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ตารางภาคผนวก ข-8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนกบั 107 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด 
ตารางภาคผนวก ข-9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้ 108 
  แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด 
ตารางภาคผนวก ข-10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเจา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 108 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด 
ตารางภาคผนวก ข-11 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกบัการ 108 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด  
ตารางภาคผนวก ข-12 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิต 109 
  เมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด 
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ตารางภาคผนวก ข-13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูกกบั 109 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด 
ตารางภาคผนวก ข-14 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการปลูกกบัการเรียนรู้ 109 
  แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด 
ตารางภาคผนวก ข-15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บเก่ียวกบัการ 110 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด 
ตารางภาคผนวก ข-16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บรักษาเมล็ด 110 
  พนัธ์ุกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นความคิด 
ตารางภาคผนวก ข-17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 111 
  ทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 111 
  ทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัการเรียนรู้แบบ 112 
  มีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-20 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการ 112 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-21 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 113 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-22 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดร้วมกบัการเรียนรู้แบบมี 113 
  ส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 114 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้ 114 
  แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนกบั 114 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเจา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 115 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
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ตารางภาคผนวก ข-27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกบัการ 115 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน  
ตารางภาคผนวก ข-28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิต 115 
  เมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-29 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูกกบั 116 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการปลูกกบัการเรียนรู้ 116 
  แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-31 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บเก่ียวกบัการ 117 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-32 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 117 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการวางแผน 
ตารางภาคผนวก ข-33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทาง 118 
  ดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-34 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทาง 118 
  ดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-35 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัการเรียนรู้แบบมี 119 
  ส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-36 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้ 119 
  แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-37 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบั 120 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-38 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดร้วมกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 120 
  ทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-39 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการ 121 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-40 ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้แบบ 121 
  มีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
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ตารางภาคผนวก ข-41 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนกบัการ 121 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-42 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเจา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรกบั 122 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-43 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกบัการ 122 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม  
ตารางภาคผนวก ข-44 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิต 122 
  เมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-45 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูกกบั 123 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-46 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการปลูกกบัการเรียนรู้ 123 
  แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-47 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ 124 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-48 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บเก่ียวกบัการ 124 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-49 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บรักษาเมล็ด 124 
  พนัธ์ุกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นกิจกรรม 
ตารางภาคผนวก ข-50 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 125 
  ทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-51 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 125 
  ทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-52 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัการเรียนรู้แบบ 126 
  มีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-53 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการ 126 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-54 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 127 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
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ตารางภาคผนวก ข-55 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดร้วมกบัการเรียนรู้แบบมี 127 
  ส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-56 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบั 128 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-57 ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้ 128 
  แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-58 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนกบั 128 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-59 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเจา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 129 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-60 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกบัการ 129 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล  
ตารางภาคผนวก ข-61 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิต 130 
  เมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-62 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูกกบั 130 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-63 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการปลูกกบัการเรียนรู้ 130 
  แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-64 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ 131 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-65 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บเก่ียวกบัการ 131 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-66 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บรักษาเมล็ด 131 
  พนัธ์ุกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางดา้นการประเมินผล 
ตารางภาคผนวก ข-67 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 132 
  โดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-68 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 132 
ตารางภาคผนวก ข-69 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัการเรียนรู้แบบ 133 
  มีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
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ตารางภาคผนวก ข-70 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียน 133 
  รู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-71 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 134 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-72 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดร้วมกบัการเรียนรู้แบบมีส่วน 134 
  ร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-73 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 135 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-74 ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้แบบ 135 
  มีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-75 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนกบัการ 135 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-76 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดต่อกบัเจา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 136 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-77 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกบัการ 136 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม  
ตารางภาคผนวก ข-78 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิต 136 
  เมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-79 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเตรียมพื้นท่ีปลูกกบั 137 
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-80 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการปลูกกบัการเรียนรู้ 137 
  แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-81 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ 137 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-82 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บเก่ียวกบัการ 138 
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
ตารางภาคผนวก ข-83 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัดา้นการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 138 
  กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
 


