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บทสรุปผู้บริหาร  

 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ ได้ด าเนินการติดตามผลผู้ผ่านการ
อบรมปี 2561 จากโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าปิงน้อย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลได้จากการด าเนินงานด้านการฝึกอบรมว่าผู้ผ่านการอบรมมีการ    
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และเกิดผลกระทบระยะสั นอย่างไร รวมทั งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมของโครงการในระยะต่อไป       
โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการทุกหลักสูตร จ านวน 107 ราย และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานฝึกอบรม สรุปได้ดังนี   

ด้านการบริหารจัดการโครงการ ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานด้านการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมมีการจัดประชุมจ านวน 2 ครั ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ส าหรับกิจกรรมการ
จัดฝึกอบรมมีการอบรม 13 หลักสูตร สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนทั งหมด ด้านปัจจัยน าเข้า 
ปีงบประมาณ 2561 มีการใช้จ่ายงบประมาณ 248,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณ    
ที่ ได้รับ ด้านผลได้ มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจ านวน 494 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.81            
ของเป้าหมาย โดยผู้ผ่านการอบรมไม่น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 51.40 รองลงมาน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ทั งหมดร้อยละ 27.10 และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์บางส่วนร้อยละ 21.50 สาเหตุ    
ที่ไม่น าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการต่อยอด เป็นความรู้เดิม บางหลักสูตร     
ไม่เหมาะสมกับพื นที่ ความรู้ไม่เพียงพอ และอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้  และไม่ได้ท าการเกษตร เป็นต้น 
ผลกระทบระยะสั้นของโครงการ ด้านเศรษฐกิจ  น าไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 
50.88 และน าไปปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้เพ่ิมขึ น หรือรายจ่ายลดลงร้อยละ 49.12 
ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ไม่มีการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรมร้อยละ 100.00 เนื่องจาก    
ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อน าความรู้ ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่ งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีการ
เปลี่ยนแปลงดีขึ นร้อยละ 40.00 ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมไม่แน่ใจจะด าเนินการต่อหรือไม่ร้อยละ 
44.86 รองลงมาด าเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 31.78 และไม่ด าเนินการต่อแล้วร้อยละ 23.36 
ด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในเรื่องการมีส่วนร่วม     
ในการแสดงความคิดเห็น วิทยากร การลงทะเบียน และสถานที่ เรื่องที่ผู้เข้าอบรมต้องการอบรมในครั ง
ต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ เช่น ทอผ้า ท าแคบหมู ท าข้าวแต๋น และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ เช่น การเลี ยงหมู เลี ยงไก่ และเลี ยงปลา ท าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
การเพาะเห็ด และการปรับปรุงบ ารุงดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ การอบรมในครั งต่อไปควรมีล่ามแปลภาษาท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
สามารถเข้าใจได้ง่าย ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพ และเพ่ิมศักยภาพการผลิต
และการตลาด และควรสนับปัจจัยการผลิตในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับพื นที่ เช่น พันธุ์ไม้ควรแจกในฤดูฝน 
พันธุ์สัตว์ควรเน้นการให้มีความรู้ในการดูแลรักษาสัตว์ในช่วงระยะเวลาเริ่มเลี ยงโดยเฉพาะผู้เข้าอบรม       
ที่ไม่เคยเลี ยง ทั  งนี  หน่วยงานควรมีการติดตามผลภายหลังจากการอบรม เพ่ือช่วยแนะน าแนวทางและ
แก้ปัญหาการน าความรู้ ไปปฏิบัติ  รวมถึ งควรน าเรื่องที่ ผู้ เข้ าอบรมต้องการอบรมในครั งต่อไป                 
ประกอบการพิจารณาการก าหนดหลักสูตรการอบรมในอนาคต เนื่องจากหากมีความสนใจจะส่งผลต่อการ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูง 
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อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แผนแม่บทฯ ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับพื นที่ ได้ด้าเนินการติดตามผล
โครงการดังกล่าว ซึ่งในครั งนี เป็นการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖1 เพ่ือติดตามผล
การน้าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ รวมทั งผลกระทบในระยะสั นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน 

 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรมที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการประสานงานและข้อมูลโครงการ รวมทั งผู้ผ่านการอบรมที่ให้ความร่วมมือในการตอบข้อมูล
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท้ารายงาน คณะผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี จะให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านตามสมควร 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1. โครงกำรรักษ์น ้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

โครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551 – 2554) เริ่มด้าเนินงาน
ตั งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ครอบคลุมพื นที่ 1.672 ล้านไร่ 
ใน 6 จังหวัด 10 ลุ่มน ้า ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ลุ่มน ้า จังหวัดเชียงใหม่ 2 ลุ่มน ้า จังหวัดเชียงราย 
น่าน พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1 ลุ่มน ้า และได้ด้าเนินงานต่อเนื่องในระยะที่  2 (พ.ศ.2555 – 
2559) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ในช่วงกลางแผนแม่บทระยะที่ 2 ได้เพ่ิมพื นที่
ด้าเนินการอีก 1 ลุ่มน ้าคือ ลุ่มน ้าหมัน จังหวัดเลย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานกลางในการด้าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     
ซึ่งผลการด้าเนินงานประสบผลส้าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินงานพัฒนาต่อเนื่อง
ต่อไป เพ่ือให้การสนองพระราชด้าริ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถขยายผลสู่ประชาชนได้กว้างขวางมาก
ขึ น ตลอดจนสอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปโดยมีเหตุผล
ความจ้าเป็นส้าคัญๆ ดังนี  

1.1.1 การด้าเนินงานในระยะที่ผ่านมายังไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะการก้าหนดขอบเขตและ            
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่อาศัยท้ากินยังไม่แล้วเสร็จ พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่อนุรักษ์ มีกฎระเบียบ
ต่างๆ ส่งผลให้การจัดตั งถิ่นฐานถาวรและการจัดระเบียบชุมชนบนพื นที่สูงมี ข้อจ้ากัด พื นที่ป่าต้นน ้า             
ต้องอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการพื นฐาน เนื่องจากชุมชนตั งอยู่
กระจัดกระจายห่างไกล การคมนาคม พื นที่การเกษตรน้อย ขาดบริการพื นฐานด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข ประชาชนส่วนใหญ่มีสภาพยากจนยังไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

1.1.2 การด้าเนินงานสนองพระราชด้าริอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยสภาพป่าต้นน ้าล้าธารและประชาชนที่อาศัยท้ากิน     
ในพื นที่สูงตามจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริเป็นแนวทางด้าเนินงาน    
อีกหลายครั ง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า น ้าและดิน และการพัฒนาชุมชนบนพื นที่สูง          
ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันและพ่ึงพิงกันของคนและป่า โดยใช้เทคนิควิชาการและกระบวนการพัฒนาการ
เกษตรกรรม อย่างเป็นระบบเพ่ือการด้ารงอยู่ของประชาชน ซึ่งจะต้องด้าเนินงานสนองพระร าชด้าริ      
อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน 

1.1.3 สถานการณ์ต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และมีแนวโน้มการเกิดบ่อยขึ นและรุนแรงขึ นทั งอุทกภัย ดินถล่มและภัยแล้ง ซึ่งสาเหตุ
ส้าคัญเกิดจากพื นที่ป่าต้นน ้าถูกบุกรุกท้าลาย นอกจากนี สภาพสังคมชนบทได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็น
เมืองมากขึ นจากการพัฒนาต่างๆ แต่การพัฒนายังมีลักษณะเป็นกระจุก ราษฎรส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ      
กลุ่มด้อยโอกาสยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือ
เตรียมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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1.1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื นที่ต้นน ้า โดยก้าหนดให้       
มีการด้าเนินงานตามแนวพระราชด้าริในการดูแลป่าต้นน ้า การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื นและการ
รักษาระบบนิเวศ และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด้ารัสชี แนะแนวทางการปลูกป่าป้องกันน ้าท่วม สรุปความตอนหนึ่งว่า 
“...ป่าไม้มีหลายชนิดโดยเฉพาะ ป่าไม้ที่ขึ นเร็ว โตเร็ว และต้นไม้ที่ขึ นช้าและถูกท้าลายไม่สามารถที่จะแก้ไข 
ต้นไม้ที่โตเร็วก็ท้าให้ดินถล่มทุกแห่ง ถ้าต้นไม้ที่โตเร็วก็ท้าลายเร็ว พังเร็ว และก็มีอันตรายมาก รวมไปถึง
ภาคเหนือเกือบทุกแห่งมีการพังทลายของดินของภูเขา อันนี ก็อันตรายมาก แก้ไขยาก ก็ต้องหาวิธีแก้ไขเรื่อง
ป่าไม้เป็นส้าคัญ...หลักการที่จะต้องท้าคือ ควรที่จะปลูกต้นไม้ที่ขึ นช้า ที่เป็นไม้แข็ง ไม้รากลึกท้าให้ป้องกัน
ดินถล่ม ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากมาก วิธีท้าก็ปลูกผสมกับไม้อ่อนที่ขึ นเร็ว กับไม้แข็งที่ขึ นช้า แล้วหาวิธีที่จะ
ป้องกันการท้าลาย เพราะว่า ต้นไม้แข็งเมื่อถูกท้าลายแล้วมันจะต้องใช้เวลานาน อย่างที่กรุงเทพฯ ได้ปลูก
ต้นไม้แข็ง เช่น ไม้สัก และไม้ยาง ไม้สักกินเวลาหลายสิบปีกว่าจะโตและแกร่ง ไม้ยางขึ นได้เร็วกว่าแต่ก็กิน
เวลานาน 60 ปี กว่าจะใช้ได้...” ดังนั นพื นที่ ลุ่มน ้าในโครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินเป็นพื นที่    
ต้นน ้าของลุ่มน ้าหลักต่างๆ ที่ควรด้าเนินการปลูกป่าและดูแลรักษาตามแนวยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดไว้  

1.1.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ ให้สามารถด้าเนินงานสนอง
พระราชด้าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งบูรณาการด้าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

1.1.6 มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558 ให้เพ่ิมพื นที่ปฏิบัติการของ
โครงการ   “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ให้ครอบคลุมพื นที่ลุ่มน ้าหมัน จังหวัดเลย เพ่ือพัฒนาพื นที่
ดังกล่าวตามปรัชญาและหลักการของโครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ด้วยเหตุผลความจ้าเป็น
ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท้าแผนแม่บทโครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ขึ น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ
ตามโครงการรักษ์น ้า เพ่ือพระแม่ของแผ่นดินให้มีความต่อเนื่อง การพัฒนาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และมี
ความมั่นคงยั่งยืน และขยายผลการด้าเนินงานให้กว้างขวางยิ่งขึ นเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ในปี 2559 รวมทั งเป็นภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ นในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 โครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรง
ห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่า ต้นน ้าล้าธาร และขยายผลแนวพระราชด้าริในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ต้นน ้าของลุ่มน ้าต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี  

1.2.1 เพ่ือจัดตั งถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชด้าริการอยู่ร่วมกัน 
ของคนและป่าอย่างสมดุลยั่งยืน 
 1.2.2 เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ลุ่ม
น ้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 1.2.3 เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท้าให้กับประชาชนในพื นที่ลุ่มน ้า    
ให้พออยู่พอกินและพ่ึงตนเองได้ มีความม่ันคงด้านอาหารเพื่อก้าวไปสู่การเหลือกินเหลือใช้ 
 1.2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื นที่ลุ่มน ้าให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีโอกาสเข้าถึง
บริการพื นฐาน ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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1.2.5 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน ้า มุ่งบูรณาการ
ด้าเนินงานอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

1.3 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
 1.3.1 มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 1.3.2 มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบ 
 1.3.2 ประชากรในพื นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมชุมชน 
 1.3.4 หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพ 

2. โครงกำร “รักษ์น  ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  ำปิงน้อย ต ำบลปำงหินฝน อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1 ควำมเป็นมำ 
 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     
เสด็จพระราชด้าเนินไปทอดพระเนตรพื นที่ดอยอมพาย ต้าบลปางหินฝน อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่    
ที่พิกัด 47 QMA 085-336 ซึ่งพื นที่ป่าดอยอมพายได้ถูกแผ้วถางท้าไร่เลื่อนลอยอย่างกว้างขวาง และมี
แนวโน้มที่ราษฎรจะบุกรุกพื นที่ป่าเพ่ือขยายพื นที่ท้ากินเพ่ิมขึ น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนที่ดิน  ท้ากิน
และปัญหาดินขาดสารอาหาร ท้าให้เกิดการจับจองที่ดินเพื่อเป็นไร่หมุนเวียนเพิ่มขึ น ซึ่งอาจส่งให้เกิดการ
ท้าลายพื นที่ป่ามากขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอยอมพาย ซึ่งเป็นแหล่งต้นน ้าล้าแม่ปิงน้อย จากสภาพปัญหา
ดั งกล่ าวข้างต้น สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง                     
ทรงมีพระราชด้าริ  ให้จัดตั งสถานีการเกษตรในพื นที่สูงดอยอมพายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบล    
ปางหินฝน อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทอดพระเนตรและตรวจเยี่ยมราษฎร ในเขตพื นที่สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพาย ตามพระราชด้าริ และทรงพระราชทานโครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน” ทางคณะท้างาน  จึงพิจารณาเห็นควรใช้พื นที่บริเวณสถานีพัฒนาการเกษตรในพื นที่สูง     
ดอยอมพายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลปางหินฝน อ้าเภอแม่แจ่ม จั งหวัดเชียงใหม่ เป็นพื นที่
เป้าหมายและเป็นพื นที่ที่มีความเหมาะสม เนื่องมาจากสอดคล้องกับโครงการฯ ที่จะขยายผลจากโครงการตาม
แนวพระราชด้าริเดิม 

2.2 ลักษณะท่ัวไป 
 2.2.1 ที่ตั ง 
  พื นที่เป้าหมายครอบคลุม 6 หมู่บ้าน และ 1 หย่อมบ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านหลักคือ          
บ้านเซโดซา ซึ่งเป็นหย่อมบ้านของบ้านแม่แฮใต้ และหมู่บ้านบริวาร คือ บ้านแม่ และบ้านละอางเหนือ        
บ้านละอางใต้ บ้านผักไผ่ และบ้านสาม 
 2.2.2 ภูมปิระเทศ 
  พื นที่ของโครงการประมาณ 33,478 ไร่ หรือ 53.56 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื นที่     
ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A ร้อยละ 78.93 สภาพทั่วไปของพื นที่โครงการเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ระดับความสูง
เฉลี่ยประมาณ 1,200 เมตร และยอดสูงสุดมีความสูง 1,480 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง สภาพป่า
ถูกบุกรุกแผ้วถางเพ่ือท้าไร่เลื่อนลอยของราษฎรในพื นที่เป็นแหล่งต้นน ้าของล้าน ้าแม่ปิงน้อย ซึ่งไหลลงน ้าแม่ตูม 
ก่อนไหลลงสู่น ้าแม่แจ่ม ซึ่งเป็นล้าน ้าของสาขาแม่ปิง 
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 2.2.3 ภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื นที่โครงการอยู่ในเขตร้อนชื น ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 10-25 องศาเซลเซียส สถิติปริมาณน ้าฝนในอ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สถานี 
07152 ระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2542 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยทั งปี 931.40 มิลลิเมตร จ้านวนวันที่ฝน
ตกเฉลี่ยทั งปี 93.10 วัน อัตราการระเหยเฉลี่ยทั งปี 1,643.60 มิลลิเมตร 
 2.2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 พื นที่ของโครงการประมาณ 33,478 ไร่  หรือ 53.56 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื นที่
ป่าอนุรักษ์ 53.22 ตารางกิโลเมตร รองลงมา เป็นพื นที่ป่าเศรษฐกิจ 0.34 ตารางกิโลเมตร 2.5 แหล่งน ้า      
จากสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการล้าห้วยแม่ปุ ๊และล้าห้วยไมห้มื่น ซึ่งเป็นล้าห้วยสาขาของล้าห้วยแม่ปิงน้อย 
ไหลลงสู่น ้าแม่แจ่มมีต้นน ้าจากดอยอมพาย อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนล่างของบ้านเซโดซา 
ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ล้าห้วยแม่ปุ๊ มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จุดสูงสูดของล้าน ้า+2,462 เมตร 
(รทก.) สภาพท้องน ้ามากสุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ปริมาณน ้าน้อยในช่ วงเดือนพฤศจิกายน            
ถึงเดือนพฤษภาคม 

 2.3 ประชำกร 
 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากระเหรี่ยง รองลงมาคือ ลัวะ มีประชากรรวม 1,703 คน 314 ครัวเรือน 

 2.4 สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
 ราษฎรส่วนใหญ่ท้าการเกษตร คือ ปลูกข้าวไร่ เฉลี่ยครัวเรือนละ 2-3 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 
150 ถังต่อปี ใช้บริโภคเป็นหลัก หลังฤดูกาลท้านาจะปลูกกะหล่้าปลีเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 ไร่ น้าผล
ผลผลิตไปจ้าหน่ายที่บ้านแม่โถ อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ การเพาะปลูกราษฎรจะใช้สารเคมีในการ
บ้ารุงรักษาและมีการเลี ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ทุกครัวเรือน มีการเลี ยงโคประมาณ 30 ตัว กระบือ 10 ตัว 
ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 23,765 บาท/ปี/ครัวเรือน (อบต.ปางหินฝน, 2550) 
 2.5 ปัญหำ อุปสรรค และศักยภำพของชุมชน 
       2.5.1 ปัญหา 

                1) เกษตรกรมีสภาพยากจน 
                2) มีการบุกรุกท้าลายพื นที่ป่าเพ่ือขยายพื นที่ท้ากินและท้าไร่หมุนเวียน 
                3) มีความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าลัวะและกะเหรี่ยงเพ่ือแย่งที่ดินท้ากิน 
                4) ขาดแคลนแหล่งน ้า ส้าหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
        2.5.2 ศักยภาพของการพัฒนา 
 1) จุดเด่นของพื นที่ 

ดอยอมพายเป็นแหล่งต้นน ้าแม่ปิงน้อย เป็นที่ตั งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยอมพาย            
ซึ่งสามารถส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในการปลูกพืชเมืองหนาว โดยเฉพาะชุมชนมีพืชท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพสามารถส่งเสริมให้ปลูกเป็นรายได้ให้ราษฎร (ลูกเนียงและต้นเซโดซา) 
  2) ศักยภาพในการพัฒนา 

พื นที่โครงการเป็นพื นที่แหล่งต้นน ้าธรรมชาติ เป็นพื นที่สูงและดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั งเกษตรกรมีความพร้อมที่จะร่วมการพัฒนาและเรียนรู้ จึงเป็นพื นที่ที่มีศักยภาพสามารถจัดท้าแหล่ง
เก็บกักน ้าและระบบส่งน ้าในพื นที่ (water bank) สภาพพื นที่ท้าไร่หมุนเวียน มีความเหมาะสมในการจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โดยการท้าบันไดดินคูรับน ้าขอบเขาและหญ้าแฝก การส่งเสริมและฟ้ืนฟูแหล่ง
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อาหารในชุมชนตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (food bank) และการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการก้าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าล้าธาร 
       2.5.3 แนวทางการพัฒนา 
  เพ่ือสอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพในการพัฒนาข้างต้น จึงก้าหนดแนวทางการ
พัฒนาดังนี  
   1) ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น ้าและป่าไม้ เน้นการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดิน
และน ้าโดยการท้าบันไดดิน คูรับน ้าขอบเขาและหญ้าแฝก การปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน ้าล้าธารและสร้าง
ฝายต้นน ้าล้าธาร (check dam) การสาธิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุง
บ้ารุงดิน รวมทั งการก้าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        2) ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
ระบบการปลูกพืชโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมและปลอดภัยจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในชุมชน โดยการสาธิตและส่งเสริมการเลี ยงหมูหลุมและผลิตปล่อย
พันธุ์สัตว์น ้า เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน 
     3) ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเน้นด้านส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์  
การดูสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงด้านโภชนาการในชุมชน  
            4) ด้านโครงสร้างพื นฐาน เน้นจัดระบบส่งน ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ทั งด้านการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร จัดท้า water bank เพ่ิมแหล่งเก็บกักน ้าในพื นที ่
                 5) ด้านการวิจัย เน้นการต่อยอดองค์ความรู้ในท้องถิ่นและการศึกษาความหลากหลาย     
ทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและแหล่งธนาคารอาหารในชุมชน 

2.6 หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมปี 2561 
 การติดตามโครงการครั งนี  ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จะติดตามผลที่เกิดขึ นจาก

กิจกรรมการฝึกอบรมช่วงปี 2561 เพราะกิจกรรมอ่ืนๆ มีการก้ากับ ดูแลอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยหลักสูตร
การฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2561 มีจ้านวน 13 หลักสูตร ดังนี  

หลักสูตรที่ 1 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการ
ฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมสอนวิธีการเพาะเห็นฟางในตะกร้า สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรม ชุดเพาะเห็ด
ฟางในตะกร้า และพันธุ์กล้าไม้ เช่น มะนาว มะกรูด มะขาม เป็นต้น    

หลักสูตรที่ 2 การท้าถั่วลิสงอบเนย โดยส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการ
ฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมสอนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การท้าถั่วลิสงอบเนย สนับสนุนอุปกรณ์   
การฝึกอบรม และได้รับผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ  

หลักสูตรที่  3 การจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพบัญชีรายรับ –  รายจ่ายในครัวเรือน               
โดยส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ด้าเนินการฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมสอนการบันทึกรายรับ - 
รายจ่าย 

หลักสูตรที่ 4 การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด เขต 
1 เชียงใหม่ ด้าเนินการฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า การเตรียมบ่อ 
และการให้อาหาร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา และอาหารปลา 

หลักสูตรที่ 5 การเลี ยงไก่พื นเมือง โดยส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ด้าเนินการ
ฝึกอบรม โดยลักษณะกิจกรรมสอนวิธีการเลี ยงไก่ และการป้องกันโรคในไก่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
พันธุ์ไก่พื นเมือง อาหารไก่ และเวชภัณฑ์  
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หลักสูตรที่ 6 การเลี ยงโคเนื อ โดยส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการฝึกอบรม 
โดยลักษณะกิจกรรมสอนวิธีการเลี ยงโคเนื อ และโรคในสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ แร่ธาตุก้อน 
และเวชภัณฑ์ 

หลักสูตรที่ 7 การเปลี่ยนยอดอโวคาโด โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ด้าเนินการฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ/เหตุผล 
การเลือกพื นที่การปลูก การดูรักษา การขยายพันธุ์ และการเก็บเกี่ยวต้นอโวคาโด สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ได้แก่ ต้นอโวคาโด 

หลักสูตรที่ 8 การท้าข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ด้าเนินการฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมสอนวิธีการท้าข้าวเหนียวมูนหน้า
สังขยา หน้ามะม่วง และหน้ากะทิ สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรม และได้รับผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ  

หลักสูตรที่ 9 การท้ากระเทียมดอง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ด้าเนินการฝึกอบรมโดยสอนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิธีการท้ากระเทียมดอง 
การคัดกระเทียม การท้าน ้าดอง และการบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรม และได้รับผลผลิตที่เกิด
จากการฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรที่ 10 การรวมกลุ่มตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้าเนินการฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การรวมกลุ่มตามหลักการ
และวิธีการสหกรณ์” 

หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ด้าเนินการฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมเป็นการดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิต การป้องกัน ก้าจัดโรค 
และแมลงศัตรูพืช 

หลักสูตรที่ 12 การลดใช้สารเคมี โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ด้าเนินการฝึกอบรม 
โดยลักษณะกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการลดใช้สารเคมีในการผลิตพืช สนับสนุนปัจจัย
การผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคม ี

หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสานรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา      
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ด้าเนินการฝึกอบรมโดยลักษณะกิจกรรมสอนการเกษตรผสมผสาน 
ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่พื นเมืองประดู่หางด้าพร้อมอาหาร เมล็ดพันธุ์
ผัก ก้อนเห็ดนางฟ้า พันธุ์กล้าส้มโอ พันธุ์กล้ามะนาว 



๗ 

บทที่ ๒ 
การติดตามโครงการ 

๒.๑  ความส าคัญของการติดตาม 

 โครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551 – 2554) เริ่มด้าเนินงาน
ตั งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ครอบคลุมพื นที่ 1.672 ล้านไร่ 
ใน 6 จังหวัด 10 ลุ่มน ้า ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ลุ่มน ้า จังหวัดเชียงใหม่ 2 ลุ่มน ้า จังหวัดเชียงราย 
น่าน พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1 ลุ่มน ้า และได้ด้าเนินงานต่อเนื่องในระยะที่ 2 (พ.ศ.2555 – 
2559) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และในช่วงกลางแผนแม่บทระยะที่  2 ได้เพ่ิม
พื นที่ด้าเนินการอีก 1 ลุ่มน ้าคือ ลุ่มน ้าหมัน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2558 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานกลางในการด้าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการด้าเนินงานประสบผลส้าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ด้าเนินงานพัฒนาต่อเนื่องต่อไป เพ่ือให้การสนองพระราชด้าริ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถขยายผล     
สู่ประชาชนได้กว้างขวางมากขึ น ตลอดจนสอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสภาพอากาศท่ีมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเหตุผลความจ้าเป็นส้าคัญ 

 โครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์หลัก  
เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงห่วงใย
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่า ต้นน ้าล้าธาร และขยายผลแนวพระราชด้าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ต้นน ้าของลุ่มน ้าต่างๆ 

 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ ได้รับมอบหมายภารกิจให้ท้าหน้าที่ในการติดตามผลการ
ด้าเนินงานตามแผนแม่บท เพ่ือจะได้ทราบถึงผลการด้าเนินงานว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ    
“รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” มีการน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เกิดผลได้และผลกระทบอย่างไร 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการด้าเนินงานกิจกรรมการ
ฝึกอบรมในระยะต่อไป 

๒.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
2.2.1. เพ่ือติดตามผลได้จากการด้าเนินงานด้านการฝึกอบรม ว่ามีการน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ    

และติดตามผลกระทบระยะสั นที่เกิดจากการเข้าอบรม 
2.2.2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

ด้าเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรม 

๒.๓ ขอบเขตของการติดตาม 
ติดตามผลที่เกิดขึ นจากกิจกรรมการฝึกอบรมของโครงการ “รักษน์ ้าเพ่ือพระแมข่องแผ่นดิน” ลุ่มน ้าปิงน้อย 

อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ           
ที่ด้าเนินการฝึกอบรม และเกษตรกรผู้ผ่านการอบรม 

2.4 วิธีการติดตาม 
2.4.1 ประเภทการติดตาม 

การติดตามครั งนี  เป็นการติดตามผลในระหว่างการด้าเนินงานตามโครงการ (On-going 
Evaluation) จึงมีขอบเขตเฉพาะผลได้เบื องต้นกับผลกระทบระยะสั นหลังจากการด้าเนินโครงการ ทั งนี    



๘ 

 
 

ผลการประเมินผลอาจน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนของโครงการ เช่น เพ่ิมหรือลดกิจกรรม ปรับวัตถุประสงค์        
เพ่ิมหรือลงขนาดของเป้าหมาย เป็นต้น 

2.4.2 รูปแบบการติดตาม 
ใช้รูปแบบการติดตามประกอบด้วยการบริหาร (Management) ปัจจัยน้าเข้า (Input) ผลได้ 

(Output) และผลกระทบระยะสั น (Effects)  
 

 
 
 
 

1) การบริหารจัดการโครงการ (M : Management) คือ การจัดการโครงสร้างการบริหาร
โครงการ การด้าเนินงานตามแผนการติดตามก้ากับงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานและภายใน
หน่วยงาน การประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าในช่วงเริ่มด้าเนินโครงการใหม่ๆ และ
ระหว่างการด้าเนินโครงการ การพิจารณาเพ่ือที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด้า เนินงานของแต่
ละหน่วยงานในโครงการ 

2) ปัจจัยน้าเข้าของโครงการ (I : Input) คือ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการจัดท้า
โครงการ ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร/กิจกรรมการฝึกอบรม โดยพิจารณาถึงความ
สอดคล้อง   ในการน้าปัจจัยต่างๆ มาใช้ในโครงการ 

3) ผลได้ของโครงการ (O : Output) คือ ผลที่ได้รับจากการใส่ปัจจัยเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ ได้แก่ ผลจ้านวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร 

4) ผลกระทบระยะสั น (E : Effect) คือ ผลที่เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องจากผลได้ เป็นผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และมีศักยภาพหรือแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อไปหรือไม่         
และอย่างไร ได้แก่ ผลกระทบจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการด้าเนินกิจกรรมต่อในด้าน
การเกษตรของครัวเรือน เช่น 

4.1) ด้านเศรษฐกิจ จ้านวนผู้ผ่านการอบรมที่มีรายจ่ายลดลง หรือมีรายได้เพ่ิมขึ น 
4.2) ด้านสังคม ผลการรวมกลุ่มจากการเข้ารับการฝึกอบรม และการขยายผลแก่บุคคลอ่ืน 
4.3) ด้านสิ่งแวดล้อม ผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในแปลงเกษตรหลังจากการ               

น้าความรู้ไปปฏิบัติ 
4.4) ด้านความยั่งยืน การที่ยังคงน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่อง 
4.5) ด้านความพงึพอใจของผู้ผ่านการอบรมต่อการจัดฝึกอบรมของโครงการฯ 

2.4.3 ประเด็นการติดตามและตัวชี วัด 
 ก้าหนดประเด็นที่ต้องการติดตามและตัวชี วัดความส้าเร็จของโครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน” ลุ่มน ้าปิงน้อย อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี   
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นการติดตามและตัวชี้วัด 

ประเด็นการติดตาม ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล 

๑. การบริหารจัดการ
โครงการ 
   ๑.๑ การจัดองค์กร
บริหารโครงการ     
 
   ๑.๒ การด้าเนนิงานของ
องค์กรบริหารโครงการ 

 
 
- การแต่งตั งคณะกรรมการ/คณะท้างานในการ
ด้าเนินงาน 
- จ้านวนครั งในการจัดประชุม 
- ร้อยละของการด้าเนินงานกิจกรรมการอบรมที่แล้ว
เสร็จตามแผนที่ก้าหนด 

 
 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ที่จัดฝึกอบรม 

๒. ปัจจัยน้าเข้าของ
โครงการ 
    ๒.๑ งบประมาณโครงการ 

 
- ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกอบรม 

 
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

ที่จัดอบรม 
๓. ผลได้ของโครงการ 
    ๓.๑ ผลการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ 

 
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่น้าความรู้ไปปฏิบัติ 

 
ผู้ที่ผ่านการอบรม 

4. ผลลัพธ์ของโครงการ 
    4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 
    4.2 ด้านสังคม 
 
 
 
    4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
    4.4 ด้านความยั่งยืน 
 
 
 
    4.5 ด้านความพึงพอใจ 
 
    4.6 ด้านการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ 

 
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่มีรายจ่ายลดลงหรือมี
รายได้เพ่ิมขึ น 
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่รวมกลุ่มภายหลังการ
ฝึกอบรม 
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมน้าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดต่อ 
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่น้าความรู้ไปปฏิบัติแล้ว
เห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรดีขึ น 
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่ยังมีการน้าความรู้ไป
ปฏิบัติต่อเนื่อง 
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่จะด้าเนินการน้าความรู้
ไปปฏิบัติในอนาคต 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมต่อการเข้า
รับฝึกอบรม 
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ 

 
ผู้ที่ผ่านการอบรม 

2.4.4 การรวบรวมข้อมูล  
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้แบบแผนการประเมินแบบเก็บข้อมูลหลังการเข้าอบรม (ส้ารวจ

เดือนมกราคม และสิงหาคม 2562) โดยเว้นระยะให้เกิดผลการน้าความรู้ไปปฏิบัติ  ในการศึกษาครั งนี ได้
จัดท้าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่ าง
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เป้าหมายที่จะด้าเนินการติดตามผล ลักษณะของแบบสอบถามมีทั งข้อค้าถามแบบเติมค้า เลือกตอบ และ
การสอบถามความคิดเห็นซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบค้าถามอย่างอิสระ 

2) แหล่งข้อมูล 
2.๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Date) เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพื นที่โดยวิธีการ

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ดังนี   
ฉบับที่ ๑ ส้าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดอบรม เป็นแบบสอบถามข้อมูลผลการ

ด้าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการด้าเนินงาน ปี ๒๕61 
ฉบับที่ ๒ ส้าหรับผู้ที่ผ่านการอบรมปี ๒๕61 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจ

ของผู้ผ่านการอบรมและผลการน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ รวมทั งหมด 13 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า หลักสูตรการท้าถั่วลิสงอบเนย หลักสูตรการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรายรับ - 
รายจ่ายในครัวเรือน หลักสูตรการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า หลักสูตรการเลี ยงไก่พื นเมือง หลักสูตรการเลี ยงโคเนื อ 
หลักสูตรการเปลี่ยนยอดอโวคาโด หลักสูตรการท้าข้าวเหนียวมูลหน้าต่างๆ หลักสูตรการท้ากระเทียมดอง 
หลักสูตร การรวมกลุ่มตามหลักและวิธีการสหกรณ์ หลักสูตรการผลิต และการป้องกัน ก้าจัดโรค และแมลง
ศัตรูพืช หลักสูตรการลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืช และหลักสูตรการเกษตรผสมผสานรูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการทบทวน รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุมคณะท้างาน และ
รายงานผลการด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ได้แก่ ส้านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

3. การสุ่มตัวอย่าง ผู้ผ่านการอบรมใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบไม่ใส่คืน 
(With Replacement) และเลือกตัวอย่างโดยใช้การจับฉลากจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ก้าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักเกณฑ์ (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552 : 91) ดังนี  

 - จ้านวนประชากรทั งหมดเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15-30  
 - จ้านวนประชากรทั งหมดเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10-15  
 - จ้านวนประชากรทั งหมดเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5-10  

  จากข้อมูลหน่วยงานฝึกอบรมพบว่า มีผู้ผ่านการอบรม ปี 2561 การอบรมทั งหมด 490 ราย    
ใช้ตัวอย่าง 107 รายคิดเป็นร้อยละ 21.83 

 2.4.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากการ

สัมภาษณ์ การพิจารณาเอกสารรายงาน การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเนื อหาสาระของโครงการ การท้ากิจกรรม
หลังจากท่ีได้รับการอบรม การน้าความรู้ไปปฏิบัติ การเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสด้านการผลิต การท้า
ให้รายจ่ายลดลง หรือมีรายได้เพ่ิมขึ น มีการรวมกลุ่มในชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการน้าไปใช้
ต่อเนื่อง รวมทั งปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขและ
น้าเสนอรายงานเป็นค้าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 



๑๑ 

 
 

3) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ ได้ใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale)     
เป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ      
ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล เป็นการสอบถามความคิดเห็นได้หลายระดับ เช่น  5 ระดับ           
โดยก้าหนดให้พึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ 5 พึงพอใจมากเท่ากับ 4 พึงพอใจปานกลางเท่ากับ 3  พึงพอใจ
น้อย เท่ากับ 2 และพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากับ 1 

การก้าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค้านวณ  ดังนี  
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย =      
 
        

ช่วงคะแนนเฉลี่ย  =      
 

   

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    =  0.80 
 
โดยที่ คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก้าหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 

คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก้าหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน) 
   จ้านวนระดับ คือ ระดับการวัดที่ก้าหนด (5 ระดับ) 

๒.4.6 ค้านิยาม 
การน้าความรู้ไปปฏิบัติ หมายถึง การน้าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติทั งที่น้าไปปฏิบัติเอง 

และรวมกลุ่มปฏิบัติ 

๒.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าผลการติดตามไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ

ด้าเนินงาน ด้านการฝึกอบรมของโครงการระยะต่อไป    

คะแนนมาก - คะแนนน้อย 

จ านวนระดับ 

5  -  1  
5 
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บทที่ 3 
ผลการติดตาม 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๑ ได้ด ำเนินกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร              
“รักษ์น  ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  ำปิงน้อย อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมำณ 2561             
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำร ผลได้ ผลกระทบระยะสั น ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมฝึกอบรม มีรำยละเอียดดังนี  

๓.1 การบริหารจัดการโครงการ   
 3.๑.1 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  
      ๑) โครงกำร “รักษ์น  ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” มีกำรจัดตั งคณะที่ปรึกษำ คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรและก ำกับดูแลโครงกำร 2 ระดับ คือ 

๑.๑)  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร  “รั กษ์น  ำ เ พ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”                      
โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธำนกรรมกำร พลเอกนิพนธ์ ภำรัญนิตย์                    
เป็นรองประธำนกรรมกำร มีปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ประธำนกรรมกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สูง แม่ทัพภำคที่ 2 และ 3 ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
สำรสนเทศทรัพยำกรน  ำและเกษตร (องค์กำรมหำชน) ผู้แทนกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำย              
ในรำชอำณำจักร เป็นกรรมกำร มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมำย และผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สูง (องค์กำรมหำชน) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และมีผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สูง (องค์กำรมหำชน) ผู้อ ำนวยกำรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำก ำหนดนโยบำย แนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือสนอง
พระรำชเสำวนีย์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เพ่ือกำรอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสภำพพื นที่ป่ำต้นน  ำล ำธำรและพัฒนำกำรด ำรงชีวิตของประชำชนในพื นที่ลุ่มน  ำ รวมถึงพิจำรณำ
ก ำหนดแผนงำนโครงกำรให้สอดคล้องเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปด ำเนินกำร  

๑.2) คณะกรรมกำรบริหำรและก ำกับดูแลโครงกำร “รักษ์น  ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”      
โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธำนกรรมกำร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
และรองปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สูง เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรและ
ก ำกับดูแลโครงกำรมีหน้ำที่ ดังนี  ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้สอดคล้องตำมแนวพระรำชเสำวนีย์ของ                    
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำคนและชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำ พัฒนำส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพของประชำชนในพื นที่ลุ่มน  ำเพ่ือหยุดกำรท ำไร่เลื่อนลอยและลดกำรใช้สำรเคมี ตลอดจนยกระดับกำร
ด ำรงชีวิตให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้รณรงค์กำรให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนบนพื นที่สูงได้เห็น
คุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนติดตำมและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
  ๑.3) คณะกรรมกำรบริหำรและก ำกับดูแลโครงกำร “รักษ์น  ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”   
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธำนกรรมกำร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่    
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ที่ได้รับมอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร          
มีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำพื นที่ เป้ ำหมำยให้สอดคล้องตำมแนวพระรำชเสำวนีย์ของ                  
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง สนับสนุนกำรประกอบอำชีพ          
ของเกษตรกรในพื นที่สูงอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้ำที่เชื่อมโยงกับตลำด 
รณรงค์กำรให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนบนพื นที่สูงได้เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ 
ตลอดจนติดตำมและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยในระดับพื นที่ลุ่มน  ำปิงน้อย ในปีงบประมำณ 
2561 หน่วยงำนที่เกีย่วข้องด้ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมมีกำรประชุมจ ำนวน 2 ครั ง 
 ๓.1.๒ ร้อยละของกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรอบรมที่แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนดในปี 2562            
มีกิจกรรมกำรฝึกอบรม 13 หลักสูตร ด ำเนินกำรเสร็จร้อยละ 100.00 
 3.1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำอบรม ผู้ผ่ำนเข้ำอบรมมีอำยุ 31 - 40 ปี และ อำยุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 
23.94 เท่ำกัน รองลงมำมีอำยุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 21.13 อำยุ 60 ปีขึ นไป ร้อยละ 14.08 อำยุ 21 - 30 ปี
ร้อยละ 12.67 และอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ร้อยละ 4.24 โดยประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 
91.55 และประกอบอำชีพนอกภำคเกษตรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 8.45  
 3.1.4 กำรทรำบข่ำวกำรจัดฝึกอบรม 

ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 76.64 รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 
19.63 จำกหอกระจำยข่ำวร้อยละ 16.82 จำกแหล่งอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และครูในโรงเรียนร้อยละ 
2.80 และจำกเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 0.93 รำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 
86.67 รองลงมำจำกหอกระจำยข่ำว และเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 20.00 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 100.00 
รองลงมำจำกหอกระจำยข่ำวร้อยละ 26.67 และเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 6.67  

หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำน       
กำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 77.78 และหอกระจำยข่ำวร้อยละ 22.22 

หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกแหล่งอ่ืนๆ ได้แก่               
ครูในโรงเรียนร้อยละ 66.67 และจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 60.00 
และจำกเจ้ำหน้ำทีร่้อยละ 40.00 

หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 

60.00รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 40.00 และหอกระจำยข่ำวร้อยละ 20.00 
หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 100.00 

และหอกระจำยข่ำวร้อยละ 12.50  
หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนและหอกระจำยข่ำว

ร้อยละ 60.00 รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 40.00 และจำกเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 20.00  
หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำก  

ผู้น ำชุมชนร้อยละ 90.91 และหอกระจำยข่ำวร้อยละ 27.27 
หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำก      

ผู้น ำชุมชนร้อยละ 92.31 รองลงมำจำกหอกระจำยข่ำวและเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 7.69 เท่ำกัน 
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หลักสูตรที่ 12 กำรลดใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำวจำกเจ้ำหน้ำที่     
ร้อยละ 66.67 และจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมทรำบข่ำว            
จำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 56.56 รองลงมำจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 33.33 และอ่ืนๆ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลร้อยละ 11.11  ดังตำรำงที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1 การทราบข่าวการจัดฝึกอบรม  
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

 ทราบข่าวจากแหล่งใด1 

ผู้น า
ชุมชน 

หอกระจาย
ข่าว 

เจ้าหน้าท่ี เพ่ือน
บ้าน 

อื่นๆ 

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 86.67 20.00 20.00 - - 

2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 100.00 26.67 6.67 - - 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ– 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

77.78 22.22 - - - 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - 33.33 - 66.67 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 60.00 - 40.00 - - 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ 100.00 - - - - 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด 60.00 20.00 40.00 - - 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 100.00 12.50 - - - 
9. กำรท ำกระเทียมดอง 60.00 60.00 40.00 20.00 - 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 90.91 27.27 - - - 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้ำวพันธุ์ดี 92.31 7.69 7.69 - - 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 33.33 - 66.67 - - 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 33.33 - 55.56 - 11.11 

เฉลี่ย 76.64 16.82 19.63 0.93 2.80 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
        1ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 

3.1.5 ด้ำนกำรตัดสินใจเข้ำอบรม พบว่ำผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 85.98 รองลงมำ
เจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 16.82 สมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 2.80 และครูในโรงเรียนชักชวนร้อยละ 
0.93 พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 73.33 และ
เจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 40.00 

หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเอง 86.67 และเจ้ำหน้ำที่
ชักชวนร้อยละ 13.33 

หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
อบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 88.89 และเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 11.11 

หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 66.67 และ         
ครูในโรงเรียนชักชวนร้อยละ 33.33 
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หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 100.00 และ      
สมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 40.00 

หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 80.00 รองลงมำ

จำกเจ้ำหน้ำที่ชักชวน และสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 20.00 เท่ำกัน  
หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเอง  

ร้อยละ 54.55 รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 27.27 และสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 18.18 
 หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเอง    

ร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเองร้อยละ 

100.00 และเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 16.67    
หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมตั งใจสมัครเอง    

ร้อยละ 88.89 และเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 22.22 ดังตำรำงที่ 3.2 

ตารางท่ี 3.2 การตัดสินใจเข้าร่วมอบรมโครงการฯ  
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม1 

 ตั้งใจสมัคร
เอง 

เจ้าหน้าที่
ชักชวน 

สมัครตาม
เพื่อนบ้าน 

ครูชักชวน  

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 73.33 40.00 - - 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 86.67 13.33 - - 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ 
– รำยจ่ำยในครัวเรือน 

88.89 11.11 - - 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 66.67 - - 33.33 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 100.00 40.00 - - 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ 100.00 - - - 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด 100.00 - - - 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 100.00 - - - 
9. กำรท ำกระเทียมดอง 80.00 20.00 20.00 - 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ ์ 54.55 27.27 18.18 - 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 100.00 - - - 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 100.00 16.67 - - 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 88.89 22.22 - - 

เฉลี่ย 85.98 16.82 2.80 0.93 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
        1ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 
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3.2 ปัจจัยน าเข้าโครงการ 
 3.2.1 งบประมำณของหน่วยงำนที่มีกำรส่งเสริมและฝึกอบรมปี 2561 ในโครงกำร “รักษ์น  ำเพ่ือ
พระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  ำปิงน้อย อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยงบโครงกำรฯ และงบปกติ
ของแต่ละหน่วยงำน จ ำนวน 9 หน่วยงำน โดยได้รับงบประมำณทั งหมดจ ำนวน 248,500 บำท ผลกำรใช้จ่ำย 
248,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยทุกหน่วยงำนเบิกงบประมำณร้อยละ 100.00 ดังตำรำงที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฝึกอบรม 

หน่วยงาน หลักสูตร หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ร้อยละ 

1. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรเพำะเหด็ฟำงในตะกรำ้ บำท 10,000 10,000 100.00 

2. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรท ำถั่วลิสงอบเนย บำท 10,000 10,000 100.00 

3. ส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงใหม่ 

กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและ
บัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

บำท 10,000 10,000 100.00 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี ยงสัตว์น  ำจืดเขต 1 
เชียงใหม ่

กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ บำท 2,500 2,500 100.00 

5. ส ำ นั ก ง ำ น ป ศุ สั ต ว์
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรเลี ยงไก่พื นเมือง บำท 3,000 3,000 100.00 

6. ส ำ นั ก ง ำ น ป ศุ สั ต ว์
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรเลี ยงโคเนื อ บำท 2,000 2,000 100.00 

7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพกำรเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

กำรเปลีย่นยอดอโวคำโด บำท 15,000 15,000 100.00 

8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพกำรเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

กำรท ำข้ำวเหนียวมูน บำท 5,000 5,000 100.00 

9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพกำรเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

กำรท ำกระเทียมดอง บำท 5,000 5,000 100.00 

10. ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ์ 

บำท 10,000 10,000 100.00 

11. ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนเมลด็พันธ์ุข้ำว
พันธุ์ดี 

บำท 10,000 10,000 100.00 

12. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม ่

กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพชื บำท 6,000 6,000 100.00 

13. ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ      
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกจิ
พอเพียง 

บำท 160,000 160,000 100.00 

 รวม บาท 248,500 248,500 100.00 

ที่มำ : เอกสำรจำกหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 
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3.2.2 ด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติ ในภำพรวมผู้ผ่ำน        
กำรอบรมได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติร้อยละ 57.94 และไม่ได้
รับกำรสนับสนุนร้อยละ 42.06 พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑ กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  
ร้อยละ 93.33 ได้แก่ เชื อเห็ดฟำง พร้อมอุปกรณ์ในกำรเพำะเห็ด และพันธุ์กล้ำไม้ เช่น มะนำว มะกรูด 
มะขำม เป็นต้น และไมไ่ด้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ ๒ กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตจำก
กำรฝึกปฏิบัติร้อยละ 60.00 และได้รับผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฎิบัติร้อยละ 40.00 ได้แก่ ถั่วลิสงอบเนย 

หลักสูตรที่ ๓ กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำรอบรม
ไม่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตที่ฝึกปฏิบัติร้อยละ 66.67 และได้รับกำรสนับสนุนร้อยละ 33.33 
ได้แก่   สมุดบันทึกบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอำชีพ 

หลักสูตรที่ ๔ กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 
100.00 ได้แก่ พันธุ์ปลำ และอำหำรปลำ โดยสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนเลี ยง
ปลำในโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

หลักสูตรที่ ๕ กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 
100.00 ได้แก่ พันธุ์ไกป่ระดู่หำงด ำ 10 ตัว และอำหำรไก่  

หลักสูตรที่ ๖ กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 
100.00 ได้แก่ ก้อนแร่ธำตุวัว 

หลักสูตรที่ ๗ กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 
100.00 ได้แก่ ต้นกล้ำอโวคำโด 

หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติ    
ร้อยละ 100.00 ได้แก่ ข้ำวเหนียวมูน 

หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติ   
ร้อยละ 100.00 ได้แก่ กระเทียมดอง และผักกำดดอง 

หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้รับกำร
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 100.00  

หลักสูตรที่ 11  ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้รับกำร
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 100.00  

หลักสูตรที่ 12  กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้รับกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 66.67 และได้รับปัจจัยผลิตร้อยละ 33.33 ได้แก่ ปุ๋ยเคม ี          
 หลักสูตรที่ 13  เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับกำร
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 100.00 ได้แก่ ก้อนเห็ดนำงฟ้ำ พันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำ และต้นกล้ำส้มโอ    
ดังตำรำงที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่ฝึกปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
การสนับสนุน 

ได้รับ ไม่ได้รับ 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 80.00 20.00 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 40.00 60.00 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย
ในครัวเรือน 

33.33 66.67 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 100.00 - 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 100.00 - 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ 100.00 - 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด 100.00 - 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 100.00 - 
9. กำรท ำกระเทียมดอง 100.00 - 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ - 100.00 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี - 100.00 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 33.33 66.67 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 

เฉลี่ย 57.94 42.06 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.2.3 กำรตรวจเยี่ยมของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนจัดอบรม ภำยหลังจำกอบรมยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจ
เยี่ยมร้อยละ 98.13 และมีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมแล้วมำกกว่ำ 1 ครั ง ร้อยละ 1.87 เมื่อพิจำรณำ          
รำยหลักสูตรพบว่ำ  

       หลักสูตรที่ ๑ กำรเพำะเห็ดฟำง ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00  
       หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00  
       หลักสูตรที่ ๓ กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ไม่มีเจ้ำหน้ำที่   
มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00 
       หลักสูตรที่ ๔ กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00  
       หลักสูตรที่ ๕ กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ไมม่ีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00 
       หลักสูตรที่ ๖ กำรเลี ยงโคเนื อ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 66.67 และมีเจ้ำหน้ำที่       
มำเยี่ยมมำกกว่ำ 1 ครั งร้อยละ 33.33 โดยเรื่องที่มำติดตำม ได้แก่ กำรเลี ยงโคเนื อ และอำกำรป่วย  
       หลักสูตรที่ ๗ กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00  
       หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00  
       หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00  
       หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยม   
ร้อยละ 100.00  
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       หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี  ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยม               
ร้อยละ 100.00  
       หลักสูตรที่ 12 กำรลดใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 100.00  
       หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพิเพียง ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยม        
ร้อยละ 88.89 และมีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมมำกกว่ำ 1 ครั ง เรื่องท่ีติดตำม ได้แก่ กำรท ำเกษตรผสมผสำน  
ในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 11.11 ดังตำรำงที่ 3.5 

ตารางท่ี 3.5 การตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ภายหลังจากการอบรม  
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
การตรวจเยี่ยมหลังการอบรม 

ไม่มี มาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง 

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 100.00 - 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 100.00 - 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ  – รำยจ่ำยใน
ครัวเรือน 

100.00 - 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 100.00 - 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 100.00 - 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ 66.67 33.33 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด 100.00 - 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 100.00 - 
9. กำรท ำกระเทียมดอง 100.00 - 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ ์ 100.00 - 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 100.00 - 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 100.00 - 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 88.89 11.11 

เฉลี่ย 98.13 1.87 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ  

3.3 ผลได้ของโครงการ 
3.3.1 ผลกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมที่ผ่ำนกำรอบรมตลอดหลักสูตร ในปีงบประมำณ ๒๕61 มีผู้ผ่ำนกำรอบรม
ตลอดหลักสูตรทั ง 13 หลักสูตร รวม 494 รำย จำกเป้ำหมำย 490 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.81                
ของเป้ำหมำย ดังตำรำงที่ 3.6 
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ตารางท่ี 3.6 จ านวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ รำย 50 50 100.00 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย รำย 50 50 100.00 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

รำย 30 30 100.00 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ รำย 10 10 100.00 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง รำย 30 30 100.00 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ รำย 20 20 100.00 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด รำย 75 75 100.00 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน รำย 25 25 100.00 
9. กำรท ำกระเทียมดอง รำย 25 25 100.00 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ รำย 30 34 113.33 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี รำย 100 100 100.00 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช รำย 15 15 100.00 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง รำย 30 30 100.00 

รวม ราย 490 494 100.81 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.3.2 กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 51.40 รองลงมำน ำไปใช้ประโยชน์

ทั งหมดร้อยละ 27.10 และน ำไปใช้ประโยชน์บำงส่วนร้อยละ 21.50 โดยสำเหตุที่เกษตรกรไม่สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได ้ได้แก่ ไม่มีเวลำว่ำงร้อยละ 22.43 ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรต่อยอด เป็นควำมรู้เดิม 
บำงหลักสูตรไม่เหมำะสมกับพื นที่ ควำมรู้ไม่เพียงพอ และอ่ำนและเขียนหนังสือไม่ได้ร้อยละ 21.50 และ
ไม่ได้ท ำกำรเกษตรร้อยละ 0.93 พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 73.34 เนื่องจำกไม่มีวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติ ไม่มีเวลำ และไม่มีเงินทุน รองลงมำน ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์ทั งหมดและบำงส่วนร้อยละ 13.33 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้น ำควำมรู้ ไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 73.34 เนื่องจำกไม่มีเวลำ วัตถุดิบหำยำก และไม่มีเงินทุน และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
บำงส่วนร้อยละ 26.67  

หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำน
กำรอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 77.78 เนื่องจำกไม่มีเวลำ อ่ำนและเขียนหนังสือไม่ได้ 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ทั งหมด และบำงส่วนร้อยละ 11.11 เท่ำกัน  

หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
บำงส่วนร้อยละ 100.00 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรอบรมเป็นนักเรียน ส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติที่โรงเรียน 
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หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ทั งหมดร้อยละ 60.00 รองลงมำน ำควำมรู้ไปไปใช้ประโยนช์บำงส่วน และไม่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์    
ร้อยละ 20.00 เท่ำกัน เนื่องจำกไม่มีเวลำ และไม่มีเงินทุน  

หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ทั งหมด  
ร้อยละ 66.67 และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์บำงส่วนร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่น ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 100.00 เนื่องจำกต้นอโวกำโดอยู่ในช่วงเจริญเติบโต ยังไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ได้ และ 
ไม่มีเวลำปฏิบัติ 

หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ทั งหมดร้อยละ 50.00 รองลงมำไม่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 37.50 และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
บำงส่วนร้อยละ 12.50 เนื่องจำกไม่มีเวลำ และไม่นิยมบริโภคเพรำะไม่ใช่อำหำรพื นถิ่น อีกทั งวัตถุดิบ     
ในกำรท ำหน้ำข้ำวเหนียวมูนหำยำก 

หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติบำงส่วน 
และไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 40.00 เท่ำกัน เนื่องจำกไม่มีเวลำ รองลงมำน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ทั งหมดร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่     
ไม่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 63.64 เนื่องจำกไม่ค่อยเข้ำใจภำษำไทย รองลงมำน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ทั งหมด และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์บำงส่วนร้อยละ 18.18 เท่ำกัน 

หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่         
ไม่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 53.85 เนื่องจำกหลักสูตรของกำรดูแลข้ำวไม่สอดคล้องกับวิธี             
ที่เกษตรกรคุ้นชิน และเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้เดิม รองลงมำน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ทั งหมด และน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์บำงส่วนร้อยละ 23.08 เท่ำกัน  

หลักสูตรที่ 12 กำรลดใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ทั งหมดร้อยละ 66.67 รองลงมำน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์บำงส่วน และไม่น ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 16.67 เท่ำกัน เนื่องจำกไม่มีเวลำ และเห็นว่ำกำรใช้สำรเคมีได้ผลดีกว่ำ 

หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่       
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ทั งหมดร้อยละ 77.78 รองลงมำน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์บำงส่วนร้อยละ 22.33 
เนื่องจำกไม่ได้ท ำกำรเกษตร ดังตำรำงที่ 3.7 
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ตารางท่ี 3.7 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ใช้

ทั้งหมด 
ใช้

บางส่วน 
ไม่ได้ใช้ 

สาเหตุที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์1 

ไม่มี
เงินทุน 

ไม่ได้ท า
เกษตร 

ไม่มี
เวลา 

อายุ
มาก 

อื่นๆ 

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 13.33 13.33 73.34 6.67 - 13.33 6.67 40.00 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย - 26.67 73.33 6.67 - 26.67 6.67 20.00 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุน
อำชีพและบัญชีรำยรับ – 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

11.11 11.11 77.78 - - 44.44 - 22.22 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - 100.00 - - - - - 33.33 

5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 60.00 20.00 20.00 - - - - - 

6. กำรเลี ยงโคเนื อ 66.67 33.33 - - - - - - 

7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - - 100.00 - - 20.00 - 40.00 

8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 50.00 12.50 37.50 - - 50.00 - 12.50 

9.กำรท ำกระเทียมดอง 20.00 40.00 40.00 20.00 - 40.00 - - 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์ 

18.18 18.18 63.64 - - 45.45 - 18.18 

11. ส่งเสริมและสนับสนุน
เมล็ดพันธ์ุข้ำวพันธุ์ดี 

23.08 23.08 53.85 - - 7.69 - 46.15 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมี
ในกำรผลิตพืช 

66.67 16.67 16.67 - - 16.67 - - 

13 .  เ กษตรผสมผสำน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

77.78 22.22 - - 11.11 - - - 

เฉลี่ย 27.10 21.50 51.40 2.80 0.93 22.43 1.87 21.50 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
        1 ตอบได้หลำยข้อ 

3.4 ผลกระทบระยะสั้น 

 3.4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำยได้หรือรำยจ่ำย ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 50.88 และน ำไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
รำยได้เพ่ิมขึ น หรือรำยจ่ำยลดลงร้อยละ 49.12 เมื่อพิจำรณำเป็นหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑ กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วแต่ยัง     
ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 77.78 เนื่องจำกเห็ดไม่ออกดอก และน ำไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนรำยได้เพ่ิมขึ น หรือรำยจ่ำยลดลงร้อยละ 22.22 โดยสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือนจำกกำร
บริโภคเห็ดเฉลี่ยปีละ 160 บำทต่อครัวเรือน  

หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิติแล้วแต่ยังไม่       
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 66.67 เนื่องจำกท ำเพ่ือแจกเด็กในงำนวันเด็กเท่ำนั น และน ำไปปฏิบัติแล้ว   
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เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนรำยได้เพ่ิมขึ น หรือรำยจ่ำยลดลงร้อยละ 33.33 โดยสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือน
เฉลี่ยปีละ 30 บำทต่อครัวเรือน จำกกำรท ำถั่วลิสงอบเนยทำนภำยในครัวเรือน 

หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน           
ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกปฏิบัติ       
ไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้วิเครำะห์บัญชี 

หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเป็นกำรเลี ยงเพ่ืออำหำรกลำงวันภำยในโรงเรียน 

หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิติแล้วเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 โดยสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือนเฉลี่ย 1,260 บำทต่อครัวเรือน จำกกำร
บริโภคไก่ท่ีได้รับสนับสนุน และสำมำรถเพ่ิมรำยได้เฉลี่ย 830 บำทต่อครัวเรือนจำกกำรจ ำหน่ำยไก่แก่เพ่ือนบ้ำน 

หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิติแล้วไม่เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเป็นกำรดูแลสุขภำพโคให้แข็งแรงขึ น 

หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิติแล้วแต่ยังไม่เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 75.00 เนื่องจำกท ำเพ่ือแจกเด็กในงำนวันเด็ก และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนรำยได้เพ่ิมขึ น หรือรำยจ่ำยลดลงร้อยละ 25.00 โดยสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือน
เฉลี่ยปีละ 200 บำทต่อครัวเรือน 

หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนรำยได้เพ่ิมขึ น หรือรำยจ่ำยลดลงร้อยละ 100.00 โดยสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือนเฉลี่ย           
ปีละ 400 บำทต่อครัวเรือน จำกกำรดองกระเทียม และผักกำดบริโภคในครัวเรือน  

หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำไป
ปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเป็นกำรรวมแบบไม่เป็นทำงกำร 

หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 66.67 เนื่องจำกยังไม่เห็นผลชัดเจน และน ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนรำยได้เพ่ิมขึ น หรือรำยจ่ำยลดลงร้อยละ 33.33 โดยสำมำรถมีรำยได้
เพ่ิมขึ นในครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 1,200 บำทต่อครัวเรือน จำกด้ำนกำรเกษตร เช่น ผลผลิตเพ่ิมขึ น และ           
ลดรำยจ่ำยในครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 1,000 บำทต่อครัวเรือน จำกกำรลดกำรใช้สำรเคม ี 

หลักสูตรที่ 12 กำรลดใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว   
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนรำยได้เพ่ิมขึ น หรือรำยจ่ำยลดลงร้อยละ 83.33 โดยสำมำรถมีรำยได้เพ่ิมขึ น        
ในครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 100 บำทต่อครัวเรือน จำกกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรผลิต โดยกำรผลิตสินค้ำเกษตรกร     
ปลอดสำรเคมี และลดรำยจ่ำยในครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 370 บำทต่อครัวเรือน จำกกำรลดค่ำปุ๋ยเคมี และ         
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 16.67  

หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำไปปฏิบัติ
แล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนรำยได้เพ่ิมขึ น หรือรำยจ่ำยลดลงร้อยละ 100.00 โดยสำมำรถมีรำยได้
เพ่ิมขึ นในครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 100 บำทต่อครัวเรือน จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตด้ำนปศุสัตว์ และลดรำยจ่ำย  
ในครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 626.26 บำทต่อครัวเรือน โดยกำรบริโภคพืชผักที่ปลูกในครัวเรือน และต้นทุนกำรผลิต   
ดังตำรำงที่ 3.8 
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ตารางท่ี 3.8 น าความรู้ไปปฏิบัติมีผลของการเปลี่ยนแปลงที่รายจ่ายลดลง/รายได้เพิ่มขึ้น 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
รายได้/รายจ่าย 

เพิ่มข้ึน 
ไม่มี ผลของการ
เปลี่ยนแปลง 

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 22.22 77.78 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 33.33 66.67 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ –
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

- 100.00 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - 100.00 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 100.00 - 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - 100.00 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 25.00 75.00 
9. กำรท ำกระเทียมดอง 100.00 - 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ - 100.00 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 33.33 66.67 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 83.33 16.67 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 

เฉลี่ย 49.12 50.88 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.2 ด้านสังคม 
       1) กำรรวมกลุ่มภำยหลังกำรฝึกอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่มีกำรรวมกลุ่ม

ภำยหลังกำรฝึกอบรมร้อยละ 100.00 เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ       
ซึ่งผู้ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอำศัยกำรรวมกลุ่ม ดังตำรำงที่ 3.9 

ตารางท่ี 3.9 การรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ไม่รวมกลุ่ม 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 100.00 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 100.00 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 100.00 
4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 100.00 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 100.00 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ 100.00 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด 100.00 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 100.00 
9. กำรท ำกระเทียมดอง 100.00 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 100.00 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 100.00 
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หลักสูตร ไม่รวมกลุ่ม 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 100.00 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 

เฉลี่ย 100.00 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืน ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ไป
ถ่ำยทอดให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 64.49 รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำม
ร้อยละ 18.69 และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 16.82 เมื่อพิจำรณำรำย
หลักสูตรพบว่ำ 

 หลักสูตรที่ ๑ กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอด
ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 80.00 เนื่องจำกเห็นว่ำไม่มีเชื อเห็ดในกำรปฏิบัติ รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
บุคคลอ่ืนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 13.33 และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วมีผู้ปฏิบัติตำม       
ร้อยละ 6.67 

 หลักสูตรที่ ๒ กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่บุคคล
อ่ืนร้อยละ 80.00 โดยส่วนใหญ่เป้นกำรถ่ำยทอดต่อภำยในครัวเรือน รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคล
อ่ืนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 13.33 และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 
6.67 เรื่องวิธีกำรท ำถั่วลิสงอบเนย 

 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำน
กำรอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 66.67 รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคล
อ่ืนแล้ว แต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 22.22 และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 
11.11 เรื่องกำรท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

 หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่
บุคคลอ่ืนร้อยละ 66.67 และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 33.33      
โดยเป็นกำรถ่ำยทอดให้แก่เพ่ือนในโรงเรียน  

 หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนไม่มีผู้
ปฏิบัติตำมร้อยละ 80.00 เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นควำมรู้เดิม และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วมีผู้       
ปฏิบัติตำมร้อยละ 20.00 เรื่องวิธีกำรเลี ยงไก่ และกำรป้องกันโรคในไก่ 

 หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 
66.67 และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วแตไ่ม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 33.33  

 หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 
80.00 เนื่องจำกไม่ค่อยมีเวลำ และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 20.00 

 หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่
บุคคลอ่ืนร้อยละ 50.00 รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 37.50 
และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 12.50 เรื่องวิธีกำรท ำข้ำวเหนียวมูนหน้ำไข่ 

 หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน     
ร้อยละ 60.00 เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นควำมรู้เดิม ซึ่งเกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ ถ่ำยทอดควำมรู้
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ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำม และได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 
20.00 เท่ำกัน เรื่องวิธีกำรคัดกระเทียม กำรท ำน  ำดอง และกำรดองกระเทียม 

 หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นเรื่องไกลตัว ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญ 

 หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 53.85 รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำม และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอื่นแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 23.08 เท่ำกัน เรื่องกำรดูแลรักษำเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
กำรผลิต กำรป้องกัน และกำรเก็บเก่ียว 

 หลักสูตรที่ 12 กำรลดใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
บุคคลอ่ืนและมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 66.67 เรื่องกำรลดปริมำณปุ๋ยเคมี และสำรเคมี รองลงมำไม่ได้
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน และถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วแตไ่ม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 16.67 เท่ำกัน 

 หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ำนกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่บุคคลอ่ืนมีผู้ปฏิบัติตำม ดรื่องกำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรท ำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 44.44 เท่ำกัน รองลงมำไม่ได้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 11.11 ดังตำรำงที่ 3.10 

ตารางท่ี 3.10 การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืน 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ไม่เคย 

ถ่ายทอดความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ 

มีผูป้ฏิบัติตาม ไม่มีผู้ปฏิบัติติดตาม 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 80.00 6.67 13.33 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 80.00 6.67 13.33 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

66.67 11.11 22.22 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 66.66 - 33.33 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 80.00 20.00 - 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ 66.67 33.33 - 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด 80.00 - 20.00 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 50.00 12.50 37.50 
9. กำรท ำกระเทียมดอง 60.00 20.00 20.00 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและ 
วิธีกำรสหกรณ์ 

100.00 
- - 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
พันธุ์ดี 

53.85 23.08 23.08 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 16.67 66.67 16.66 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 11.11 44.45 14.45 

เฉลี่ย 73.68 10.53 15.79 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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3.4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติและท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร ซึ่งผู้ผ่ำนอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช และหลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำหลังจำกอบรมแล้วน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 40.00 และไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อมร้อยละ 60.00 เมื่อพิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรไม่เกิดเปลี่ยนแปลงด้ำนสิง่แวดล้อมร้อยละ 50.00 เนื่องจำกผู้ผ่ำน
กำรอบรมยังเชื่อในวิธีกำรผลิตแบบเดิม โดยใช้สำรเคมี เพ่ือก ำจัดศัตรูพืช และน ำไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อม
ในแปลงเกษตร เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 50.00 จำกกำรลดกำรใช้สำรเคมีปรับเปลี่ยนมำเป็นอินทรีย์ส่งผล
ให้ดินดีขึ น 

หลักสูตรที่ 13 เกษตรกรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร ไม่เกิดเปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อมร้อยละ 66.67 เนื่องจำก
ผู้ผ่ำนกำรอบรมยังเชื่อในวิธีกำรผลิตแบบเดิม โดยใช้สำรเคมีเพ่ือก ำจัดศัตรูพืช และน ำไปปฏิบัติแล้ว
สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 33.33 จำกกำรลดกำรใช้สำรเคมี และใช้อินทรีย์มำก
ขึ นในแปลงผักที่ผลิตบริโภคในครัวเรือน ดังตำรำงที ่3.11 

ตารางท่ี 3.11 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
สิ่งแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 

สิ่งแวดล้อมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 50.00 50.00 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 50.00 50.00 

เฉลี่ย 57.14 42.86 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ  

3.4.4 ด้านความย่ังยืน 

1) ควำมต่อเนื่องในกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในภำพรวม พบว่ำผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่          
ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วร้อยละ 57.01 เนื่องจำกไม่ค่อยเข้ำใจเนื อหำของหลักสูตร จ ำค ำแนะน ำไม่ได้       
ไม่มีเวลำว่ำง และอ่ำนเขียนภำษำไทยไม่ได้ รองลงมำยังน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 26.17 และปฏิบัติบ้ำง        
ในบำงครั งร้อยละ 16.82 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑ กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว
ร้อยละ 73.33 รองลงมำน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่อง และปฏิบัติบ้ำงในบำงครั งร้อยละ 13.33 
เท่ำกัน โดยหำกมีวัสดุในกำรท ำ (เชื อเห็ด) จะสำมำรถท ำกิจกรรมต่อได้ ผลิตเพ่ือบริโภค เพ่ือลดรำยจ่ำย     
ในครัวเรือน 

หลักสูตรที่ ๒ กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว    
ร้อยละ 86.67 เนื่องจำกไม่นิยมบริโภค และวัตถุดิบหำยำก รองลงมำน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง และ
ปฏิบัติบ้ำงในบำงครั งร้อยละ 8.67 เท่ำกัน เช่น กำรท ำถั่วลิสงอบเนยเพ่ือทำนเล่นในครัวเรือน 
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หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
อบรมส่วนใหญ่ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วร้อยละ 77.78 เนื่องจำกขั นตอนกำรจดบันทึกบัญชียุ่งยำก         
และอ่ำน เขียนภำษำไทยไม่ได้ รองลงมำน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง และปฏิบัติบ้ำงในบำงครั ง ร้อยละ 
11.11 เท่ำกัน  

หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องร้อยละ 
33.34 ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว และปฏิบัติบ้ำงในบำงครั งร้อยละ 33.33 เท่ำนั น  

หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง     
ร้อยละ 60.00 เช่น กำรดูแล กำรให้อำหำร รองลงมำน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง และปฏิบัติบ้ำง           
ในบำงครั งร้อยละ 20.00 เท่ำกัน  

หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 66.67 
เนื่องจำกไม่มีก้อนเกลือแร่ และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 
80.00 เนื่องจำกยังไม่มีต้นอโวคำโดให้ท ำกำรเปลี่ยนยอด และปฏิบัติบ้ำงในบำงครั งร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ แล้วร้อยละ 
62.50 เนื่องจำกไม่นิยมท ำบริโภค และไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำหน้ำ และยังน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง        
ร้อยละ 37.50  

หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง และ
ปฏิบัติบ้ำงในบำงครั งร้อยละ 40.00 เท่ำกัน และไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วร้อยละ 20.00  

หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์  ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่              
ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วร้อยละ 72.73 เนื่องจำกยังไม่ค่อยเห็นควำมส ำคัญ และยังน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง       
ร้อยละ 27.27  

หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่            
ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 46.15 เนื่องจำกเห็นว่ำไม่สอดคล้องกับวิธีกำรผลิตเดิม รองลงมำน ำควำมรู้     
ไปปฏิบัติบ้ำงในบำงครั งร้อยละ 30.77 และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องร้อยละ 23.08  

หลักสูตรที่ 12 กำรลดใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ปัจจุบันน ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติต่อเนื่องร้อยละ 100.00 เช่น กำรท ำปุ๋ยหมัก น  ำหมักชีวภำพ 

หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่         
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติบ้ำงในบำงครั งร้อยละ 66.67 และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องร้อยละ 33.33 ดังตำรำงที่ 3.12 

ตารางท่ี 3.12 การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่อง 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ปฏิบัติ
ต่อเนื่อง 

ปฏิบัติบ้างใน
บางครั้ง 

ไม่น าไป
ปฏิบัติ 

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 13.33 13.33 73.33 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 6.67 6.67 86.67 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

11.11 11.11 77.78 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 33.34 33.33 33.33 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 60.00 20.00 20.00 
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หลักสูตร 
ปฏิบัติ
ต่อเนื่อง 

ปฏิบัติบ้างใน
บางครั้ง 

ไม่น าไป
ปฏิบัติ 

6. กำรเลี ยงโคเนื อ 33.33 - 66.67 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - 20.00 80.00 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 37.50 - 62.50 
9. กำรท ำกระเทียมดอง 20.00 40.00 40.00 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 27.27 - 72.73 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 23.08 30.77 46.15 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 100.00 - - 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 33.33 66.67 - 

เฉลี่ย 26.17 17.76 56.07 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2) กำรด ำเนินกำรต่อเนื่องในอนำคต ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจะด ำเนินกำร       
ต่อหรือไม่ร้อยละ 44.86 รองลงมำด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 31.78 และไม่ด ำเนินกำรต่อแล้ว
ร้อยละ 23.36 เมื่อพิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจะด ำเนินกำร      
ต่อหรือไม่ร้อยละ 66.67 รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อแล้วร้อยละ 20.00 เนื่องจำกไม่มีก้อนเห็ด และไม่มี
วัสดุอุปกรณ์ในกำรเพำะเห็ด และด ำเนินกำรต่อทุกกิจกรรมร้อยละ 13.33 

หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่ด ำเนินกำรต่อแล้วร้อยละ 
66.67 เนื่องจำกไม่นิยมบริโภค และไม่มีวัตถุดิบในกำรท ำถั่วลิสงอบเนย รองลงมำไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อ
หรือไมร่้อยละ 33.33 

หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
อบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 44.44 รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อแล้วร้อยละ 
33.33 เนื่องจำกขั นตอนกำรบันทึกยุ่งยำก และส่วนใหญ่เห็นว่ำรำยจ่ำยมำกกว่ำรำยได้ จึงท ำให้ไม่มี
ก ำลังใจในกำรท ำบัญชี และด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 22.22  

หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่
ร้อยละ 66.67 เนื่องจำกผู้เข้ำร่วมอบรมยังเป็นนักเรียน และยังไม่ได้ประกอบอำชีพ รองลงมำด ำเนินกำร
ต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 33.33 

หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกกิจกรรม    
ร้อยละ 60.00 รองลงมำไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไมร่้อยละ 40.00 

หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจะด ำเนินกำร       

ต่อหรือไมร่้อยละ 80.00 รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อแล้วร้อยละ 20.00  
หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ 

และด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 37.50 เท่ำกัน รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อแล้วร้อยละ 25.00 
หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่ด ำเนินกำรต่อแล้ว และ

ด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 40.00 เท่ำกัน รองลงมำไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 20.00 
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หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่
แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ และไม่ด ำเนินกำรต่อแล้วร้อยละ 36.36 เท่ำกัน รองลงมำด ำเนินกำรต่อเนื่อง
ทุกกิจกรรมร้อยละ 27.27  

หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ
จะด ำเนินกำรต่อหรือไมร่้อยละ 53.85 รองลงมำด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 46.15 

หลักสูตรที่  12 กำรลดกำรใช้สำรเคมี ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ด ำเนินกำรต่อเนื่อง            
ทุกกิจกรรมร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่
ด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 66.67 รองลงมำไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 33.33     
ดังตำรำงที ่3.13 

ตารางท่ี 3.13 ความย่ังยืนในการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ด าเนินการต่อ ไม่ด าเนินการต่อ ไม่แน่ใจ 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 13.33 66.67 20.00 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย - 33.33 66.67 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

22.23 44.44 33.33 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 33.33 66.67 - 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง 60.00 40.00 - 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - 100.00 - 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - 80.00 20.00 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 37.50 37.50 25.00 
9.กำรท ำกระเทียมดอง 40.00 20.00 40.00 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 27.27 36.36 36.36 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 46.15 53.85 - 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช 100.00 - - 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 66.67 33.33 - 

เฉลี่ย 31.78 44.86 23.36 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.4.5 ด้านความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม 
ด้ำนควำมพึงพอใจภำพรวม ด้ำนเนื อหำฝึกอบรม ด้ำนระยะเวลำในกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรมีส่วนร่วม

ในกำรแสดงควำมคิดเห็น ด้ำนวิทยำกร ด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่สนับสนุน ด้ำนกำรลงทะเบียน และ           
ด้ำนสถำนที่ฝึกอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.13 เมื่อพิจำรณำ          
ตำมหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑ กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.87 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 69.52 รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 13.33 ระดับมำกที่สุด  
ร้อยละ 11.43 และระดับน้อยร้อยละ 5.71 
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หลักสูตรที่ ๒ กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.88 
โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 68.57 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 13.33 ระดับปำนกลำงร้อยละ 
10.48 และระดับน้อยรอ้ยละ 7.62 

หลักสูตรที่ ๓ กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
อบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 38.10 รองลงมำ
ระดับมำกร้อยละ 28.57 ระดับปำนกลำงร้อยละ 25.40 ระดับน้อยร้อยละ 6.34 และระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ 1.59   

หลักสูตรที่ ๔ กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.90 โดยพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 90.48 รองลงมำระดับมำกร้อยละ 9.52  

หลักสูตรที่ ๕ กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.49 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 51.43 รองลงมำระดับมำกร้อยละ 45.71 และระดับ      
ปำนกลำงร้อยละ 2.86 

หลักสูตรที่ ๖ กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.95      
โดยพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 38.10 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 33.33 และระดับมำก              
ร้อยละ 28.57  

หลักสูตรที่ ๗ กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.80 โดยพึงพอใจรวมระดับมำกร้อยละ 85.72 รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 8.57 และระดับน้อย      
ร้อยละ 5.71 

หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.52 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 58.93 รองลงมำระดับมำกร้อยละ 33.93 และระดับ       
ปำนกลำงร้อยละ 7.14 

หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.17 
โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 48.57 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 34.29 และระดับปำนกลำง               
ร้อยละ 17.14 

หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์  ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ       
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.83 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 51.95 รองลงมำระดับมำกที่สุด       
ร้อยละ 20.78 ระดับปำนกลำง 16.88 และระดับน้อยร้อยละ 10.39 

หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่ค่ำคะแนน 4.07 โดยพึงพอใจระดับมำกร้อยละ 56.04 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 27.47 
ระดับปำนกลำงร้อยละ 12.09 และระดับน้อยร้อยละ 4.40                

หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้เคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด   
ที่ค่ำคะแนน 4.76 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 83.34 รองลงมำระดับมำกร้อยละ 9.52 และ
ระดบัปำนกลำง 7.14 

หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.57 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 63.49 รองลงมำระดับมำก             
ร้อยละ 30.16 และระดับปำนกลำง 6.35 ดังตำรำงที่ 3.14 
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ตารางท่ี 3.14 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ - 5.71 13.33 69.52 11.43 3.87 มำก 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย - 7.62 10.48 68.57 13.33 3.88 มำก 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและ
บัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรอืน 

1.59 6.34 25.40 28.57 38.10 4.00 มำก 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - - 9.52 90.48 4.90 มำกที่สุด 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง - - 2.86 45.71 51.43 4.49 มำกที่สุด 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - - 38.10 28.57 33.33 3.95 มำก 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - 5.71 8.57 85.72 - 3.80 มำก 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน - - 7.14 33.93 58.93 4.52 มำกที่สุด 
9.กำรท ำกระเทียมดอง - - 17.14 48.57 34.29 4.17 มำก 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและ
วิธีกำรสหกรณ์ 

- 10.39 16.88 51.95 20.78 3.83 มำก 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ข้ำวพันธุ์ดี 

- 4.40 12.09 56.04 27.47 4.07 มำก 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช - - 7.14 9.52 83.34 4.76 มำกที่สุด 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 6.35 30.16 63.49 4.57 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 0.13 4.27 12.55 49.00 34.05 4.13 มาก 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

ระดับควำมพึงพอใจแยกพิจำรณำแต่ละด้ำนดังนี  
1) ด้ำนเนื อหำกำรอบรม พบว่ำ ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในเนื อหำกำรอบรม    

ตรงตำมควำมสนใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.97 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 45.79 รองลงมำ
ระดับมำกที่สุดร้อยละ 30.84 ระดับปำนกลำงร้อยละ 14.02 ระดับน้อยร้อยละ 8.42 และระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ 0.93 พิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.80 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 รองลงมำระดับน้อยร้อยละ 13.33 และระดับมำกที่สุด
ร้อยละ 6.67 

 หลักสูตรที่  2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับปำนกลำง               
ที่ค่ำคะแนน 3.40 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 53.33 รองลงมำระดับน้อยร้อยละ 26.67 ระดับ
ปำนกลำงร้อยละ 13.33 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 6.67 

 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
อบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 44.44 รองลงมำ
ระดับมำกร้อยละ 33.34 ระดับปำนกลำง และระดับน้อยที่สุดร้อยละ 11.11 เท่ำกัน 
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 หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.67 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 66.67 และระดับมำกร้อยละ 33.33 

 หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.40 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 40.00  

 หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.67   
โดยพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 66.67 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 33.33 

 หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.80 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 และระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00 

 หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรม พึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำ
คะแนน 4.75 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 75.00 และระดับมำกร้อยละ 25.00 

 หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.20 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุด และระดับมำกร้อยละ 40.00 เท่ำกัน รองลงมำระดับปำนกลำง    
ร้อยละ 20.00  

 หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับปำนกลำงที่ค่ำคะแนน 3.27 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 36.36 รองลองมำระดับปำนกลำง 
และระดับน้อยร้อยละ 27.27 เท่ำกัน และระดับมำกที่สุดร้อยละ 9.10 

 หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.77 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 46.15 รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 
38.46 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 15.39 

 หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ  
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 5.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 100.00  

 หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ     
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.56 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 55.56 และระดับมำกร้อยละ 
44.44 ดังตำรำงที ่3.15 

ตารางท่ี 3.15 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาที่จัดอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ - 13.33 - 80.00 6.67 3.80 มำก 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย - 26.67 13.33 53.33 6.67 3.40 ปำนกลำง 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและ
บัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

11.11 - 11.11 33.34 44.44 4.00 มำก 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - - 33.33 66.67 4.67 มำกที่สุด 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง - - - 60.00 40.00 4.40 มำกที่สุด 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - - 66.67 - 33.33 3.67 มำก 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - - 20.00 80.00 - 3.80 มำก 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน - - - 25.00 75.00 4.75 มำกที่สุด 
9.กำรท ำกระเทียมดอง - - 20.00 40.00 40.00 4.20 มำก 
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หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์ 

- 27.27 27.27 36.36 9.10 3.27 ปำนกลำง 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ข้ำวพันธุ์ดี 

- - 38.46 46.15 15.39 3.77 มำก 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช - - - - 100.00 5.00 มำกที่สุด 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - 44.44 55.56 4.56 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 0.93 8.42 14.02 45.79 30.84 3.97 มาก 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2) ด้ำนระยะเวลำในกำรอบรม พบว่ำในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำก    
ที่ค่ำคะแนน 4.07 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 57.01 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 26.17 
ระดับปำนกลำงร้อยละ 14.95 และระดับน้อยร้อยละ 1.87 พิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.73 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 13.33 และระดับน้อย              
ร้อยละ 6.67 

 หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.80 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 และระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00 

 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
อบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 33.34 รองลงมำ
ระดับมำก และระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33 เท่ำกัน 

 หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
5.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 100.00 

 หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.40 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 40.00  

 หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00   
โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 3.34 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 3.33 เท่ำกัน  

 หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.60 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 และระดับน้อยร้อยละ 20.00 

 หลักสูตรที่  8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรม พึงพอใจในระดับมำกที่สุด               
ที่ค่ำคะแนน 4.50 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุด และระดับมำกร้อยละ 50.00 เท่ำกัน 

 หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 
20.00 เท่ำกัน  

 หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 63.64 รองลองมำระดับมำกที่สุด และ
ระดับปำนกลำงร้อยละ 18.18 เท่ำกัน 
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 หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ       
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.23 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 76.92 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 
23.08  

 หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ  
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.83 โดยพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 83.33 และระดับมำกร้อยละ 16.67 

 หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 44.44 เท่ำกัน 
รองลงมำระดับมำกร้อยละ 11.12 ดังตำรำงที ่3.16 

ตารางท่ี 3.16 ความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 6.67 13.33 80.00 - 3.73 มำก 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย - 20.00 80.00 - 3.80 มำก 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

- 33.33 33.33 33.34 4.00 มำก 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - - 100.00 5.00 มำกที่สุด 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง - - 60.00 40.00 4.40 มำกที่สุด 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - 33.33 33.34 33.33 4.00 มำก 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด 20.00 - 80.00 - 3.60 มำก 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน - - 50.00 50.00 4.50 มำกที่สุด 
9.กำรท ำกระเทียมดอง - 20.00 60.00 20.00 4.00 มำก 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ์ 

- 18.18 63.64 18.18 4.00 มำก 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี - - 76.92 23.08 4.23 มำกที่สุด 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช - - 16.67 83.33 4.83 มำกที่สุด 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 44.44 11.12 44.44 4.00 มำก 

เฉลี่ย 1.87 14.95 57.01 26.17 4.07 มาก 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น พบว่ำ ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรกำรอบรม       
พึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.26 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 53.27 รองลงมำระดับ 
มำกที่สุดร้อยละ 36.45 และระดับปำนกลำงร้อยละ 10.28 พิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 73.34 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 
13.33 เท่ำกัน 

 หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 86.66 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 6.67 เท่ำกัน 
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 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
อบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.11 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 44.45 รองลงมำ
ระดับระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33 และระดับมำกร้อยละ 22.22 

 หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
5.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 100.00 

 หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.40 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 40.00  

 หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00   
โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 33.34 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33 เท่ำกัน  

 หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 100.00 

 หลักสูตรที่  8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรม พึงพอใจในระดับมำกที่สุด               
ที่ค่ำคะแนน 4.50 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 62.50 รองลงมำระดับมำกร้อยละ 25.00 และ
ระดับปำนกลำงร้อยละ 12.50 

 หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.20 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 20.00  

 หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ   
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 45.46 รองลองมำระดับมำกที่สุด และ
ระดับปำนกลำงร้อยละ 27.27 เท่ำกัน 

 หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.31 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 69.23 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 30.77  

 หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ 
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 5.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 100.00 

 หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.78 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 77.78 และระดับมำกร้อยละ 
22.22 ดังตำรำงที่ 3.17 

ตารางท่ี 3.17 ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
 ระดับ  ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 13.33 73.34 13.33 4.00 มำก 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 6.67 86.66 6.67 4.00 มำก 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

33.33 22.22 44.45 4.11 มำก 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - 100.00 5.00 มำกที่สุด 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง - 60.00 40.00 4.40 มำกที่สุด 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ 33.33 33.34 33.33 4.00 มำก 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - 100.00 - 4.00 มำก 
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หลักสูตร 
 ระดับ  ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน 12.50 25.00 62.50 4.50 มำกที่สุด 
9.กำรท ำกระเทียมดอง - 80.00 20.00 4.20 มำก 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 27.27 45.46 27.27 4.00 มำก 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี - 69.23 30.77 4.31 มำกที่สุด 
12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช - - 100.00 5.00 มำกที่สุด 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง - 22.22 77.78 4.78 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 10.28 53.27 36.45 4.26 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

4) ด้ำนวิทยำกร สอบถำมควำมพึงพอใจผู้ผ่ำนกำรกำรอบรมในเรื่องควำมรอบรู้ของวิทยำกร               
ต่อเนื อหำวิชำที่ถ่ำยทอด ควำมชัดเจนในกำรบรรยำย กำรน ำเสนออย่ำงครบถ้วน รวมทั งบุคลิกภำพและ           
กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.30 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 44.86 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 43.93 ระดับปำนกลำง   
ร้อยละ 8.41 และระดับน้อยร้อยละ 2.80 พิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.07 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 66.67 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 20.00 และระดับ      
ปำนกลำงร้อยละ 13.33 

 หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.20 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 20.00 

 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
อบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.11 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 55.56 รองลงมำ
ระดับระดับปำนกลำงร้อยละ 22.22 ระดับมำก และระดับน้อยร้อยละ 11.11 เท่ำกัน 

 หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
5.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 100.00 

 หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.60 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00 และระดับมำกร้อยละ 40.00  

 หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00   
โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 33.34 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33 
เท่ำกัน  

 หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.80 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 และระดับปำนกลำงร้อยละ 20.00 

 หลักสูตรที่  8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรม พึงพอใจในระดับมำกที่สุด               
ที่ค่ำคะแนน 4.63 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 62.50 และระดับมำกร้อยละ 37.50 

 หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.20 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุด และระดับมำกร้อยละ 40.00 เท่ำกัน รองลงมำระดับปำนกลำง   
ร้อยละ 20.00  



38 

 หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ  
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.82 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 45.45 รองลองมำระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 
27.27 ระดับน้อยร้อยละ 18.18 และระดับปำนกลำงร้อยละ 9.10 

 หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.46 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 53.85 รองลงมำระดับมำก    
ร้อยละ 38.46 และระดับปำนกลำงร้อยละ 7.69  

 หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ 
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.83 โดยพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 83.33 และระดับมำกร้อยละ 16.67 

 หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ     
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.78 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 77.78 และระดับมำกร้อยละ 
22.22 ดังตำรำงที ่3.18 

ตารางท่ี 3.18 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ - 13.33 66.67 20.00 4.07 มำก 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย - - 80.00 20.00 4.20 มำก 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ
และบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยใน
ครัวเรือน 

11.11 22.22 11.11 55.56 4.11 มำก 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - - 100.00 5.00 มำกที่สุด 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง - - 40.00 60.00 4.60 มำกที่สุด 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - 33.33 33.34 33.33 4.00 มำก 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - 20.00 80.00 - 3.80 มำก 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน - - 37.50 62.50 4.63 มำกที่สุด 
9.กำรท ำกระเทียมดอง - 20.00 40.00 40.00 4.20 มำก 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์ 

18.18 9.10 45.45 27.27 3.82 มำก 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 

- 7.69 38.46 53.85 4.46 มำกที่สุด 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีใน
กำรผลิตพืช 

- - 16.67 83.33 4.83 มำกที่สุด 

13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 22.22 77.78 4.78 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 2.80 8.41 44.86 43.93 4.30 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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 5) ด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่สนับสนุน ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำก     
ที่ค่ำคะแนน 3.61 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 36.45 รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 28.97 
ระดับมำกที่สุดร้อยละ 19.63 และระดับน้อยร้อยละ 14.95 พิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

     หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับปำนกลำง             
ที่ค่ำคะแนน 3.27 โดยพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 40.00 รองลงมำระดับมำกร้อยละ 33.33 
ระดับน้อยร้อยละ 20.00 และระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 6.67 

     หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับปำนกลำง               
ที่ค่ำคะแนน 3.20 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 46.66 รองลงมำระดับปำนกลำง และระดับน้อย     
รอ้ยละ 26.67 เท่ำกัน 

    หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำน
กำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.78 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำง  
ร้อยละ 33.33 เท่ำกัน รองลงมำระดับมำกร้อยละ 22.23 และระดับน้อยร้อยละ 11.11 

     หลักสูตรที่  4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด             
ที่ค่ำคะแนน 4.67 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 66.67 และระดับมำกร้อยละ 33.33 

    หลักสูตรที่  5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด               
ที่ค่ำคะแนน 4.40 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00 รองลงมำระดับมำก และระดับปำนกลำงร้อยละ 
20.00 เท่ำกัน  

     หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00   
โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 33.34 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33 เท่ำกัน  

    หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับปำนกลำง        
ที่ค่ำคะแนน 3.40 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 60.00 รองลงมำระดับปำนกลำง และระดับน้อย    
ร้อยละ 20.00 เท่ำกัน 

    หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.13 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุด และระดับมำกร้อยละ 37.50 รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 25.00 

 หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
3.60 โดยพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 60.00 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับมำกร้อยละ 
20.00 เท่ำกัน  

     หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับปำนกลำงที่ค่ำคะแนน 3.36 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 18.19 รองลองมำระดับมำก 
ระดับปำนกลำง และระดับน้อยร้อยละ 27.27 เท่ำกัน 

     หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับปำนกลำงที่สุดที่ค่ำคะแนน 3.08 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 38.46 รองลงมำระดับ     
ปำนกลำง และระดับน้อยร้อยละ 30.77 เท่ำกัน 

    หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 3.83 โดยพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 50.00 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 
33.33 และระดับมำกร้อยละ 16.67 
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     หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ     
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.33 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 66.67 รองลงมำระดับมำกที่สุด 
ร้อยละ 33.33 ดังตำรำงที ่3.18 

ตารางท่ี 3.19 ความพึงพอใจด้านเอกสาร/ปัจจัยที่สนับสนุน 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 20.00 40.00 33.33 6.67 3.27 ปำนกลำง 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย 26.67 26.67 46.66 - 3.20 ปำนกลำง 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและ
บัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

11.11 33.33 22.23 33.33 3.78 มำก 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - 33.33 66.67 4.67 มำกที่สุด 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง - 20.00 20.00 60.00 4.40 มำกที่สุด 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - 33.33 33.34 33.33 4.00 มำก 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด 20.00 20.00 60.00 - 3.40 ปำนกลำง 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน - 25.00 37.50 37.50 4.13 มำก 
9. กำรท ำกระเทียมดอง - 60.00 20.00 20.00 3.60 มำก 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและ
วิธีกำรสหกรณ์ 

27.27 27.27 27.27 18.19 3.36 ปำนกลำง 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ข้ำวพันธุ์ดี 

30.77 30.77 38.46 - 3.08 ปำนกลำง 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช - 50.00 16.67 33.33 3.83 มำก 
1 3 .  เ ก ษต ร ผ ส ม ผส ำ น รู ปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 66.67 33.33 4.33 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 14.95 28.97 36.45 19.63 3.61 มาก 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 6) ด้ำนกำรลงทะเบียน ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด           
ที่ค่ำคะแนน 4.27 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 55.14 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 36.45 
ระดับปำนกลำงร้อยละ 7.48 และระดับน้อยร้อยละ 0.93 พิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

    หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.07 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 13.33 และระดับปำนกลำง  
ร้อยละ 6.67 

     หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.20 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 66.67 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 26.67 และระดับปำนกลำง   
ร้อยละ 6.66 

     หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำน
กำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.78 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 44.45 รองลงมำ
ระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 22.22 เท่ำกัน และระดับน้อยร้อยละ 11.11 
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     หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำ
คะแนน 5.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 100.00 

     หลักสูตรที่  5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด                
ที่ค่ำคะแนน 4.60 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00 และระดับมำกร้อยละ 40.00  

     หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00   
โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 33.34 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33 เท่ำกัน  

     หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำ
คะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 100.00 

    หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด                
ที่ค่ำคะแนน 4.50 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 62.50 รองลงมำระดับมำกร้อยละ 25.00 และ
ระดับปำนกลำงร้อยละ 12.50 

     หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.20 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 80.00 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 20.00  

     หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.09 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 72.73 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 
18.18 และระดับปำนกลำงร้อยละ 9.09 

     หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ       
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.23 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 61.54 รองลงมำระดับมำกที่สุด 
ร้อยละ 30.77 และระดับปำนกลำงร้อยละ 7.69  

    หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.83 โดยพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 83.33 รองลงมำระดับมำกร้อยละ 16.67 

 หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ     
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.78 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 77.78 และระดับมำกร้อยละ 
22.22 ดังตำรำงที ่3.18 

ตารางท่ี 3.20 ความพึงพอใจด้านการลงทะเบียน 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

ค่าคะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด   

1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ - 6.67 80.00 13.33 4.07 มำก 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย - 6.66 66.67 26.67 4.20 มำก 

3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและ
บัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

11.11 22.22 44.45 22.22 3.78 มำก 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - - 100.00 5.00 มำกที่สุด 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง - - 40.00 60.00 4.60 มำกที่สุด 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - 33.33 33.34 33.33 4.00 มำก 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - - 100.00 - 4.00 มำก 
8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน - 12.50 25.00 62.50 4.50 มำกที่สุด 
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หลักสูตร 
ระดับ 

ค่าคะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด   

9.กำรท ำกระเทียมดอง - - 80.00 20.00 4.20 มำก 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและ
วิธีกำรสหกรณ์ 

- 9.09 72.73 18.18 4.09 มำก 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ข้ำวพันธุ์ดี 

- 7.69 61.54 30.77 4.23 มำกที่สุด 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช - - 16.67 83.33 4.83 มำกที่สุด 
13 .  เ กษตรผสมผสำนรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 22.22 77.78 4.78 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 0.93 7.48 55.14 36.45 4.27 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 7) ด้ำนสถำนที่อบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด            
ที่ค่ำคะแนน 4.39 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 50.47 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 44.86 
ระดับปำนกลำงร้อยละ 3.74 และระดับน้อยร้อยละ 0.93 พิจำรณำตำมหลักสูตรพบว่ำ 

     หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 
4.13 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 73.33 รองลงมำระดับมำกที่สุดร้อยละ 20.00 และระดับปำนกลำง    
ร้อยละ 6.67 

     หลักสูตรที่ 2 กำรท ำถั่วลิสงอบเนย ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำ
คะแนน 4.33 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 66.67 และระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 33.33 

     หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – จ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำน
กำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.89 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุด และระดับมำกร้อยละ 
33.33 เท่ำกัน รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 22.22 และระดับน้อยร้อยละ 11.12 

     หลักสูตรที่ 4 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำ
คะแนน 5.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 100.00 

    หลักสูตรที่ 5 กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 
4.60 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 60.00 และระดับมำกร้อยละ 40.00  

     หลักสูตรที่ 6 กำรเลี ยงโคเนื อ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 4.00   
โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 33.34 รองลงมำระดับมำกที่สุด และระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33 เท่ำกัน  

     หลักสูตรที่ 7 กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่ค่ำ
คะแนน 4.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 100.00 

     หลักสูตรที่ 8 กำรท ำข้ำวเหนียวมูน ผู้ผ่ำนกำรอบรม พึงพอใจในระดับมำกที่สุด               
ที่ค่ำคะแนน 4.63 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 62.50 และระดับมำกร้อยละ 37.50 

     หลักสูตรที่ 9 กำรท ำกระเทียมดอง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดที่ค่ำ
คะแนน 4.80 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 80.00 และระดับมำกร้อยละ 20.00  

     หลักสูตรที่ 10 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ   
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.27 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 72.73 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 27.27 
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     หลักสูตรที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ      
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.38 โดยพึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 61.54 และระดับมำกที่สุดร้อยละ 
38.46  

     หลักสูตรที่ 12 กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 5.00 โดยพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 100.00 

    หลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรอบรมพึงพอใจ     
ในระดับมำกที่สุดที่ค่ำคะแนน 4.78 โดยพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 77.78 และระดับมำกร้อยละ 
22.22   ดังตำรำงที ่3.18 

ตารางท่ี 3.21 ความพึงพอใจด้านสถานที ่
  หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ - 6.67 73.33 20.00 4.13 มำก 
2. กำรท ำถั่วลิสงอบเนย - - 66.67 33.33 4.33 มำกที่สุด 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

11.12 22.22 33.33 33.33 3.89 มำก 

4. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ - - - 100.00 5.00 มำกที่สุด 
5. กำรเลี ยงไก่พื นเมือง - - 40.00 60.00 4.60 มำกที่สุด 
6. กำรเลี ยงโคเนื อ - 33.33 33.34 33.33 4.00 มำก 
7. กำรเปลี่ยนยอดอโวคำโด - - 100.00 - 4.00 มำก 

8. กำรท ำข้ำวเหนียวมูน - - 37.50 62.50 4.63 มำกที่สุด 
9.กำรท ำกระเทียมดอง - - 20.00 80.00 4.80 มำกที่สุด 
10. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและ
วิธีกำรสหกรณ์ 

- - 72.73 27.27 4.27 มำกที่สุด 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว
พันธุ์ดี 

- - 61.54 38.46 4.38 มำกที่สุด 

12. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตพืช - - - 100.00 5.00 มำกที่สุด 
13. เกษตรผสมผสำนรูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - 22.22 77.78 4.78 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 0.93 3.74 50.47 44.86 4.39 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.4.6 การบรรลุเป้าหมายโครงการ 
1. กำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรถือเป็นตัวชี วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจำกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร            

ในโครงกำร ด้ำนคนและป่ำสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมเพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน กำรมีส่วนร่วมพัฒนำคนในชุมชนพื นที่ลุ่มน  ำให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เกิดโอกำส
เข้ำถึงบริกำรพื นฐำน ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนในชุมชนพื นที่ลุ่มน  ำ ให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย รวมถึง
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ซึ่งในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมเห็นว่ำบรรลุตำมเป้ำหมำยโครงกำรในระดับมำกที่ค่ำ
คะแนน 3.90 ดังรำยละเอียดแต่ละด้ำน ดังนี      
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 1.1) ด้ำนกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน ผู้ผ่ำนกำรอบรมเห็นว่ำคนและป่ำสำมำรถอยู่ร่วมกัน                
อย่ำงยั่งยืนบรรลุตำมเป้ำหมำยโครงกำรในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.92 ซึ่งได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
พื นที่ป่ำต้นน  ำ ไม่บุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือท ำไร่เลื่อนลอย และกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน โดยบรรลุเป้ำหมำย     
ในระดับมำกร้อยละ 42.25 รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 30.99 ระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 25.35 และ
ระดับน้อยร้อยละ 1.41 
 1.2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือรักษำระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน ในภำพรวม            
ผู้ผ่ำนกำรอบรมเห็นว่ำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือรักษำระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืนบรรลุตำม
เป้ำหมำยโครงกำรในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.79 ซึ่งได้รับควำมรู้ด้ำนกำรใช้อินทรีย์เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี 
และชุมชนมีกิจกรรมด้ำนอนุรักษ์ป่ำบ่อยขึ น  โดยบรรลุเป้ำหมำยในระดับปำนกลำงร้อยละ 39.44 
รองลงมำระดับมำกร้อยละ 38.03 ระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 21.13 และระดับน้อยร้อยละ 1.41 
 1.3) ด้ำนกำรมีส่วนพัฒนำคุณภำพคนในชุมชนพื นที่ลุ่มน  ำให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย          
ในภำพรวม  ผู้ผ่ำนกำรอบรมเห็นว่ำมีส่วนพัฒนำคุณภำพคนในชุมชนพื นที่ลุ่มน  ำให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย 
บรรลุตำมเป้ำหมำยโครงกำรในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.93 ซึ่งเกษตรกรในชุมชนมีรำยได้ที่มั่นคง และมี
อำหำรปลอดภัยส ำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยบรรลุเป้ำหมำยในระดับมำกร้อยละ 50.70 รองลงมำระดับ
ปำนกลำงร้อยละ 28.17 และระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 21.13 
 1.4) ด้ำนกำรมีส่วนพัฒนำคุณภำพคนในชุมชนพื นที่ลุ่มน  ำ ให้ชุมชนเข้มแข็ง ในภำพรวม         
ผู้ผ่ำนกำรอบรมเห็นว่ำมีส่วนพัฒนำคุณภำพคนในชุมชนพื นที่ลุ่มน  ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งบรรลุตำม
เป้ำหมำยโครงกำรในระดับมำกที่ค่ำคะแนน 3.96 โดยเกษตรกรสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ น โดยบรรลุเป้ำหมำยในระดับมำกร้อยละ 56.34 
รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 23.94 และระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 19.72 เมื่อพิจำรณำแต่ละด้ำนพบว่ำ 
ดังตำรำงที่ 3.19   
ตารางท่ี 3.22 การบรรลุเป้าหมายโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 

เป้าหมายโครงการ 
ระดับ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) แปลผล 
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ด้ำนกำรอยู่ร่วมกันย่ำงยั่งยืน 1.41 30.99 42.25 25.35 3.92 มำก 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
เพื่อรักษำระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน 

1.41 39.44 38.03 21.13 3.79 มำก 

3. ด้ำนกำรมีส่วนพัฒนำคุณภำพคนใน
ชุมชนพื นที่ลุ่มน  ำให้มีควำมมั่นคง ปลอดภยั 

- 28.17 50.70 21.13 3.93 มำก 

4. ด้ำนกำรมีส่วนพัฒนำคุณภำพคนใน
ชุมชนพื นที่ลุ่มน  ำ ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

- 23.94 56.34 19.72 3.96 มำก 

เฉลี่ย 0.70 30.63 46.83 21.83 3.90 มาก 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.4.7 เรื่องท่ีต้องการอบรมในครั้งต่อไป 

เรื่องที่ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ต้องกำรอบรมในครั งต่อไป ได้แก่ กำรส่งเสริมอำชีพ เช่น ทอผ้ำ         
ท ำแคบหมู ท ำข้ำวแต๋น และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เป็นต้น ร้อยละ 30.99 รองลงมำส่งเสริม
กำรเลี ยงสัตว์ เช่น กำรเลี ยงหมู เลี ยงไก่ และเลี ยงปลำร้อยละ 23.94 ท ำเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง    



45 

ร้อยละ 22.54 ส่งเสริมกำรเพำะเห็ดร้อยละ 21.13 และกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ร้อยละ 7.04 ดังตำรำงที่ 3.20 

ตารางท่ี 3.23 เรื่องท่ีต้องการอบรมในครั้งต่อไป 
หน่วย : ร้อยละ  

กิจกรรม1 ร้อยละ 
1. กำรส่งเสริมอำชีพ 30.99 
2. ส่งเสริมกำรเลี ยงสัตว์ 23.94 
3. กำรท ำเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 22.54 
4 .ส่งเสริมกำรเพำะเห็ด 21.13 
5. กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 7.04 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
       1 ตอบได้มำกกว่ำ 
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บทที่ ๔ 

สรุป ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

๔.๑  สรุป 

การติดตามผู้ผ่านการอบรมประจ าปี ๒๕61 ภายใต้โครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”        
ลุ่มน  าปิงน้อย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลผู้ผ่านการอบรมมีการน าความรู้        
ที่ได้รับไปปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนอย่างไร 
รวมทั งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการ
ส่งเสริมและฝึกอบรมของโครงการในระยะต่อไป โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรม
จ านวน 95 ราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม สรุปได้ดังนี  

๔.๑.1  การบริหารจัดการโครงการ  
๑) โครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” มีการจัดตั งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ

อ านวยการและคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลโครงการ 2 ระดับ คือ 
 ๑ .๑ ) คณ ะกรรมการอ านวยการโครงการ  “รักษ์ น  า เพ่ื อพระแม่ ของแผ่นดิ น ”                  

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์                    
เป็นรองประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจา ก
พระราชด าริ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง แม่ทัพภาคที่ 2 และ 3 ผู้อ านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน  าและเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภาย            
ในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ ได้รับมอบหมาย  และ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ และมี
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้อ านวยการปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาก าหนดนโยบาย แนะแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพพื นที่ป่าต้นน  าล าธารและพัฒนาการด ารงชีวิตของประชาชนในพื นที่ลุ่มน  า 
รวมถึงพิจารณาก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการ  

 ๑.2) คณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”      
โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการบริหารและ
ก ากับดูแลโครงการมีหน้าที่ ดังนี  ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามแนวพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคนและชุมชนในพื นที่ลุ่มน  า พัฒนาส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนในพื นที่ลุ่มน  าเพ่ือหยุดการท าไร่เลื่อนลอยและลดการใช้สารเคมี ตลอดจนยกระดับการ
ด ารงชีวิตให้สามารถพ่ึงตนเองได้ รณรงค์การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบนพื นที่สูงได้เห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 ๑.3) คณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลโครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”   
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการและเลขานุการ         
มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาพื นที่เป้าหมายให้สอดคล้องตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื นที่สูง
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่เชื่อมโยงกับตลาด รณรงค์การให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบนพื นที่สูงได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนติดตามและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 โดยปีงบประมาณ 2561 พื นที่ลุ่มน  าปิงน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมมีการประชุมเฉลี่ยจ านวน 2 - 3 ครั ง 
       ๒) การด าเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมและอบรม ในปีงบประมาณ 2561 โครงการ             
“รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าปิงน้อย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีการฝึกอบรม 13 
หลักสูตร โดยด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 100.00 
       3) การทราบข่าวสารการจัดฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมทราบข่าวจากผู้น าชุมชนร้อยละ 76.64 
รองลงมาจากเจ้าหน้าที่ร้อยละ 19.63 จากหอกระจายข่าวร้อยละ 16.82 จากแหล่งอ่ืนๆ ได้แก่         
กลุ่มเกษตรกร และครู อาจารย์ในโรงเรียนร้อยละ 2.80 และจากเพ่ือนบ้านร้อยละ 0.93 

๔.๑.2  ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  
๑) งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้

โครงการ “รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าปิงน้อย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย
ใช้งบโครงการฯ และงบปกติของแต่ละหน่วยงานจ านวน 248,500 บาท เบิกจ่ายทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

2) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่าน
การอบรมได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติร้อยละ 57.01 และไม่ได้
รับการสนับสนุนร้อยละ 42.99  

๔.๑.3 ผลได้ของโครงการ 
ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 

 1) จ านวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕61 มีผู้ผ่าน
การอบรมตลอดหลักสูตรทั ง 13 หลักสูตร รวม 494 ราย จากเป้าหมาย 490 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.81       
ของเป้าหมาย 
  2) ผู้ผ่านการอบรมไม่น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 51.40 รองลงมาน าไปใช้
ประโยชน์ทั งหมดร้อยละ 27.10 และน าไปใช้ประโยชน์บางส่วนร้อยละ 21.50 โดยสาเหตุที่เกษตรกรไม่
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ ไม่มีเวลาว่าง ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการต่อยอด เป็นความรู้เดิม      
บางหลักสูตรไม่เหมาะสมกับพื นที่ ความรู้ไม่เพียงพอ และอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ อายุมาก และไม่ได้ท า
การเกษตร 

4.1.4 ผลกระทบระยะสั น 
1) ด้านเศรษฐกิจ  

การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้หรือรายจ่าย ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมที่น าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 50.88 และน าไปปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
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รายได้เพ่ิมขึ น หรือรายจ่ายลดลงร้อยละ 49.12 เช่น การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การท าถั่วลิสงอบเนย       
การเลี ยงไก่พื นเมือง การท าข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ การท ากระเทียมดอง ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี การลดใช้สารเคมีในการผลิตพืช และเกษตรผสมผสานรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

2) ด้านสังคม 
 การรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ไม่มีการรวมกลุ่ม

ภายหลังการฝึกอบรมร้อยละ 97.20 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ       
ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการรวมกลุ่ม  

3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรที่ 12 การลดการใช้สารเคมี      

ในการผลิตพืช และหลักสูตรที่ 13 เกษตรผสมผสานรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าหลังจากอบรมแล้ว     
น าความรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ 40.00 ได้แก่ ลดการใช้สารเคมี และใช้
อินทรีย์มากขึ นในแปลงผักที่ผลิตบริโภคในครัวเรือน และท าให้ดินดีขึ น 

4) ด้านความยั่งยืน 
 การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่องในอนาคต ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ      

จะด าเนินการต่อหรือไม่ร้อยละ 44.86 รองลงมาด าเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรมร้อยละ 31.78 และ        
ไม่ด าเนินการต่อแล้วร้อยละ 23.36 

5) ด้านความพึงพอใจภาพรวม ผู้ผ่านการอบรมพึงพอใจในระดับมากที่ค่าคะแนน 4.13     
โดยพึงพอใจด้านเนื อหาการอบรมในระดับมากที่ค่าคะแนน 3.97 พึงพอใจด้านระยะเวลาอบรมในระดับ
มากที่ค่าคะแนน 4.07 พึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 
4.26 พึงพอใจด้านวิทยากรมีความรอบรู้ของวิทยากรต่อเนื อหาวิชาที่ถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย 
การน าเสนออย่างครบถ้วน รวมทั งบุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด    
ที่ค่าคะแนน 4.30 พึงพอใจด้านเอกสาร/ปัจจัยที่สนับสนุนในระดับมากที่ค่าคะแนน 3.61 พึงพอใจ    
ด้านการลงทะเบียนในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.27 และพึงพอใจด้านสถานที่อบรมในระดับมากที่สุด 
ทีค่่าคะแนน 4.39 

6) เรื่องที่ผู้ เข้าอบรมต้องการอบรมในครั งต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ เช่น ทอผ้า         
ท าแคบหมู ท าข้าวแต๋น และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ เช่น การเลี ยงหมู 
เลี ยงไก่ และเลี ยงปลา ท าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเพาะเห็ด การปรับปรุงบ ารุงดิน 
และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

4.2  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ไม่ค่อยเข้าใจเนื อหา    

การอบรม เช่น เข้าใจเอกสารค าแนะน าน้อย ไม่สามารถบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในบัญชีครัวเรือนใน
สมุดบัญชีได้เอง ดังนั น การอบรมครั งต่อไปควรใช้ภาษาท้องถิ่นหรือมีล่ามแปลภาษา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการ
อบรมสามารถเขา้ใจเนื อหาการอบรมได้ง่าย และครบถ้วน รวมทั งควรมีครูบัญชีอาสาในพื นที่โครงการ 

4.2.2 การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย เช่น พันธุ์ไก่ที่สนับสนุนตัวเล็กท าให้บางส่วนตายในช่วงเริ่มเลี ยง  
พันธุ์กล้าไม้ ประสบปัญหาขาดแคลนน  าช่วงเพาะปลูก ดังนั น การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ไม้    
ควรให้ค าแนะน าขั นตอนการดูแลแก่เกษตรกร และพันธุ์สัตว์ควรมีการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสัตว์ในช่วง
ระยะเวลาเริ่มเลี ยงอย่างละเอียด โดยเฉพาะผู้เข้าอบรมที่ไม่เคยเลี ยงมาก่อน  
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4.2.3 ควรส่งเสริมให้ เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดเครือข่าย         
ในการพัฒนาอาชีพ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาดร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

4.2 .4 ควรมีการสอบถามความต้องการด้านเนื อหาการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดหลักสูตรการส่งเสริมและอบรม เนื่องจากหากผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจ
จะส่งผลต่อการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

4.2.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามผลผู้ผ่านการอบรม ก่อนลงพื นที่ควรมีการแจ้งให้เกษตรกรทราบ 
เพ่ือให้เกษตรกรเตรียมค าปรึกษา และขอค าแนะน าการแก้ปัญหาจากการน าความรู้ไปปฏิบัติ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม/วิธีการ ให้เหมาะสมกับพื นที่ อีกทั ง การติดตามผลควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ      
และต่อเนื่อง 
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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. (๒๕61). รายงานผลการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการ “รักษ์น  าเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน  าปิงน้อย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 
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ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 230/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการ “รักษ์น้ าเพือ่พระแมข่องแผ่นดิน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งจังหวัดเชียงใหมท่ี่ 2574/2557 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลโครงการ 

โครงการ “รักษ์น้ าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ระดับจังหวัดเชียงใหม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  
ลุ่มน้ าปิงน้อย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที ่3  

(พ.ศ. 2560-2564) 
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รายละเอียดงบประมาณแผนแม่บทโครงการ "รักษ์น ้าเพ่ือพระแมข่องแผ่นดิน" ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ลุ่มน ้าปิงน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/แนวทางการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย/
ปี 

 งบประมาณ (บาท)   รวม  
 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 1 แผนงานการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาต้นน ้า และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างย่ังยืน 
1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น ้าจืดเชียงใหม ่

โครงการหลกั                 
1.ผลิตพันธ์ุสตัว์น ้าเพื่อปล่อยลงในแหล่งน ้าธรรมชาต ิ ตัว 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 470,000 

  รวม     94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 470,000 
แผนงานที่ 2 แผนงานการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต เพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร 
1.สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม ่
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

โครงการหลกั อนุรักษ์ดินและน ้า                 
1.จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  ไร ่  2,000  1,080,000  1,080,000  1,080,000  1,080,000  1,080,000  5,400,000 
2.สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร ่ 500 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 325,000 
3.สาธิตการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ไร ่ 1,500 10,000 13,000 15,000 18,000 20,000 76,000 
4.สาธิตการท้าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ไร ่ 200 102,000 119,000 136,000 153,000 170,000 680,000 

  รวม     1,257,000 1,277,000 1,296,000 1,316,000 1,335,000 6,481,000 
2.ส้านักงานเกษตรจังหวดั
เชียงใหม ่

โครงการหลกั                 
1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออนุรักษ์ดนิและน า้  ราย  50  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  50,000 

  รวม     10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 
3.โครงการชลประทาน
เชียงใหม ่

โครงการหลกั                 
1.ฝายบ้านผักไผ่พร้อมระบบส่งน ้า และอาคาร
ประกอบ โครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” (ลุ่มน ้าปิงน้อย) ระยะที่ 2 ต้าบลห้วยฮ้อม 
อ้าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแมฮ่่องสอน 

งาน 1 5,000,000 - - - - 5,000,000 

  รวม     5,000,000 - - - - 5,000,000 

  รวมทั งสิ น     6,361,000 1,381,000 1,400,000 1,420,000 1,439,000 12,001,000 
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หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/แนวทางการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย/
ปี 

 งบประมาณ (บาท)   รวม  

 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมอาชพีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานที่ 1 แผนงานการอาชีพ คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงเข้าถึงบริการทางสังคมและสร้างภูมคิุ้มกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่ โครงการหลกั                 
1.การวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลพื นที่โครงการ  ครั ง 18 30,000 - 30,000 - 30,000 90,000 

2.งานวิจัย ค้นคว้า ทดลอง และพฒันาพันธุ ์ แปลง 5 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 92,500 

3.การผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม แปลง 20 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300,000 

4.การส่งเสริมและสนับสนุนเมลด็ข้าวพันธุ์ดี ราย 100 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

5.การติดตาม แนะน้า และขยายผล ครั ง/ราย 30/200 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 
6.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ปี 5 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95,000 

7.ค่าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ครั ง 40 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 307,500 

8.จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ต้าแหน่งนักวิชาการเกษตร คน/
เดือน 

ม.ค.-60 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 900,000 

  รวม     395,000 370,000 400,000 370,000 400,000 1,935,000 

2.ส้านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์
เชียงใหม ่

โครงการหลกั การจัดท้าบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบญัชี
ต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื นที่โครงการ 

                

1.อบรมสอนแนะการท้าบัญชีรับจา่ยในครัวเรือนและบญัชี
ต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื นที่โครงการ 

คน 35 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000 

2.ติดตามผลการสอนแนะของเกษตรกรผู้ผ่านการอบรม 

  รวม     18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000 
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หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/แนวทางการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย/
ปี 

 งบประมาณ (บาท)   รวม  
 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น ้าจืดเชียงใหม ่

โครงการหลกั                 
1.แจกพันธุ์สัตว์น ้าจืดให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษ์
น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 

ตัว 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

2.ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ ราย 30 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 225,000 
3.กิจกรรมประมงโรงเรียน แห่ง/ราย 1-ต.ค. 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000 

  รวม     55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 275,000 
4.ส้านักงานปศุสัตว์จังหวดั
เชียงใหม ่

โครงการหลกั โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการเลี ยงสัตว ์     92,000  92,000  92,000  92,000  92,000  460,000  
1.ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 125             
2.ส่งเสรมิการเลี ยงสุกร ราย/ตัว  100/200             
3.ส่งเสรมิการเลี ยงสตัว์ปีก ราย/ตัว  25/50             
4.ส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาพสัตว ์ ราย/ตัว 100/600             

5.ส่งเสรมิอาหารสัตว ์ ไร ่ 100             

6.สนับสนุนการปฏิบัติงานจนท. บาท 40000             
7.สนบัสนุนการติดตามงานในพื นที่และจัดกจิกรรมบรูณาการ ครั ง/ป ี 10 30,000 31000 32,000 33,000 34,000 160,000 

  รวม     92,000  92,000  92,000  92,000  92,000  460,000  
5.ศูนย์พัฒนาชาวเข้าจังหวัด
เชียงใหม ่

โครงการหลกั                 
1.อบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกร                 
1.1 การท้าฝายชะลอน ้า ปี 100 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 600,000 
1.2 การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและการป้องกันไฟป่า                 
1.3 การสร้างฝายชะลอน ้า ปี 10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 
1.4 ให้บริการสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย (กองทุนประกอบอาชีพ)ในพื นที่ 

ปี 60 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 260,000 

  รวม     500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,250,000 
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หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/แนวทางการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย/ปี  งบประมาณ (บาท)   รวม  
 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

6.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ่ โครงการหลกั                 
1.แปลงขยายผลแปลงต้นแบบกาแฟอาราบิการ่วมกับกลุ่ม
เกษตรกร 7 หมู่บ้าน 

ไร่/ราย 5-พ.ค. 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 475,000 

2.งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ราย 15 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 
- อบรมเกษตรกรทางวิชาการเรื่องการลดใช้สารเคมีในการผลิตพืช                 
- อบรมเกษตรกรทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีการปรบัปรุงบา้รุงดิน ราย 15 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 
3.การติดตามผลการด้าเนินงาน ครั ง 6 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000 

  รวม     140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 700,000 
7.ส้านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ โครงการหลกั                 

1.จัดท้าแปลงสาธติเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตรการปลูกผัก
สมุนไพรพื นบ้านและยารักษาโรค 

ไร ่ 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร และพัฒนาผลติภณัฑ ์

กลุ่ม 2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

3.การจัดท้าบ้านเกษตรสมบูรณ ์ หลัง 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 
  รวม     40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
8.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ 
(เกษตรที่สูง) 

โครงการหลกั โครงการส่งเสริมและความมั่นคง และ
ภูมิคุ้มกันในอาชีพของเกษตรกร  

                

1.ฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชบน
พื นที่สูง 

ราย 375 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 

2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรและพัฒนาผลติภณัฑ ์

กลุ่ม 10 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 
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หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/แนวทางการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย/
ปี 

 งบประมาณ (บาท)   รวม  

 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  โครงการหลกั โครงการเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตเพื่อสรา้งมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

                

กิจกรรม จัดท้าแปบงเพื่อฝึกอบรมทางการเกษตร                 
1.การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน า้ ไร ่ 50 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
2.ส่งเสรมิการปลูกกาแฟ ไร ่ 25 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 170,000 
3.ปลูกพืชสมุนไพรพื นบา้นและยารักษาโรค ไร ่ 10 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 

  รวม     115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 575,000 

9.ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม ่

โครงการหลกั                 
1.แนะน้าส่งเสริมให้ความรู้ในด้านการรวมกลุ่มตามหลัก
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์แกป่ระชาชนในพื นท่ีโครงการ 

ครั ง 3 14,000 15,000 15,000 15,000 16,000 75,000 

2.ส่งเสรมิการรวมกลุม่จัดเวทีเสวนาเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ ์

ครั ง 1 10,000 12,000 12,000 13,000 13,000 60,000 

  รวม     24,000 27,000 27,000 28,000 29,000 135,000 

10.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย   
ฮ่องไครฯ้ 

โครงการหลกั โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานใน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 คน/ป ี 30 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 800,000 

1.คัดเลือกราษฎรเข้าฝึกอบรมเพือ่ส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพ
เพิ่มศักยภาพเกษตรกร 

                

2.จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรูเ้พือ่พัฒนาอาชีพทางเลือกให้
ราษฎร 
3.สนับสนุนปัจจยัการผลติตามหลกัสูตรฝึกอบรม 
4.ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้การด้าเนินกจิกรรม 

  รวม     160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 800,000 
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หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/แนวทางการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย/
ปี 

 งบประมาณ (บาท)   รวม  

 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

11.ศูนย์พัฒนาอนามัยพื นท่ีสูง
จังหวัดล้าปาง 

โครงการหลกั โครงการพัฒนาคณุภาพน ้าดื่มใน
ครัวเรือนและชุมชน 

                

1.เฝ้าระวังคณุภาพน ้าดื่มในครัวเรอืน และในชุมชน ตัวอย่าง 42 150,000 - - - 100,000 250,000 
2. เฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรใน
แหล่งน ้าดื่ม น ้าใช้ 

ตัวอย่าง 21 100,000 - - - 100,000 200,000 

3. พัฒนาครู เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
จัดการน ้าดื่มในชุมชนบนพื นท่ีสูง 

คน 40 80,000 - 80,000 - 80,000 240,000 

4. ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการดื่มน า้ฝน โดยสาธิตการ
จัดท้าถังเก็บน ้าฝนเพื่อใช้กักเก็บน า้ฝนไวด้ื่มใน
ครัวเรือน 

ครัวเรือน 4 60,000 - 60,000 - 60,000 180,000 

5.ประเมินผลการด้าเนินงาน หมู่บ้าน 13 - - - - 30,000 30,000 
โครงการหลกั โครงการส่งเสริมและสาธิตการสรา้ง
ส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

                

กิจกรรม                 
1.ส้ารวจข้อมลูการมีและการใช้สว้มของชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมลูสู่ชุมชน 

หมู่บ้าน - - 50,000 - - - 50,000 

2.สาธิตการสร้างส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล หลัง - - - - 150,000 150,000 300,000 

  รวม     390,000 50,000 140,000 150,000 520,000 1,250,000 

  รวมทั งสิ น     1,649,000 1,297,000 1,417,000 1,398,000 1,799,000 7,560,000 
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หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/แนวทางการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย/
ปี 

 งบประมาณ (บาท)   รวม  

 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาการขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการ 

1.ศูนย์วิจัยข้าวและพัฒนาประมง
น ้าจืด 

โครงการหลกั                 
ติดตามผลการด้าเนินงาน ครั ง 10 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 360,000 

  รวม   10 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 360,000 

2.ส้านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ โครงการหลกั                 
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี ลุ่มน ้า 1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

  รวม     5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

3.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่(เกษตร
ที่สูง) 

โครงการหลกั                 
สนับสนุนการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าทีต่ิดตามให้ค้าแนะน้า
เกษตรกร 

กลุ่ม 5 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 

  รวม     6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 

4.ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม ่ 

โครงการหลกั                 
กิจกรรม 1.จัดประชุมคณะท้างานโครงการ “รักษ์น ้าเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน”จังหวัดเชียงใหม ่เพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติ
งานประจ้าปี และตดิตามประเมินผลการด้าเนินงาน 

ครั ง/ป ี 25 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 160,000 

2.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารโครงการรักษ์น ้าฯ 
ระดับจังหวดั 

ครั ง/ป ี 10 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 135,000 
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หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/แนวทางการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย/
ปี 

 งบประมาณ (บาท)   รวม  

 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

  3.สนับสนุนการติดตามงานในพื นท่ีของผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ครั ง/ป ี 5 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 85,000 

  4.สนับสนุนการติดตามงานในพื นท่ีและจัดกิจกรรม
บูรณาการ โครงการรักษ์น ้าฯ ทั ง 2 ลุ่มน ้า 

ครั ง/ป ี 10 30,000 31000 32,000 33,000 34,000 160,000 

  5.จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน ครั ง/ป ี 30 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 35,000 
  6.จัดท้ารายงานประจ้าป ี เล่ม/ป ี 250 35,000 40000 45,000 50,000 55,000 225,000 

  รวม     140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 800,000 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ี
สูง (องค์การมหาชน) 

โครงการหลกั                 
บูรณาการประสานงานการอ้านวยการ และร่วม
ปฏิบัติงานสนับสนุนในพื นท่ี 

ลุ่มน ้า 1 500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,250,000 

  รวม     500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,250,000 

  รวมทั งสิ น     723,000 983,000 1,243,000 1,253,000 1,263,000 5,465,000 
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ภาพประกอบการติดตามผลผู้ผ่านการอบรม 
โครงการ “รักษ์น ้าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน”  

ลุ่มน ้าปิงน้อย อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 
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ภาพประกอบการติดตามผล 
โครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  

ลุ่มน ้าปิงน้อย อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 
นายธวัชชัย  เดชาเชษฐ์   ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่๑  
นางสุจารีย์  พิชา       ผู้อ านวยการส่วนวิจัยและประเมินผล 
 
ผู้วิเครำะห์ข้อมูลและเขียนรำยงำน 
 
นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
นางสาวนันทกานต์ วิโยค   จ้างเหมาบริการงานวิจัยและประเมินผล 
 
ผู้ส ำรวจข้อมูล 
 
นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
นายอุดร นิ่มด า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวนันทกานต์ วิโยค   จ้างเหมาบริการงานวิจัยและประเมินผล 
นายวุฒิพงศ์ พุ่มมะลิ   จ้างเหมาบริการงานวิจัยและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนวิจัยและประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม ่โทร/โทรสำร 0-5312-1318-9 email : zone1@oae.go.th 
 


