7 48 25 0 

2.10 0.84 ปานกลาง 
(8.8) (60.0) (31.3) (0.0) 

โทรทัศน์ 
4 29 44 3 

1.81 0.78 ปานกลาง 
(5.0) (36.3) (55.0) (3.8) 

คณะกรรมการศูนย์ 
62 16 2 0 

1.81 0.78 ปานกลาง 
(77.5) (20.0) (2.5) (0.0) 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร 

41 35 4 0 
1.78 0.60 ปานกลาง 

(51.3) (43.8) (5.0) (0.0) 

เครือญาต ิ
10 40 30 0 

1.78 0.60 ปานกลาง 
(12.5) (50.0) (37.5) (0.0) 

วทิยุ 
4 28 42 6 

1.38 0.70 นอ้ย 
(5.0) (35.0) (52.5) (7.5) 

ผู้น าชุมชน 
27 39 9 5 

1.38 0.70 นอ้ย 
(33.8) (48.8) (11.3) (6.3) 

ค่าเฉลีย่ 1.93 0.207 ปานกลาง 

ในภาพรวม เม่ือวิเคราะห์ตามระดบัของการได้รับข่าวสารของเกษตรกรแลว้ พบว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 รองลงมาคือ ไดรั้บ
ข่าวสารอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และไดรั้บข่าวสารอยูใ่นระดบันอ้ย จ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 (ตารางท่ี 4.24) 
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ตารางท่ี 4.24  ระดบัการไดรั้บข่าวสารในภาพรวมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ด 
  พนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ระดับการได้รับข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
มาก 3 3.8 

ปานกลาง 75 93.8 
นอ้ย 2 2.5 
รวม 80 100.0 

ตอนที ่4 ผลการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

การปฏิบัติของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่                
ในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูก  
2. ดา้นการปลูก   
3. ดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ  
4. ดา้นการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด การตาก  
5. ดา้นการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ  

โดยใช้ค  าถามจ านวน 49 ขอ้ในการวดัผลการปฏิบติั และมีเกณฑ์การวดั 2 ระดบั คือ ปฏิบติั 
และไม่ปฏิบติั ดงัน้ี 

   ไมป่ฏิบติั  ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
   ปฏิบติั   ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

จากนั้นรวมคะแนนเพื่อวดัระดบัการปฏิบติัของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชน โดยใชช่้วงคะแนนดงัน้ี 

 ช่วงคะแนนเฉล่ีย   แปลความ(ระดบัการปฏิบติัของเกษตรกร) 
1-19 (นอ้ยกวา่ร้อยละ 40)  เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงนอ้ยมาก 
20-28 (ร้อยละ 40-60)  เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงนอ้ย 
29-38 (ร้อยละ 60-80)  เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงปานกลาง 
39-49 (มากกวา่ร้อยละ 80)  เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงมาก 
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4.1 ด้านการเตรียมพืน้ทีป่ลูก 

จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการเตรียมพื้นท่ีปลูก เกษตรกรมีการปฏิบัติในด้าน             
การเตรียมพื้นท่ีปลูกร้อยละ 98.1 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 1.9 โดยเกษตรกรมีการไถดะทิ้งไวก่้อนปลูก 7-10 
วนั ไถแปรก่อนหว่าน 3-5 วนั และท าเทือกปรับผิวให้เรียบ ปฏิบติัร้อยละ 100 การเตรียมแปลงกล้า 
เกษตรกรใช้เมล็ดพนัธ์ุในอตัรา 5-7 กก./ไร่ ปฏิบติัร้อยละ 95 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 5 เกษตรกรมีการแช่
เมล็ดพนัธ์ุ 24 ชัว่โมง การหุ้มเมล็ดพนัธ์ุ 1-2 วนั และหวา่นเมล็ดขา้วท่ีหุ้มบนเทือกทนัทีท่ีเตรียมเมือก
เสร็จปฏิบติัร้อยละ 100 เกษตรกรใส่ปุ๋ยรองพื้นแก่แปลงกล้า (ปุ๋ยตอก ปุ๋ยเคมี) ปฏิบติัร้อยละ 87.5      
ไม่ปฏิบติัร้อยละ 12.5 และเกษตรกรมีการป้องกันแมลงและโรคในแปลงกล้า ปฏิบัติร้อยละ 100  
(ตารางท่ี 4.25) 

ตารางท่ี 4.25  การปฏิบติัของเกษตรกรในดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูก 

การปฏิบัติของเกษตรกร 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

1. ด้านการเตรียมพืน้ทีป่ลูก 
  

1.1 การเตรียมพืน้ทีป่ลูก 
  

 1) ไถดะทิ้งไวก่้อนปลูก 7-10 วนั 80 (100.0) 0 (0.0) 
 2) ไถแปรก่อนหวา่น 3-5 วนั 80 (100.0) 0 (0.0) 
 3) ท าเทือกปรับผวิใหเ้รียบ 80 (100.0) 0 (0.0) 

1.2 การเตรียมแปลงกล้า 
  

1) ใชเ้มล็ดพนัธ์ุในอตัรา 5-7 กก./ไร่ 76  (95.0) 4 (5.0)  
 2) แช่เมล็ดพนัธ์ุ 24 ชัว่โมง 80 (100.0) 0 (0.0) 
 3) หุม้เมล็ดพนัธ์ุ 1-2 วนั 80 (100.0) 0 (0.0) 
 4) หวา่นเมล็ดขา้วท่ีหุม้บนเทือกทนัทีท่ี 

เตรียมเมือกเสร็จ 
80 (100.0) 0 (0.0) 

 
 5) ใส่ปุ๋ยรองพื้นแก่แปลงกลา้ (ปุ๋ยคอก, 

ปุ๋ยเคมี) 
70 (87.5) 10 (12.5) 

 
 6) การป้องกนัแมลงและโรคในแปลงกลา้ 80 (100.0) 0 (0.0) 

 ค่าเฉลีย่รวม 78.44 (98.1) 1.56 (1.9) 
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ในภาพรวมด้านเตรียมพื้นท่ีปลูก การปฏิบัติของเกษตรกรในด้านการเตรียมพื้นท่ีปลูก          
(การเตรียมพื้นท่ีปลูกและการเตรียมแปลงกล้า) พบว่าเกษตรกรมีระดับของการปฏิบัติในแปลง        
ในระดับมาก จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 และเกษตรกรมีการปฏิบัติในแปลงในระดับ         
ปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.26) 

ตารางท่ี 4.26  ระดบัการปฏิบติัดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูก (การเตรียมพื้นท่ีปลูกและการเตรียม 
 แปลงกลา้) 
ระดับคะแนนการปฏิบัติด้านการเตรียมพืน้ทีป่ลูก 
( การเตรียมพื้นท่ีปลูกและการเตรียมแปลงกลา้ ) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปฏิบติัในแปลงมาก 79 98.8 
ปฏิบติัในแปลงปานกลาง 1 1.3 

รวม 80 100.0 

4.2 ด้านการปลูก 

จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการปลูก เกษตรกรมีการปฏิบติัในดา้นการปลูกร้อยละ 79.1 
ไม่ปฏิบติัร้อยละ 1.56  เกษตรกรมีการปลูกโดยมีระยะระหวา่งแถวห่าง 20 × 20 ซม. และมีการใชก้ลา้
ปักด าอายุ 25-30 วนั ปฏิบติัร้อยละ 78.8 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 21.3 เท่ากนั การปักด ามีตน้กลา้ 2-5 ตน้/กอ 
ปฏิบติัร้อยละ 81.3 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 18.8 และมีการปักกลา้ลึก 3-5 ซม. ปฏิบติัร้อยละ 77.5 ไม่ปฏิบติั
ร้อยละ 22.5  (ตารางท่ี 4.27) 

ตารางท่ี 4.27  การปฏิบติัของเกษตรกรในดา้นการปลูก 

การปฏิบัติของเกษตรกร 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

2. ด้านการปลูก 
  

 2.1 ระยะระหวา่งแถวห่าง 20 × 20 ซม. 63  (78.8) 17  (21.3) 
 2.2 ใชก้ลา้ปักด าอาย ุ25-30 วนั 63  (78.8) 17  (21.3) 
 2.3 ปักด ามีตน้กลา้ 2-5 ตน้/กอ 65  (81.3) 15  (18.8) 
 2.4 ปักกลา้ลึก 3-5 ซม. 62  (77.5) 18  (22.5) 

 
ค่าเฉลีย่รวม 63.25  (79.1) 1.56  (20.9) 
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ในภาพรวมด้านการปลูก (การปักด า)การปฏิบัติในด้านการปลูก พบว่าเกษตรกรมีระดับ              
ของการปฏิบติัในแปลงในระดบัมาก จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาเกษตรมีการปฏิบติั
ในแปลงในระดบันอ้ยมาก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงในระดบั
ปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ10 และเกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงระดบันอ้ย จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 (ตารางท่ี 4.28) 

ตารางท่ี 4.28  ระดบัการปฏิบติัดา้นการปลูก (การปักด า) 
ระดับคะแนนการปฏิบัติด้านการปลูก( การปักด า ) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปฏิบติัในแปลงมาก 54 67.5 

ปฏิบติัในแปลงปานกลาง 8 10.0 

ปฏิบติัในแปลงนอ้ย 5 6.3 

มีการปฏิบติัในแปลงนอ้ยมาก 13 16.3 

รวม 80 100.0 

4.3 ด้านการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ 

จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ เกษตรกรมีการปฏิบติัในด้าน     
การดูแลแปลงขยายพนัธ์ุร้อยละ 97.4 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 2.6 โดยมีการปฏิบติัดงัน้ี  

เกษตรกรมีการส ารวจศตัรูพืช ช่วงระยะข้าว 1 สัปดาห์หลงังอกอายุ 10-15 วนั 
ขา้วอายุ 30-35 วนัแตกกอ ระยะข้าวตั้งท้อง ระยะออกดอก และระยะเก็บเก่ียว ปฏิบติัร้อยละ 100 
เท่ากนั   

การใส่ปุ๋ย เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักด า ปฏิบติัร้อยละ 83.8 ไม่ปฏิบติั
ร้อยละ16.3 เกษตรกรใส่ปุ๋ยหลงัปักด า ปฏิบติัร้อยละ 100 และเกษตรกรใส่ปุ๋ยแต่งหน้าระยะตั้งทอ้ง
หรือออกรวง ปฏิบติัร้อยละ 88.8 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 11.3  

การก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรมีการใช้สารเคมีก าจัดวชัพืชก่อนงอก/หลังงอก    
ปฏิบติัร้อยละ 95 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 5 และก าจดัวชัพืชโดยใชมื้อถอน 1-2 คร้ัง ตั้งแต่ระยะปักด า-ออก
รวง ปฏิบติัร้อยละ 96.3 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 3.8  

การก าจดัศตัรูขา้วเกษตรกรมีการก าจดัหอยเชอร่ี ปฏิบติัร้อยละ 100 และก าจดัหนู
และปูนา ปฏิบติัร้อยละ 95 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 5 เท่ากนั  
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การตรวจพนัธ์ุปน เกษตรกรมีการดูแลในระยะกลา้ : ดูกลา้ท่ีผดิปกติและตน้ท่ีเป็น
โรค ระยะแตกกอ : ดูลกัษณะการแตกกอ การชูใบ สีต่างๆของใบและตน้ความสม ่าเสมอของตน้ขา้ว
ระยะออกดอก : ออกรวงสม ่ าเสมอ ระยะโน้มรวง : ดูการโน้มรวงไม่สม ่ าเสมอ ความผิดปกติ          
ของเมล็ด ใบธง และระยะสุกแก่ : ดูคอรวง ใบธง สีของจุดประบนเมล็ด ปฏิบติัร้อยละ 100 เท่ากนั   
(ตารางท่ี 4.29) 

ตารางท่ี 4.29  การปฏิบติัของเกษตรกรในดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ 

การปฏิบัติของเกษตรกร 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

3.ด้านการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ 
  

3.1 การส ารวจศัตรูพชื 
  

1) ขา้ว 1 สัปดาห์หลงังอกอาย ุ10-15 วนั 80 (100.0) 0 (0.0) 
2) ขา้วอาย ุ30-35 วนัแตกกอ 80 (100.0) 0 (0.0) 
3) ระยะขา้วตั้งทอ้ง 80 (100.0) 0 (0.0) 
4) ระยะออกดอก 80 (100.0) 0 (0.0) 
5) ระยะเก็บเก่ียว 80 (100.0) 0 (0.0) 

3.2 การใส่ปุ๋ย 
  

1) ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักด า 67 (83.8) 13 (16.3)  
2) ใส่ปุ๋ยหลงัปักด า 80 (100.0) 0 (0.0) 
3) ใส่ปุ๋ยแต่งหนา้ระยะตั้งทอ้งหรือออกรวง 71 (88.8) 9 (11.3) 

3.3 การก าจัดศัตรูพชื 
  

1) การใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชก่อนงอก/หลงังอก 67 (83.8) 13 (16.3) 
2) ก าจดัวชัพืชโดยใชมื้อถอน 1-2 คร้ังตั้งแต่ระยะ 
    ปักด า-ออกรวง 

80 (100.0) 0 (0.0) 

3.4 การก าจัดศัตรูข้าว 
  

1) หอยเชอร่ี 80 (100.0) 0 (0.0) 
2) หนู 76 (95.0) 4 (5.0) 
3) ปูนา 76 (95.0) 4 (5.0) 
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 ตารางท่ี 4.29 การปฏิบติัของเกษตรกรในดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ (ต่อ) 

การปฏิบัติของเกษตรกร 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

3.5 การตรวจพนัธ์ุปน 
1) ระยะกลา้ : ดูกลา้ท่ีผดิปกติและตน้ท่ีเป็นโรค 80 (100.0) 0 (0.0) 
2) ระยะแตกกอ : ดูลกัษณะการแตกกอ การชูใบ   

สีต่างๆของ ใบและตน้ความสม ่าเสมอของตน้ขา้ว 
80 (100.0) 0 (0.0) 

3) ระยะออกดอก : ออกรวงสม ่าเสมอ 80 (100.0) 0 (0.0) 
4) ระยะโนม้รวง : ดูการโนม้รวงไม่สม ่าเสมอ 

ความผดิปกติของเมล็ด ใบธง 
80 (100.0) 0 (0.0) 

5) ระยะสุกแก่ : ดูคอรวง ใบธง สีของจุดประบนเมล็ด 80 (100.0) 0 (0.0) 
ค่าเฉลีย่รวม 77.94 (97.4) 2.06 (2.6) 

ในภาพรวมดา้นการปฏิบติัของเกษตรกรในดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ  (การส ารวจศตัรูพืช 
การใส่ปุ๋ยการก าจดัศตัรูพืช การก าจดัศตัรูขา้ว และการตรวจพนัธ์ุปน) พบวา่เกษตรกรมีระดบัของการ
ปฏิบติัในแปลงในระดบัมาก จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

4.4 ด้านการเกบ็เกีย่ว การนวด การท าความสะอาด และการตาก 

จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด และการตาก 
เกษตรกรมีการปฏิบติัในด้านการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด และการตาก ร้อยละ 75.4     
ไม่ปฏิบติัร้อยละ 24.6 เกษตรกรมีการระบายน ้ าออกจากนา และเก็บเก่ียวระยะ 25-30 วนั หลงัออก
ดอกหรือระยะพลบัพลึง ปฏิบติัร้อยละ100 เท่ากนั เก็บเก่ียวโดยใช้แรงงานคน ปฏิบติัร้อยละ11.3       
ไม่ปฏิบติัร้อยละ 88.8 เก็บเก่ียวโดยใชเ้คร่ืองจกัร ปฏิบติัร้อยละ 95 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 5 มีการท าความ
สะอาดรถเก่ียวนวด (กรณีเก่ียวใชร้ถเก่ียวนวด) ปฏิบติัร้อยละ 83.8 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 16.3 ตากขา้วไว้
ในนา 3-5 แดด เพื่อลดความช้ืนก่อนนวด ปฏิบติัร้อยละ 86.3 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 13.8 แยกเมล็ดท่ีเก่ียว
จากขอบแปลงออกต่างหากท าความสะอาดเบ้ืองต้นโดยขจดัส่ิงเจือปนออก เช่น เมล็ดท่ีแตกหัก       
เศษตน้พืช เศษหินเศษดิน และมีการความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่เกิน 14 % ก่อนน าไปบรรจุกระสอบ 
ปฏิบติัร้อยละ 100 เท่ากนั มีการคลุกสารเคมี ปฏิบติัร้อยละ 30 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 70  มีการลดความช้ืน
เมล็ดพนัธ์ุโดยการตาก มีการปฏิบติัร้อยละ 87.5 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 12.5 มีการลดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุ
โดยใชเ้คร่ืองอบ ปฏิบติัร้อยละ 11.3 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 88.8 (ตารางท่ี 4.30) 
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ตารางท่ี 4.30  การปฏิบัติของเกษตรกรในด้านการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด    
และการตาก 

การปฏิบัติของเกษตรกร 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 

4. ด้านการเกบ็เกีย่ว การนวด การท าความสะอาด และการตาก 
4.1 การเกบ็เกีย่ว การนวด การท าความสะอาดและการตาก   

1) มีการระบายน ้าออกจากนา 80 (100.0) 0 (0.0) 
2) เก็บเก่ียวระยะ 25-30 วนั หลงัออกดอกหรือระยะ 
  พลบัพลึง 

80 (100.0) 0 (0.0) 

3) เก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคน 9 (11.3) 71 (88.8) 
4)  เก็บเก่ียวโดยใชเ้คร่ืองจกัร 76 (95.0) 4 (5.0) 
5)  มีการท าความสะอาดรถเก่ียวนวด (กรณีเก่ียวใชร้ถ 

เก่ียวนวด) 
67 (83.8) 13 (16.3) 

6) ตากข้าวไวใ้นนา 3-5 แดด เพื่อลดความช้ืนก่อน
นวด 

69 (86.3) 11 (13.8) 

7) แยกเมล็ดท่ีเก่ียวจากขอบแปลงออกต่างหาก 80 (100.0) 0 (0.0) 
8) ท าความสะอาดเบ้ืองตน้โดยขจดัส่ิงเจือปนออก เช่น  

เมล็ดท่ีแตกหกั เศษตน้พืช เศษหินเศษดิน 
80 (100.0) 0 (0.0) 

9) มีการคลุกสารเคมี 24 (30.0) 56 (70.0) 
10) มีการลดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุโดยการตาก 70 (87.5) 10 (12.5) 
11) มีการลดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุโดยใชเ้คร่ืองอบ 9 (11.3) 71 (88.8)  
12) มีการความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่เกิน 14 % 
          ก่อนน าไปบรรจุกระสอบ 

80 (100.0) 0 (0.0) 

ค่าเฉลีย่รวม 60.33 (75.4) 39.67 (24.6) 

ในภาพรวมด้านการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด และการตากการปฏิบัติของ
เกษตรกรในดา้นการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด และการตากพบวา่เกษตรกรระดบัของการ
ปฏิบัติในแปลงในระดับปานกลาง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเกษตรกรปฏิบัติ             
ในแปลงในระดับมาก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และเกษตรกรปฏิบัติในแปลงน้อย     
จ  านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.31) 
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ตารางท่ี 4.31  ระดบัการปฏิบติัดา้นการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด และการตาก 
ระดับคะแนนการปฏิบัติด้านการเกบ็เกีย่วนวด  

ท าความสะอาด และการตาก 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปฏิบติัในแปลงมาก 23 28.8 
ปฏิบติัในแปลงปานกลาง 56 70.0 
ปฏิบติัในแปลงนอ้ย 1 1.3 

รวม 80 100.0 

4.5 ด้านการเกบ็รักษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการเก็บรักษา เกษตรกรมีการปฏิบติัในดา้นการเก็บรักษา
ร้อยละ 81.8 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 18.2 เกษตรกรมีการเก็บรักษาในท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกป้องกนัแดด
และฝนได ้ใชไ้มห้รือแคร่รองรับกระสอบเมล็ดพนัธ์ุ ไม่วางบนพื้นโดยตรง มีการแยกกองเมล็ดพนัธ์ุ
ตามพนัธ์ุและหมัน่ตรวจสอบและป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูท่ีเขา้มาท าลายขณะเก็บรักษาปฏิบติัร้อยละ 
100 เท่ากนั  การรมสารเคมีฆ่าแมลง เกษตรกรปฏิบติัร้อยละ 8.8 ไม่ปฏิบติัร้อยละ 91.3 (ตารางท่ี 4.32) 

ตารางท่ี 4.32 การปฏิบติัของเกษตรกรในดา้นการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 

การปฏิบัติของเกษตรกร 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

5. ด้านการเกบ็รักษา 
5.1 การเกบ็รักษา   

1) มีการเก็บในท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกป้องกนั   
แดดและฝนได ้

80 (100.0) 0 (0.0) 

2) ใชไ้มห้รือแคร่รองรับกระสอบเมล็ดพนัธ์ุ  
ไม่วางบนพื้นโดยตรง 

80 (100.0) 0 (0.0)  

3) การรมสารเคมีฆ่าแมลง 7 (8.8) 73 (91.3)  
4) การแยกกองเมล็ดพนัธ์ุตามพนัธ์ุ 80 (100.0) 0 (0.0) 
5) หมัน่ตรวจสอบและป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูท่ีเขา้ 

มาท าลายขณะเก็บรักษา 
80 (100.0) 0 (0.0) 

 
ค่าเฉลีย่รวม 65.40 (81.8) 34.6(18.2) 
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ในภาพรวมด้านการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ การปฏิบติัของเกษตรกรในดา้นการเก็บรักษาเมล็ด
พนัธ์ุ พบว่าเกษตรกรมีระดับของการปฏิบัติในแปลงในระดับปานกลาง จ านวน 73 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 91.3 เกษตรกรปฏิบติัในแปลงในระดบัมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 (ตารางท่ี 4.33) 

ตารางท่ี 4.33  สรุประดบัการปฏิบติัดา้นการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 
ระดับคะแนนการปฏิบัติด้านการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปฏิบติัในแปลงมาก  7 8.8 

ปฏิบติัในแปลงปานกลาง 73  91.3 

รวม         80   100.0 

ในภาพรวมการปฏิบติัในแปลงทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูกดา้นการปลูก ดา้นการ
ดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ ดา้นการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด  และการตาก และดา้นการเก็บ
รักษาพบวา่เกษตรกรมีระดบัชองการปฏิบติัในแปลงในระดบัมาก จ านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 97.5 
และเกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงระดบัปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  (ตารางท่ี4.34) 

ตารางท่ี 4.34  ระดบัการปฏิบติัในแปลงในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  
ระดับการปฏิบัติ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงในระดบัมาก 78  97.5 

เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงในระดบัปานกลาง  2   2.5 

รวม 80 100.0 

ตอนที ่5  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนใน
จังหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี ไดแ้บ่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ดา้น คือ  

1. ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด 
2. ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
4. ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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โดยมีการตั้งเกณฑใ์นการวดัผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไว ้4 ระดบั ดงัน้ี  

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้   ให ้ 0 คะแนน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นอ้ย  ให ้ 1 คะแนน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ปานกลาง  ให ้ 2 คะแนน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก  ให ้ 3 คะแนน 

จากนั้นรวมคะแนน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน มาค านวณหาค่าเฉล่ียแบบถ่วง
น ้าหนกัเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย  หมายถึง  ระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
0.00 – 0.75  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
0.76 – 1.50  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอ้ย 
1.51 – 2.25  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมปานกลาง 
2.26 – 3.00  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาก 

5.1 ด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด 

ผลการศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรมีการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.28 โดยพบวา่
เกษตรกรมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดมาก คือ มีส่วนร่วมในการคิดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นวิธีการต่างๆ ของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.40 รองลงมาคือ ส่วนร่วม             
ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุตามขั้นตอนต่างๆ คะแนนเฉล่ีย 2.31 มีส่วนร่วม
ในการคิดวางแผนวิธีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหม่ๆร่วมกบัเจา้หน้าท่ี คะแนนเฉล่ีย  2.25 และส่วน
ร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการผลิตเมล็ดพนัธ์ุร่วมกนัภายในกลุ่มคะแนนเฉล่ีย 2.14 
(ตาราง 4.35) 
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ตารางท่ี 4.35  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด 

การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม 
ทางความคดิ 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีส่วนร่วมในการคิดแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นวธีิการต่างๆ ของการ 
ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

40 32 8 
2.40 0.668 มาก 

(50.0) (40.0) (10.0) 

      
2. มีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็นเก่ียวกบัการผลิตเมลด็พนัธ์ุ 
ตามขั้นตอนต่างๆ 

41 23 16 
2.31 0.789 มาก 

(51.3) (28.8) (20.0) 

      
3. มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน 
วธีิการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหม่ๆ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี 

33 34 13 
2.25 0.720 ปานกลาง 

(41.3) (42.5) (16.3) 

      
4. มีส่วนร่วมในการคิดแกไ้ขปัญหา 
ต่างๆ ระหวา่งการผลิตเมลด็พนัธ์ุ 
ร่วมกนัภายในกลุ่ม 

32 27 21 
2.14 0.807 ปานกลาง 

(40.0) (33.8) (26.3) 

      
ค่าเฉลีย่รวม 2.28 0.746 มาก 

ในภาพรวมของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด พบว่าเกษตรกรมีระดบัของการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมทางความคิดในระดบัปานกลาง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ มีการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดในระดบัมาก จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และมีการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมทางความคิดในระดบันอ้ย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 (ตารางท่ี 4.36) 

ตารางท่ี 4.36  ระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด 
ระดับการมีส่วนร่วมทางความคิด จ านวน (คน) ร้อยละ 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัมาก 30 37.5 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 43 53.8 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 7 8.8 

รวม 80 100.0 
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5.2 ด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ผลการศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผนของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมี
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.04 
โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผนของเกษตรกรมากท่ีสุด คือ ส่วนร่วมในการวางแผนการ
จดัการในแปลงเรียนรู้หลังจากท่ีมีการส ารวจและน าเสนอร่วมกันของศูนย์และส่วนร่วมในการ
วางแผนในเร่ืองของการจดัการดา้นผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวเท่ากนั คะแนนเฉล่ีย 2.11 รองคงมาคือ  
ส่วนร่วมในการวางแผนวิธีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในแปลงขา้วร่วมกนักบัเจา้หน้าท่ี คะแนนเฉล่ีย 
2.08 ส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจดัการกองทุน การรวมหุ้นของสมาชิกศูนยฯ์ คะแนนเฉล่ีย 
2.04 ส่วนร่วมในการวางแผนแปลงท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกรณีศึกษากบัเจา้หน้าท่ีท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
และส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจดัการดา้นการตลาดของเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนเท่ากนั คะแนน
เฉล่ีย 2.01 และส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมท่ีตอ้งการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คะแนนเฉล่ีย 1.95 
(ตารางท่ี 4.37) 

ตารางท่ี 4.37 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน 

การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมในการวางแผน 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง    
จ านวน   
(ร้อยละ) 

น้อย
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีส่วนร่วมในการวางแผนในเร่ืองของ 
การจดัการดา้นผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว 

32 25 23 
2.11 0.827 ปานกลาง 

(40.0) (31.3) (28.8) 
2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการ 
ในแปลงเรียนรู้หลงัจากท่ีมีการส ารวจ 
และน าเสนอร่วมกนัของศูนย ์

30 29 21 
2.11 0.795 ปานกลาง 

(37.5) (36.3) (26.3) 

      
3. มีส่วนร่วมในการวางแผนวธีิการป้องกนั 
ก าจดัศตัรูพืชในแปลงขา้วร่วมกนักบั  
เจา้หนา้ท่ี 

27 32 21 
2.08 0.776 ปานกลาง 

(33.8) (40.0) (26.3) 

      
4. มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหาร 
จดัการกองทุน การรวมหุน้ของสมาชิก 
ศูนยฯ์ 

28 27 25 
2.04 0.818 ปานกลาง 

(35.0) (33.8) (31.3) 

      
5. มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหาร 
จดัการดา้นการตลาดของเมลด็พนัธ์ุ 
ขา้วชุมชน 

28 25 27 
2.01 0.834 ปานกลาง 

(35.0) (31.3) (33.8) 
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ตารางท่ี 4.37  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน (ต่อ) 

การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมในการวางแผน 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง    
จ านวน   
(ร้อยละ) 

น้อย
จ านวน 
(ร้อยละ) 

6. มีส่วนร่วมในการวางแผนแปลงท่ีจะ 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกรณีศึกษากบั 
เจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

25 31 24 
2.01 0.787 ปานกลาง 

(31.3) (38.8) (30.0) 

      
7. มีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมท่ี 
ตอ้งการเรียนรู้ในแต่ละสปัดาห์ 

27 22 31 
1.95 0.855 ปานกลาง 

(33.8) (27.5) (38.8) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.04 0.813 ปานกลาง 

ในภาพรวมของการเรียน รู้แบบมีส่วนร่วมทางการวางแผน พบว่าเกษตรกรมีระดับ                          
ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางการวางแผนในระดบัปานกลาง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
รองลงมาคือ มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางการวางแผนในระดบัมาก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 และมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางการวางแผนในระดบัน้อย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อละ 10.0 
(ตารางท่ี 4.38) 

ตารางท่ี 4.38  ระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการวางแผน จ านวน(คน) ร้อยละ 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัมาก 22 27.5 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 50 62.5 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 8 10.0 

รวม 80 100.0 

5.3 ด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม 

ผลการศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกร
มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
2.13โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเกษตรกรมากท่ีสุด คือ ส่วนร่วมในการเขา้
ร่วมกิจกรรมของศูนยต์ลอดฤดูกาลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ จ  านวน 5-10 คร้ัง คะแนนเฉล่ีย 2.26 รองลงมาคือ 
ส่วนร่วมในกิจกรรมการส ารวจพนัธ์ุปนในระยะการแตกกลา้แตกกอ โน้มรวง ออกดอก และการสุก
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แก่ในแปลงเรียนรู้ คะแนนเฉล่ีย 2.18 ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการส ารวจแมลง โรค ศตัรูพืชใน
แปลงขา้วในแปลงเรียนรู้และส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทดลอง ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เช่น การท าไคโต
ซานการท าปุ๋ยหมักเท่ากัน คะแนนเฉล่ีย 2.15 ส่วนร่วมในการน ากิจกรรมท่ีปฏิบัติ ไปเผยแพร่สู่
เกษตรกรคนอ่ืนๆคะแนนเฉล่ีย 2.10 และส่วนร่วมในการประชุม อบรม จากผูน้ ากลุ่มเกษตรกร
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรและการน ากิจกรรมการส ารวจวิเคราะห์แมลงโรค ศตัรูพืชไปใชใ้นแปลง
ตนเองเท่ากนั คะแนนเฉล่ีย 2.05 (ตารางท่ี 4.39) 

ตารางท่ี 4.39  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมในการท า
กจิกรรม 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบียง
เบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมของ 
ศูนยต์ลอดฤดูกาลผลิตเมลด็พนัธ์ุ  
จ านวน 5-10 คร้ัง 

36 29 15 
2.26 0.759 มาก 

(45.0) (36.3) (18.8) 

2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส ารวจพนัธ์ุ 
ปนในระยะการแตกกลา้แตกกอโนม้ 
รวงออกดอก และการสุกแก่ ในแปลง 
เรียนรู้ 

33 28 19 

2.18 0.792 ปานกลาง 
(41.3) (35.0) (23.8) 

3. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการส ารวจ 
แมลง โรค ศตัรูพืชในแปลงขา้วใน 
แปลงเรียนรู้ 

33 26 21 
2.15 0.813 ปานกลาง 

(41.3) (32.5) (26.3) 

4. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทดลอง ปฏิบติั 
กิจกรรมต่างๆ เช่น การท าไคโตซาน 
การท าปุ๋ยหมกั 

28 36 16 
2.15 0.731 ปานกลาง 

(35.0) (45.0) (20.0) 

5. มีส่วนร่วมในการน ากิจกรรมท่ีปฏิบติั 
ไปเผยแพร่สู่เกษตรกรคนอ่ืนๆ 

26 36 18 
2.10 0.739 ปานกลาง 

(32.5) (45.0) (22.5) 
6. มีส่วนร่วมในการประชุม อบรม จาก 
ผูน้ ากลุ่มเกษตรกรเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม 
การเกษตร 

30 24 26 
2.05 0.840 ปานกลาง 

(37.5) (30.0) (32.5) 

7. ไดน้ ากิจกรรมการส ารวจวเิคราะห์ 
แมลงโรค ศตัรูพืชไปใชใ้นแปลงตนเอง 

25 34 21 
2.05 0.761 ปานกลาง 

(31.3) (42.5) (26.3) 

      ค่าเฉลีย่รวม 2.13 0.777 ปานกลาง 
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ในภาพรวมของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม พบว่าเกษตรกรมีระดับ                     
ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในระดบัปานกลาง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.8 รองลงมาคือ มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในระดบัมาก จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 และมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในระดบัน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.40) 

ตารางท่ี 4.40  ระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
ระดับด้านกจิกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัมาก 32 40.0 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 47 58.8 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 1 1.3 

รวม 80 100.0 

5.4 ด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ผลการศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกร
มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
2.19โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลของเกษตรกรมากท่ีสุด คือส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของศูนยข์า้วชุมชน คะแนนเฉล่ีย 2.58 รองลงมาคือ 
หลังจากท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเวทีชุมชนท่านสามารถมีส่วนร่วมในการน าความรู้ไป             
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรคนอ่ืน คะแนนเฉล่ีย  2.23 ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากเจ้าหน้าท่ีมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์จากเพื่อนสมาชิกร่วมกันคะแนนเฉล่ีย 2.01 และส่วนร่วมในการช่วยให้
ความรู้แก่เกษตรกรคนอ่ืนในเร่ืองการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวเพิ่มมากข้ึน คะแนนเฉล่ีย 1.96 (ตารางท่ี 
4.41) 
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ตารางท่ี 4.41  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมในการ
ประเมนิผล 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบียง
เบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนิน 
งานและประเมินผลความส าเร็จของ 
ศูนยข์า้วชุมชน 

55 16 9 
2.58 0.689 มาก 

(68.8) (20.0) (11.3) 

2. หลงัจากท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ 
ในเวทีชุมชนท่านสามารถมีส่วนร่วม 
ในการน าความรู้ไปถ่ายทอดใหก้บั 
เกษตรกรคนอ่ืน 

31 36 13 

2.23 0.711 ปานกลาง 
(38.8) (45.0) (16.3) 

3. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากเจา้หนา้ท่ี 
มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์จาก 
เพื่อนสมาชิกร่วมกนั 

24 33 21 
2.01 0.711 ปานกลาง 

(30.0) (41.3) (28.8) 

4. มีส่วนร่วมในการช่วยใหค้วามรู้แก่ 
เกษตรกรคนอ่ืนในเร่ืองการผลิต 
เมลด็พนัธ์ุขา้วเพ่ิมมากข้ึน 

21 35 24 
1.96 0.754 ปานกลาง 

(26.3) (43.8) (30.0) 

      
ค่าเฉลีย่รวม 2.19 0.731 ปานกลาง 

ในภาพรวมของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่าเกษตรกรมีระดับ                    
ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลในระดบัปานกลาง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.3 รองลงมาคือ มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลในระดบัมาก จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.3 และมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลในระดบัน้อย จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 (ตารางท่ี 4.42) 

ตารางท่ี 4.42  ระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ระดับการประเมินผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัมาก 21 26.3 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 53 66.3 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 6 7.5 

รวม 80 100.0 
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5.5 ระดับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 

ในภาพรวมของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมทางความคิด ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม และดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีระดบั              
ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกดา้นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.8 รองลงมาคือมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.8 และมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกด้านอยู่ในระดบัน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
(ตารางท่ี 4.43) 

ตารางท่ี 4.43  ระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ระดับการมีส่วนร่วม จ านวน (คน) ร้อยละ 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัมาก 27 33.8 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 51 63.8 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 2 2.5 

รวม 80 100.0 

ตอนที ่6 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม                 
และการปฎิบัติของเกษตรกรกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวชุมชนในจังหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ
การปฎิบติัของเกษตรกรกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยใช้สถิติค่าทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) โดยมีสูตร
การค านวณดงัน้ี 
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2 =       ∑ (O-E)2 

  E 

 2 =  ค่าทดสอบไค-สแควร์ 
 ∑ =  ผลรวม 
 O   = ค่าความถ่ีท่ีไดม้าจริง (Observed Frequency) 

  E   = ค่าความถ่ีท่ีคาดหวงัหรือสมมุติฐาน(Expected Frequency) 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น
สังคม และการปฎิบติัของเกษตรกรกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ไดผ้ลการวิเคราะห์ตามตารางภาคผนวก ข ซ่ึงสามารถสรุป
ความสัมพนัธ์ดงัตารางท่ี 4.44 ไดด้งัน้ี  

6.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรด้านความคิด 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ด้านความคิด พบว่า ปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05              
กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรด้านความคิด ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว มีค่า
ทดสอบไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 14.203 และปัจจัยการปฎิบัติกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรด้านความคิด มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ0.05 กบัการเรียนรู้แบบมี             
ส่วนร่วมของเกษตรกรดา้นความคิด ไดแ้ก่ เร่ืองการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ มีค่าทดสอบไค-สแควร์  (χ2) 
เท่ากบั 6.601 

6.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรด้านการวางแผน 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ดา้นการวางแผน พบวา่ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ได้แก่ เร่ือง อายุ มีค่าทดสอบไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 9.935 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรด้านการวางแผน                 
ไดแ้ก่ เร่ืองรายไดร้วมของครอบครัว มีค่าทดสอบไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 13.632 และตน้ทุนการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุข้าว มีค่าทดสอบไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 13.323 ปัจจยัทางด้านสังคมมีความสัมพนัธ์            
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรด้านการวางแผน 
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ได้แก่ เร่ืองการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริม มีค่าทดสอบไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 6.431 และผลการ
ปฎิบติัของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรด้านการวางแผน ได้แก่ เร่ืองการเตรียมพื้นท่ีปลูก มีค่าทดสอบไค-สแควร์ (χ2) 
เท่ากบั 9.114 

6.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรด้านกจิกรรม 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ดา้นกิจกรรม พบวา่ ไม่มีปัจจยัใดมีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ 

6.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรด้านการประเมินผล 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ดา้นการประเมินผลพบวา่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรดา้นการประเมินผล ไดแ้ก่ เร่ือง ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว ค่าทดสอบไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 15.087 

6.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยภาพรวม 

  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยักับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรโดยภาพรวมพบว่า ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                   
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ เร่ือง อายุ มีค่าทดสอบไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 17.168และปัจจยัทางด้านสังคม                           
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ เร่ืองประสบการณ์ในการฝึกอบรม            
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว มีค่าทดสอบไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั 13.333 
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ตารางท่ี 4.44  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคม และการปฎิบติัของเกษตรกรกบัการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัชียงใหม่ 

ตวัแปร 
การมส่ีวนร่วมด้าน

ความคดิ 
การมส่ีวนร่วมด้าน 

การวางแผน 
การมส่ีวนร่วมด้าน

กจิกรรม 
การมส่ีวนร่วมด้านการ

ประเมนิผล 
การมส่ีวนร่วมโดย

ภาพรวม 

χ2 Sig. χ2 Sig. χ2 Sig. χ2 Sig. χ2 Sig. 
ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

        
  

เพศ 3.329 0.189 1.272 0.529 0.675 0.714 5.707 0.058 1.399 0.497 
อาย ุ 9.271 0.055 9.935 0.042* 8.534 0.074 8.794 0.066 17.168 0.002* 
ระดบัการศึกษา 7.146 0.308 9.003 0.173 7.522 0.275 3.653 0.724 4.889 0.558 
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ 

        
  

พ้ืนท่ีผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 4.601 0.916 12.061 0.061 5.111 0.530 6.852 0.335 1.574 0.954 
แรงงานในครอบครัว 3.521 0.475 3.869 0.424 1.427 0.840 1.849 0.764 0.425 0.980 
รายไดร้วมของครอบครัว 3.577 0.734 13.632 0.034* 5.628 0.466 8.588 0.198 2.309 0.889 
ตน้ทุนการผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 14.203 0.027* 13.923 0.031* 1.819 0.936 15.087 0.020* 2.940 0.816 
ปัจจัยทางด้านสังคม 

        
  

การติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืน 0.646 0.724 1.899 0.387 0.236 0.889 2.151 0.341 2.585 0.275 
การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม 0.612 0.736 6.431 0.04* 2.039 0.361 0.003 0.998 1.256 0.534 
การไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร 2.944 0.567 1.602 0.808 2.307 0.679 7.198 0.126 0.358 0.986 
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิต 
เมลด็พนัธุ์ขา้ว 3.203 0.202 2.670 0.263 0.213 0.899 0.367 0.832 13.333 0.001* 
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ตารางท่ี 4.46 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคม และการปฎิบติัของเกษตรกรกบัการเรียนรู้ 
 แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัชียงใหม่ (ต่อ) 

ตวัแปร 
การมส่ีวนร่วมด้าน

ความคดิ 
การมส่ีวนร่วมด้าน 

การวางแผน 
การมส่ีวนร่วมด้าน

กจิกรรม 
การมส่ีวนร่วมด้าน 
การประเมนิผล 

การมส่ีวนร่วม 
โดยภาพรวม 

χ2 Sig. χ2 Sig. χ2 Sig. χ2 Sig. χ2 Sig. 
การปฏิบัติของเกษตรกร 

        
  

การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 0.871 0.674    9.114      0.010* 0.711 0.701 0.516 0.773 0.576 0.750 
การปลูก 9.568 0.144  10.644      0.100 4.119 0.661 4.423 0.620 12.413 0.530 
การเก็บเก่ียวนวด ท าความสะอาด การตาก 2.972 0.563  3.663   0.454 4.209 0.378 4.936 0.294 1.743 0.783 
การเก็บรักษาเมลด็พนัธ์ุ 6.601 0.037*   3.123   0.210 3.179 0.204 0.583 0.747 0.433 0.805 
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ตอนที ่7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 7.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด 

  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ระบุวา่
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดบัน้อย เก่ียวกบัวิธีการผลิตขา้วให้เป็นเมล็ดพนัธ์ุเน่ืองจากยงัมี
แนวความคิดเก่ียวกบัการปลูกขา้วแบบเดิมๆอยู ่(จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0) 

7.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน 

  7.2.1 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรค เร่ืองเกษตรกรขาดการมีส่วนร่วมในการ  
วางแผนการจัดการในแต่ละสัปดาห์หลังจากท่ีมีการเรียนรู้จากการส ารวจ โรค แมลง ศัตรูพืช                   
ในแปลงนาแลว้ (จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0) 

7.2.2 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลา้ท่ีจะวางแผนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในวนัท่ีมีการ
จดัเวทีเรียนรู้ร่วมกนั (จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5) 

7.2.3 เกษตรกรท่ีมีต าแหน่งเป็นกรรมการบางรายขาดการวางแผนการบริหาร
จดัการดา้นการตลาดส่วนใหญ่จะมีประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลานุการ เท่านั้นท่ีวางแผน
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี (จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3) 

7.3 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม 

  เกษตรกรมักจะขาดการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากเกษตรกรติด
ภารกิจอ่ืนๆ เช่น เก็บ เก่ียวผลผลิตชนิดอ่ืน งานบุญ งานมงคลฯลฯ (จ านวน 11 คน คิดเป็น                   
ร้อยละ 13.8) 

 7.4 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

  7.4.1 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรค เร่ืองเกษตรกรไม่น าความรู้เก่ียวกบัการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุน าไปเผยแพร่ใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียง (จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0) 
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7.4.2 เกษตรกรไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลความส าเร็จของการเขา้
ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน (จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5) 

7.5 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรทีม่ีต่อโครงการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวชุมชน 

  7.5.1 เกษตรกรมีข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร           
โดยต้องมีการกระตุน้ให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเกิดความคิดมีส่วนร่วมกับเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรดว้ยกนั (จ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 27.5) 

7.5.2  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรจะตอ้งกระตุน้ให้เกษตรกรเกิดการวางแผนให้
เกษตรกรฝึกวางแผนการจดัการแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง (จ านวน 18 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 22.5) 

7.5.3 สร้างความคิดให้กบัเกษตรกรและช้ีให้เห็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ใหม่ เพิ่มเติม และหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาให้ความรู้ใหม่ๆ
พร้อมดว้ยประสบการณ์ (จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0) 

7.5.4 ควรมีการประชาสัมพนัธ์ศูนยข์า้วชุมชนให้เป็นท่ีรู้จกัมากกว่าน้ี (จ  านวน               
5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3) 

7.5.5 หน่วยงานภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนมากกวา่น้ี เช่นงบประมาณในการ
ด าเนินการ สถานท่ีจดักิจกรรม เป็นตน้ (จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8) 

 

 

 


