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บทสรุปผู้บริหาร  

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๑ ได้รับมอบหมำยภำรกิจให้ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมผลที่เกิดขึ้นจำก
กิจกรรมกำรฝึกอบรมประจ ำปีงบประมำณ ๒๕61 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ติดตำมผลได้จำกกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรฝึกอบรมว่ำมีกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และติดตำมผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจำกกำรเข้ำอบรม รวมทั้ง
วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรฝึกอบรมของ
ศูนย์อ ำนวยกำรฯ ในระยะต่อไป โดยด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
ปีงบประมำณ ๒๕61 จ ำนวน 130 รำย และสัมภำษณห์น่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้  

ด้านการบริหารจัดการโครงการ ปีงบประมำณ 2561 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับจังหวัดมีกำร
จัดประชุมจ ำนวน 3 ครั้ง เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์อ ำนวยกำรฯ ส ำหรับกิจกรรม
กำรจัดฝึกอบรม สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนดทั้งหมด ด้านปัจจัยน าเข้า ปีงบประมำณ 2561   
มีกำรฝึกอบรมภำยใต้ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริฯ รวม 9 หลักสูตร ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 284,100 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมำณที่ได้รับ ผลได้ของโครงการ             
มีผู้ผ่ำนกำรอบรมตลอดหลักสูตรจ ำนวน 596 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.02 ของเป้ำหมำย โดยผู้ผ่ำนกำรอบรม   
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 69.23 และไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ 30.77 สำเหตุที่ไม่น ำควำมรู้
ไปปฏิบัติเนื่องจำก ไม่มีเวลำ ควำมรู้ไม่พอ อำยุมำก ไม่มีวัตถุดิบ ไม่สนใจ และไม่มีแรงงำน เป็นต้น ผลกระทบ
ระยะสั้นของโครงการ ด้ำนเศรษฐกิจ  ผู้ผ่ำนกำรอบรมเกิดผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.23 และปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 40.77 ด้ำนสังคม ส่วนใหญ่มีกำรรวมกลุ่ม
ร้อยละ 43.08 และไม่ได้กำรรวมกลุ่มร้อยละ 56.92 เนื่องจำกเป็นเพียงกำรอบรมเท่ำนั้น และบำงส่วน      
มีกลุ่มอยู่แล้ว ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 53.28 เช่น เพ่ือนบ้ำน ญำติ    
ด้ำนสิ่งแวดล้อม เมื่อน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 
75.00 ด้ำนควำมยั่งยืน ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่องและปัจจุบันยังคงด ำเนินกำร    
ร้อยละ 47.69 น ำไปด ำเนินกำรบ้ำงร้อยละ 13.85 และไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 38.46 โดยคำดว่ำ       
ในอนำคตจะด ำเนินกำรร้อยละ 59.23 

ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรทบทวนแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของหน่วยงำนโดยเน้นควำมสอดคล้องตำม   
ที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ และควรเพ่ิมกำรบูรณำกำรแผนด้ำนกำรฝึกอบรมร่วมกัน เช่น กำรจัดท ำฐำนข้อมูล        
ผู้เข้ำรับกำรอบรม กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกิจกรรมตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร เป็นต้น        
ควรพิจำรณำหลักสูตรที่มีเนื้อหำก่อให้เกิดกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรเกษตร และ          
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ เพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ตำมแผนแม่บทฯ เช่น กำรเกษตร
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ และกำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก เป็นต้น  กำรจัดท ำ
แผนกิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในครั้งต่อไป ควรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมพร้อมในกำรน ำควำมรู้        
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูงเป็นล ำดับแรก หน่วยงำนที่รับผิดชอบควรติดตำมผลผู้ผ่ำนกำรอบรมแต่ละหลักสูตร       
เป็นระยะ เพื่อเสนอแนะแนวทำง และแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ 
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ค ำน ำ 

การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 (ปี๒๕60-๒๕64) โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ 
ได้ติดตามผลต่อเนื ่องตลอดระยะเวลาด าเนินการ ในครั ้งนี ้เป็นการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมประจ า  
ปีงบประมาณ ๒๕61 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  ๑ ขอขอบคุณหน่วยงานต ่างๆ  ที ่ให ้ความอนุเคราะห์            
ในการประสานงาน และขอขอบคุณผู้ผ่านการอบรมที่ให้ความร่วมมือในการตอบข้อมูลอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการจัดท ารายงาน คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของท่านตามสมควร 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำของโครงกำร 

เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีต        
ไม่สามารถท าได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกล และถนนหนทางทุรกันดาร คณะท างานโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะนั้นซึ่งมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ จักรพันธ์ องคมนตรีเป็นประธาน               
ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีสถานีกลางที่ใช้ในการพักเตรียมล าเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และกล้าไม้ เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาตามพระราชด าริระหว่างส่วนกลางและจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ดังนั้น ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะท างานโครงการพระราชด าริจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน  พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อที่ดินจ านวน ๖ ไร่ ๔๗ 
ตารางวา ต่อมา พลโท สีมา ปาณิกบุตร แม่ทัพภาคที่ ๓ ในขณะนั้นได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ๑๔ ไร่ 
๘๑ ตารางวา ท าให้มีพื้นที่โครงการรวม ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อเป็น ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนา    
ตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง โดยมีกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ จัดก าลังพลดูแลและ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ       
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับได้รับรู้ 
เรียนรู้ เชื่อมโยง กับวิถีชีวิต สามารถน าหลักการ ความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีความสุขและยั่งยืนในอนาคต  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 ๑.๒.๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางด้านการผลิตให้เกษตรกร 
ประชาชนทั่วไป มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑.๒.๒ เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2.3 เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับประชาชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
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๑.๓ เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  

๑.๓.๑ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ          
ของประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง        
ตามแนวพระราชด าริ  

๑.๓.๒ ศูนย์อ านวยการฯ จะเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ  
ซึ่งถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์  
การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ให้แก่ เกษตรกร 
ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ และขยายผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือ 

๑.๔   วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

      ๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการครบวงจร ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้
ส าหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป 

      ๑.๔.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน   
เพ่ือให้การพัฒนาศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทไว้ ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร    
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือวิถีชีวิตของเกษตรกร และพัฒนา
เกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือให้เกษตรกรเป็นผู้น าชุมชนในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การผลิต การจัดการผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพการผลิต โดยเน้นความปลอดภัย   
ของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์การด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์พืช ประมง ปศุสัตว์ และปุ๋ยอินทรีย์ 
๒) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ 
๓) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และด้านอ่ืนๆ 
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   4)  แสดงและจ าหน่ายสินค้าจากเกษตรกรขยายผล หรือเครือข่ายที่ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์
อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริฯ    

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
แบบยั่งยืน พ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินของเกษตรกร ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น         
ที่เหมาะสม และส่งเสริมการท าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
  กลยุทธ์ด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพืชและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
๒) เป็นแบบอย่างในการผลิตพืชและสัตว์ที่ปลอดภัย 
๓) รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การท าบัญชี
ครัวเรือนและการท าบัญชีต้นทุนอาชีพเพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ให้แก่เกษตรกร และสร้างเครือข่ายระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
การศึกษาด้านการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตาม
พระราชด าริฯ เป็นแหล่งพ้ืนฐานของการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม โดยมีศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริฯ เป็นศูนย์กลางด าเนินงาน 
  กลยุทธ์ด าเนินงาน ประกอบด้วย 
           1)   ให้การศึกษาอบรมการรวมกลุ่มตามหลักวิธีการอุดมการณ์สหกรณ์ เสริมสร้างภูมิปัญญา
ทางบญัชีแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
                     2)   ส่งเสริมการแปรรูปและการถนอมอาหาร 
                     3)  ปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
                     4)  เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยศึกษา สาธิต ทดสอบ รูปแบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์    
การประมง และการปรับปรุงบ ารุงดิน อย่างถูกต้องและเหมาะสม และให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  1) จัดท าฐานเรียนรู้และสาธิตทั้ง 8 ฐาน เพื่อเป็นแหล่งศึกษา สาธิต และทดสอบ ดังนี้ 
   -  ฐานเรียนรู้ที่ 1 สาธิตการปลูกพืชผสมผสานโดยมีไม้ผลเป็นหลัก 
   - ฐานเรียนรู้ที่ 2 สาธิตการเลี้ยงสัตว์ 
   -  ฐานเรียนรู้ที่ 3 สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ า 
   -  ฐานเรียนรู้ที่ 4 สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงบ ารุงดินและลดปุ๋ยเคมีในพืช 
   -  ฐานเรียนรู้ที่ 5 สาธิตการปลูกพืชผักปลอดภัย 
   -  ฐานเรียนรู้ที่ 6 สาธิตการเพาะเห็ด 
   -  ฐานเรียนรู้ที่ 7 สาธิตการปลูกหม่อนผลสด 
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    -  ฐานเรียนรู้ที่ 8 สาธิตบ้านเกษตรกรตัวอย่าง 

๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ โดยพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลการผลิต ข้อมูลประชากรรวมถึงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมภายในศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริฯ ที่ได้จากการศึกษาทดลอง และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตาม
พระราชด าริฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  กลยุทธ์ด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ 
2) ปรับปรุงระบบการกระจายน้ าและภูมิทัศน์ 
3) จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
5) ติดตามและประเมินผล 

1.5 หลกัสูตรที่จัดฝึกอบรมปี 2561 

การติดตามโครงการครั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ จะติดตามผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การฝึกอบรมช่วงปี 2561 เพราะกิจกรรมอ่ืน ๆ มีการก ากับ ดูแลอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยหลักสูตร             
การฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้  

หลักสูตรที่ 1 การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง
ด าเนินการฝึกอบรม  

หลักสูตรที่ 2 การถนอมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ
สันป่าตอง ด าเนินการฝึกอบรม  

หลักสูตรที่ 3 การผลิตผักปลอดสารพิษ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง ด าเนินการฝึกอบรม 
หลักสูตรที่ 4 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวก่ าล้านนา  โดยส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง 

ด าเนินการฝึกอบรม 
  หลักสูตรที่ 5 การผลิตพืชผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส านักงานวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที ่1 ด าเนินการฝึกอบรม  

หลักสูตรที่ 6 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โดยส านักงาน      
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการฝึกอบรม  

หลักสูตรที่ 7 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ลักษณะกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมและส่งเสริมให้
เกษตรกรรู้จักวิธีการเพาะพันธุ์ปลา และเลี้ยงปลาให้ถูกหลักวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลาดุก อาหาร และ
แผ่นพลาสติกรองบ่อ โดยส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการฝึกอบรม 
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หลักสูตรที่  8 การรวมกลุ่มตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยส านักงานสหกรณ์      
จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการฝึกอบรม 
  หลักสูตรที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสันป่าตอง ด าเนินการฝึกอบรม 

๑.6  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ในปี ๒๕๕๐ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมวางแผน
ด าเนินการ ได้แก่ ๕ กระทรวง ดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ๑2 หน่วยงานดังนี้ 
 - กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก ่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
 - กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
  - กรมประมง ได้แก่ ส านักงานประมงเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  
 - กรมปศุสัตว์ ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์เชียงใหม่  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่             
   และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง 
 - กรมชลประทาน ได้แก่ ส านักชลประทานที่ ๑ 
 - กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง 
 - กรมการข้าว ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
 - กรมหม่อนไหม ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 
 - ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่๑ 
 - ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
 จังหวัดเชียงใหม่ 
๒) กระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย ๒ หน่วยงาน ดังนี ้
 - กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ ได้แก่ ศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 - ส านักงานพัฒนาภาค ๓ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ 
๓) กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 4 หน่วยงานดังนี้ 
 - กรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 - ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖ 
 

 
 

 - อ าเภอสันป่าตอง 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี ้
 - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน        
   อ าเภอ สันป่าตอง 
 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
๕)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๑ หน่วยงาน ดังนี้ 

 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
เมื่อพิจารณาลักษณะของงานภายในศูนย์อ านวยการฯ ทั้งหมดแล้ว สามารถแบ่งกลุ่มท างาน

ออกเป็น ๔ กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 
กลุ่มอ านวยการ เป็นกลุ่มภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน  และ            

การจัดระบบการบริหารจัดการโครงการภายในศูนย์อ านวยการฯ 
กลุ่มวิชาการ เป็นกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการด้านต่าง ๆ และ

งานวิจัยและทดสอบ สาธิตการจัดการสวนไม้ผล 
กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานสาธิต งานฝึกอบรม และ      

การขยายผลและน าร่อง 
กลุ่มติดตามและประเมินผล เป็นกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจัดระบบการประสานงาน   

การตดิตามงานในพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ การประสานการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ  
การติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ การติดตามทัศนคติความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการอบรม 
การจัดท ารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ 



๗ 

บทที่ ๒ 
การติดตามโครงการ 

๒.๑  ความส าคัญของการติดตาม 

ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ัังววัดเภชยยงหวม  ััดตั้งเภพ่ือเภ่็น
ศูนย์กำรเภรยยนรู้ทำงด้ำนกำรเภกษตรเภชิงบูรณำกำร โดยยึดวลัก่รัชญำเภศรษฐกิัพอเภพยยงตำมแนวพระรำชด ำริ 
เภ่ิดโอกำัหว้่ระชำชนหนทุกระดับได้รับรู้ เภรยยนรู้ เภชื่อมโยง กับวิถยชยวิต ัำมำรถน ำวลักกำร ควำมรู้ไ่
่ฏิบัติได้ัริง 

หน่ี พ.ศ. ๒๕60 คณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง    
ได้ััดท ำแผนแม บทของศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ระยะทย่ 4        
(๒๕60-๒๕64) มยกำรก ำวนดแผน่ฏิบัติกำรทย่มยกำรบูรณำกำรร วมกัน โดยมยวน วยงำนของรัฐ องค์กำร
่กครองั วนท้องถิ่นและผู้ทย่เภกย่ยวข้องกับกำรพัฒนำพ้ืนทย่เภข้ำร วม 

ั ำนักงำนเภศรษฐกิักำรเภกษตรทย่ ๑ ได้รับมอบวมำยอำรกิัหว้ท ำวน้ำทย่หนกำรติดตำมผลกำร
ด ำเภนินงำนด้ำนกำรฝึกอบรมต อเภนื่องทุก่ี โดยหนครั้งนย้เภ่็นกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม่ี 2561 เภพ่ือัะได้
ทรำบถึงผลกำรด ำเภนินงำนว ำผู้ทย่ผ ำนกำรฝึกอบรมัำกศูนย์อ ำนวยกำรฯ มยกำรน ำควำมรู้ทย่ได้รับไ่่ฏิบัติ     
เภกิดผลได้และผลกระทบอย ำงไร ตลอดัน่ัญวำอุ่ัรรค และข้อเภันอแนะ เภพ่ือหช้่ระกอบกำรพิัำรณำ
แนวทำงกำรด ำเภนินงำนด้ำนกิักรรมกำรฝึกอบรมหนระยะต อไ่ 

๒.๒  วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

2.2.1 เภพ่ือติดตำมผลได้ัำกกำรด ำเภนินงำนด้ำนกำรฝึกอบรม ว ำผู้ผ ำนกำรอบรมมยกำรน ำควำมรู้       
ทย่ได้รับไ่่ฏิบัติ และติดตำมผลกระทบระยะัั้นทย่เภกิดัำกกำรเภข้ำอบรม 

2.2.2 เภพ่ือวิเภครำะว์่ัญวำ อุ่ัรรค และเภันอข้อคิดเภว็นเภพ่ือหช้เภ่็นแนวทำงหนกำร่รับ่รุง       
กำรด ำเภนินงำนกิักรรมกำรฝึกอบรม 

๒.๓  ขอบเขตของการติดตาม 

 ั ำนักงำนเภศรษฐกิักำรเภกษตรทย่  1 ติดตำมผลทย่ เภกิดขึ้นัำกกิักรรมกำรฝึกอบรมของ             
ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ  อ ำเภออััน่าำตอง ัังววัดเภชยยงหวม  ่ี 2561 
กลุ มเภ่้ำวมำย่ระกอบด้วย เภั้ำวน้ำทย่ของวน วยงำนต ำงๆทย่ด ำเภนินกำรััดฝึกอบรม และผู้ผ ำนกำรอบรม
อำยหตศู้นย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ่ีงบ่ระมำณ 2561 
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2.4 การตรวจเอกสาร  

 2.4.1 กำรตรวัเภอกัำร 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(2551) โครงกำร่ระเภมินผลกำรด ำเภนินงำนขยำยผลศูนย์กำรศึกษำกำรพัฒนำอูพำน อันเภนื่องมำัำก
พระรำชด ำริ พบว ำ กำรััดท ำวลักัูตรขยำยผลั วนหวญ เภ่็นวลักัูตรทย่ััดท ำขึ้นตำมกิักรรม่กติของ
วน วยงำน โดยมยควำมัอดคล้องกับแนวพระรำชด ำริ ทั้งควำมรู้หนอำคทฤษฎยและอำค่ฏิบัติ มยกำรศึกษำ     
ถึงระดับควำมพึงพอหัหนกำรขยำยผลผ ำนวลักัูตรกำรฝึกอบรมของศูนย์ เภกษตรกรมยควำมพึงพอหั        
ทย่กำรฝึกอบรมช วยเภพ่ิมเภติมควำมรู้เภดิม กำรเภข้ำถึงข ำวัำรั วนหวญ ได้รับรู้ัำกผู้น ำชุมชนและเภั้ำวน้ำทย่             
ศูนย์กำรคัดเภลือกผู้เภข้ำรับกำรฝึกอบรมั วนหวญ เภกษตรกรเภ่็นผู้มำัมัครด้วยตนเภองตำมควำมันหั            
กำรคัดเภลือกผู้เภข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมควำมันหัของเภกษตรกร กำรน ำควำมรู้ไ่่รับหช้วลังัำกได้รับ        
กำรขยำยผลเภกษตรกรัำมำรถน ำควำมรู้ไ่หช้ได้วลังัำกได้รับกำรอบรมและน ำควำมรู้ไ่เภผยแพร แก     
เภพ่ือนบ้ำน ญำติพย่น้องและัมำชิกหนกลุ ม กำรติดตำมวลังกำรฝึกอบรมของเภั้ำวน้ำทย่โดยมยกำรติดตำมดูแล 
1-2 ครั้งต อเภดือน กำรแัดงควำมคิดเภว็นของเภกษตรกรต อกำรขยำยผลถึงวิธยกำรฝึกอบรมเภว็นว ำควรหว้       
ผู้เภข้ำรับกำรอบรมได้ลงมือ่ฏิบัติ มยกำรดูงำนนอกัถำนทย่ ทั้งนย้ ่ัญวำทย่กำรขยำยผลยังไม ัำมำรถด ำเภนิน             
ตำมแผน่ฏิบัติทย่ก ำวนดไว้เภกิดัำกว้วงเภวลำั ำวรับกำรััดฝึกอบรมไม ัอดคล้องกับัอำพของพ้ืนทย่            
ซึ่งั วนหวญ เภว็นว ำควรััดอบรมหนช วงฤดูแล้ง(มกรำคม-เภมษำยน) โดย่ระโยชน์ัำกควำมรู้ทย่ได้รับัำก       
กำรขยำยผล คือ ัำมำรถเภพ่ิมรำยได้ และัอำพควำมเภ่็นอยู โดยรวมของชุมชนดยขึ้นพอัมควร ั วน่ัญวำ 
อุ่ัรรคหนกำรขยำยผล เภกษตรกรยังขำดควำมพร้อมหนเภรื่องของเภวลำ ่ัญวำด้ำนเภงินทุน และแรงงำน       
ขำดแรงัูงหัหนกำรเภข้ำรับกำรฝึกอบรม และขำดควำมยั่งยืนหนกำรด ำเภนินงำน ไม มยตลำดรองรับผลผลิต     
กลุ มผู้เภข้ำรับกำรอบรมเภ่็นบุคคลเภดิมๆ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2552) ่ระเภมินผลงำนขยำยผล
ศูนย์กำรศึกษำกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำพัฒนำว้วยทรำย อันเภนื่องมำัำกพระรำชด ำริ พบว ำ กลุ มตัวอย ำง
ทย่เภคยเภข้ำรับกำรฝึกอบรมไม ได้น ำควำมรู้วรือ่ระับกำรณ์ทย่ได้รับัำกกำรฝึกอบรมนั้นไ่หช้เภนื่องมำัำก 
ัอำพพ้ืนทย่ไม เภอ้ืออ ำนวยต อกำรท ำกำรเภกษตรกรทฤษฎยหวม  ่ัญวำกำรขำดแคลนน้ ำ พ้ืนทย่อยู ว ำงไกลัำก
แวล งน้ ำ และบำงั วนไม มยทย่ดินเภ่็นของตนเภอง ัึงควรมยกำรศึกษำถึงศักยอำพควำมพร้อมของ่ระชำชน   
หนพ้ืนทย่ว ำมยควำมต้องกำรอบรมหนเภรื่องหด และควรมยกำรั งเภัริมอำชยพอ่ืนทย่ัอดคล้องและเภวมำะัมกับ
ัอำพควำมเภ่็นอยู ัริงหว้กับกลุ มตัวอย ำงทย่ไม มยพ้ืนทย่เภ่็นของตนเภองวรือมยพ้ืนทย่ไม เภพยยงพอ ั วนกลุ มตัวอย ำง
ทย่น ำควำมรู้ไ่หช้มยควำมถย่เภข้ำไ่หนศูนย์ฯ ั ำนวน 1-2 ครั้งต อ่ี โดยได้รับข ำวัำรัำกเภั้ำวน้ำทย่ของศูนย์    
มยกำรเภข้ำมำเภยย่ยม หว้ค ำแนะน ำเภกย่ยวกับกำร่ระกอบอำชยพเภกษตร กำรท ำุ่๋ยชยวอำพ กลุ มตัวอย ำงั วนหวญ 
เภข้ำร วมเภ่็นัมำชิกหนโครงกำรต ำงๆ ซึ่งั วนหวญ เภคยได้รับกำรฝึกอบรมเภกย่ยวกับกำรท ำุ่๋ยวมัก กำรพัฒนำ
อำชยพัำกกำรเภกษตรผัมผัำน กำรพัฒนำอำชยพัำกกำรเภกษตรตำมแนวทฤษฎยหวม  กำร่ลูกพืชผักัวนครัว 
และพืชไร  กำรเภลย้ยง่ลำและกำรขยำยพันธุ์่ลำ กำร่ลูกและขยำยพันธุ์ไม้ผล กำร่ลูกผัก่ลอดัำรพิษ    
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กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ซึ่งครัวเภรือนมยกำรท ำเภกษตรผัมผัำนและกำรท ำเภกษตรทฤษฎยหวม  ท ำหว้มยควำม
เภข้ำหัเภกย่ยวกับรู่แบบ กำรด ำเภนินชยวิตแบบเภศรษฐกิัพอเภพยยง มยกำรน ำแนวทำง่รัชญำเภศรษฐกิัพอเภพยยง  
ไ่หช้หนกำรด ำเภนินชยวิตและน ำควำมรู้ทย่ได้รับไ่หช้่ระโยชน์ ัร้ำงรำยได้ ด้ำนกำรันับันุนงบ่ระมำณ
ด ำเภนินงำนยังมยควำมล ำช้ำ ั งผลกระทบต อกำร่ฏิบัติงำนและไม เภ่็นไ่ตำมแผนทย่ก ำวนด ควรมยกำรััดตั้ง
งบ่ระมำณั ำรองระวว ำง่ีเภพื่อเภตรยยมั ำวรับกรณยเภกิดควำมั ำเภ่็นเภร งด วน 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(2553) โครงกำร่ระเภมินผลกำรด ำเภนินงำนขยำยผลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเภขำวินซ้อนอันเภนื่องมำัำก
พระรำชด ำริ พบว ำ มยวิธยกำรด ำเภนินงำนขยำยผลแก ่ระชำชนหนวมู บ้ำนรอบศูนย์ มยกำรััดท ำแ่ลงัำธิต
กำรอบรมหว้ควำมรู้ทั้งอำคทฤษฏยและอำค่ฏิบัติ กำรติดตำมหว้ควำมรู้ัำกเภั้ำวน้ำทย่ศูนย์ฯ และััดท ำ
เภอกัำรเภผยแพร  เภ่็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และแนว่ฏิบัติหนกำร่ระกอบอำชยพแก เภกษตรกร เภกษตรกร
ัำมำรถพ่ึงพำตนเภองได้และมยคุณอำพชยวิตทย่ดยข้ึน รวมทั้งั งผลต อกำรเภัริมัร้ำงควำมเภข้มแข็งของกลุ มอำชยพ
หนชุมชน มยกำรน้อมน ำแนว่รัชญำเภศรษฐกิัพอเภพยยงหนกำรหช้ควำมพอ่ระมำณ ด ำเภนินชยวิตทย่เภรยยบง ำย
่ระวยัด ไม ฟุ้งเภฟ้อ กำรท ำกำรเภกษตรแบบผัมผัำน กำรลดรำยั ำยหนครัวเภรือน ผลิตน้ ำวมักชยวอำพหช้เภอง
แทนกำรซื้อุ่๋ยเภคมย ควำมมยเภวตุผล เภลือกหช้ั ำยหนั งทย่ั ำเภ่็น กำรมยอูมิคุ้มกันทย่ดยหนตัวยอมรับกำรเภ่ลย่ยนแ่ลง
รำคำผลผลิต มยัิตหัเภข้มแข็ง อดทนไม ย อท้อต ออุ่ัรรค มยแนวทำงกำรบริวำรััดกำรทย่ั งผลต อควำมั ำเภร็ั
หนกำรด ำเภนินงำนขยำยผลทย่ควรั งเภัริมและพัฒนำ ได้แก  กำรติดตำมรำยบุคคลหว้ค ำแนะน ำหนพ้ืนทย่      
กำรตรวััอบและวำวิธยแก้ไขร วมกัน กำรดูตัวอย ำงทย่่ฏิบัติได้ผล และกำรััดตั้งกลุ ม ัร้ำงเภครือข ำย           
เภพ่ือแลกเภ่ลย่ยนเภรยยนรู้ร วมกันระวว ำงชุมชน 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(2553) ่ระเภมินผลงำนขยำยผลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเภนื่องมำัำกพระรำชด ำริ ของศูนย์ศึกษำพัฒนำ 
ว้วยฮ องไคร้ฯ พบว ำ ผู้ทย่ได้รับกำรถ ำยทอดัำกกำรฝึกอบรมมยกำร่ฏิบัติตำมวลักเภศรษฐกิัพอเภพยยง
พอัมควรและแตกต ำงไ่หนแต ละบุคคล ด้ำนงบ่ระมำณหนกำรด ำเภนินงำนมยั ำกัด กำร่ระัำนงำน
ระวว ำงวน วยงำนทย่มยั วนรับผิดชอบขำดกำรบูรณำกำร เภกษตรกรั วนวนึ่งหว้ควำมเภว็นว ำ งำนขยำยผลศูนย์
มุ งเภน้นไ่ทย่ั ำนวนเภกษตรกรรำยหวม เภกินไ่ ท ำหว้ไม มยเภวลำมำกนักทย่ัะติดตำมงำนของเภกษตรกรรำยเภดิม   
ท ำหว้ไม ทรำบ่ัญวำอุ่ัรรคทย่เภกิดขึ้น และควรท ำกำรั ำรวัควำมต้องกำรของเภกษตรกร เภพ่ือก ำวนด
วลักัูตรทย่เภวมำะัมและตรงกับควำมต้องกำร ควรเภน้นเภฉพำะรำยทย่ันหััริง เภพ่ือกำรหช้่ระโยชน์หน
ครัวเภรือน ควรหว้มยกำรก ำวนดแผนงำนกำรอบรมและกำรขยำยผลทย่ัอดคล้อง เภวมำะัมกับช วงฤดูกำรผลิต
ของกิักรรมแต ละ่ระเภอท 
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2.5 วิธีการติดตาม 

 2.5.1 ่ระเภอทกำรติดตำม 
กำรติดตำมครั้งนย้ เภ่็นกำรติดตำมผลหนระวว ำงกำรด ำเภนินงำนตำมโครงกำร (On-going 

Evaluation) ัึงมยขอบเภขตเภฉพำะผลได้เภบื้องต้นกับผลกระทบระยะัั้นวลังัำกกำรด ำเภนินโครงกำร ทั้งนย้       
ผลกำร่ระเภมินผลอำัน ำไ่ัู กำร่รับเภ่ลย่ยนแผนของโครงกำร เภช น เภพ่ิมวรือลดกิักรรม ่รับวัตถุ่ระังค์ 
เภพ่ิมวรือลงขนำดของเภ่้ำวมำย เภ่็นต้น 

2.5.2 รู่แบบกำรติดตำม 
รู่แบบกำรติดตำม่ระกอบด้วยกำรบริวำร (Management) ่ััััยน ำเภข้ำ (Input) ผลได้ 

(Output) และผลกระทบระยะัั้น (Effects) วรือ MIOE  

 1. กำรบริวำรััดกำรโครงกำร (M : Management) คือ กำรััดกำรโครงัร้ำง
กำรบริวำรโครงกำร กำรด ำเภนินงำนตำมแผนกำรติดตำมก ำกับงำน กำร่ระัำนงำนระวว ำงวน วยงำนและ
อำยหนวน วยงำน กำร่ระัำนงำนกับกลุ มเภ่้ำวมำย ซึ่งเภ่็นกระบวนกำรทย่ท ำหนช วงเภริ่มด ำเภนิ นโครงกำร
หวม ๆ และระวว ำงกำรด ำเภนินโครงกำร กำรพิัำรณำเภพ่ือทย่ัะัะท้อนหว้เภว็นถึง่ระัิทธิอำพหนกำรด ำเภนินงำน
ของแต ละวน วยงำนหนโครงกำร 

2. ่ััััยน ำเภข้ำของโครงกำร (I : Input) คือ ่ััััยวรือทรัพยำกรทย่หช้หนกำรััดท ำ
โครงกำร ได้แก  งบ่ระมำณทย่หช้หนกิักรรมฝึกอบรม วลักัูตร/กิักรรมกำรฝึกอบรม โดยพิัำรณำถึงควำม
ัอดคล้องหนกำรน ำ่ััััยต ำงๆ มำหช้หนโครงกำร 

3. ผลได้ของโครงกำร (O : Output) คือ ผลทย่ได้รับัำกกำรหั ่ััััยเภข้ำไ่หน
กิักรรมต ำงๆ ของโครงกำร ได้แก  ผลั ำนวนผู้เภข้ำรับกำรอบรมทย่ผ ำนกำรอบรมตลอดวลักัูตร  

4. ผลกระทบระยะัั้น (E : Effect) คือ ผลทย่เภกิดขึ้นอย ำงต อเภนื่องัำกผลได้ เภ่็นผล
ตำมวัตถุ่ระังค์ของโครงกำร และมยศักยอำพวรือแนวโน้มทย่ัะเภกิดผลกระทบหนระยะยำวต อไ่วรือไม และ
อย ำงไร อันได้แก  ผลกระทบัำกผู้ผ ำนกำรอบรมวลักัูตรต ำงๆ ทย่มยกำรด ำเภนินกิักรรมต อหนด้ำนกำรเภกษตร
ของครัวเภรือน ได้แก  

- ด้ำนเภศรษฐกิั ั ำนวนผู้ผ ำนกำรอบรมทย่มยรำยั ำยลดลง วรือทย่มยรำยได้เภพ่ิมขึ้น 
- ด้ำนัังคม ผลกำรรวมกลุ มัำกกำรเภข้ำรับกำรฝึกอบรม และกำรขยำยผลแก บุคคลอ่ืน 
- ด้ำนัิ่งแวดล้อม ผลต อกำรเภ่ลย่ยนแ่ลงทย่เภกิดข้ึนหนแ่ลงเภกษตรวลังัำกกำรน ำ

ควำมรู้ไ่่ฏิบัติ 
- ด้ำนควำมยั่งยืน กำรยังคงน ำควำมรู้ทย่ดยรับไ่่ฏิบัติต อเภนื่อง  
- ด้ำนควำมพึงพอหัของผู้ผ ำนกำรอบรมต อกำรััดฝึกอบรมของศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
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 2.5.3 ่ระเภด็นกำรติดตำมและตัวชย้วัด 

  ก ำวนด่ระเภด็นทย่ต้องกำรติดตำมและตัวชย้วัดควำมั ำเภร็ัของกำรฝึกอบรมอำยหต้โครงกำร
ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ัังววัดเภชยยงหวม  ่ี 2561 ดังต อไ่นย้  

ตารางท่ี 1 ประเด็นการติดตามและตัวชี้วัด 

ประเด็นการติดตาม ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล 
๑.  กำรบริวำรััดกำร
โครงกำร 
     ๑.๑ กำรััดองค์กร
บริวำรโครงกำร     
     ๑.๒ กำรด ำเภนินงำน
ขององค์กรบริวำร
โครงกำร 

 
 
- ั ำนวนครั้งกำรััดกำร่ระชุมก ำกับติดตำมผลกำร

ด ำเภนินงำน 
- ร้อยละของกำรด ำเภนินงำนกิักรรมกำรอบรมทย่แล้ว

เภัร็ัตำมแผนทย่ก ำวนด 

 
 
เภั้ำวน้ำทย่วน วยงำน 
ทย่ััดฝึกอบรม 

๒.  ่ััััยน ำเภข้ำของ
โครงกำร 
     ๒.๑ งบ่ระมำณ
โครงกำร 

 
 
- ร้อยละของงบ่ระมำณทย่หช้หนกิักรรมฝึกอบรม 

 
 
เภั้ำวน้ำทย่วน วยงำน 
ทย่ััดอบรม 

๓. ผลได้ของโครงกำร 
     ๓.๑  ผลกำร
ฝึกอบรมถ ำยทอด
ควำมรู้ 
 

 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่น ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติ 
 
 

 
ผู้ทย่ผ ำนกำรอบรม 

4. ผลลัพธ์ของโครงกำร 
  4.1 ด้ำนเภศรษฐกิั 
 
  4.2 ด้ำนัังคม 
 
 
 
  4.3 ด้ำนัิ่งแวดล้อม 
 
  4.4 ด้ำนควำมยั่งยืน 
 
 
 
  4.5 ด้ำนควำมพึง
พอหั 

 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่มยรำยั ำยลดลงวรือ      
  มยรำยได้เภพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่รวมกลุ มอำยวลังกำร

ฝึกอบรม 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ทย่ ได้รับไ่

ถ ำยทอดต อ 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่น ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติแล้ว

เภว็นว ำัิ่งแวดล้อมหนแ่ลงเภกษตรดยขึ้น 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่ยังมยกำรน ำควำมรู้ไ่

่ฏิบัติต อเภนื่อง 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่ัะด ำเภนินกำรน ำควำมรู้

ไ่่ฏิบัติหนอนำคต 
- ระดับควำมพึงพอหัของผู้ผ ำนกำรอบรมต อกำรเภข้ำรับ

ฝึกอบรม  

 
ผู้ทย่ผ ำนกำรอบรม 
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 2.5.4 กำรรวบรวมข้อมูล  

  1. วิธยกำรรวบรวมข้อมูล หช้แบบแผนกำร่ระเภมินแบบเภก็บข้อมูลวลังกำรเภข้ำอบรม 
(ั ำรวัเภดือนกรกฎำคม-ัิงวำคม 2562) โดยเภว้นระยะหว้เภกิดผลกำรน ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติ หนกำรศึกษำครั้งนย้
ได้ััดท ำแบบััมอำษณ์ (Questionnaire) เภพ่ือเภ่็นเภครื่องมือหนกำรเภก็บรวบรวมข้อมูลัำกกลุ มตัวอย ำง
เภ่้ำวมำยทย่ัะด ำเภนินกำรติดตำมผล ลักษณะของแบบัอบถำมมยทั้งข้อค ำถำมแบบเภติมค ำ เภลือกตอบ และ
กำรัอบถำมควำมคิดเภว็น ซึ่งเภ่ิดโอกำัหว้ผู้ตอบได้ตอบค ำถำมอย ำงอิัระ 

            2. แวล งข้อมูล   

     2.๑) ข้อมูล่ฐมอูมิ (Primary Date) เภ่็นข้อมูลทย่ได้ัำกกำรติดตำมหนพื้นทย่โดยวิธย      
กำรััมอำษณ์โดยหช้แบบัอบถำม ดังนย้  

ฉบับทย่  ๑ ั ำวรับเภั้ำวน้ำทย่วน วยงำนทย่ััดอบรม เภ่็นแบบััมอำษณ์ข้อมูลผล        
กำรด ำเภนินงำน ่ัญวำ และอุ่ัรรคหนกำรด ำเภนินงำน ่ี ๒๕61  

ฉบับทย่ ๒ ั ำวรับผู้ทย่ผ ำนกำรฝึกอบรม่ี ๒๕61 เภ่็นแบบัอบถำมข้อมูลควำมพึงพอหั
ของผู้ผ ำนกำรอบรมและผลกำรน ำควำมรู้ทย่ได้รับไ่่ฏิบัติ รวมทั้งวมด 9 วลักัูตร คือ วลักัูตรกำรเภกษตร
ตำมแนวเภศรษฐกิัพอเภพยยง กำรถนอมและกำรแ่รรู่ผลผลิตทำงกำรเภกษตร กำรผลิตผัก่ลอดัำรพิษ        

กำรผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำวก  ำล้ำนนำ กำรผลิตพืชผัมผัำนตำมแนวทำงเภศรษฐกิัพอเภพยยง กำรััดท ำบัญชย
ต้นทุนอำชยพและบัญชยรับั ำยหนครัวเภรือน กำรเภพำะเภลย้ยงััตว์น้ ำ กำรรวมกลุ มตำมวลักกำรและวิธยกำรัวกรณ์ 
่รัชญำเภศรษฐกิัพอเภพยยงและเภกษตรทฤษฎยหวม     

      2.๒) ข้อมูลทุติยอูมิ (Secondary Data) ได้ัำกกำรทบทวน รวบรวมข้อมูลัำกเภอกัำร
ต ำง ๆ ทย่เภกย่ยวข้องกับโครงกำร ได้แก  รำยงำน่ระั ำ่ี เภอกัำร่ระกอบกำร่ระชุม ัรุ่ผลกำร่ระชุม 
และรำยงำนผลกำรด ำเภนินงำนของวน วยงำนต ำง ๆ ทย่เภกย่ยวข้อง  

3. กำรัุ มตัวอย ำง หช้วิธยกำรัุ มอย ำงง ำย (Simple Random Sampling) แบบไม หั คืน  
(With Replacement) และเภลือกตัวอย ำงโดยหช้กำรัับฉลำกัำกบัญชยรำยชื่อผู้ผ ำนกำรอบรม  

   ขนำดตัวอย ำง  แบบทย่ 1 เภั้ำวน้ำทย่วน วยงำนทย่ััดอบรม ั ำนวน 6 วน วยงำน 
แบบทย่ 2 เภกษตรกรผู้ผ ำนกำรอบรม คัดเภลือกเภกษตรกรตัวอย ำง ก ำวนด

ขนำดของกลุ มตัวอย ำงโดยหช้เภกณฑ์ (กัญญ์ัิริ ัันทร์เภัริญ, 2552 : 91) ดังนย้ 
   -  ั ำนวน่ระชำกรทั้งวมดเภ่็นวลักร้อย หช้กลุ มตัวอย ำง  15 – 30 % 
   -  ั ำนวน่ระชำกรทั้งวมดเภ่็นวลักพัน หช้กลุ มตัวอย ำง   10 – 15 % 
   -  ั ำนวน่ระชำกรทั้งวมดเภ่็นวลักวมื่น หช้กลุ มตัวอย ำง  5- 10 % 
   ัำกข้อมูลวน วยงำนฝึกอบรมพบว ำ ผู้ผ ำนกำรอบรม ่ี 2561 มยั ำนวน

ทัง้วมด 630 รำย หนครั้งนย้ัึงก ำวนดขนำดตัวอย ำง 130 รำย คิดเภ่็นร้อยละ 20.63 ของผู้เภข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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  2.5.5 วิธยกำรวิเภครำะว์ข้อมูล แบ งกำรวิเภครำะว์ข้อมูลออกเภ่็น 3 ั วน คือ 

  ๑. กำรวิเภครำะว์เภชิงคุณอำพ (Qualitative Analysis) เภ่็นกำรวิเภครำะว์ข้อมูลทย่รวบรวม
ัำกกำรััมอำษณ์ กำรพิัำรณำเภอกัำรรำยงำน กำรอธิบำยข้อมูลเภกย่ยวกับเภนื้อวำัำระของโครงกำร กำรน ำ
ควำมรู้ไ่่ฏิบัติ กำรเภพ่ิมขยดควำมัำมำรถและโอกำัด้ำนกำรผลิต กำรท ำหว้รำยั ำยลดลง วรือมยรำยได้
เภพ่ิมข้ึน มยกำรรวมกลุ มหนชุมชน และกำรน ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติแล้วเภว็นว ำัิ่งแวดล้อมเภ่ลย่ยนแ่ลง ควำมยั่งยืน
ของกิักรรมทย่่ฏิบัติ และควำมพึงพอหัต อกำรอบรม รวมทั้ง่ัญวำและอุ่ัรรคด้ำนต ำง ๆ  
  ๒. กำรวิเภครำะว์เภชิง่ริมำณ (Quantitative Analysis) เภ่็นกำรวิเภครำะว์หนเภชิงตัวเภลข และ
น ำเภันอรำยงำนเภ่็นค ำอธิบำย่ระกอบตำรำงค ำทำงัถิติโดยหช้ัถิติพรรณนำ เภช น ค ำเภฉลย่ย และร้อยละ เภ่็นต้น 

     3. กำรวิเภครำะว์ทัศนคติและควำมพึงพอหั 
                     ได้หช้มำตรวัดแบบ ลิเภคิร์ทัเภกล (Likert Scale) เภ่็นเภครื่องมือหนกำรวัดข้อมูลเภชิงคุณอำพ 
เภพ่ือหช้วัดทัศนคติ ควำมเภข้ำหั ควำมคิดเภว็น และควำมพึงพอหั ซึ่งวิธยกำรได้มำของมำตรวัดแบบลิเภคิร์ทัเภกล 
เภ่็นกำรัอบถำมควำมคิดเภว็นได้วลำยระดับ เภช น 3 ระดับ วรือ 5 ระดับ ฯลฯ ตัวอย ำงเภช น แบ งคะแนน
ออกเภ่็น 5 ระดับ โดยก ำวนดหว้ 5 เภท ำกับมำกทย่ัุด 4 เภท ำกับมำก 3 เภท ำกับ่ำนกลำง 2 เภท ำกับน้อย และ 1 
เภท ำกับน้อยทย่ัุด  

กำรก ำวนดเภกณฑ์คะแนนเภ่็นช วงๆ มยวิธยค ำนวณ  ดังนย้ 
 

ช วงคะแนนเภฉลย่ย =      
 
        

ช วงคะแนนเภฉลย่ย  =      
 

  

ช วงคะแนนเภฉลย่ย    =  0.79 
 
โดยทย่ เภกณฑ์กำรแ่ลควำมวมำยเภพ่ือััดระดับคะแนนเภฉลย่ยหนช วงดังต อไ่นย้ 
        คะแนน   ควำมวมำย 
        4.21 – 5.00  ระดับมำกทย่ัุด 
 3.41 – 4.20  ระดับมำก 
 2.61 – 3.40  ระดับ่ำนกลำง 
 1.81 – 2.60  ระดับน้อย 
 1.00 – 1.80  ระดับน้อยทย่ัุด 

 

  

 

 

 

คะแนนมากที่สุด – คะแนนน้อยที่สุด 

จ านวนระดับ 

5  -  1  
5 
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 ๒.5.6 ค ำนิยำม 

  กำรน ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติ วมำยถึง กำรน ำควำมรู้ทย่ได้รับัำกกำรอบรมไ่่ฏิบัติ ทั้งทย่น ำไ่
่ฏิบัติเภอง และรวมกลุ ม่ฏิบัติ 

๒.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 

       ผู้บริวำรและวน วยงำนทย่เภกย่ยวข้องัำมำรถน ำข้อมูลไ่หช้่ระกอบกำรพิัำรณำแนวทำง          
หนด้ำนกำรฝึกอบรมอำยหต้ศูนย์อ ำนวยกำรฯ หนระยะต อไ่ เภพ่ือหว้บรรลุผลั ำเภร็ัตำมวัตถุ่ระังค์           
ของศูนย์อ ำนวยกำรฯ ทย่ก ำวนดไว้   
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บทที่ ๓ 
ผลการติดตาม 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๑ ได้ด ำเนินกำรติดตำมผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์อ ำนวยกำร
โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร ปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำร ผลได้ ผลกระทบระยะสั้น ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมต่อไป 
รำยละเอียดดังนี้ 

๓.1 การบริหารจัดการโครงการ   

๓.1.๑ กำรจัดกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำม
พระรำชด ำริ  อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมำณ 2561 คณะท ำงำนศูนย์ฯ ระดับจังหวัด
มีกำรจัดประชุม 3 ครั้ง เพ่ือก ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ ตลอดจนให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน    

๓.1.๒ ร้อยละของกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรอบรมที่แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนด ในปีงบประมำณ 
2561 มีกิจกรรมกำรฝึกอบรม 9 หลักสูตร โดยด ำเนินกำรแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 

3.1.3 ข้อมูลทั่วไปผู้เข้ำอบรม ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
52.99 รองลงมำอำยุ 51-60 ปี ร้อยละ 41.03 อำยุ 41-50 ปี ร้อยละ 5.13 และ 31-40 ปี ร้อยละ 
0.85 ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 67.52 และอำชีพอ่ืนนอกภำคเกษตร       
เป็นอำชีพหลักร้อยละ 32.48  

3.1.4 กำรทรำบข่ำวกำรจัดฝึกอบรม 

   ผู้เข้ำอบรมส่วนใหญ่ทรำบข่ำวกำรอบรมจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 36.37 รองลงมำจำก
เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 26.57 อ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 19.58 จำกหอกระจำยข่ำวร้อยละ 9.79 
และจำกเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 7.69 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ทรำบข่ำวจำกเจ้ำหน้ำที่    
ร้อยละ 40.90 รองลงมำจำกอ่ืนๆ ได้แก่ ประธำนกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 31.82 ผู้น ำชุมชนร้อยละ 18.18      
หอกระจำยข่ำว และเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 4.55 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร  ส่วนใหญ่ทรำบข่ำวจำก
เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 43.75 รองลงมำจำกอ่ืนๆ ได้แก่ ประธำนกลุ่มเกษตรร้อยละ 25.00 ผู้น ำชุมชนร้อยละ 
18.75 หอกระจำยข่ำว และเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 6.25 เท่ำกัน 

 หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ส่วนใหญ่ทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 
66.67 รองลงมำจำกหอกระจำยข่ำวร้อยละ 27.78 และเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 5.55  
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หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ส่วนใหญ่ทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชน และ
เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 37.50 เท่ำกัน รองลงมำจำกอ่ืนๆ ได้แก่กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 12.50 และหอกระจำย
ข่ำวและเพ่ือนบ้ำน 6.25 เท่ำกัน   

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนใหญ่ทรำบข่ำว
จำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 52.95 รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 17.65 เพ่ือนบ้ำน และอ่ืน  ๆได้แก่ ปรำชณ์
ชำวบ้ำนร้อยละ 11.76 เท่ำกัน และหอกระจำยข่ำวร้อยละ 5.88 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ส่วนใหญ่ทรำบ
ข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 50.00 รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่รอ้ยละ 22.22 เพ่ือนบ้ำน และอ่ืนๆ ได้แก่ ศูนย์ ศพก. 
ร้อยละ 11.11 เท่ำกัน และหอกระจำยข่ำวร้อยละ 5.56  

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชน และเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 
50.00 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ส่วนใหญ่ทรำบข่ำวจำก          
ผู้น ำชุมชนร้อยละ 40.00 รองลงมำจำกหอกระจำยข่ำว และอ่ืนๆ ได้แก่ ศูนย์ ศพก. ร้อยละ 20.00 เท่ำกัน 
เจ้ำหน้ำที่ และเพ่ือนบ้ำน ร้อยละ 10.00 เท่ำกัน  

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่ทรำบข่ำวจำกอ่ืน  ๆ
ได้แก่ ครู กศน. ร้อยละ 45.00 รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่ 20.00 เพ่ือนบ้ำน 15.00 ผู้น ำชุมชน และ        
หอกระจำยข่ำว 10.00 เท่ำกัน ดังตำรำงที่ 1 
ตารางท่ี 1 การทราบข่าวการจัดฝึกอบรม 

หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

ทราบข่าวจากแหล่งใด1 
ผู้น า

ชุมชน 
หอ   

กระจาย
ข่าว 

เจ้าหน้าที ่ เพื่อน
บ้าน 

อื่นๆ 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 18.18 4.55 40.90 4.55 31.82 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 18.75 6.25 43.75 6.25 25.00 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 66.67 27.78 5.55 - - 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 37.50 6.25 37.50 6.25 12.50 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

52.95 5.88 17.65 11.76 11.76 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจำ่ย 
ในครัวเรือน 

50.00 5.56 22.22 11.11 11.11 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 
 
 
 

50.00 - 50.00 - - 



๑๗ 

หลักสูตร 

ทราบข่าวจากแหล่งใด1 
ผู้น า

ชุมชน 
หอ   

กระจาย
ข่าว 

เจ้าหน้าที ่ เพื่อน
บ้าน 

อื่นๆ 

8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 40.00 20.00 10.00 10.00 20.00 

9. จัดอบรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

10.00 10.00 20.00 15.00 45.00 

เฉลี่ย 36.37 9.79 26.57 7.69 19.58 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
         1 ตอบได้หลำยข้อ 

ด้ำนสำเหตุที่ตัดสินใจเข้ำอบรม ในภำพรวมผู้เข้ำอบรมส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 
71.02 รองลงมำสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 15.94 และเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 13.04 เมื่อพิจำรณำ    
รำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ตั้งใจเข้ำสมัครเองร้อยละ 
60.00 รองลงมำจำกมีเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 25.00 และสมัครตำมเพ่ือนร้อยละ 15.00 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเอง
ร้อยละ 53.33 รองลงมำจำกสมัครตำมเพ่ือนร้อยละ 40.00 และมีเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 56.25 
รองลงมำจำกสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 25.00 และมีเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 18.75 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 87.50 
และมีเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 12.50 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเอง
ร้อยละ 81.25 รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 12.50 และสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 6.25 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ส่วนใหญ่ตั้งใจ    
สมัครเองร้อยละ 61.11 รองลงมำจำกมีเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 22.22 และสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 16.67 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 

90.00 และสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 10.00 
หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครร้อยละ 

80.95 รองลงมำสมัครตำมเพ่ือนร้อยละ 14.29 และมีเจ้ำหน้ำที่ขักชวนร้อยละ 4.76 ดังตำรำงที่ 2 
 
 
 
 



๑๘ 

ตารางท่ี 2 สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมอบรม  
                                                                                                            หน่วย : ร้อยละ 

  สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม 
หลักสูตร ตั้งใจสมัครเอง เจ้าหน้าที่

ชักชวน 
สมัครตาม
เพื่อนบ้าน 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 60.00 25.00 15.00 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 53.33 6.67 40.00 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 56.25 18.75 25.00 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 87.50 12.50 - 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 81.25 12.50 6.25 
6. กำรจัดบัญชีตน้ทุนอำชีพ และบัญชีรบัจ่ำยใน
ครัวเรือน 

61.11 22.22 16.67 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 100.00 - - 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 90.00 - 10.00 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 80.95 4.76 14.29 

เฉลี่ย 71.02 13.04 15.94 
        ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

๓.2 ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

 ๓.2.๑ งบประมำณที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมปี 2561 เป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร          
ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย             
งบโครงกำร งบปกติของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งหมดจ ำนวน 284,100 บำท ผลกำรใช้จ่ำย 284,100 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังตำรำงที่ 3 
ตารางท่ี 3 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฝึกอบรม 

หน่วยงาน หลักสูตร 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผล ร้อยละ 

1. ส ำนักงำนเกษตร 
    อ ำเภอสันป่ำตอง 

กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บำท 20,000 20,000 100.00 

2. ส ำนักงำนเกษตร 
    อ ำเภอสันป่ำตอง 

กำรถนอมและกำรแปรรูป
ผลผลติทำงกำรเกษตร 

บำท 20,000 20,000 100.00 

3. ส ำนักงำนเกษตร 
    อ ำเภอสันป่ำตอง 

กำรผลิตผักปลอดสำรพษิ บำท 8,000 8,000 100.00 

4. ส ำนักงำนเกษตร 
    อ ำเภอสันป่ำตอง 
 

กำรผลิตเมล็ดพนัธุ ์
ข้ำวก่ ำล้ำนนำ 

บำท 20,000 20,000 100.00 



๑๙ 

หน่วยงาน หลักสูตร 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผล ร้อยละ 

5. ส ำนักวิจัยและพฒันำกำร      
    เกษตรเขตที ่1 

กำรผลิตพืชผสมผสำนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

บำท 14,300 14,300 100.00 

6. ส ำนักงำนตรวจบัญชี      
    สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรจัดท ำบญัชีตน้ทุนอำชีพ 
และบัญชีรับจำ่ยใครัวเรือน 

บำท 22,000 22,000 100.00 

7. ส ำนักงำนประมง 
    จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ บำท 2,600 2,600 100.00 

8. ส ำนักงำนสหกรณ ์
    จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร 
และวิธีกำรสหกรณ์ 

บำท 10,000 10,000 100.00 

9. ศูนยส์่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและศึกษำตำม
อัธยำศยัอ ำเภอสันปำ่ตอง 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

บำท 167,200 167,200 100.00 

รวม บาท 284,100 284,100 100.00 
ที่มำ : เอกสำรจำกหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 

 3.2.2 ด้ำนกำรแจกเอกสำร ปัจจัยกำรผลิต และผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติ ในภำพรวมผู้ผ่ำน  
กำรอบรมได้รับแจกเอกสำร ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 93.08 และ
ไม่ได้รับแจกเอกสำร ปัจจัยกำรผลิต และผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 6.92 เมื่อพิจำรณำ          
รำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ำอบรมได้รับแจกเอกสำร      
กำรอบรม ร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้เข้ำอบรมได้รับแจก
เอกสำรกำรอบรม และผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกอบรมร้อยละ 93.33 และไม่ได้รับแจกเอกสำรและผลผลิต    
ที่เกิดจำกกำรฝึกอบรมร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้เข้ำอบรมได้รับแจกเอกสำรกำรอบรม และ
ปัจจัยกำรผลิตได้แก่ สำรเร่งพด. และน้ ำหมักชีวภำพร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้เข้ำอบรมได้รับแจกเอกสำรกำรอบรม    
ร้อยละ 86.67 และไม่ได้รับแจกเอกสำรและผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกอบรมร้อยละ 13.33 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ำอบรมได้รับ
แจกเอกสำรกำรอบรมร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้เข้ำอบรมได้รับ
แจกสมุดบัญชีครัวเรือนร้อยละ 100.00 



๒๐ 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้เข้ำอบรมได้รับแจกผู้เข้ำอบรมได้รับแจกเอกสำร     
กำรอบรม และปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 100.00 ได้แก่ ปลำดุก บ่อพลำสติก และอำหำรปลำ  

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้เข้ำอบรมได้รับแจกเอกสำร
กำรอบรมร้อยละ 80.00 และไม่ได้รับแจกเอกสำรร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้เข้ำอบรมได้รับแจก
เอกสำรกำรอบรม และผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกอบรมร้อยละ 78.95 และไม่ได้รับแจกเอกสำรและผลผลิต
ที่เกิดจำกกำรฝึกอบรมร้อยละ 21.05 ดังตำรำงที่ 4 
ตารางท่ี 4 การแจกเอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ 

หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
เอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิต 

ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัต ิ
ได้รับแจก ไม่ได้รับแจก 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 93.33 6.67 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 100.00 - 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 86.67 13.33 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 
6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจำ่ยในครัวเรือน 100.00 - 
7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 100.00 - 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 80.00 20.00 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 78.95 21.05 

เฉลี่ย 93.08 6.92 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.2.3 กำรติดตำมภำยหลังกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จัดอบรม ในภำพรวมพบว่ำ ยังไม่มี
เจ้ำหน้ำที่มำติดตำมเฉลี่ยร้อยละ 75.38 รองลงมำมำแล้วมำกกว่ำ 1 ครั้งเฉลี่ยร้อยละ 16.92 และมำแล้ว 
1 ครั้งเฉลี่ยร้อยละ 7.69 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมร้อยละ 
88.88 รองลงมำมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้ง และมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำม 1 ครั้งร้อยละ 5.56 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอม และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมร้อยละ 93.33 และมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 6.67  

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมร้อยละ 
60.00 รองลงมำมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 26.67 และมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำม 1 ครั้ง
ร้อยละ 13.33 
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หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมร้อยละ 
80.00 และมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ไม่มี
เจ้ำหน้ำที่มำติดตำมร้อยละ 60.00 รองลงมำมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 33.33 และ    
มีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำม 1 ครั้งร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มี
เจ้ำหน้ำที่มำติดตำมร้อยละ 58.83 รองลงมำมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 29.41 และ      
มีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำม 1 ครั้งร้อยละ 11.76 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ส่วนใหญ่มีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำม 1 ครั้งร้อยละ 
66.66 รองลงมำมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้ง และไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมร้อยละ 16.67 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่        
มำติดตำมร้อยละ 90.00 และมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 10.00 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่       
มำติดตำมร้อยละ 94.74 และมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 5.26 ดังตำรำงที่ 5 
ตารางท่ี 5 การติดตามของเจ้าหน้าทีภ่ายหลังจากการอบรม  

หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

การติดตามเกษตรกรของเจ้าหน้าที่หลังการ
อบรม 

ไม่ม ี มาแล้ว  
1 คร้ัง 

มาแล้ว 
มากกว่า 1 คร้ัง 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 88.88 5.56 5.56 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 93.33 - 6.67 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60.00 13.33 26.67 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 80.00 - 20.00 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 60.00 6.67 33.33 
6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรับจำ่ยใน
ครัวเรือน 

58.83 11.76 29.41 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 16.67 66.66 16.67 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 90.00 - 10.00 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 94.74 - 5.26 

เฉลี่ย 75.39 7.69 16.92 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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๓.3 ผลได้ของโครงการ 

 3.3.1 ผลกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้   
 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมที่ผ่ำนกำรอบรมตลอดหลักสูตร ในปีงบประมำณ ๒๕61 มีผู้ผ่ำนกำร
อบรมตลอดหลักสูตรทั้งหมดรวม 596 รำย จำกเป้ำหมำย 590 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.02 ของ
เป้ำหมำย โดยส่วนใหญ่ด ำเนินกำรฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่งเพียงหลักสูตรที่ 9 ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด ำเนินกำรได้เกินเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังตำรำงที่ 6 
ตารางท่ี 6 จ านวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร  

หลักสูตร หน่วยนับ แผน 
ผลการด าเนินงาน 

ผล ร้อยละ 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง รำย 100 100 100.00 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร รำย 80 80 100.00 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ รำย 40 40 100.00 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ รำย 50 50 100.00 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง รำย 50 50 100.00 
6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจำ่ย ในครัวเรือน รำย 110 110 100.00 
7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ รำย 20 20 100.00 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ รำย 30 30 100.00 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รำย 110 116 105.45 

รวม ราย 590 596 101.02 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.3.2 กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่ำนกำรอบรม 
  ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 69.23 และไม่น ำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 30.77 ซึ่งสำเหตุที่ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติเนื่องจำก เช่น จ ำค ำแนะน ำไม่ได้ ควำมรู้    
ที่ได้รับกำรอบรมไม่เหมำะสมกับอำชีพของผู้ผ่ำนกำรอบรม เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติร้อยละ 
100.00 ได้แก่ กำรปลูกพืชผสมผสำน และกำรท ำปุ๋ยหมัก  

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ส่วนใหญ่ไม่ได้น ำควำมรู้    
ที่ไดร้ับไปปฏิบัติร้อยละ 93.33 ได้แก่กำรแปรรูปหมูฝอย เนื่องจำกจ ำค ำแนะน ำไม่ได้ และคิดว่ำน ำไปจ ำหน่ำย   
ได้ยำก และน ำไปปฏิบัติร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติร้อยละ 100.00 
ไดแ้ก่ ท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ และกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 53.13 ได้แก่ 
กำรปลูก กำรดูแล กำรใส่ปุ๋ย และกำรดูแลรักษำเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำ และไม่ได้น ำควำมรู้ ไปปฏิบัติร้อยละ 
46.67 เนื่องจำกไม่ม่ันใจด้ำนตลำดรับซื้อข้ำวก่ ำ 
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หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง น ำควำมรู้ที่ได้รับ     
ไปปฏิบัติร้อยละ 100.00 ได้แก ่กำรท ำเกษตรผสมผสำน และกำรปลูกผักหวำนแซมต้นล ำไย 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่ได้     
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติร้อยละ 58.82 เนื่องจำก ไม่มีเวลำ อำยุมำก และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 41.18 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติร้อยละ 100.00 ได้แก่     
กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ  
ร้อยละ 80.00 ได้แก่ กำรรวมกลุ่มในชุมชน และไม่ได้ควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่น ำควำมรู้        
ที่ได้รับไปปฏิบัติร้อยละ 62.63 ได้แก่ กำรท ำบรรจุภัณฑ์สินค้ำเกษตร กำรปลูกผักอินทรีย์  และไม่ได้      
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 36.84 เนื่องจำกกำรท ำบรรจุภัณฑ์ต้นทุนสูง และผลผลิตบำงชนิดไม่เหมำะสม
กับบรรจุภัณฑ์ เช่น กล้วย ดังตำรำงที่ 7 
ตารางท่ี 7 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

น าไปใช้
ประโยชน ์

ไม่
น าไปใช้
ประโยชน ์

สาเหตุที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ 1 

ไม่มี
เงินทุน 

ไม่มีท า
เกษตร 

ไม่มี
เวลา 

อายุ
มาก 

อื่นๆ 

๑. กำรเกษตรตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

100.00 - - - - - - 

๒. กำรถนอมและกำรแปร
รูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 

6.67 93.33 7.69 - 38.46 7.69 46.16 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 100.00 - - - - - - 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ ์
ข้ำวก่ ำล้ำนนำ 

53.33 46.67 - - - - 100.00 

5. กำรผลิตพชืผสมผสำนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง 

100.00 - - 25.00 50.00 25.00 - 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุน
อำชีพและบัญชีรบัจ่ำย 
ในครัวเรือน 

41.18 58.82 - - 36.84 36.84 26.32 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 
 
 
 
 

100.00 - - - - - - 
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หลักสูตร 

น าไปใช้
ประโยชน ์

ไม่
น าไปใช้
ประโยชน ์

สาเหตุที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ 1 

ไม่มี
เงินทุน 

ไม่มีท า
เกษตร 

ไม่มี
เวลา 

อายุ
มาก 

อื่นๆ 

8. กำรรวมกลุ่มตำหลักกำร 
และวิธีกำรสหกรณ์ 

80.00 20.00 - - - - 100.00 

9. ปรัชญำเศรษฐกิพอเพียง 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

63.16 36.84 35.00 - 5.00 15.00 45.00 

เฉลี่ย 69.23 30.77 11.27 1.40 29.58 16.90 40.85 

 ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
       1 ตอบได้หลำยข้อ 

3.4 ผลกระทบระยะสั้น 
 ๓.4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรลดรำยจ่ำย หรือเพ่ิมรำยได้ ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมที่       
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว มีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.23 
และปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 40.77 เมื่อพิจำรณำหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับ     
ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 94.44 เนื่องจำกสำมำรถ       
ลดรำยจ่ำยในครัวเรือนได้ประมำณ 4,400 บำทต่อปี และสำมำรถเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือนได้ประมำณ   
2,300 บำทต่อปี เช่น ลดกำรซื้อสำรเคมีในกำรท ำเกษตร และผู้ผ่ำนกำรอบรม ที่เห็นว่ำยังไม่มีผลของ       
กำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้ร้อยละ 5.56 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรม         
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วยังไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 93.33 
เนื่องจำกกำรแปรรูปต้นทุนสูง ขั้นตอนกำรท ำยุ่งยำก และไม่ใช่อำหำรที่นิยมในท้องถิ่น ผู้ผ่ำนกำรอบรม    
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.67  

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว   
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 93.33 เนื่องจำกสำมำรถลดรำยจ่ำยใน
ครัวเรือนได้ประมำณ 4,200 บำทต่อปี และสำมำรถเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือนได้ประมำณ 5,600 บำทต่อปี                
จำกกำรปลูกผักเพ่ือบริโภคและจ ำหน่ำย ลดกำรซื้อสำรเคมีในกำรท ำเกษตร และผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำ       
ยังไม่มีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้ร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไป    
ปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.67 เนื่องจำกผู้นิยมบริโภค
ข้ำวก่ ำค่อนข้ำงน้อย และยังไม่มีตลำดหรือแหล่งรับซื้อที่แน่นอน ส่วนผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไป



๒๕ 

ปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.33 โดยสำมำรถลดรำยจ่ำย     
ในครัวเรือนได้ประมำณ 1,500 บำทต่อปี 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ  86.67 
เนื่องจำกสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือนได้ประมำณ 3,200 บำทต่อปี และสำมำรถเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือน
ได้ประมำณ 400 บำทต่อปี จำกกำรปลูกผักเพ่ือบริโภคและจ ำหน่ำย และลดกำรซื้อสำรเคมีในกำรท ำเกษตร    
ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำยังไม่มีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.33 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม
ที่เห็นว่ำยังไม่มีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.00 เนื่องจำก        
จดบันทึกเพ่ือทรำบรำยรับ-จ่ำยเท่ำนั้น และเห็นว่ำมีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.00 เนื่องจำกเมื่อจดบันทึกบัญชีจะสำมำรถลดรำยจ่ำย และเห็นรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นต่ำงๆ 
เกิดกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้จ่ำย  

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วเกิด     
กำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100.00 เนื่องจำกสำมำรถลดรำยจ่ำย         
ในครัวเรือนจำกกำรบริโภคปลำดุกที่เลี้ยง และยังสำมำรถจ ำหน่ำย เพ่ิมรำยได้ในครัวเรือนได้ โดยสำมำรถ
ลดรำยจ่ำยในครัวเรือนได้ประมำณ 2,450 บำทต่อปี และสำมำรถเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือนประมำณ       
415 บำทต่อปี 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้      
ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80.00 เนื่องจำก
สำมำรถเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือนได้ประมำณ 470 บำทต่อปี จำกประโยชน์กำรรวมกลุ่ม เช่น เงินปันผล
ประจ ำปีของกลุ่ม และผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำยังไม่มีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 
     หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้   
ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 52.63 เนื่องจำก
สำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือนได้ประมำณ 430 บำทต่อปี และสำมำรถเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือนได้ประมำณ     
6,650 บำทต่อปี  จำกกำรใช้บรรจุภัณฑ์ และกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตได้               
ส่วนผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 47.37 เนื่องจำกกำรท ำบรรจุภัณฑ์เป็นกำรเพ่ิมต้นทุนจึงยังไม่น ำไปปฏิบัติ ดังตำรำงที่ 8 
 
 
 
 
 



๒๖ 

ตารางท่ี 8 ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีรายจ่ายลดลง/รายได้เพิ่มขึ้น 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
น าไปปฏิบตั ิ

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 94.44 5.56 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 6.67 93.33 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 93.33 6.67 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 33.33 66.67 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 86.67 13.33 
6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรับจำ่ยในครัวเรือน 50.00 50.00 
7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 100.00 - 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 80.00 20.00 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 52.63 47.37 

เฉลี่ย 59.23 40.77 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.2 ด้านสังคม 
  1) กำรรวมกลุ่มเพ่ิมขึ้นภำยหลังกำรฝึกอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรรวมกลุ่ม   
ร้อยละ 43.08 ส่วนใหญ่เป็นกำรรวมกลุ่มในกิจกรรมกำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ กำรแปรรูปผลผลิต              
ทำงกำรเกษตรไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 56.92 เนื่องจำกเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
และบำงส่วนเกษตรกรมีกลุ่มอยู่แล้ว เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 50.00 
ได้แก่ กลุ่มท ำปุ๋ยหมักชุมชน และไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 50.00 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำร
รวมกลุ่มร้อยละ 100.00 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรอบรมยังไม่มีกำรพูดคุยเรื่องกำรรวมกลุ่ม 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ส่วนใหญ่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 73.33 ได้แก่   
กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ และกลุ่มปุ๋ยหมักชุมชน และไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 26.67 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ส่วนใหญ่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 86.67 
ได้แก่ กลุ่มขำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชน กลุ่มท ำปุ๋ยหมักชุมชน และกลุ่มศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตเกษตร (ศพก.) และไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 13.33  

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ไม่มี       
กำรรวมกลุ่มร้อยละ 73.33 และมีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 26.67 ได่แก่ กลุ่มท ำปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มเพำะเชื้อ   
ไตรโคเดอร์ม่ำ 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม
ไม่มีกำรรวมกลุ่ม ร้อยละ 100.00 เนื่องจำกสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องรวมกลุ่ม 



๒๗ 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่ม ร้อยละ 100.00 
เนื่องจำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในครัวเรือน 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีกำรรวมกลุ่ม    
ร้อยละ 90.00 ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนสันกอเก็ต และกลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้ำน และไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 10.00  

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่มีกำรรวมกลุ่ม     
ร้อยละ 52.63 ได้แก่ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ และกลุ่ม smat farmer และไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 47.37    
ดังตำรำงที่ 9 
ตารางท่ี 9 การรวมกลุ่มเพิ่มขึ้นภายหลังการฝึกอบรม 

หน่วย : ร้อยละ 
หลักสูตร มีการรวมกลุ่ม ไม่มีการรวมกลุ่ม 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50.00 50.00 
๒. กำรถนอม และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 100.00 - 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 73.33 26.67 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 86.67 13.33 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 26.67 73.33 
6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจำ่ยในครัวเรือน  - 100.00 
7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ - 100.00 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 90.00 10.00 
9. ปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 52.63 47.37 

เฉลี่ย 43.08 56.92 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

  2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมให้แก่บุคคลอ่ืน ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรม  
ที่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนเฉลี่ยร้อยละ 42.31 ได้แก่ เพ่ือนบ้ำน ญำติ และไม่ได้น ำควำมรู้       
ไปถ่ำยทอดให้แก่บุคคลอ่ืนเฉลี่ยร้อยละ 57.69 เนื่องจำกเห็นว่ำสมำชิกในชุมชนผ่ำนกำรอบรมเหมือนกัน 
และไม่มีเวลำถ่ำยทอดควำมรู้ เป็นต้น เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 66.67 ได้แก่ กำรปลูกผักสวนครัว กำรท ำปุ๋ยหมัก และกำรลดใช้สำรเคมี และไม่มี
กำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 33.33 เนื่องจำกเห็นว่ำสมำชิกในชุมชนส่วนใหญ่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
เหมือนกัน 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ส่วนใหญ่ไม่มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 66.67 เนื่องจำกวิธีกำรท ำยุ่งยำก และไม่ใช่อำหำรที่นิยมในพ้ืนที่ 
และมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอื่น เช่น สมำชิกในครัวเรือนร้อยละ 33.33  



๒๘ 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ส่วนใหญ่ไม่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน
ร้อยละ 53.33 เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นควำมรู้ที่ทรำบอยู่แล้ว และสมำชิกในชุมชนส่วนใหญ่ผ่ำนกำรอบรม
เช่นกัน และมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 46.67 ได้แก่ กำรลดใช้สำรเคมี และปลูกผัก
ปลอดสำรพิษ 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ส่วนใหญ่ไม่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
บุคคลอ่ืนร้อยละ 73.33 เนื่องจำกสมำชิกในชุมชนส่วนใหญ่ผ่ำนกำรอบรมเช่นกัน และมีกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 26.67 ได้แก่ เรื่องกำรผลิตข้ำวเมล็ดพันธุ์ และกำรปลูกข้ำว 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่ไม่มี         
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 73.33 และมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 
26.67 ได้แก่ กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มี     
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 64.71 และมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 
35.29 ได้แก่ กำรจดบันทึกรำยรับรำยจ่ำยในครัวเรือน 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ส่วนใหญ่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน    
ร้อยละ 66.67 ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำ และกำรผสมอำหำรปลำ และไม่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน
ร้อยละ 33.33 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ส่วนใหญ่ไม่มีกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 90.00 และมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 10.00 ได้แก่         
กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่มีกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 63.16 ได้แก่ กำรท ำปุ๋ย กำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำเกษตร กำรถนอมอำหำร และกำรคัด
เมล็ดพันธุ์และไมม่ีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 36.84 ดังตำรำงที่ 11 
ตารางท่ี 10 การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืน 

หน่วย : ร้อยละ 
หลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ ไม่ถ่ายทอด

ความรู้ 
๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 66.67 33.33 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 33.33 66.67 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 46.67 53.33 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 26.67 73.33 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 26.67 73.33 
6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจำ่ยในครัวเรือน 
 
 

35.29 64.71 



๒๙ 

หลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ ไม่ถ่ายทอด
ความรู้ 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 66.67 33.33 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 10.00 90.00 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 63.16 36.84 

เฉลี่ย 42.31 57.69 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 ๓.4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว    

เห็นว่ำสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้อบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 
และหลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ในภำพรวมมีกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
ร้อยละ 75.00 และไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 25.00 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว
เห็นว่ำสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 61.11 จำกกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ท ำให้สภำพ
ดินดีขึ้น ระบบนิเวศน์ในแปลงเกษตรดีขึ้น และน ำไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 38.89 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำ
สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 86.67 จำกกำรที่ผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
น้ ำหมักชีวภำพมำกขึ้น ท ำให้สภำพดินดีขึ้น และน ำไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 13.33 

   หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่น ำควำมรู้    
ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 80.00 จำกกำรที่ผู้ผ่ำนกำรอบรม     
กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ ำหมักชีวภำพมำกขึ้นท ำให้สภำพดินดีขึ้น และน ำไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำยังไม่เปลี่ยนแปลง   
ร้อยละ 20.00 ดังตำรำงที่ 11 
ตารางท่ี 11 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 

หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
สิ่งแวดล้อมในแปลง

เกษตรดีขึ้น 
สิ่งแวดล้อมในแปลง

เกษตรไม่เปลี่ยนแปลง 
๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 61.11 38.89 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 86.67 13.33 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 80.00 20.00 

เฉลี่ย 75.00 25.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 

 



๓๐ 

 3.4.4 ด้านความย่ังยืน 
 1) ควำมต่อเนื่องในกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบัน     

ยังน ำควำมรู้ไปปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 47.69 รองลงมำไม่ปฏิบัติแล้วเฉลี่ยร้อยละ 38.46 และน ำไปปฏิบัติบ้ำง
เฉลี่ยร้อยละ 13.85 เมื่อแยกเป็นหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยั งน ำ
ควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 77.77 เช่น ปลูกผักบริโภค ลดร่ำยจ่ำย และสร้ำงรำยได้ในครัวเรือน รองลงมำ
ปฏิบัติบ้ำงร้อยละ 16.67 และไมป่ฏิบัติแล้วร้อยละ 5.56 เนื่องจำกไม่มีเวลำ 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร  ผู้ผ่ำนกำรอบรม         
ที่ปัจจุบันไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 93.33 เนื่องจำกวัตถุดิบมีรำคำแพง ขั้นตอนยุ่งยำก และจ ำควำมรู้
ไม่ได้แล้ว ส่วนปัจจุบันยังน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยังน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ      
ร้อยละ 100.00 เนื่องจำกสำมำรถลดต้นทุนค่ำสำรเคมีได้ สร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน และ
ปลอดภัยกับตนเองและผู้บริโภค 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยังไม่น ำควำมรู้
ไปปฏิบัติร้อยละ 66.67 เนื่องจำกข้ันตอนกำรปลูกยุ่งยำก และเกษตรกรยังไม่มีตลำดรองรับที่แน่นอน และ
ปฏิบัติบ้ำงร้อยละ 33.33 เช่น กำรใช้อินทรีย์ทดแทนเคมี และวิธีกำรดูแลรักษำข้ำว 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม        
ที่ปัจจุบันน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 73.33 เนื่องจำกลดรำยจ่ำย และบริโภคในครัวเรือน รองลงมำปฏิบัติบ้ำง    
ร้อยละ 20.00 และไม่ปฏิบัติแล้วร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม
ที่ปัจจุบันไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 76.47 เนื่องจำกเห็นว่ำกำรบันทึกบัญชียุ่งยำก จ ำค ำแนะน ำไม่ได้      
ไม่มีเวลำ และอำยุมำก รองลงมำน ำไปปฏิบัติร้อยละ 17.65 และปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 5.88 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 
66.67 เนื่องจำกไม่มีพันธุ์ปลำ และพลำสติกรองบ่อเสื่อมสภำพ และน ำไปปฏิบัติร้อยละ 33.33 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบัน      
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 90.00 และไมป่ฏิบัติแล้วร้อยละ 10.00 

   หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบัน 
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 36.84 เนื่องจำกสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตกำรเกษตรจำกกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
และลดรำยจ่ำยในครัวเรือน รองลงมำปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 31.58 และไม่ปฏิบัติแล้วร้อยละ 31.58 
เนื่องจำกไม่มีเวลำ และกิจกรรมไม่สอดคล้องกับผลผลิตกำรเกษตร ดังตำรำงที ่12  

 

 



๓๑ 

ตารางท่ี 12 การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่อง 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ท าอยู ่ ท าบ้าง เลิกท าแล้ว 
๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 77.77 16.67 5.56 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 6.67 - 93.33 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 100.00 - - 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ - 33.33 66.67 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 73.33 20.00 6.67 
6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจำ่ยในครัวเรือน 17.65 5.88 76.47 
7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 33.33 - 66.67 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 90.00 - 10.00 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 36.84 31.58 31.58 

เฉลี่ย 47.69 13.85 38.46 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2) กำรด ำเนินกำรต่อเนื่องในอนำคต ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ   
เห็นว่ำจะด ำเนินกำรต่อในอนำคตเฉลี่ยร้อยละ 33.08 รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อแล้วเฉลี่ยร้อยละ 30.77 
ปฏิบัติบำงกิจกรรมต่อในอนำคตเฉลี่ยร้อยละ 26.15 และยังไม่แน่ใจเฉลี่ยร้อยละ 10.00 และ เมื่อแยกเป็น
รำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะน ำควำมรู้       
ไปปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 61.11 เนื่องจำกสำมำรถลดรำยจ่ำย และสร้ำงรำยได้ในครัวเรือนได้ 
รองลงมำปฏิบัติบำงกิจกรรมต่อในอนำคตร้อยละ 27.78 และไม่ปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 11.11 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ปฏิบัติ
ต่อในอนำคตร้อยละ 93.33 เนื่องจำกวัตถุดิบรำคำแพง ขั้นตอนยุ่งยำก และจ ำควำมรู้ไม่ได้แล้ว และปฏิบัติ         
บำงกิจกรรมต่อในอนำคตร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อในอนำคต
ร้อยละ 66.67 เนื่องจำกสำมำรถสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย และกำรผลิตผักปลอดสำรพิษปลอดภัยต่อตนเอง
และผู้บริโภคส่วนปฏิบัติบำงกิจกรรมต่อในอนำคตร้อยละ 33.33 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ
บำงกิจกรรมต่อในอนำคตร้อยละ 40.00 เนื่องจำกน ำควำมรู้เรื่องวิธีกำรผลิตสำมำรถน ำมำปรับใช้ในแปลง   
รองลงมำไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 33.33 เนื่องจำกเกษตรกรยังไม่มั่นใจในตลำดรับซื้อ 
และไม่ปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 26.67 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
จะน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 53.33 เนื่องจำกลดรำยจ่ำย และบริโภคในครัวเรือน รองลงมำ
ปฏิบัติบำงกิจกรรมต่อในอนำคตร้อยละ 40.00 และไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 6.67 



๓๒ 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม    
ไม่ปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 64.71 เนื่องจำกอำยุมำก จ ำค ำแนะน ำไม่ได้ และไม่มีเวลำ รองลงมำ       
ไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 17.65 น ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 11.76 
เนื่องจำกเมื่อจดบันทึกบัญชีรำยรับจ่ำย เห็นรำยรับจ่ำยฟุ่มเฟือยสำมำรถลดรำยจ่ำยจำกกำรบันทึกบัญชีได้ 
และปฏิบัติบำงกิจกรรมต่อในอนำคตร้อยละ 5.88 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อในอนำคต 
ร้อยละ 33.34 เนื่องจำกสำมำรถลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำได้ ไม่แน่ใจว่ำจะ
ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 33.33 และไม่ปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 33.33 เนื่องจำกต้นทุนใน  
กำรเพำะเลี้ยงสูง และใช้ระยะเวลำในกำรเพำะเลี้ยงค่อนข้ำงมำก 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะน ำควำมรู้   
ไปปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 80.00 เนื่องจำกมีรำยได้เสริมจำกประโยชน์กำรร่วมกลุ่ม เช่น เงินปันผล
ประจ ำปีของกลุ่ม ไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 10.00 เนื่องจำกไม่มั่นใจกำรร่วมกลุ่มของ
ชุมชน และไม่ปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 10.00 เนื่องจำกอำยุมำก 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะน ำ
ควำมรู้ปฏิบัติบำงกิจกรรมต่อในอนำคตร้อยละ 52.63 เนื่องจำกบริโภคในครัวเรือน สร้ำงรำยได้ และ     
ลดต้นทุน รองลงมำไม่ปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 31.58 เนื่องจำกอำยุมำก ไปปฏิบัติต่อในอนำคตร้อยละ 
10.53 และไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 5.26 ดังตำรำงที่ 13  
ตารางท่ี 13 การด าเนินการต่อเนื่องในอนาคต 

หน่วย : ร้อยละ 
หลักสูตร ไม่ท าต่อ ไม่แน่ใจ ท าบาง

กิจกรรม 
ท าต่อทุก
กิจกรรม 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 11.11 - 27.78 61.11 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 93.33 - 6.67 - 
3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ - - 33.33 66.67 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 26.67 33.33 40.00 - 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง - 6.67 40.00 53.33 
6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรับจำ่ยใน
ครัวเรือน 

64.71 17.65 5.88 11.76 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 33.33 33.33 - 33.34 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 10.00 10.00 - 80.00 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 31.58 5.26 52.63 10.53 

เฉลี่ย 30.77 10.00 26.15 33.08 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 



๓๓ 

  3.4.5 ด้านความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม 

 ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมในภำพรวมระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 4.18   
โดยพึงพอใจระดับมำกเฉลี่ยร้อยละ 46.11 เนื่องจำกเนื้อหำกำรฝึกอบรมตรงตำมควำมสนใจ สถำนที่ฝึกอบรม
มีควำมพร้อม วิทยำกรมีควำมรู้ และถ่ำยทอดได้ครบถ้วน อำหำร/อำหำรว่ำงมีควำมเพียงพอ เป็นต้น 
รองลงมำพึงพอใจระดับมำกที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 39.24 พึงพอใจระดับปำนกลำงเฉลี่ยร้อยละ 12.40 เนื่องจำก
บำงหลักสูตรมีเวลำในกำรร่วมแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นน้อยเกินไป และพึงพอใจระดับน้อยเฉลี่ยร้อยละ 
2.25 เนื่องจำกบำงหลักสูตรมีเนื้อหำไม่สอดคล้องกับระยะเวลำที่อบรม เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตร พบว่ำ  

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.43 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 53.68 รองลงมำพึงพอใจใน
ระดับมำกร้อยละ 36.03 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 10.29 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ    
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.32 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 53.77 รองลงมำพึงพอใจ    
ในระดับมำกร้อยละ 27.36 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 16.04 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 2.83 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่       
ค่ำคะแนน 4.32 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 55.26 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำกที่สุด    
ร้อยละ 38.60 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 6.14 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที ่     
ค่ำคะแนน 4.34 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 47.79 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำก     
ร้อยละ 40.71 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 9.73 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 1.77 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.82 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 78.34 รองลงมำ     
พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 15.83 พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 3.33 และพึงพอใจใน     
ระดับน้อยร้อยละ 2.50 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม    
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.02 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 40.47 รองลงมำ    
พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 34.92 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 19.05 และพึงพอใจในระดับ
น้อยร้อยละ 5.56 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.76 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 66.67 รองลงมำพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 
27.08 พึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 4.17 และพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 2.08 

 
 



๓๔ 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ       
ในระดับมำกท่ีสุดที่ค่ำคะแนน 4.25 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 49.31 รองลงมำพึงพอใจ       
ในระดับมำกที่สุดร้อยละ 38.36 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 8.22 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 4.11 
    หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.45 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 55.72 รองลงมำพึงพอใจ
ในระดับมำกร้อยละ 35.71 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 7.14 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 1.43     
ดังตำรำงที่ 14 
ตารางท่ี 14 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมการฝึกอบรม 

หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 53.68 36.03 10.29 - 4.43 มำกที่สุด 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร 

53.77 27.36 16.04 2.83 4.32 มำกที่สุด 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 38.60 55.26 6.14 - 4.32 มำกที่สุด 

4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 47.79 40.71 9.73 1.77 4.34 มำกที่สุด 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.33 
 

78.34 
 

15.83 
 

2.50 
 

3.82 
 

มำก 
 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี   
รับจ่ำยในครัวเรือน 

34.92 40.47 19.05 5.56 4.02 มำก 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 2.08 66.67 27.08 4.17 3.76 มำก 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ ์

38.36 49.31 8.22 4.11 4.25 มำกที่สุด 

9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ        
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

55.72 35.71 7.14 1.43 4.45 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 39.24 46.11 12.40 2.25 4.18 มาก 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 ระดับควำมพึอใจแยกพิจำรณำแต่ละด้ำนดังนี้ 
  1) ด้ำนเนื้อหำกำรอบรม พบว่ำในภำพรวมเนื้อหำกำรอบรมตรงตำมควำมสนใจระดับมำกที่สุด   
ที่ค่ำคะแนน 4.28 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 40.77 รองลงมำพึงพอใจในระดับ
มำกเฉลี่ยร้อยละ 48.46 พึงพอใจในระดับปำนกลำงเฉลี่ยร้อยละ 8.46 และพึงพอใจในระดับน้อยเฉลี่ย    
ร้อยละ 2.31 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  



๓๕ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำก
ที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.39 โดยส่วนใหญพึ่งพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 50.00 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำก
ร้อยละ 38.89 และพึงพอใจในปำนกลำงร้อยละ 11.11 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ  
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.20 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 46.67 รองลงมำพึงพอใจ     
ในระดับมำกร้อยละ 33.33 พึงพอใจในปำนกลำงร้อยละ 13.33 และพีงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำ
คะแนน 4.40 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 และพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 40.00 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด
ที่ค่ำคะแนน 4.53 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 53.33 และพึงพอใจในระดับมำก   
ร้อยละ 46.67 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.93 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 รองลงมำ    
พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 13.33 และพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม   
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.94 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 41.18 รองลงมำพึงพอใจ
ในระดับมำกร้อยละ 23.53 พึงพอใจในปำนกลำงร้อยละ 23.53 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 11.76 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.83 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 83.33 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 16.67 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.30 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 70.00 และพึงพอใจ     
ในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 30.00  

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.63 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 63.16 และพึงพอใจ
ในระดบัมำกร้อยละ 36.84 ดังตำรำงที่ 15 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

ตารางท่ี 15 ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาที่จัดอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50.00 38.89 11.11 - 4.39 มำกที่สุด 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร 

46.67 33.33 13.33 6.67 4.20 มำก 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 40.00 60.00 - - 4.40 มำกที่สุด 

4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 53.33 46.67 - - 4.53 มำกที่สุด 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.67 80.00 13.33 - 3.93 มำก 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี   
รับจ่ำยในครัวเรือน 

41.18 23.53 23.53 11.76 3.94 มำก 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ - 83.33 16.67 - 3.83 มำก 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ ์

30.00 70.00 - - 4.30 มำกที่สุด 

9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ        
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

63.16 36.84 - - 4.63 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 40.77 48.46 8.46 2.31 4.28 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2) ด้ำนวิทยำกร สอบถำมควำมพึงพอใจผู้ผ่ำนกำรอบรมในเรื่องควำมรอบรู้ของวิทยำกร        
ต่อเนื้อหำวิชำที่ถ่ำยทอด ควำมชัดเจนในกำรบรรยำย กำรน ำเสนออย่ำงครบถ้วน รวมทั้งบุคลิกภำพและ    
กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.41 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกเฉลี่ยร้อยละ 50.00 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำกที่สุดเฉลี่ย     
ร้อยละ 45.38 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงเฉลี่ยร้อยละ 4.62 พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ    
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.61 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 66.66 รองลงมำพึงพอใจใน
ระดับมำกร้อยละ 27.78 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 5.56 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ   
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.47 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00 รองลงมำ       
พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 26.67 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 13.33 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำ
คะแนน 4.40 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 และพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 40.00 



๓๗ 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่
ค่ำคะแนน 4.53 โดยส่วนใหญพึ่งพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 53.33 และพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 46.67 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
พึงพอใจในระดับมำกท่ีค่ำคะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม   
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.18 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 70.59 รองลงมำ     
พึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 23.53 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 5.88 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.83 โดยส่วนใหญพึ่งพอใจในระดับมำกร้อยละ 83.33 และพึงพอใจในระดับระดับปำนกลำงร้อยละ 16.67 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.50 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 50.00 และพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 50.00 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ   
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.74 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 78.95 รองลงมำ       
พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 15.79 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 5.26 ดังตำรำงที่ 16 
ตารางท่ี 16 ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 

   หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 66.66 27.78 5.56 - 4.61 มำกที่สุด 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร 

60.00 26.67 13.33 - 4.47 มำกที่สุด 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 40.00 60.00 - - 4.40 มำกที่สุด 

4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 53.33 46.67 - - 4.53 มำกที่สุด 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 100 - - 4.00 มำก 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี   
รับจ่ำยในครัวเรือน 

23.53 70.59 5.88 - 4.18 มำก 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ - 83.33 16.67 - 3.83 มำก 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและ 
วิธีกำรสหกรณ์ 

50.00 50.00 - - 4.50 มำกที่สุด 

9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ        
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

78.95 15.79 5.26 - 4.74 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 45.38 50.00 4.62 - 4.41 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 



๓๘ 

3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรอบรมของผู้ผ่ำนกำรอบรม          
ในภำพรวมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.15 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกเฉลี่ยร้อยละ 
50.77 รองลงมำ   พึงพอใจในระดับมำกที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 32.31 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงเฉลี่ย
ร้อยละ 16.92 พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.28 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 44.44 รองลงมำพึงพอใจ    
ในระดับมำกร้อยละ 38.89 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 16.67 

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ  
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.27 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 53.33 รองลงมำ       
พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 20.00 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 26.67 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำ
คะแนน 4.00 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 
20.00 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำก   
ที่ค่ำคะแนน 4.13 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 46.67 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำกที่สุด
ร้อยละ 33.33 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.87 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 86.67 และพึงพอใจ       
ในระดับปำนกลำงร้อยละ 13.33 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม   
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.12 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 41.18 รองลงมำ    
พึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 35.29 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 23.53 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.00 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 66.66 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 
16.67 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 16.67 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ       
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.20 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 รองลงมำพึงพอใจใน
ระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 30.00 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 10.00 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.37 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 52.63 รองลงมำพึงพอใจใน
ระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 42.11 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 5.26 ดังตำรำงที่ 17 

 
 



๓๙ 

ตารางท่ี 17 ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 44.44 38.89 16.67 - 4.28 มำกที่สุด 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร 

53.33 20.00 26.67 - 4.27 มำกที่สุด 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 20.00 60.00 20.00 - 4.00 มำก 

4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 33.33 46.67 20.00 - 4.13 มำก 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 86.67 13.33 - 3.87 มำก 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี   
รับจ่ำยในครัวเรือน 

35.29 41.18 23.53 - 4.12 มำก 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 16.67 66.66 16.67 - 4.00 มำก 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ ์

30.00 60.00 10.00 - 4.20 มำก 

9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ        
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

42.11 52.63 5.26 - 4.37 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 32.31 50.77 16.92 - 4.15 มาก 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

4) ด้ำนแปลงสำธิต/ศูนย์อ ำนวยกำรฯ ในภำพรวมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.05    
โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกเฉลี่ยร้อยละ 40.79 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำกที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 
38.16 พึงพอใจในระดับน้อยเฉลี่ยร้อยละ 11.84 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงเฉลี่ยร้อยละ 9.21
พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ     
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.62 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 61.54 และพึงพอใจในระดับ
มำกร้อยละ 38.46  

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ   
ในระดับมำกท่ีค่ำคะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด          
ที่ค่ำคะแนน 4.60 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00 และพึงพอใจในระดับมำก    
ร้อยละ 40.00 



๔๐ 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด        
ที่ค่ำคะแนน 4.50 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำก  
ร้อยละ 30.00 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 10.00 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม    
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.93 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 73.33 รองลงมำ     
พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 13.33 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 6.67 และพึงพอใจใน    
ระดับน้อยร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม   
พึงพอใจในระดับน้อยที่ค่ำคะแนน 2.43 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 57.14 และพึงพอใจ              
ในระดับปำนกลำงร้อยละ 42.86  

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับปำนกลำงที่ค่ำ
คะแนน 3.17 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 50.00 รองลงมำพึงพอใจในระดับน้อย   
ร้อยละ 33.33 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 16.67 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ     
ในระดับปำนกลำงค่ำคะแนน 3.25 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 50.00 พึงพอใจในระดับ        
ปำนกลำงร้อยละ 25.00 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 25.00 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ    
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.50 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 70.00 รองลงมำ       
พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 20.00 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 10.00 ดังตำรำงที่ 19 

ตารางท่ี 18 ระดับความพึงพอใจด้านแปลงสาธิต/ศูนย์อ านวยการฯ 
  หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 61.54 38.46 - - 4.62 มำกที่สุด 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร 

- 100 - - 4.00 มำก 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60.00 40.00 - - 4.60 มำกที่สุด 

4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 60.00 30.00 10.00 - 4.50 มำกที่สุด 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

13.33 73.33 6.67 6.67 3.93 มำก 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี   
รับจ่ำยในครัวเรือน 
 

- - 42.86 57.14 2.43 น้อย 



๔๑ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ - 50.00 16.67 33.33 3.17 ปำนกลำง 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ ์

- 50.00 25.00 25.00 3.25 ปำนกลำง 

9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ        
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

70.00 20.00 - 10.00 4.50 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 38.16 40.79 9.21 11.84 4.05 มาก 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

5) ด้ำนเอกสำรและปัจจัยกำรผลิต ในภำพรวมพึงพอใจในระดับปำนกลำงที่ค่ำคะแนน 
3.91 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 33.33 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำกเฉลี่ยร้อยละ 
30.83 พึงพอใจในระดับปำนกลำงเฉลี่ยร้อยละ 29.17 และพึงพอใจในระดับน้อยเฉลี่ยร้อยละ 6.67
พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ    
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.33 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 53.33 รองลงมำพึงพอใจใน
ระดับมำกร้อยละ 26.67 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00  

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.07 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 53.34 รองลงมำพึงพอใจ     
ในระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00 พึงพอใจในระดับมำกและระดับน้อยร้อยละ 13.33 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำ
คะแนน 4.14 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 57.14 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำกที่สุด    
ร้อยละ 28.57 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 14.29 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำก       
ที่ค่ำคะแนน 3.85 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 38.46 พึงพอใจในระดับมำกและระดับ      
ปำนกลำงร้อยละ 23.08 เท่ำกัน และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 15.38 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
พึงพอใจในระดับปำนกลำงที่ค่ำคะแนน 3.40 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 46.67 รองลงมำ   
พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 46.66 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม   
พึงพอใจในระดับมำกท่ีค่ำคะแนน 3.82 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 35.30 รองลงมำ  
พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 29.41 พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 29.41 และพึงพอใจในระดับ    
น้อยร้อยละ 5.88 



๔๒ 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับปำนกลำงที่ค่ำ
คะแนน 3.33 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 66.67 และพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.89 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 44.45 รองลงมำพึงพอใจใน
ระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33 พึงพอใจในระดับมำกและระดับน้อยร้อยละ 11.11 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ    
ในระดับมำกท่ีค่ำคะแนน 4.00 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 37.50 รองลงมำพึงพอใจ    
ในระดับมำกร้อยละ 31.25 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 25.00 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 6.25   
ดังตำรำงที่ 20 
ตารางท่ี 19 ระดับความพึงพอใจด้านเอกสารและปัจจัยการผลิต 

    หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 53.33 26.67 20.00 - 4.33 มำกที่สุด 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร 

53.34 13.33 20.00 13.33 4.07 มำก 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 28.57 57.14 14.29 - 4.14 มำก 

4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 38.46 23.08 23.08 15.38 3.85 มำก 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 46.67 46.66 6.67 3.40 ปำน
กลำง 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี   
รับจ่ำยในครัวเรือน 

29.41 29.41 35.30 5.88 3.82 มำก 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ - 33.33 66.67 - 3.33 ปำน
กลำง 

8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวธิีกำร
สหกรณ์ 

44.45 11.11 33.33 11.11 3.89 มำก 

9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ        
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

37.50 31.25 25.00 6.25 4.00 มำก 

เฉลี่ย 33.33 30.83 29.17 6.67 3.91 มาก 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 
 



๔๓ 

 6) ด้ำนสถำนที่ในกำรอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด            
ที่ค่ำคะแนน 4.48 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 53.08 พึงพอใจในระดับมำกเฉลี่ย
ร้อยละ 42.31 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงเฉลี่ยร้อยละ 4.62  เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำก
ที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.39 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 50.00 รองลงมำพึงพอใจในระดับ
มำกร้อยละ 38.89 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 11.11  

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ  
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.73 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 73.33 และพึงพอใจ    
ในระดับมำกร้อยละ 26.67 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด          
ที่ค่ำคะแนน 4.60 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00 และพึงพอใจในระดับมำก   
ร้อยละ 40.00 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำก
ที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.67 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 66.67 และพึงพอใจในระดับมำก
ร้อยละ 33.33 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.87 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 73.33 รองลงมำ     
พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00 และพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 6.67  

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม   
พึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.53 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 52.94 และ   
พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 47.06 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.83 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 83.33 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 16.67 

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ       
ในระดับมำกท่ีสุดที่ค่ำคะแนน 4.60 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00  และพึงพอใจ     
ในระดับมำกร้อยละ 40.00 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ    
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.74 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 73.68 และพึงพอใจ
ในระดับมำกร้อยละ 26.32 ดังตำรำงที่ 21 

 
 
 
 



๔๔ 

ตารางท่ี 20 ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ในการอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50.00 38.89 11.11 - 4.39 มำกที่สุด 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร 

73.33 26.67 - - 4.73 มำกที่สุด 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60.00 40.00 - - 4.60 มำกที่สุด 
4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 66.67 33.33 - - 4.67 มำกที่สุด 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.67 73.33 20.00 - 3.87 มำก 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี   
รับจ่ำยในครัวเรือน 

52.94 47.06 - - 4.53 มำกที่สุด 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ - 83.33 16.67 - 3.83 มำก 
8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำ
สหกรณ์ 

60.00 40.00 - - 4.60 มำกที่สุด 

9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ        
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

73.68 26.32 - - 4.74 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 53.07 42.31 4.62 - 4.48 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

7) ด้ำนระยะเวลำในกำรอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด           
ที่ค่ำคะแนน 4.25 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกเฉลี่ยร้อยละ 53.85 รองลงมำพอใจในระดับมำก
ที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 36.15 พึงพอใจในระดับปำนกลำงเฉลี่ยร้อยละ 9.23 และพึงพอใจในระดับน้อยเฉลี่ย         
ร้อยละ 0.77 พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ 1 กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.50 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 55.56 รองลงมำพึงพอใจ    
ในระดับมำกร้อยละ 38.89 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 5.56  

หลักสูตรที่ 2 กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ   
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.20 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 40.00 พึงพอใจในระดับ
มำกร้อยละ 40.00 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 3 กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด           
ที่ค่ำคะแนน 4.40 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 และพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 40.00  



๔๕ 

หลักสูตรที่ 4 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่ ำล้ำนนำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด       
ที่ค่ำคะแนน 4.33 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 53.33 รองลงมำพึงพอใจในระดับมำกที่สุด   
ร้อยละ 40.00 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรม      
พึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.73 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 รองลงมำ    
พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 13.33 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 6 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม  
พึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.41 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 47.06 พึงพอใจ     
ในระดับมำกร้อยละ 47.06 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 5.88 

หลักสูตรที่ 7 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.67 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 66.67 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ 8 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ     
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.30 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 70.00 และพึงพอใจ           
ในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 30.00 

หลักสูตรที่ 9 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ   
ในระดับมำกท่ีสุดที่ค่ำคะแนน 4.32 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 47.36 รองลงมำพึงพอใจ    
ในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 42.11 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 10.53 ดังตำรำงที่ 22 
ตารางท่ี 21 ระดับความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการอบรม 

หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 55.55 38.89 5.56 - 4.50 มำกที่สุด 
๒. กำรถนอมและกำรแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร 

40.00 40.00 20.00 - 4.20 มำก 

3. กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 40.00 60.00 - - 4.40 มำกที่สุด 

4. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้วก่ ำลำ้นนำ 40.00 53.33 6.67 - 4.33 มำกที่สุด 
5. กำรผลิตพืชผสมผสำนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 80.00 13.33 6.67 3.73 มำก 

6. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี   
รับจ่ำยในครัวเรือน 

47.06 47.06 5.88 - 4.41 มำกที่สุด 

7. กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 
 
 
 

- 66.67 33.33 - 3.67 มำก 



๔๖ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน
(เต็ม 5) 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

8. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำ
สหกรณ์ 

30.00 70.00 - - 4.30 มำกที่สุด 

9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ        
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

42.11 47.36 10.53 - 4.32 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 36.15 53.85 9.23 0.77 4.25 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ  

3.4.6 เรื่องท่ีต้องการอบรมในครั้งต่อไป 

   เรื่องที่ผู้ เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่ต้องกำรอบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ กำรดูแลรักษำ       
กำรเพ่ิมคุณภำพและเพ่ิมผลผลิตล ำไยร้อยละ 24.25 รองลงมำเกษตรผสมผสำน เศรษฐกิจพอเพียง       
ร้อยละ 18.18 เกษตรอินทรีย์ร้อยละ 15.15 อำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ และกำรแปรรูปร้อยละ 12.12      
กำรเลี้ยงปลำ กบร้อยละ 9.09 กำรเลี้ยงไก่ไข่ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และกำรดูแลรักษำข้ำว กำรใช้
เมล็ดพันธุ์ดีร้อยละ 6.06 เท่ำกัน และกำรตลำดน ำกำรผลิต กำรต่อรองรำคำร้อยละ 3.03 รำยละเอียด
ตำมตำรำงท่ี 23 
ตารางท่ี 22 เรื่องท่ีต้องการอบรมในครั้งต่อไป 

หน่วย : ร้อยละ 

เรื่องที่อยากอบรมคร้ังต่อไป 1 ร้อยละ 

1. กำรดูแลรักษำ กำรเพิ่มคุณภำพและเพิ่มผลผลติล ำไย 24.25 

2. เกษตรผสมผสำน เศรษฐกิจพอเพียง 18.18 

3. เกษตรอินทรีย์ 15.15 

4. อำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ และกำรแปรรูป 12.12 

5. กำรเลี้ยงปลำ กบ  9.09 

6. กำรเลี้ยงไก่ไข่  6.06 

7. นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ 6.06 

8. กำรดูแลรักษำข้ำว กำรใช้เมล็ดพันธุ์ด ี 6.06 

9. กำรตลำดน ำกำรผลติ กำรตอ่รองรำคำ 3.03 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
          1 ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
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บทที่ ๔ 

สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

๔.๑  สรุป 

การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมภายใต้ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  อ าเภอ       
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕61 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลได้จากการด าเนินงานด้าน        
การฝึกอบรมว่าผู้ผ่านการอบรมมีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และติดตามผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจาก     
การเข้าอบรม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง      
การด าเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมของศูนย์อ านวยการฯ ในระยะต่อไป โดยข้อมูลที่ใช้ในการติดตามผล    
เป็นข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการฯ จ านวน 130 ราย และหน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมฝึกอบรม ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้  

๔.๑.1  การบริหารจัดการโครงการ  
  ๑) การจัดองค์กรบริหารโครงการ ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ    
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างาน ดังนี้  
       ๑.๑) ระดับกระทรวง มีการจัดตั้งองค์กรบริหาร ๒ คณะ ได้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อ านวยการ และคณะกรรมการอ านวยการ โดยคณะกรรมการอ านวยการดังกล่าวมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาการเกษตร อ านวยการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงาน
พัฒนาการเกษตร การติดตามผล ให้ค าแนะน าและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน
หรือบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 
       ๑.๒) ระดับจังหวัด คณะท างานศูนย์อ านวยการ  โดยมีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ๖ เป็นประธานคณะท างาน โดยมีอ านาจ หน้าที่ จัดท าแผนงาน/โครงการและด าเนินงานตามที่
คณะท างานให้ความเห็นชอบ ประสานดูแล ให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการเกษตร ติดตาม
ความกา้วหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน และคณะท างานระดับพ้ืนที่ โดยมีนายอ าเภอสันป่าตอง ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะท างาน ซึ่งด าเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ  และ          
มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจ า  

๒) การด าเนินงานขององค์กรบริหารโครงการ  
       ๒.๑) การจัดการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนา
ตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการ 
จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงาน ส าหรับกิจกรรมการฝึกอบรมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้มีการจัดประชุมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
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      ๒.๒) การด าเนินงานกิจกรรมการอบรมที่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด ในปีงบประมาณ 
2561 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรม       
การฝึกอบรม 9 หลักสูตร โดยด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 100.00 

      2.3) การทราบข่าวการจัดฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบข่าวจากผู้น าชุมชน    
ร้อยละ 36.37 รองลงมาจากเจ้าหน้าที่ร้อยละ 26.57 อ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 19.58 หอกระจายข่าว
ร้อยละ 9.79 และเพ่ือนบ้านร้อยละ 7.69 โดยสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเอง   
ร้อยละ 71.02 รองลงมาสมัครตามเพ่ือนบ้านร้อยละ 15.94 และมีเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 13.04  

๔.๑.2  ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  
  ๑) งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมปี 2561 เป็นการด าเนินงานภายใต้งบประมาณ
โครงการศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบปกติของ    
แต่ละหน่วยงาน และงบอ่ืนๆ โดยได้รับงบประมาณตามแผนทั้งหมดจ านวน 284,100 บาท ผลการใช้จ่าย 
284,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
  2) ด้านเอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรม
ได้รับแจกเอกสาร ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติร้อยละ 93.08 และไม่ได้รับแจก
เอกสาร ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติร้อยละ 6.92 
  3) ด้านการติดตามภายหลังการอบรมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดอบรม พบว่ายังไม่มี
เจ้าหน้าที่มาติดตามร้อยละ 75.39 รองลงมามาแล้วมากกว่า 1 ครั้งร้อยละ 16.92 และมาแล้ว 1 ครั้งร้อยละ 7.69 

๔.๑.3 ผลได้ของโครงการ  
1) ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร      

ในปีงบประมาณ ๒๕61 มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรทั้งหมดรวม 596 ราย จากเป้าหมาย 590 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 101.02 ของเป้าหมาย โดยหลักสูตรการจัดอบรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม ่มีจ านวนผู้ผ่านการอบรมมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 2) ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการอบรมพบว่า น าไปปฏิบัติร้อยละ 
69.23 และไม่น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ 30.77 สาเหตุที่ไม่น าความรู้ไปปฏิบัติเนื่องจาก อ่ืนๆ เช่น 
ขั้นตอนยุ่งยาก และยังไม่มีตลาดหรือแหล่งรับซื้อที่แน่นอนร้อยละ 40.85 รองลงมาไม่มีเวลาร้อยละ 
29.58 อายุมากร้อยละ 16.90 ไม่มีเงินทุนร้อยละ 11.27 และไม่มีการท าเกษตรร้อยละ 1.40 

4.1.4 ผลกระทบระยะสั้น 
1) ด้านเศรษฐกิจ  

การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว มีผลของการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลงหรือ
รายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 59.23 และปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 40.77 
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2) ด้านสังคม  
2.1) การรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มร้อยละ 43.08 

และไม่ได้การรวมกลุ่มร้อยละ 56.92 เนื่องจากเป็นเพียงการอบรมเท่านั้น และบางส่วนมีกลุ่มอยู่แล้ว  
2.2) การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ผ่านการอบรมไม่ได้น าความรู้ไป

ถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 58.69 เนื่องจากเห็นว่าคนในชุมชนไปอบรมเหมือนกัน และไม่มีเวลา
ถ่ายทอด และน าถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนในภาพรวมร้อยละ 52.31 เช่น เพ่ือนบ้าน ญาติ   

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมที่น าความรู้ ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมใน         
แปลงเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในภาพรวมร้อยละ 75.00 จากการสอนเรื่อง ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 
การลดการใช้สารเคมีเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์ เป็นต้น  

4) ด้านความยั่งยืน 
4.1) การน าความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง ผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่อง   

และปัจจุบันยังคงด าเนินการร้อยละ 47.69 รองลงมาไม่ด าเนินการแล้วร้อยละ 38.46 และน าไป   
ด าเนินการบ้างร้อยละ 13.85 

4.2) การด าเนินการต่อเนื่องในอนาคต ผู้ผ่านการอบรมที่น าความรู้ไปปฏิบัติเห็นว่า
จะด าเนินการต่อในอนาคตร้อยละ 33.08 รองลงมาไม่ด าเนินการต่อแล้วร้อยละ 30.77 ปฏิบัติบางกิจกรรม  
ต่อในอนาคตร้อยละ 26.15 และยังไม่แน่ใจร้อยละ 10.00 เนื่องจากไม่มีเวลา จ าไม่ได้ความรู้ไม่พอ        
และไม่เห็นผลด้านรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

5) ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมพึงพอใจในระดับ
มากทีค่่าคะแนน 4.18 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 

5.1) ด้านเนื้อหาการอบรม พบว่าเนื้อหาการอบรมตรงตามความสนใจระดับมากที่สุด   
ที่ค่าคะแนน 4.28  

5.2) ด้านวิทยากร พบว่าวิทยากรมีความรอบรู้ การน าเสนออย่างครบถ้วน รวมทั้ง
บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.41 

5.3) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการอบรมของผู้ผ่านการอบรม      
พึงพอใจในระดับมากที่ค่าคะแนน 4.15  

5.4) ด้านแปลงสาธิต/ศูนย์อ านวยการฯ พึงพอใจในระดับมากที่สุดทีค่่าคะแนน 4.05  
5.5) ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม พึงพอใจระดับมากที่ค่าคะแนน 3.91 
5.6) ด้านสถานที่ในการอบรม พึงพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.48 
5.7) ด้านระยะเวลาในการอบรม พึงพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.25 

6) เรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการอบรมในครั้งต่อไป ส่วนใหญ่ ได้แก่ การดูแลรักษา 
การเพ่ิมคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตล าไย รองลงมาเกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์        
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ และการแปรรูปการเลี้ยงปลา กบ การเลี้ยงไก่ไข่ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และ     
การดูแลรักษาข้าว การใช้เมล็ดพันธุ์ดี และการตลาดน าการผลิต การต่อรองราคา 
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4.2  ข้อค้นพบจากการติดตามโครงการ 

4.2.1 แผนการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมประจ าปีของหน่วยงาน บางหลักสูตรไม่ตรงตาม       
ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ เช่น ไม่ด าเนินการ ได้แก่ การเลี้ยงปศุสัตว์(ไก่) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก่อให้เกิด
โอกาสทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.2 บางหลักสูตรผู้ผ่านการอบรมมีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติสูง แต่น าไปใช้ต่อเนื่องใน
อนาคตน้อย เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่ามีต้นทุนการผลิตสูง หน่วยงาน
ฝึกอบรมจึงควรมีเนื้อหาและวิธีการในการให้ความรู้เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต  

4.2.3 เนื้อหาที่ผู้ผ่านการอบรมต้องการอบรมในระยะต่อไป ได้แก่ วิธีการดูแลล าไย เกษตร
อินทรีย์/เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูป อาชีพเสริม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า(ปลา/
กบ) การผลิตสารชีวภาพ/สารชีวภัณฑ์ การตลาดและการต่อรองราคา และวิธีการดูแลข้าว เป็นต้น 

4.2.4 ผู้ผ่านการอบรมมีข้อจ ากัดในการไม่น าความรู้ไปปฏิบัติ ได้แก่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นหลัก สูงอายุ ไม่มีเวลา ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ ไม่คุ้นชินกับสิ่งที่ปฏิบัติมา ไม่มีพ้ืนที่เกษตร /พ้ืนที่   
ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4.3. ข้อเสนอแนะ  

4.3.1 ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานโดยเน้นความสอดคล้องตามที่   
ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ และควรเพิ่มการบูรณาการแผนด้านการฝึกอบรมร่วมกัน เช่น การจัดท าฐานข้อมูล           
ผู้เข้ารับการอบรมการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมตามความต้องการของเกษตรกร เป็นต้น 

4.3.2 ควรพิจารณาหลักสูตรที่มี เนื้อหาก่อให้ เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาส           
ด้านการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตาม     
แผนแม่บทฯ เช่น การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุก         
ในบ่อพลาสติก เป็นต้น 

4.3.3 การจัดท าแผนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในครั้งต่อไป ควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความพร้อมในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูงเป็นล าดับแรก 

4.3.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือ
เสนอแนะแนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
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