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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ีคือ  

1. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางดา้นสังคมและการปฏิบติัของเกษตรกร กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ี
ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและความตอ้งการของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน 
ปี 2554 ท่ีกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการในพื้นท่ี 4 ต าบล 4 อ าเภอ                
พื้นท่ีละ 20 ราย รวมทั้ งหมด 80 ราย ในจงัหวดัเชียงใหม่  ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิติ            
เชิงพรรณาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั      
สถิติค่าทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 1. ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

  ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง             
51 - 60 จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 มีสมาชิกในครอบครัว 2 - 4 คน เป็นสมาชิก
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ 

  ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 57.5 มีพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเอง  
9-12 ไร่ พื้นท่ีเช่าท าการเกษตร 11-20 ไร่ มีพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองและพื้นท่ีเช่าท า
การเกษตร 11-20 ไร่ มีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 มีพื้นท่ีน้อยกว่า 10 ไร่ พื้นท่ีผลิต
ขา้วเปลือก 1-5 ไร่ มีแรงงานในครอบครัว 2-3 คน มีรายไดใ้นภาคการเกษตรระหว่าง 60,000-
150,000 บาท ไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตรโดยมีรายได้รวมระหว่าง 90,000-170,000 บาท
ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท ไดป้ริมาณผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ระหวา่ง 5,001-10,000 กิโลกรัม โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเพื่อกระจาย
เมล็ดพนัธ์ุ ราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผลิตไดมี้ราคาสูงกวา่ราคาขา้วเปลือก  

 3. ปัจจัยทางด้านสังคม 

  ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรทั้งหมดไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวจากประสบการณ์การท านาของสมาชิกในกลุ่มและได้รับการถ่ายทอดจาก
คณะกรรมการในกลุ่มทุกคน เกษตรกรได้ปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่ม อีกทั้งได้ติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ส่วน
แหล่งข่าวของเกษตรกรโดยเฉล่ียแลว้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
การเกษตรจากหอกระจายและเพื่อนบา้นมากท่ีสุด และเกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตร
จากวทิยแุละผูน้ าชุมชน นอ้ยท่ีสุด 

 4. ผลการปฏิบัติในแปลงของเกษตรกร 

  ในภาพรวมการปฏิบัติในแปลงทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมพื้นท่ีปลูกด้าน           
การปลูก ดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ ดา้นการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด  และการ
ตาก และด้านการเก็บรักษา พบว่าเกษตรกรมีระดับของการปฏิบัติในแปลงในระดับมาก              
คิดเป็นร้อยละ 97.5 และเกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.5ไดด้งัน้ี 

   4.1 ผลการวจิยัการปฏิบติัในแปลงดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูก พบวา่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีคะแนนการปฏิบติัในแปลงในระดับมาก ร้อยละ 98.8 และปฏิบติัในแปลงระดับ                 
ปานกลาง ร้อยละ 1.3ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูก โดยเฉล่ียเท่ากบั             
78 คน โดยเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูก เร่ืองไถดะทิ้งไวก่้อน
ปลูก 7-10 วนั ไถแปรก่อนหวา่น 3-5 วนั และท าเทือกปรับผิวให้เรียบเท่ากนั ร้อยละ 100.0  และ
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ดา้นการเตรียมแปลงกล้า เร่ืองแช่เมล็ดพนัธ์ุ 24 ชั่วโมง หุ้มเมล็ดพนัธ์ุ 1-2 วนั หว่านเมล็ดขา้ว             
ท่ีหุ้มบนเทือกทันทีท่ีเตรียมเมือกเสร็จ และการป้องกันแมลงและโรคในแปลงกล้าเท่ากัน               
ร้อยละ 100.0 และเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ด้านการเตรียมแปลงกล้า เร่ืองใส่ปุ๋ย             
รองพื้นแก่แปลงกลา้ (ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยเคมี) 

   4.2 ผลการวิจยัการปฏิบติัในแปลงดา้นการปลูก พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มี
คะแนนการปฏิบติัในแปลงในระดับมาก ร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ปฏิบติัในแปลงระดบัน้อย
ท่ีสุด ร้อยละ 16.3 ปฏิบติัในแปลงระดบัปานกลาง ร้อยละ 10.0 และปฏิบติัในแปลงระดบัน้อย 
ร้อยละ 6.3ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงด้านการปลูก โดยเฉล่ียเท่ากบั 63 คนโดยเร่ืองท่ี
เกษตรกรปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ปักด ามีต้นกล้า 2-5 ต้น/กอ ร้อยละ 81.3 และเร่ืองท่ีเกษตรกร 
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองปักกลา้ลึก 3-5 ซม. ร้อยละ 77.5 

   4.3 ผลการวิจยัการปฏิบัติในแปลงด้านการดูแลแปลงขยายพันธ์ุ พบว่า 
เกษตรกรทั้งหมดมีคะแนนการปฏิบติัในแปลงในระดบัมาก ร้อยละ 100 ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบติั
ในแปลงดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุโดยเฉล่ียเท่ากบั 77 คน โดยเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติัมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการส ารวจศตัรูพืช เร่ือง ขา้ว 1 สัปดาห์หลงังอกอายุ 10-15 วนัขา้วอายุ 30-35 วนั
แตกกอระยะขา้วตั้งทอ้งระยะออกดอกและระยะเก็บเก่ียวเท่ากนั ร้อยละ 100.0 ด้านการใส่ปุ๋ย 
เร่ืองใส่ปุ๋ยหลงัปักด า ร้อยละ 100.0 ดา้นการก าจดัศตัรูขา้ว คือ เร่ืองหอยเชอร่ี ร้อยละ 100.0 และ
ดา้นการตรวจพนัธ์ุปน คือ ระยะกลา้ : ดูกลา้ท่ีผดิปกติและตน้ท่ีเป็นโรคระยะแตกกอ : ดูลกัษณะ
การแตกกอ การชูใบ สีต่างๆของใบและตน้ความสม ่าเสมอของตน้ขา้วระยะออกดอก : ออกรวง
สม ่าเสมอระยะโนม้รวง : ดูการโนม้รวงไม่สม ่าเสมอ ความผิดปกติของเมล็ด ใบธงและระยะสุก
แก่ : ดูคอรวง ใบธง สีของจุดประบนเมล็ดเท่ากนั ร้อยละ 100.0และเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติัน้อย
ท่ีสุด คือ ดา้นการใส่ปุ๋ย เร่ืองใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักด า 

   4.4 ผลการวิจยัการปฏิบติัในแปลงดา้นการเก็บเก่ียว การนวด การท าความ
สะอาด และการตาก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีคะแนนการปฏิบติัในแปลงระดับปานกลาง  
ร้อยละ 70 รองลงมาคือ ปฏิบติัในแปลงระดบัมาก ร้อยละ 28.8 และปฏิบติัในแปลงระดบัน้อย 
ร้อยละ 1.3ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงดา้นการเก็บเก่ียว การนวด การท าความสะอาด และ
การตากโดยเฉล่ียเท่ากบั 60 คน โดยเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติัมากท่ีสุด คือ เร่ือง การระบายน ้ าออก
จากนาเก็บเก่ียวระยะ 25-30 วนั หลงัออกดอกหรือระยะพลบัพลึงแยกเมล็ดท่ีเก่ียวจากขอบแปลง
ออกต่างหากท าความสะอาดเบ้ืองต้นโดยขจดัส่ิงเจือปนออก เช่น เมล็ดท่ีแตกหัก เศษตน้พืช           
เศษหินเศษดินและมีการลดความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุไม่เกิน 14 % ก่อนน าไปบรรจุกระสอบ           
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ร้อยละ 100 และเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือเก็บเก่ียวโดยใช้แรงงานคนและการลด
ความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุโดยใชเ้คร่ืองอบ ร้อยละ 11.3 

   4.5 ผลการวิจยัการปฏิบติัในแปลงด้านด้านการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีคะแนนการปฏิบติัในแปลงระดบัปานกลาง ร้อยละ 91.3 และปฏิบติัใน
แปลงระดบัมาก ร้อยละ 8.8 ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงดา้นการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ โดย
เฉล่ียเท่ากับ 65 คน โดยเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การเก็บในท่ีมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกป้องกนัแดดและฝนไดใ้ช้ไมห้รือแคร่รองรับกระสอบเมล็ดพนัธ์ุ ไม่วางบนพื้นโดยตรง
การแยกกองเมล็ดพนัธ์ุตามพนัธ์ุและหมัน่ตรวจสอบและป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูท่ีเขา้มาท าลาย
ขณะเก็บรักษา เท่ากนั ร้อยละ 100.0 และเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือการรมสารเคมีฆ่า
แมลงร้อยละ 8.8 

 5. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนใน
จังหวดัเชียงใหม่ 

  ผลการวิจยัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยรวมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 63.8 รองลงมาคือ           
มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 33.8 และมีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 2.5โดยสรุปการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็น           
4 ดา้น ไดด้งัน้ี 

   5.1 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรมี
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.28 
โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดของเกษตรกรมากท่ีสุด คือ ส่วนร่วมในการคิด
แลกเปล่ียนความคิดเห็นวิธีการต่างๆ ของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว คะแนนเฉล่ีย 2.40 เม่ือแบ่ง
ระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิดของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมทางความคิดอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 53.8 

   5.2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผนของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกร
มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง มีคะแนนค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 2.04 โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผนของเกษตรกรมากท่ีสุด คือ ส่วนร่วม
ในการวางแผนการจดัการในแปลงเรียนรู้หลงัจากท่ีมีการส ารวจและน าเสนอร่วมกนัของศูนย์
และส่วนร่วมในการวางแผนในเร่ืองของการจัดการด้านผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวเท่ากัน              
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คะแนนเฉล่ีย 2.11เม่ือแบ่งระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางการวางแผนของเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง                 
ร้อยละ 62.5 

   5.3 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง มีคะแนน
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.13โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเกษตรกรมากท่ีสุด 
คือ ส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ตลอดฤดูกาลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ จ  านวน 5-10 คร้ัง 
คะแนนเฉล่ีย 2.26เม่ือแบ่งระดับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเกษตรกร      
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง                  
ร้อยละ 58.8 

   5.4 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลของเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง มีคะแนน
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.19โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลของเกษตรกรมากท่ีสุด 
คือส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของศูนย์ข้าวชุมชน 
คะแนนเฉล่ีย 2.58 เม่ือแบ่งระดับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 66.3 

   5.5 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในภาพรวม พบวา่ เกษตรกรมีการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมทุกด้านในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาคือ              
มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 33.8 และมีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 2.5  

6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม 
และการปฏิบัติของเกษตรกรกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิต
เมลด็พนัธ์ุข้าวชุมชนในจังหวดัเชียงใหม่ 

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ด้านความคิดพบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
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ดา้นความคิด คือ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และปัจจยัการ
ปฏิบติัของเกษตรกร ไดแ้ก่ การเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ  

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการวางแผน พบว่าปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ดา้นการวางแผน คือ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อายุ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดร้วม
ของครอบครัว และตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริม และปัจจยัการปฏิบติัของเกษตรกรไดแ้ก่ การเตรียมพื้นท่ีปลูก 

6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการผลติเมลด็พันธ์ุข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการท ากิจกรรม พบวา่ ไม่มีปัจจยั
ใดมีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ 

6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการประเมินผล พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ดา้นการประเมินผล คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
โดยภาพรวม คือ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ปัจจยัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่  ประสบการณ์
ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

 7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

  7.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด  พบว่า 
เกษตรกรไม่มีการเรียนรู้วิธีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวด้วยตนเองส่วนใหญ่จะให้เจ้าหน้าท่ีคอย
แนะน ากระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการผลิต
ขา้วใหเ้มล็ดพนัธ์ุนอ้ยเน่ืองจากยงัมีแนวความคิดเก่ียวกบัการปลูกขา้วแบบเดิมๆอยู ่
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  7.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน  พบว่า 
เกษตรกรขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการในแต่ละสัปดาห์หลงัจากท่ีมีการเรียนรู้
จากการส ารวจ โรค แมลง ศตัรูพืช ในแปลงนาแลว้ ไม่ค่อยกลา้ท่ีจะวางแผนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีใน
วนัท่ีมีการจดัเวทีเรียนรู้ร่วมกัน และเกษตรกรท่ีมีต าแหน่งเป็นกรรมการบางรายขาดการวาง
แผนการบริหารจัดการด้านการตลาดส่วนใหญ่จะมีประธาน รองประธาน เหรัญญิก และ
เลขานุการ เท่านั้นท่ีวางแผนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี  

  7.3 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม พบว่า
เกษตรกรมกัจะขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเน่ืองจากเกษตรกร ติดภารกิจอ่ืนๆ เช่น เก็บ
เก่ียวผลผลิตชนิดอ่ืน งานบุญ งานมงคลฯลฯ  

  7.4 ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า
เกษตรกรไม่น าความรู้เก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุน าไปเผยแพร่ใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
และไม่ค่อยไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลความส าเร็จของการเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วชุมชน  

5.2 การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ืองการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ผลการศึกษา พบว่า วตัถุประสงค์หลักในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวเพื่อกระจาย
เมล็ดพนัธ์ุ ราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผลิตไดมี้ราคาสูงกวา่ราคาขา้วเปลือก ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดเมล็ดพนัธ์ุข้าวชุมชน คือ ชาวนาท่ีรับเมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีได้จากการ
กระจายพนัธ์ุดีจากศูนยข์า้วชุมชน ลดตน้ทุนการผลิต อีกทั้งผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุดีของศูนย ์มีรายได้
เพิ่มข้ึน 

 2. ผลการศึกษาปัจจยัด้านสังคมเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม พบว่า เกษตรกรทั้งหมด
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วจากประสบการณ์การท านาของ
สมาชิกในกลุ่มและไดรั้บการถ่ายทอดจากคณะกรรมการในกลุ่มทุกคน เกษตรกรไดป้รึกษากบั
สมาชิกภายในกลุ่ม อีกทั้งได้ติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกบั นิรันดร์ 
(2527) ท่ีได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็น การท างานร่วมกับกลุ่ม เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคด์ว้ยความตั้งใจ (ความร่วมมือร่วมใจ) โดยกระท าการดงักล่าวในหว้งเวลาและล าดบั
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เหตุการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ คือถูกจงัหวะและเหมาะสม (การประสานงาน) กบัทั้งกระท างาน
ดงักล่าวดว้ยความรู้สึกผกูพนัให้ประจกัษว์่า เช่ือถือไวใ้จได ้(ความรับผิดชอบ) ในการส่วนร่วม
ทัว่ไป 

  3. ผลการศึกษาการปฏิบติัในแปลง พบวา่ การปฏิบติัในแปลงดา้นการเก็บเก่ียว การ
นวด การท าความสะอาด และการตาก มีเร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือเก็บเก่ียวโดยใช้
แรงงานคนและการลดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุโดยใช้เคร่ืองอบเพียงร้อยละ 11.3 เพราะว่าการเก็บ
เก่ียวโดยใช้แรงงานคนนั้ นจะต้องใช้คนจ านวนมาก เป็นการเสียเวลาอย่างมาก อีกทั้ งยงัมี
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าการใช้เคร่ืองจกัรในการเก่ียวขา้ว ดงันั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงใช้เคร่ืองจกัร 
และในการลดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุโดยใชเ้คร่ืองอบนั้น มีตน้ทุนท่ีสูงมาก และอาจท าใหเ้มล็ดพนัธ์ุ
ท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพ ไม่งอก และไม่เป็นท่ีนิยมของเกษตรกร ส่วนในดา้นการปฏิบติัในแปลงดา้น
การเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุนั้น มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 8.8 เท่านั้นท่ีท าการรมสารเคมีฆ่าแมลงเพราะ
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของศูนยข์า้วชุมชน เกษตรกรจะมีการกระจายเมล็ดพนัธ์ุให้กบัเกษตรกร
ในพื้นท่ีขา้งเคียงปลูกในฤดูถดัไปเลย ส่วนใหญ่จึงไม่นิยมรมสารเคมี 

  4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรพบวา่ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในดา้นทางความคิด ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ คือ ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและการปฏิบติัของเกษตรกร ไดแ้ก่ การ
เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุขา้วแสดงให้เห็นวา่เกษตรกรมีตนัทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและวิธีการเก็บ
รักษาเมล็ดพนัธ์ุท่ีต่างกนัจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในดา้นความคิดท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในดา้นตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเกษตรกรท่ี
มี เงินทุนมาก ยอมลงทุนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว กล้าท่ีจะตัดสินใจในการลงทุน ท าให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทางความคิดท่ีหลากหลาย ส่วนเกษตรกรท่ีมีเงินทุนน้อย มีความคิดน้อย           
ไม่กล้าท่ีจะตดัสินใจยอมลงทุน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ในด้านการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 
เกษตรกรมีความคิดวิธีการเก็บรักษาท่ีแตกต่างกนั บางคนอาจจะท าในวิธีของตนเองท่ีมานาน
แลว้ ยกตวัอยา่งเช่น การรมสารเคมีฆ่าแมลงบางคนจะไม่รมและบางคนรม เพราะเน่ืองจากการ
รมสารเคมีฆ่าแมลงต้องใช้ต้นทุน และเมล็ดพันธ์ุจะต้องอยู่ในห้องรมสารเคมีฆ่าแมลง ใช้
เวลานาน แต่ถ้าไม่รมเมล็ดพันธ์ุข้าวกระจายไปสู่เกษตรกรใกล้เคียง จ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุได้
ทนัท่วงที และสามารถน าไปปลูกไดเ้ลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไพบูลย ์(2528) อา้งโดยจิรายุ (2537)  
ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การให้ประชาชนมีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจ
ด าเนินการ การปฏิบติัการและผลประโยชน์ของการพฒันานั้นๆ การมีส่วนร่วมในการพฒันานั้น
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เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใต้การ
ก าหนดและด าเนินการของประชาชนเอง  

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วนในด้านการวางแผน ปัจจัยท่ี มีความสัมพันธ์ คือ 
ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อายุ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดร้วมของครอบครัว และ
ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ปัจจยัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริม และ
การปฏิบัติของเกษตรกรได้แก่ การเตรียมพื้นท่ีปลูก แสดงให้เห็นว่าอายุ รายได้รวมของ
ครอบครัว ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม และการเตรียมพื้นท่ีปลูก ท่ี
แตกต่างกนัจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผนท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทั้ งน้ีเน่ืองจาก การเรียนรู้ทางการวางแผนปลูกข้าว ดังนั้ นในการ
ส่งเสริมการปลูกขา้วให้กบัเกษตรกร  เจา้หน้าท่ีส่งเสริมควรค านึงถึง อายุ และรายไดร้วมของ
เกษตรกร ซ่ึงความสามารถเรียนรู้ในการวางแผนของเกษตรกรแต่ละคนนั้นมกัไม่เหมือนกนัควร
พิจารณาให้เหมาะสม เพื่อท่ีจะสามารถกระตุน้เกษตรกรแต่ละคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ อคิน (2531) อ้างใน ทศพร (2538) ได้กล่าวถึง 
กระบวนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการพฒันาซ่ึงเป็นกาวดัเชิงคุณภาพ โดยท่ีขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวตัถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจน
ก าหนดทรัพยากร และแหล่ทรัพยากรท่ีจะใช ้

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในดา้นการประเมินผล ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ คือ ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว แสดงให้เห็นว่า ตน้ทุนการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วท่ีแตกต่างกนัจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในดา้นการประเมินผลท่ี
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในดา้นตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ทางดา้นการประเมินผลดว้ย เกษตรกรท่ีมีเงินทุนมากตน้ทุน
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสูง กลา้ท่ีจะลงทุนผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ส่วนเกษตรกรท่ีมีเงินทุนน้อย ไม่
กลา้เส่ียง ไม่กลา้ตดัสินใจ และแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพฒัน์ (2546) ท่ี
พบว่า สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงจะมีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งสูงกว่าสมาชิกสหกรณ์ท่ีมี
ตน้ทุนการผลิตต ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์แต่ละบุคคล 
กล่าวคือ ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี มกัจะมีการลงทุนด้านปัจจยัการผลิตในส่วนของวสัดุ
การเกษตร การจา้งแรงงานสูงกวา่ ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดอ้ยกวา่  
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในภาพรวม ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ คือ ปัจจยัพื้นฐาน
ส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ปัจจยัทางดา้นสังคม ได้แก่ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าว แสดงให้เห็นว่า อายุและประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว                      
ท่ีแตกต่างกนัจะมีแนวโน้มท่ีจะมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวมท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้ งน้ี เน่ืองจาก อายุของเกษตรกรท่ีแตกต่างกัน การเรียนรู้ การแสดง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั และประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตพนัธ์ุขา้วของเกษตรกร
แตกต่างกนั การท่ีเกษตรกรท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เกษตรกรน า
ความรู้ท่ีไดบ้างส่วนไปปฏิบติั  และเกษตรกรบางคนยงัผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วตามวถีิเดิมของตนเอง
ไม่พยายามปรับมาใชเ้ทคนิคการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุ
ข้าวซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญวรัตน์ (2548) ท่ีพบว่า รายได้รวมทั้ งครอบครัว ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การเมล็ดพนัธ์ุ การมีส่วนร่วมของเกษตร และประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ มีอิทธิพลทางบวกต่อปริมาณผลผลิต และระดบัความส าเร็จก็เพิ่มข้ึน 

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลวจัิย 

 จากการศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

  1.  หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมการขา้ว ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัและหน่วยงานรองในการด าเนินงานโครงการผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าวชุมชน ควรมีการฝึกอบรมเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรในระดบัพื้นท่ี เพื่อท่ีจะเป็นพี่เล้ียงให้กบัเกษตรกร มีความพร้อมและความมัน่ใจใหก้บั
เกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป 

  2.  การคดัเลือกเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนนั้น เจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตรท่ีคดัเลือกเกษตรกรท่ีมาเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน มาร่วม
กิจกรรมต่างๆ ดว้ยความสมคัรใจและเสียสละเวลาในการมาร่วมกิจกรรมแต่ละคร้ัง จะตอ้งเป็น
เกษตรกรท่ีมีความพร้อมในการท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มอยา่งแทจ้ริง   

  3. แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีเกษตรกรได้รับมากท่ีสุด คือ หอกระจายข่าว และ              
เพื่อนบ้าน ดังนั้นในการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรแก่เกษตรกรในด้านผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว                
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จึงควรให้ผ่านหอกระจายข่าว เกษตรกรรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว ส่วนเพื่อนบ้านเป็นการได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารเป็นปากต่อปากแลกเปล่ียนกนั  

  4. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นต้น ควรมีการให้การ
สนับสนุนในการท าโครงการผลิตเมล็ดเมล็ดพันธ์ุขา้วชุมชนในพื้นท่ี ทั้งในเร่ืองการอบรมให้
ความรู้ในการผลิตขา้ว เทคโนโลยีใหม่ๆ การจดัสรรงบประมาณสนับสนุน หรืออ านวยความ
สะดวกในดา้นต่างๆ  

  5.  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในภาครัฐและเอกชน กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมการขา้ว และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรในพื้นท่ี เช่น 
ต าบล อ าเภอ จังหวดั ใกล้เคียงกับแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน เพื่อเกษตรกรจะไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ สามารถขยายพนัธ์ุ
ขา้วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  6. จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคม และการปฏิบติัของเกษตรกร กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการขา้วควรจะ
พิจารณาปัจจยัท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
จากการวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

   6.1 ดา้นความคิด ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 
   6.2 ดา้นการวางแผนไดแ้ก่ อายุ รายไดร้วมของครอบครัว ตนัทุนการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว การติดต่อเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม และการเตรียมพื้นท่ีปลูก 
   6.3 ดา้นการประเมินผล ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 การวิจยัเร่ือง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ศึกษาเฉพาะเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2554 เท่านั้น ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ัง
ต่อไป ดงัน้ี 
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1. ควรมีการศึกษาวิจยั ในพื้นท่ีท่ีมีการขยายโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนให้
เพิ่มมากข้ึน โดยมีการวิจยัขยายผลไปในพื้นท่ีท่ีมีงบประมาณเขา้ไปสนบัสนุนในต่อไป เพื่อให้
ทราบถึง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชน อยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วชุมชนกบัเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ความรู้ ทศันคติ การปฏิบติัของเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวชุมชน เพื่อท่ีจะทราบว่า ความรู้ 
ทศันคติ การปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เจา้หน้าท่ีส่งเสริม 
กรมการข้าวท่ีรับผิดชอบโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน นั้นเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อท่ีจะได้
รับทราบขอ้มูล เพื่อน าไปปรับปรุงในพื้นท่ีขยายต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่ ในการด าเนินงานของโครงการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วชุมชนนั้น เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลย ีและการน าไปปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด 


