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(ข) 
 

บทสรุปผู้บริหาร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ ด าเนินการติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริม
และฝึกอบรม ด้านการเกษตร ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการเกษตรวิชญา ปี 2561 ด้านการเกษตร ซึ่งได้ด าเนิน
กิจกรรม 7 หลักสูตร ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง การรวมกลุ่มตามหลักและ
วิธีการสหกรณ์ การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน การจ าแนกพันธุ์พืชและ
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร บนพ้ืนฐานแนวเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร การพัฒนา
ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ และสาธิตการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือให้ทราบถึงผล
การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเกิดผลได้และผลกระทบระยะสั้นอย่างไร ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาการด าเนินงานในระยะต่อไป โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมจาก
โครงการเกษตรวิชญา ปี 2561 ด้านการเกษตร จ านวน 93 ราย และสัมภาษณ์หน่วยงานเกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรม สรุปดังนี้  

ด้านการบริหารจัดการ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการโครงการฯ จ านวน 1 ชุด 
คณะท างานในพ้ืนที่ 1 ชุด และปีงบประมาณ 2561 คณะท างานโครงการเกษตรวิชญาในระดับพ้ืนที่มีการ
ด าเนินการประชุมคณะท างานฯ จ านวน 2 ครั้ง ด้านปัจจัยน าเข้า การฝึกอบรมจ านวน 7 หลักสูตร ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมรวม 618,680 บาท ผลการใช้จ่ายด าเนินการได้ร้อยละ 100.00       
ของงบประมาณที่ได้รับ ด้านผลได้ของโครงการ มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจ านวน 396 ราย โดยผู้ผ่าน           
การฝึกอบรมน าความรู้ ไปปฏิบัติร้อยละ 76.34 และไม่น าความรู้ ไปปฏิบัติร้อยละ 23.66 เนื่องจาก                      
จ าค าแนะน าไม่ได้ ไม่มีวัตถุดิบ/อุปกรณ์  ไม่มี โอกาสในการน าความรู้ ไปใช้ ไม่มี เวลา และอายุมาก                    
ด้านผลกระทบระยะสั้น ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดผลการเปลี่ยนแปลงรายจ่าย
หรือรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.33 และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจร้อยละ 65.67 ด้านสังคม               
การถ่ายทอดความรู้ ผู้ผ่านการอบรมไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนร้อยละ 65.60 เนื่องจากเป็นความรู้เดิมที่เคย
ปฏิบัติมาแล้ว และไม่มีเวลา เป็นต้น รองลงมาถ่ายทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตาม และถ่ายทอดแล้ว ไม่มีผู้ปฏิบัติตาม             
ร้อยละ 17.20 เท่ากัน ด้านการรวมกลุ่ม เกิดการรวมกลุ่มร้อยละ 23.66 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้างกองแหะ     
กลุ่มท ายาสมุนไพร กลุ่มท าปุ๋ยหมักบ้านกองแหะ และกลุ่มการท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่
อยู่แล้ว ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าระบบนิเวศน์ในแปลงเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 
100.00 ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่องและปัจจุบันที่ยังคงด าเนินการร้อยละ 
70.97 ความพึงพอใจ ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรมีการบรูณาการกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมกัน เพ่ือลดปัญหา
เกษตรกรมีภาระงานในแปลงเกษตรมากไม่สามารถเข้าร่วมการส่งเสริมและฝีกอบรมได้บ่อย ควรขยายกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมายไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือลดปัญหาการส่งเสริมและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เคยได้รับการ
ส่งเสริมและฝึกอบรมมาก่อนแล้ว อีกท้ังควรมีเอกสารความรู้แจกครบทุกหลักสูตร และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้เข้าไปศึกษาดูงานในฐานเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหลังจากการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมได้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือเสนอแนะ
แนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการน าความรู้ไปปฏิบัติ     
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ติดตามผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอบรม ปี 2561 รวมถึงผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
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บทที ่๑ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 วันที่ 21 ธันวาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศ           
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังบ้านกองแหะ           
หมู่ที่ 4 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรสภาพพ้ืนที่เป็นเขาหัวโล้น ราษฎร           
ท าการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรม มีพระราชด าริให้
หน่วยงานท าการส ารวจพ้ืนที่ วางแผนการใช้ที่ดินและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เกษตรกรท าการเกษตรได้
การใช้ที่ดินมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2545 พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์เนื้อที่ 1,350 ไร่ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือใช้ในกิจการของทาง
ราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร 

วันที่ 3 เมษายน 2549 พระราชทานนามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหะ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “เกษตรวิชญา” หมายถึง “ปราชญ์แห่งการเกษตร” 

ปี 2544 หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่
ขอบเขตโครงการ ส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ และวางแผนการใช้ที่ดิน เพ่ือให้ชุมชน และส่วนราชการร่วมกันใช้ที่ดิน
อย่างยั่งยืน โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  

 1. พ้ืนที่ทรงงาน เนื้อที่ 32 ไร่ (ร้อยละ 2.37 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) เป็นพ้ืนที่จุดสูงสุดของ
โครงการสามารถเห็นภูมิทัศน์โดยรอบมีความสูง 1,185 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

 2. พ้ืนที่สาธิตการเรียนรู้ เนื้อที่ 138 ไร่ (ร้อยละ 10.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) เป็นศูนย์
ประสานราชการ มีอาคารส านักงาน ห้องประชุม และพ้ืนที่สาธิตการเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ 

 3. พ้ืนที่จัดสรรให้เกษตรกรท ากิน เนื้อที่ 139 ไร่ (ร้อยละ 10.30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด)            
เป็นพ้ืนที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินลึก เหมาะส าหรับท า
เกษตรกรรมได้จัดสรรเป็นที่ท ากินให้เกษตรกร 60 รายๆ ละ 1 ไร่ โดยปัจจุบันมีเกษตรกรท าการเกษตร         
ในพ้ืนที่จัดสรรจ านวน 54 ราย   

  4. พื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน เนื้อที่ 123 ไร่ (ร้อยละ 9.11 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) เดิมเป็นพ้ืนที่
ป่าเสื่อมโทรม สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินลึก ได้พัฒนาและฟ้ืนฟูเป็น
แหล่งอาหารของชุมชน โดยรักษาไม้ยืนต้นให้เป็นป่าผสมผสาน ปลูกไม้ใช้สอย พืชอาหาร พืชสมุนไพร ดูแลและ
รักษาระบบนิเวศน์ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

 5. พ้ืนที่ป่าไม้ เนื้อที่ 918 ไร่ (ร้อยละ 68 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าด้านตะวันตก
เนื้อที่ 598 ไร่ และพ้ืนที่ป่าด้านตะวันออกเนื้อที่ 320 ไร่ เดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เกิดปัญหาไฟไหม้
บ่อยครั้ง ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจนมีสภาพสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของพ้ืนที่โครงการ 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.๑ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนที่สูง  และขยายผล                       
สู่เกษตรกร 

1.2.2 เป็นต้นแบบในการท างานบรูณาการระหว่างหน่วยงาน และชุมชนในการท าเกษตรแบบยั่งยืน 
1.2.3 เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ 

เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

๑.๓ เป้ำหมำยเชิงสัมฤทธิ์ 

1.3.1 โครงการเกษตรวิชญา เป็นโครงการต้นแบบการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูงแบบผสมผสาน แก้ปัญหา
ตามสภาพพ้ืนที่ ให้เกษตรกรท ากินและมีรายได้ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า  เน้นการพัฒนาแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน  โดยส่วนราชการ
สนับสนุน การศึกษาวิจัย ให้ได้วิทยาการใหม่ๆ 

1.3.2 ราษฎรบ้านกองแหะ จ านวน 140 ครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพ        
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

1.3.3 ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่าไม้ ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ให้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร กักเก็บน้ า
ไว้ใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งอาหารชุมชน โดยสร้างจิตส านึก ความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ให้
คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

1.4 หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมปี 2561 

การติดตามในครั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ด าเนินการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การอบรมด้านการเกษตร หลักสูตรการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 7 หลักสูตร รายละเอียด ดังนี้ 

หลักสูตร 1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ลักษณะกิจกรรมเป็นการอบรม
ให้ความรู้ เรื่องวิธีการเลี้ยงและการดูแลสัตว์น้ า และการท าอาหารปลา โดยส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

หลักสูตร 2 การรวมกลุ่มตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ ลักษณะกิจกรรมเป็นการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงความรู้เรื่องการผลิตและ
การตลาดพืชที่ส าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ หอมหัวใหญ่ โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

หลักสูตร 3 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรายรับ–รายจ่ายในครัวเรือน ลักษณะกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยส านักงาน   
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

หลักสูตร 4 การจ าแนกพันธุ์พืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐานแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการจ าแนกพันธุ์พืช การให้ความรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์และสรรพคุณจากพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ และความรู้การปลูกและวิธีการดูแลผักสวนครัว โดยส านักงาน    
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

หลักสูตร 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร ลักษณะกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์และ
สรรพคุณจากพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ยาหม่องสมุนไพร สบู่สมุนไพร และ
ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น โดยส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

หลักสูตร 6 การพัฒนาชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่  ลักษณะกิจกรรมฝึกอบรม          
ให้ความรู้ เรื่องการเป็นวิทยากรที่ดี โดยส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
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หลักสูตร 7 การสาธิตการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 60 ราย ลักษณะกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพใช้เอง  โดยสถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๒ 
ระเบียบวิธีการติดตาม 

๒.๑  ความส าคัญของการติดตาม 

โครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชด าริ บ้านกองแหะ ต าบลโป่งแยง อ าเออแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดตั้งเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนที่สูง และขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการท างานบรูณาการ
ระหว่างหน่วยงาน และชุมชนในการท า เกษตรแบบยั่ งยืน  เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และ          
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ มีอารกิจในการติดตามผลการด าเนินงานผู้ได้รับการส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ โดยในครั้งนี้เป็นการติดตามผลผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมปี 2561 
เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมจากโครงการเกษตรวิชญา มีการน าความรู้        
ที่ได้รับไปปฏิบัติเกิดผลได้และผลกระทบอย่างไร ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมด้านการส่งเสริมและฝึกอบรมของโครงการฯ ในระยะต่อไป  

๒.๒  วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

2.2.1 เพ่ือติดตามผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอบรม ปี 2561 รวมถึง
ผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้น 

2.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอบรม 

๒.๓  ขอบเขตของการติดตาม 

 ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมในปี พ.ศ. ๒๕61 ตามแผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรวิชญาปี 2561  

2.4  แนวคิดและทฤษฎี 

 2.4.1 แนวคิด 
 1) การติดตาม คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงานหรือโครงการก าลัง

ด าเนินการอยู่แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลงานตามที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิอาพ 

 2) การประเมินผล คือ การพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งในช่วงก่อน
การด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ หรือหลังจากการด าเนินการไปแล้ว โดยน ารายละเอียดดังกล่าวมา
พิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ก าลังจะด าเนินการหรือด าเนินการไปแล้วโดยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป 
 2.4.2 ประเอทของการติดตามประเมินผล  

 United Nations ได้แบ่งประเอทของการประเมินผล ตามช่วงเวลาเป็น 4 ประเอท คือ 
 1) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Extant Evaluation) คือ การประเมินความเหมาะสมของ

โครงการ อาจจะเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ Project Appraisal ความเป็นไปได้ของแผนด าเนินงาน 
(Operation Plan) การตรวจสอบสถานะอาพของโครงการในลักษณะต่างๆ 

 2) การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงาน
ตามโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลด้านปัจจัยหรือทรัพยากรของโครงการ เช่น การจัดส่งปัจจัย การใช้
ปัจจัยของแต่ละกิจกรรมในโครงการ ผลได้เบื้องต้น ความคืบหน้า ปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ของโครงการ 
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 3) การประเมินผลในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ (Ongoing Evaluation) ระหว่างที่
โครงการก าลังด าเนินการอยู่นี้  จะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้ข้อมูลแก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโครงการระดับต่างๆ ส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการประเมินผลนั้น ได้มาจาก
รายงานการติดตามโครงการ และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเท่าที่จ าเป็น ส าหรับสิ่งที่จะต้องประเมินผลก็คือ 
กระบวนการด าเนินงาน (Implementation Process) โดยเน้นในสิ่งเหล่านี้คือ 

3.1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
3.2) วิเคราะห์ถึงประสิทธิอาพของกระบวนการด าเนินงานในแง่ของระยะเวลา ค่าใช้จ่าย          

ต่อหน่วยของการผลิต และวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กร 
3.3) วิเคราะห์ผลได้เบื้องต้นในแง่ของปริมาณตามเป้าหมาย และคุณอาพตามมาตรฐาน 
3.4) วิเคราะห์ได้ถึงศักยอาพที่โครงการจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เร่งด่วน       

และวิเคราะห์ถึงศักยอาพของโครงการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกลาง (Intermediate Objective) และ
วัตถุประสงค์ระยะยาว (Long Term Development Objective) 

3.5) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิอาพและประสิทธิผล 
 4) การประเมินผลหลังจากการที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Expost Evaluation) เป็นการวิเคราะห์
ผลระยะสั้นและระยะยาวของโครงการ การวิเคราะห์มีลักษณะที่ลงลึก และให้รายละเอียดมากกว่า Ongoing 
Evaluation การวิเคราะห์จะเริ่มจากผลได้เบื้องต้น (Outputs) ก่อให้เกิดผลได้ระดับกลาง (Effect)                  
หรือผลกระทบระยะสั้นมากน้อยเพียงใด และจากผลได้ระดับกลางนี้ จะก่อให้เกิดผลได้ระดับสุดท้ายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไรเพราะเหตุใด  
 2.4.3 แนวคิดการติดตาม  

 ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีรูปแบบการติดตาม วิธีการหนึ่งที่นิยมวิธีหนึ่ง 
คือ การใช้แบบจ าลอง MIOE จ าแนกองค์ประกอบการประเมินเป็น 4 ด้านคือ 

 1. ด้านการบริหารจัดการ (M:management) คือ การจัดการโครงสร้างการบริหารโครงการ 
การก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผน การติดตามก ากับงาน การประสานระหว่างหน่วยงานและอายใน
หน่วยงาน การประสานกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ในช่วงเริ่มด าเนินโครงการใหม่ๆ และ
ระหว่างการด าเนินงานโครงการ การพิจารณาเพ่ือที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิอาพในการด าเนินงานของแต่
ละหน่วยงานในโครงการ 

 2. ด้านปัจจัยน าเข้า(I:Input) คือ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร/กิจกรรมการฝึกอบรม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องในการน า
ปัจจัยต่างๆ มาใช้ในโครงการ 

 3. ด้านผลได้ (O:output) คือ ผลลัพธ์เบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 
ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณ (Quantitative Outputs) และผลได้เชิงคุณอาพ (Qualitative Outputs)          
ในบางกรณีผลได้ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัยของกิจกรรมหนึ่งได้  

 4. ด้านผลกระทบ (E:effects) คือ ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลได้ของโครงการหรือผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และมีศักยอาพหรือแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อไปหรือไม่อย่างไร    
ในประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ผลทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ และความยั่งยืน 
รวมถึงความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
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2.5 รูปแบบและวิธีการติดตาม 
 การติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมโครงการเกษตรวิชญา ปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้
เป็นการติดตามหลังการด าเนินงาน ผลการติดตามเน้นเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานโครงการด้านการ
ส่งเสริมและฝึกอบรมในระยะต่อไปให้ดีขึ้น 
 2.5.1 วิธีการติดตาม 
 ๑. รูปแบบการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านการ
บริหารโครงการ (Management) ปัจจัย (Input) ผลได้ (Output) และผลกระทบระยะสั้น (Effects)         
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงาน โดยใช้วิธีการ MIOE มีประเด็นและตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็นการติดตามและตัวชี้วัด 

ประเด็นการติดตาม ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล 

๑. การบริหารจัดการ 
    ๑.๑ การจัดองค์กรบริหาร
โครงการ     

 
1) จ านวนครั้งในการจัดการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
2) องค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะท างาน 

 
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
จัดฝึกอบรม 
 

๒. ปัจจัยน าเข้า 
     ๒.๑ งบประมาณโครงการ 

 
1) ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกอบรม 

 
เจ้าหน้าที่
หน่วยงานจัดอบรม 

๓. ผลได้ 
     ๓.๑  ผลการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ 

 
1) ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมที่น า
ความรู้ไปปฏิบัติ 
 

 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 

๔. ผลกระทบระยะสั้น  
4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
4.2 ด้านสังคม 
 
 
4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
4.4 ด้านความยั่งยืน 
 
 
4.5 ความพึงพอใจ 

 

   
    - ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม          
มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
 
    - ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมที่ได้
รวมกลุ่มการเข้ารับการฝึกอบรม 
 
    - ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมไป
ปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรดีขึ้น 
 
    - ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม
อบรมที่ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
 
    - ระดับความพึงพอใจของผู้ ได้รับการอบรมต่อ
การเข้ารับอบรม 

 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
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 2. การรวบรวมข้อมูล ใช้แบบแผนการประเมินแบบเก็บข้อมูลหลังการเข้าอบรม (ส ารวจเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕61) เนื่องจากต้องเว้นระยะให้เกิดผลการน าความรู้ไปปฏิบัติ โดยใช้แบบสัมอาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 แหล่งข้อมูล   

2.1.๑ ข้อมูลปฐมอูมิ (Primary Date) เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพ้ืนที่โดยวิธีการ
สัมอาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 1 ฉบับ ส าหรับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ ๒๕61 เป็นแบบสัมอาษณ์
ข้อมูลทั่วไปผลการอบรม และการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ  

2.1.๒ ข้อมูลทุติยอูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้จากการติดตามในพ้ืนที่               
โดยวิธีการสัมอาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ดังนี้  

ฉบับที่ 1 ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมปี 2561 เป็นแบบสัมอาษณ์ข้อมูลผล
การด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน ปี 2561 

ฉบับที่ 2 ส าหรับผู้ผ่านการอบรมปี 2561 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของ           
ผู้ผ่านการฝึกอบรม และผลการน าไปปฏิบัติ รวม 7 หลักสูตร คือหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง การรวมกลุ่มตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรายรับ–
รายจ่ายในครัวเรือน การจ าแนกพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐานแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร การพัฒนาชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ และการสาธิต
การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวอาพ 
 2.1.3 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบไม่ใส่คืน 
(With Replacement) และเลือกตัวอย่างโดยใช้การจับฉลากจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรม  
 ขนาดตัวอย่าง แบบที่ 1 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดอบรม จ านวน 5 หน่วยงาน 
  แบบที่ 2 เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักเกณฑ์ (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552 : 91) ดังนี้ 
 - จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30 % 
 - จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 10-15 % 
 - จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่าง 5-10 % 
 จากข้อมูลหน่วยงานฝึกอบรมพบว่า ผู้ผ่านการอบรม ปี 2561 มีจ านวนทั้งหมด 
396 ราย ในครั้งนี้จึงก าหนดขนาดตัวอย่าง 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.48 ของจ านวน ผู้ผ่านการอบรม
ทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 ขนาดตัวอย่างท่ีส ารวจ 
รายการ จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 

(ราย) 
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 40 12 
2. การรวมกลุ่มตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 30 9 
3. การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรายรับ–รายจ่าย   

ในครัวเรือน 
74 15 

4. การจ าแนกพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
บนพื้นฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

102 15 

5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร 50 15 
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รายการ จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 
(ราย) 

6. การพัฒนาชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ 40 12 
7. การสาธิตการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวอาพ 60 15 

รวม 396 93 
ที่มา : จากการค านวณ 

 ๓. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 3.๑ การวิเคราะห์เชิงคุณอาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม
จากการสัมอาษณ์ การพิจารณาเอกสารรายงาน การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของโครงการ การท า
กิจกรรมหลังจากท่ีได้รับการอบรม การน าความรู้ไปปฏิบัติ การเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสด้านการผลิต 
การท าให้รายจ่ายลดลง หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการรวมกลุ่มในชุมชน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และความ
ต่อเนื่องของการน าความรู้ไปปฏิบัติ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคด้านต่างๆ เป็นต้น 

 3.๒ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขและ
น าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

3.3 การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ 
ได้ใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิงคุณอาพ 

เพ่ือใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิ ร์ทสเกล 
เป็นการสอบถามความคิดเห็นได้หลายระดับ เช่น 5 ระดับ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ             
โดยก าหนดให้ 5 เท่ากับเห็นด้วยมากที่สุด 4 เท่ากับมาก 3 เท่ากับปานกลาง 2 เท่ากับน้อย และ 1 เท่ากับ
น้อยที่สุด  

การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค านวณ  ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย =      
 
        

ช่วงคะแนนเฉลี่ย  =      
 

  

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    =  0.80 

โดยที่ คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 
คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน) 
จ านวนระดับ คือ ระดับการวัดที่ก าหนด (5 ระดับ) 

 4. นิยามศัพท์ 
 การน าความรู้ไปปฏิบัติ หมายถึง การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ ทั้งที่น าไป
ปฏิบัติเอง และรวมกลุ่มปฏิบัติ 

๒.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์การอบรมที่ก าหนดไว้   

คะแนนมากที่สุด - คะแนนน้อยที่สุด 

จ านวนระดับ 

5  -  1  
5 
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 บทที่ ๓ 
ผลการติดตาม 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่  1 ได้ด ำเนินกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
ปีงบประมำณปี 2561 ตำมแผนปฏิบัติงำนโครงกำรเกษตรวิชญำตำมพระรำชด ำริ ด้ำนกำรเกษตร เกี่ยวกับด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ด้ำนผลได้ และด้ำนผลกระทบระยะสั้น ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริมและฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกิจกรรมในระยะต่อไป 
รำยละเอียดดังนี้  

3.1 ด้านการบริหารจัดการ (M : management) 

 3.1.1 กำรประชุมก ำกับดูแลด้ำนกำรเกษตร  

ระดับพ้ืนที่ มีกำรประชุมคณะท ำงำน จ ำนวน 2 ครั้ง   

 3.1.2 กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินโครงกำร 
  โครงกำรเกษตรวิชญำ ด ำเนินกำรโดยมีคณะกรรมกำรบริหำร และคณะท ำงำนโครงกำร
เกษตรวิชญำ จ ำนวน 1 คณะ คณะกรรมกำรโครงกำรเกษตรวิชญำ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
ตำมค ำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท์ี่ 722/2562 ลงวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562  
 คณะกรรมกำรโครงกำรเกษตรวิชญำ ประกอบด้วย ประธำนมูลนิธิโครงกำรหลวง เป็น         
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนคณะกรรมกำร 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธำนคณะกรรมกำร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ กรมป่ำไม้ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ ำนวน 12 หน่วยงำน  
เป็นคณะกรรมกำร และมี กรมพัฒนำที่ดิน เป็นคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย 
แนวทำงและแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับ ดูแล ให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไป
ตำมพระรำชด ำริ ติดตำมผลและให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย และแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือบุคคล เพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนตำมควำมจ ำเป็น 
โดยในระดับพ้ืนที่มีกำรด ำเนินงำน โดยคณะท ำงำนระดับพ้ืนที่ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คณะท ำงำนระดับ
จังหวัด  
 3.1.3 ข้อมูลทั่วไปผู้เข้ำอบรม ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมอยู่ในช่วงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี ร้อยละ 
46.78 รองลงมำอำยุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 19.35 อำยุ 41-50 ปี ร้อยละ 17.74 อำยุ 51-60 ปี ร้อยละ 
11.29 และ อำยุ 31-40 ปี ร้อยละ 4.84 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนร้อยละ 46.77 รองลงมำประกอบอำชีพ
เกษตรกรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 30.65 และประกอบอำชีพอ่ืนนอกภำคกำรเกษตรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 
22.58  
 3.1.4 กำรทรำบข่ำวกำรจัดฝึกอบรม  
 ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมทรำบข่ำวอบรมจำกครูในโรงเรียน และครูบัญชีอำสำร้อยละ 
46.24 รองลงมำหอกระจำยข่ำวร้อยละ 41.94 เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยละ 7.53 และผู้น ำ
ชุมชนร้อยละ 5.38 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้  
 หลักสูตร 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมงทรำบข่ำวจำกหอกระจำย
ข่ำวร้อยละ 91.67 รองลงมำเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยละ 8.33 



๑๐ 

 หลักสูตร 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ทรำบข่ำวจำกหอกระจำยข่ำว         
ร้อยละ 66.67 รองลงมำผู้น ำชุมชนร้อยละ 22.22 และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยละ 11.11 

 หลักสูตร 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือนทรำบข่ำว
จำกหอกระจำยข่ำวร้อยละ 68.75 รองลงมำเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยละ 25.00 และครูบัญชี
อำสำ ร้อยละ 6.25 

 หลักสูตร 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง ทรำบข่ำวจำกครูในโรงเรียนร้อยละ 100.00 

 หลักสูตร 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร ทรำบข่ำวจำกครูในโรงเรียนร้อยละ 100.00 
 หลักสูตร 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่  ทรำบข่ำวจำกครู           

ในโรงเรียนร้อยละ 100.00 
 หลักสูตร 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ ทรำบข่ำวจำกหอกระจำยข่ำวร้อยละ 

73.33 รองลงมำผู้น ำชุมชนร้อยละ 20.00 และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยละ 6.67 รำยละเอียด
ตำมตำรำงท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 การทราบข่าวการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ทราบข่าวจากแหล่งใด 1 

 ผู้น า
ชุมชน 

หอกระจาย
ข่าว 

เจ้า 
หน้าที ่

เพื่อน
บ้าน 

อ่ืนๆ 

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรประมง 

- 91.67 8.33 - - 

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ ์

22.22 66.67 11.11 - - 

3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

- 68.75 25.00 - 6.25 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์
จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 100.00 

5. กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร - - - - 100.00 
6. กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็น

มัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ 
- - - - 100.00 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมัก
ชีวภำพ 

20.00 73.33 6.67 - - 

รวม 5.38 41.94 7.53 - 46.24 
ที่มำ : 1 จำกกำรส ำรวจ  
   2 1 ตอบไดห้ลำยข้อ 
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 3.1.5 สำเหตุที่ตัดสินใจเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
 ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมตัดสินใจเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกอ่ืนๆ ได้แก่กำรแนะน ำ           
ของครูในโรงเรียนร้อยละ 45.16 รองลงมำตั้งใจสมัครเองร้อยละ 33.33 สมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 11.83             
และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยละ 9.68 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้  

 หลักสูตร 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง ตัดสินใจเข้ำอบรมจำก
กำรตั้งใจสมัครเองร้อยละ 100.00  

 หลักสูตร 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์  ตัดสินใจเข้ำอบรมจำกกำรตั้งใจสมัคร
เองร้อยละ 88.89 รองลงมำเจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยร้อยละ 11.11  

 หลักสูตร 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ตัดสินใจ   
เข้ำอบรมจำกกำรสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 46.67 รองลงมำตั้งใจสมัครเองร้อยละ 33.33 และเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยละ 20.00  

 หลักสูตร 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง ตัดสินใจเข้ำอบรมจำกกำรแนะน ำของครูในโรงเรียนร้อยละ 100.00 

 หลักสูตร 5 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร ตัดสินใจเข้ำอบรมจำกกำรแนะน ำของครู          
ในโรงเรียนร้อยละ 100.00 

 หลักสูตร 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ ตัดสินใจเข้ำอบรมจำก
กำรแนะน ำของครูในโรงเรียนร้อยละ 100.00  

 หลักสูตร 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ ตัดสินใจเข้ำอบรมจำกกำรตั้งใจ
สมัครเองร้อยละ 40.00 รองลงมำเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จัดฝึกอบรมร้อยละ 33.33 และสมัครตำมเพ่ือบ้ำน
ร้อยละ 26.67 รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.2  

ตารางท่ี 3.2 สาเหตุที่ตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม  

ตั้งใจ
สมัครเอง 

เจ้าหน้าที่
ชักชวน 

สมัครตามเพื่อน
เพื่อนบ้าน 

อ่ืนๆ 
ครูในโรงเรียน 

1.  กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรประมง 

100.00 - - - 

2.  กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ์   

88.89 11.11 - - 

3.  กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน 

33.33 20.00 46.67 - 

4 .  กำรจ ำแนกพันธุ์ พื ช  และกำร ใช้
ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำน
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - 100.00 

5.  กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร - - - 100.00 
6.  กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำร

เป็นมัคคุเทศก์ในพื้นที ่
- - - 100.00 



๑๒ 

หลักสูตร สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม  

ตั้งใจ
สมัครเอง 

เจ้าหน้าที่
ชักชวน 

สมัครตามเพื่อน
เพื่อนบ้าน 

อ่ืนๆ 
ครูในโรงเรียน 

7.  กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมัก
ชีวภำพ 

40.00 33.33 26.67 - 

รวม 33.33 9.68 11.83 45.16 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (I : Input) 

 3.2.1 งบประมำณ 
 งบประมำณที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมปี 2561 เป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเกษตรวิชญำ    
บ้ำนกองแหะ ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย งบประมำณโครงกำรฯ จ ำนวน                    
2 หน่วยงำน รวมทั้งหมด 534,450 บำท ผลกำรใช้จ่ำย 534,450 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ            
งบปกติของแต่ละหน่วยงำนจ ำนวน 3 หน่วยงำน รวมทั้งหมด 84,230 บำท ผลกำรใช้จ่ำย 84,230 บำท    
คิดเป็นร้อยละ 100.00 รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฝึกอบรม 
           หน่วย : บำท 

หน่วยงาน หลักสูตร หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 

1. ส ำนักงำนประมง 
    จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรประมง 

บำท 45,450   45,450  100 

2. ส ำนักงำนสหกรณ์ 
    จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ์ 

บำท  10,000   10,000  100 

3. ส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม ่

กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชี
รำยรับ - รำยจ่ำยในครัวเรือน 

บำท  16,780   16,780  100 

4. ส ำนักงำนปฏิรูปท่ีดิน 
    จังหวัดเชียงใหม่ 

กำ ร จ ำ แน ก พั น ธุ์ พื ช  แ ละ ก ำ ร ใ ช้
ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพื้นฐำน
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

บำท 106,500  106,500  100 

5. ส ำนักงำนปฏิรูปท่ีดิน 
    จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร  บำท  97,100   97,100  100 

6. ส ำนักงำนปฏิรูปท่ีดิน 
    จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็น
มัคคุเทศก์ในพื้นที ่

บำท  97,600   97,600  100 

7. สถำนีพัฒนำที่ดิน 
    เชียงใหม่ 

กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมัก
ชีวภำพ 

บำท 233,250  233,250  100 

รวม บาท 618,680 618,680  100 

ที่มำ : เอกสำรจำกหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 
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 3.2.2 หลักสูตรที่ด ำเนินกำรส่งเสริมและฝึกอบรม ปีงบประมำณ 2561 
  หลักสูตร 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง จ ำนวน 40 รำย 

ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้  เรื่องวิธีกำรเลี้ยงและกำรดูแลสัตว์น้ ำ และกำรท ำอำหำรปลำ               
โดยมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ พันธุ์ปลำดุก 20 รำย รำยละ 500 ตัว พลำสติกรองบ่อ 
จ ำนวน 1 ผืน พันธุ์ปลำนิล จ ำนวน 20 รำย รำยละ 2,000 ตัว และอำหำรปลำ จ ำนวน 40 รำย รำยละ              
1 กระสอบ 

หลักสูตร 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ จ ำนวน 30 รำย ลักษณะกิจกรรม          
เป็นกำรส่งเสริมและฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์ และวิธีกำรสหกรณ์ รวมถึง
ควำมรู้เรื่องกำรผลิตและกำรตลำดพืชที่ส ำคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ หอมหัวใหญ่  

 หลักสูตร 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ–รำยจ่ำยในครัวเรือน จ ำนวน 74 รำย 
ลักษณะกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ เรื่องกำรบันทึกบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำยในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอำชีพ 

 หลักสูตร 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 102 รำย ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนกองแหะ และโรงเรียนสลวงนอก 
ลักษณะกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ เรื่องกำรจ ำแนกพันธุ์พืช กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ประโยชน์และสรรพคุณ
จำกพืชสมุนไพรในพื้นที่ และควำมรู้กำรปลูกและวิธีกำรดูแลผักสวนครัว 

 หลักสูตร 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร จ ำนวน 50 รำย ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้ำนกองแหะ ลักษณะกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ เรื่องกำรใช้ประโยชน์และสรรพคุณจำกพืชสมุนไพร         
ในพ้ืนที่ และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร เช่น ยำหม่องสมุนไพร สบู่สมุนไพร และลูกประคบสมุนไพร 
เป็นต้น  

 หลักสูตร 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่  จ ำนวน 40 รำย 
ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนกองแหะ ลักษณะกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ เรื่องกำรเป็นวิทยำกรที่ดี  

 หลักสูตร 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ จ ำนวน 60 รำย ลักษณะกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ เรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ ำหมักชีวภำพใช้เอง  

3.3 ด้านผลได้ (O : output) 

 3.3.1 กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
 กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ พบว่ำน ำไปปฏิบัติบำงส่วน           
ร้อยละ 49.46 รองลงมำมีกำรน ำไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 26.88 และไม่น ำไปปฏิบัติร้อยละ 23.66 
พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมน ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 91.67 โดยส่วนใหญ่จะน ำควำมรู้วิธีกำรเลี้ยงปลำไปใช้ แต่ควำมรู้ 
ในเรื่องท ำอำหำรปลำใช้เองไม่ได้น ำไปใช้ เนื่องจำกไม่มีเวลำ ไม่มีวัตถุดิบ และเห็นว่ำต้นทุนกำรท ำอำหำรปลำ
ใกล้เคียงกับรำคำขำยอำหำรปลำส ำเร็จรูปจึงไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ รองลงมำไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ร้อยละ 8.33 
เนื่องจำกพันธุ์ปลำที่ได้รับกำรสนับสนุนตำยในช่วงอนุบำล 

 หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 55.56 รองลงมำน ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 44.44 แม้ว่ำจะมี
กำรน ำควำมรู้เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์ รวมถึงกำรผลิตหอมหัวใหญ่ไปใช้บ้ำงแล้วนั้นแต่ยังไม่มี
กำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรในลักษณะกลุ่ม  
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 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ             
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 53.33 เนื่องจำกไม่มีเวลำ อำยุมำก จ ำค ำแนะน ำไม่ได้ 
และเห็นว่ำเมื่อจดบันทึกบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำยแล้วเห็นรำยจ่ำยมำกกกว่ำรำยได้ที่ได้รับจึงไม่น ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติต่อ รองลงมำน ำไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 40.00 และน ำปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 6.67 

  หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 80.00 รองลงมำ
น ำไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 20.00  

 หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 60.00 รองลงมำไม่น ำไปปฎิบัติ 40.00 เนื่องจำกไม่มีเงินทุน ไม่มีเวลำ จ ำค ำแนะน ำไม่ได้ 
และไม่มีวัตถุดิบ อุปกรณ์  

 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ พบว่ำผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมไม่น ำควำมรู้ไปปฎิบัติ 58.33 เนื่องจำกไม่มีโอกำสในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ รองลงมำน ำ
ควำมรู้ไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 41.67  

 หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
น ำไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 73.33 รองลงมำน ำปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 26.67 เนื่องจำกไม่มีเวลำ และไม่มี
วัตถุดิบ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.4  

ตารางท่ี 3.4 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการอบรม 
      หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร  ใช้ 
ทั้งหมด 

ใช้  
บางส่วน 

ไม่ได้ใช ้ สาเหตุที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ 1 
ไม่มี

เงินทุน 
ไม่มี

แรงงาน 
ไม่มีเวลา อายุ

มาก 
อื่นๆ 

 
๑. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ   

แ ล ะ ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์   
ทรัพยำกรประมง 

- 91.67 8.33 - - - - 100.00 

2 .  ก ำ ร ร ว ม ก ลุ่ ม ต ำ ม
หลั กกำรและวิ ธี กำร
สหกรณ์   

55.56 44.44 - - - - - - 

3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุน    
อำชีพและบัญชีรำยรับ 
– รำยจ่ำยในครัวเรือน 

40.00 6.67 53.33 - - 75.00 25.00 37.50 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และ    
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช    
สมุ น ไพรบนพื้ นฐำน    
แนวทำงเศรษฐกิจ 

    พอเพียง 

20.00 80.00 - - - - - - 

5 . กำรอนุรักษ์ฟื้ นฟูพืช    
สมุนไพร 

 

- 60.00 40.00 83.33 - 83.33 - 16.67 
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หลักสูตร  ใช้ 
ทั้งหมด 

ใช้  
บางส่วน 

ไม่ได้ใช ้ สาเหตุที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ 1 
ไม่มี

เงินทุน 
ไม่มี

แรงงาน 
ไม่มีเวลา อายุ

มาก 
อื่นๆ 

 
6 . กำรพัฒนำชุมชนและ    

เ ย ำ ว ช น สู่ ก ำ ร เ ป็ น     
มัคคุเทศก์ในพื้นท่ี 

- 41.67 58.33 - - - - 100.00 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก    
และน้ ำหมักชีวภำพ 

73.33 26.67 - - - - - - 

เฉล่ีย  26.88     49.46 23.66 22.73 - 54.55 9.09 59.09 
ที่มำ : 1 จำกกำรส ำรวจ   
        2 1 ตอบได้หลำยข้อ 

3.4 ด้านผลกระทบ (E : Effect) 

 3.4.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 1. ผลกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ 
  จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเฉพำะรำยที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ พบว่ำ            
ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจร้อยละ 65.67 และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 34.33 
พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมรำยที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 90.91 เนื่องจำก       
เมื่อน ำควำมรู้ เรื่องกำรเลี้ยงปลำไปปฏิบัติสำมำรถลดรำยจ่ำยจำกกำรบริโภคในครัวเรือน และเพ่ิมรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยได้ รองลงมำไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 9.09 เนื่องจำกพันธุ์ปลำที่ได้รับกำรสนับสนุนตำย          
ในช่วงอนุบำล 

หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 87.50 เนื่องจำกเป็นควำมรู้
เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์ และกำรผลิตหอมหัวใหญ่ ท ำให้ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ 
และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 12.50 เนื่องจำกได้รับ เงินปันผลจำกกำรออมเงินสมำชิก
สหกรณ์ในหมู่บ้ำน 

หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมรำยที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 57.14 เนื่องจำก
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น รองลงมำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 
42.86 เนื่องจำกเมื่อบันทึกบัญชีแล้ว เห็นรำยจ่ำยฟุ่มเฟือย จึงสำมำรถลดรำยจ่ำยได้ เช่น ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และกำรเสี่ยงโชค 

หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมรำยที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 100.00 เนื่องจำกน ำควำมรู้เรื่องกำรจ ำแนกพันธุ์พืช กำรใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร และ
กำรปลูกผักสวนครัวไปใช้เท่ำนั้น ไม่มีรำยได้จำกกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตร 



๑๖ 

หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมรำยที่น ำ
ควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 100.00 เนื่องจำกน ำควำมรู้เรื่องประโยชน์
จำกสมุนไพร และสรรพคุณของสมุนไพร รวมถึงกำรแปรรูปลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรไปใช้ในครัวเรือนและ        
ในโรงเรียนเท่ำนั้นไม่มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ 

หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศน์ ในพ้ืนที่ พบว่ำผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมรำยที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 100.00 
เนื่องจำกเป็นเพียงควำมรู้เรื่องกำรเป็นวิทยำกรที่ดี และเป็นนักเรียนยังไม่มีโอกำสในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมรำยที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 60.00 เนื่องจำกน ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติโดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ ำหมักชีวภำพใช้เองในแปลง และน ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้
ทดแทนสำรเคมีส่งผลให้รำยจ่ำยด้ำนสำรเคมี และปุ๋ยเคมีลดลง รองลงมำไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ
ร้อยละ 40.00 เนื่องจำกแม้จะน ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับไปใช้ในแปลงเกษตรแต่ยังเห็นว่ำวิธีกำรผลิตแบบเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ กำรใช้สำรเคมีและปุ๋ยเคมี ท ำให้ผลผลิตมีคุณภำพดี สำมำรถป้องกันกำรเกิดโรคระบำดและ
ป้องกันศัตรูพืชได ้จึงมีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สำรเคมีและปุ๋ยเคมีเท่ำเดิม รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.5 

ตารางท่ี 3.5 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจภายหลังการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
น าไปปฏิบัต ิ

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 
1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง 90.91 9.09 
2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์   12.50 87.50 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย    

ในครัวเรือน 
42.86 57.14 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพร    
บนพื้นฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

- 100.00 

5. กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร - 100.00 
6. กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศน์ในพ้ืนที่ - 100.00 
7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ 60.00 40.00 

รวม 31.08 68.92 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.2 ด้ำนสังคม 
 1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

   กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อ่ืน    
ร้อยละ 65.60 รองลงมำถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมและไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 17.20 เท่ำกัน พิจำรณำ
รำยหลักสูตร ดังนี้  

 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 91.67 เนื่องจำกไม่มีเวลำ และเป็นควำมรู้เดิมที่เคยปฏิบัติมำอยู่แล้ว 



๑๗ 

รองลงมำถ่ำยทอดแล้วมีไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 8.33 ได้แก่กำรท ำอำหำรปลำ โดยผู้ได้รับกำรถ่ำยทอดยังไม่มี
เวลำในกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ  

หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดร้อยละ 88.89 เนื่องจำกกำรรวมกลุ่มเพ่ือขำยผลผลิตยังไม่สำมำรถท ำได้ รองลงมำ
ถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 11.11 ได้แก่ วิธีกำรผลิตหอมหัวใหญ่  

หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ              
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 66.67 เนื่องจำกยังไม่มีเวลำในกำรถ่ำยทอด 
และเห็นว่ำเป็นควำมรู้เดิมที่ในพ้ืนที่ทรำบอยู่แล้ว รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้แล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 33.33 
ได้แก่ กำรลงบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยในครัวเรือนทั้งจำกในสมุดบัญทึกบัญชี และแอพพลิเคชั่น SmartMe (กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์)  

 หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมถ่ำยทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 40.00 
เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นเพียงควำมรู้ทั่วไปเรื่องกำรใช้ประโยชน์และสรรพคุณจำกสมุนไพรเท่ำนั้น รองลงมำ
ถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 33.33 ได้แก่ กำรปลูกผักสวนครัว และไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 
26.67  

 หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมถ่ ำยทอด
แล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 53.34 เนื่องจำกไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ รองลงมำไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 
33.33 และถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 13.33 ได้แก่ กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร  

 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ พบว่ำผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 91.67 เนื่องจำกจ ำค ำแนะน ำไม่ได้ รองลงมำถ่ำยทอด
ควำมรู้แล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 8.33 เนื่องจำกเป็นเพียงกำรแนะน ำเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรที่ดีเท่ำนั้น 

 หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมถ่ำยทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 80.00 เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นควำมรู้เดิมที่ในพ้ืนที่ทรำบอยู่แล้ว 
รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้แล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 20.00 ได้แก่ เรื่องกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพใช้เองในแปลง
เกษตร รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.6 
 ตารางท่ี 3.6 การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรม 

หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ถ่ายทอด ไม่ได้

ถ่ายทอด ปฏิบัติตาม ไม่ปฏิบัติตาม 
1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง - 8.33 91.67 
2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์   11.11 - 88.89 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ –     

รำยจ่ำยในครัวเรือน 
33.33 - 66.67 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืช
สมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

33.33 40.00 26.67 

5. กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร 13.33 53.34 33.33 
6. กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์     

ในพ้ืนที่ 
- 8.33 91.67 



๑๘ 

หลักสูตร 
ถ่ายทอด ไม่ได้

ถ่ายทอด ปฏิบัติตาม ไม่ปฏิบัติตาม 
7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ 20.00 - 80.00 

รวม 17.20 17.20 65.60 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2. กำรรวมกลุ่มจำกกำรส่งเสริมและฝึกอบรม 
 ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรรวมกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ สหกรณ์กำรเกษตร            
กองแหะ กลุ่มท ำยำสมุนไพร กลุ่มกำรท ำบัญชีครัวเรือนหมู่บ้ำนกองแหะ หมู่ 4 และกลุ่มท ำปุ๋ยหมักบ้ำน            
กองแหะ ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมในพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 
23.66 และไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 76.34 พิจำรณำตำมเรื่องที่ส่งเสริมและฝึกอบรม 
 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมงไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 
100.00 
 หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 55.56             
ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรกองแหะ และกลุ่มท ำยำสมุนไพร และไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 44.44  
 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ไม่มีกำร
รวมกลุ่มร้อยละ 60.00 และมีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 40.00 ได้แก่ กลุ่มกำรท ำบัญชีครัวเรือนหมู่บ้ำนกองแหะ 
หมู่ 4 โดยเป็นกำรรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทำงกำรเพ่ือกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กำรลงบัญชีครัวเรือน             
ซ่ึงมีกำรแต่งตั้งครูบัญชีอำสำในหมู่บ้ำนเพื่อให้ค ำแนะน ำกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
 หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 100.00   
 หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 100.00  
 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ ไม่มีกำรรวมกลุ่ม        
ร้อยละ 100.00 
 หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 73.33 
ได้แก่กลุ่มท ำปุ๋ยหมักบ้ำนกองแหะ เป็นกำรรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทำงกำร มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ 
กำรท ำปุ๋ยหมัก และรองลงมำไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 26.67 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.7 

ตารางท่ี 3.7 การรวมกลุ่มจากการส่งเสริมและฝึกอบรม  
 หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร มีการรวมกลุ่ม ไม่มีการรวมกลุ่ม 
1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง - 100.00 
2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์   55.56 44.44 

3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย      
ในครัวเรือน 

40.00 60.00 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบน
พ้ืนฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

- 100.00 

5. กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร - 100.00 



๑๙ 

หลักสูตร มีการรวมกลุ่ม ไม่มีการรวมกลุ่ม 
6. กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพื้นที่ - 100.00 
7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ 73.33 26.67 

รวม 23.66 76.34 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ  ในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ โดยผู้น ำไปปฏิบัติแล้ว
พบว่ำ ระบบนิเวศน์ในแปลงเกษตรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเมื่อน ำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ ำหมักชีวภำพ 
ไปใช้ในแปลงเกษตรแล้ว ส่งผลให้ดินร่วน ลักษณะสีของดินมีสีด ำ และเมื่อปลูกพืชแล้วเ จริญงอกงำมดี 
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.8  

ตารางท่ี 3.8 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
น าความรู้ไปปฏิบัติ 

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 

1. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ 100.00 - 
รวม 100.00 - 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.4 ด้ำนควำมยั่งยืน 

 ด้ำนควำมยั่งยืน ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกกำรอบรมจะด ำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง            
ร้อยละ 70.97 รองลงมำไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 17.20 และไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 
11.83 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมจะด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 83.33 เนื่องจำกมีอำหำรบริโภค สำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือน 
และเพ่ิมรำยได้หำกมีกำรน ำไปจ ำหน่ำย รองลงมำไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 16.67 เนื่องจำก
ไม่มีพันธุ์ปลำแล้ว 

 หลักสูตรที่ 2 รวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์  พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมจะด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 88.89 เนื่องจำกเป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรกองแหะ และ          
ปลูกหอมหัวใหญ่ เพ่ือจ ำหน่ำยอยู่แล้ว และไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ ร้อยละ 11.11 เนื่องจำก           
ก ำลังตัดสินใจในกำรกลับเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสหกรณ ์ 

 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ               
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมจะด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 60.00 เนื่องจำกสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินได้ดีขึ้น อีกท้ังท ำให้มีเหตุมีผลในกำรตัดสินใจใช้จ่ำย ใช้จ่ำยเงินอย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง รองลงมำ                     
ไม่ด ำเนินกำรต่อ ร้อยละ 33.33 เนื่องจำกอำยุมำก ไม่มีเวลำ และเห็นว่ำรำยจ่ำยในครัวเรือนมำกกว่ำรำยได้ที่ได้รับ 
และไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 6.67 เนื่องจำกเริ่มเห็นประโยชน์จำกกำรบันทึกบัญชีครัวเรือน



๒๐ 

ประกอบกบัเพ่ือนบ้ำนในระแวกใกล้เคียงท ำบัญชีครัวเรือนแล้วทรำบรำยรับ-รำยจ่ำยในครัวเรือน ท ำให้สำมำรถ
วำงแผนกำรใช้เงินให้เหมำะสมกับครัวเรือน 

 หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมจะด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 86.67 เนื่องจำกควำมรู้
เรื่องกำรจ ำแนกพันธุ์ พืช ประโยชน์และสรรพคุณสมุนไพรเป็นควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้ ประโยชน์                
ในชีวิตประจ ำวันได ้และไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 13.33 เนื่องจำกเป็นเพียงควำมรู้เรื่องกำรใช้
ประโยชน์จำกพืชสมุนไพร ประกอบกับเป็นเด็กนักเรียน 

 หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่แน่ใจจะ
ด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 53.33 เนื่องจำกส่วนใหญ่จะน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรท ำผลผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร
ให้โรงเรียนส ำหรับกำรแจก และจ ำหน่ำยในโอกำสต่ำงๆ หำกโรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรต่อ รองลงมำจะ
ด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 40.00 เนื่องจำก ควำมรู้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้  และ               
ไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 6.67 เนื่องจำกไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่  พบว่ำผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 41.67 รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 41.67 เนื่องจำก
เป็นเพียงควำมรู้เรื่องกำรเป็นวิทยำกรที่ดี และไม่มีโอกำสน ำไปใช้ เพรำะเป็นเด็กนักเรียน และไม่แน่ใจ                    
ว่ำจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 16.66 เนื่องจำกไม่มีโอกำสได้น ำควำมรู้ไปใช้ อย่ำงไรก็ตำมผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมยังเห็นว่ำหำกมีโอกำสจะน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมจะด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 100.00 เนื่องจำกสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือน และเห็นว่ำระบบนิเวศน์
ในแปลงเกษตรดีขึ้น รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.9 

ตารางท่ี 3.9 ความย่ังยืนในการน าความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ด าเนินการต่อเนื่อง ไม่ด าเนินการต่อ ไม่แน่ใจ 

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์    
ทรัพยำกรประมง 

83.33 - 16.67 

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์   88.89 - 11.11 
3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ 

– รำยจ่ำยในครัวเรือน 
60.00 33.33 6.67 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำก
พืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำงเศรษฐกิจ    
พอเพียง 

86.67 - 13.33 

5. กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร 40.00 6.67 53.33 
6. กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็น

มัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ 
41.67 41.67 16.66 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ 100.00 - - 
รวม 70.97 11.83 17.20 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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 3.4.5 ควำมพึงพอใจของผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม 
 1. ควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมและฝึกอบรม  
 1.1 ด้ำนเนื้อหำกำรอบรม 
  ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่เห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจ  
ในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.47 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรม เห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับกำรสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.83 เนื่องจำกเป็นควำมรู้        
ที่เข้ำใจง่ำย และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ 
  หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
เห็นว่ำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.78 เนื่องจำกเนื้อหำเข้ำใจง่ำย มีกำรให้ควำมรู้
เรื่องกำรรวมกลุ่มด้วยวิธีกำรสหกรณ์ กำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรตลำด         
สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญในพ้ืนที ่ได้แก่ หอมหัวใหญ่  
 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน ผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.40 เนื่องจำก
เนื้อหำกำรอบรมเป็นกำรให้ค ำแนะน ำกำรลงบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอำชีพโดยมีกำรสำธิต และลงมือ           
ฝึกปฏิบัติจริง  
  หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกด้วย          
ค่ำคะแนน 4.07 เนื่องจำกเนื้อหำกำรอบรมเข้ำใจง่ำย มีกำรพำไปสำธิตในสถำนที่จริง ฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 
  หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำเนื้อหำ
สอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.47 เนื่องจำกเนื้อหำกำรอบรมเข้ำใจง่ำย มีกำรฝึก
ปฏิบัติจริง ท ำให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 
  หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมเห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.25 เนื่องจำกเนื้อหำกำร
อบรมเข้ำใจง่ำย 
  หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
เห็นว่ำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.67 เนื่องจำกเนื้อหำกำรอบรมเข้ำใจง่ำย มีกำร
ฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้สำมำรถผลิตเพ่ือใช้ในแปลงเกษตรได้ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.10 

ตารางท่ี 3.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อความน่าสนใจของเนื้อหา 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อเนื้อหา (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
(เต็ม 5)  

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและ   
ก ำ รอนุ รั กษ์ ท รั พยำกร   
ประมง 

 

83.33 16.67 - - - 4.83 มำกท่ีสุด 
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หลักสูตร ความพึงพอใจต่อเนื้อหา (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
(เต็ม 5)  

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร    
และวิธีกำรสหกรณ์   

77.78 22.22 - - - 4.78 มำกท่ีสุด 

3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ 
    และบัญชีรำยรับ–รำยจ่ำย 
    ในครัวเรือน 

60.00 20.00 20.00 - - 4.40 มำกท่ีสุด 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และ    
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช    
ส มุ น ไ พ ร บ น พื้ น ฐ ำ น    
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

40.00 26.67 33.33 - - 4.07 มำก 

5 .  ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พื ช    
สมุนไพร 

66.67 13.33 20.00 - - 4.47 มำกท่ีสุด 

6 .  ก ำ รพัฒนำชุ ม ชนและ    
เ ย ำ ว ช น สู่ ก ำ ร เ ป็ น
มัคคุเทศก์ในพื้นที่ 

58.34 8.33 3.33 - - 4.25 มำกท่ีสุด 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก    
และน้ ำหมักชีวภำพ 

66.67 33.33 - - - 4.67 มำกท่ีสุด 

เฉล่ีย 63.44 20.43 16.13 - - 4.47 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ  

     1.2 ด้ำนระยะเวลำอบรม 
  ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับ
มำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.67 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.83 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมส่วนมำกเห็นว่ำ
ระยะเวลำเหมำะสมกับเนื้อหำ แต่ในบำงรำยเห็นว่ำระยะเวลำกำรฝึกอบรมสั้นเกินไป 
  หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.78 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำ
ระยะเวลำเหมำะสมกับเนื้อหำ   
  หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ                
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.40 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
ส่วนมำกเห็นว่ำระยะเวลำเหมำะสมกับเนื้อหำ แต่บำงรำยเห็นว่ำระยะเวลำกำรอบรมค่อนข้ำงนำนเกินไป 
เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นควำมรู้เดิมที่เคยฝึกอบรมแล้ว   
  หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.73 เนื่องจำก
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำระยะเวลำที่เหมำะสมกับเนื้อหำ   
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  หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.33 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนมำกเห็นว่ำระยะเวลำ
เหมำะสมกับเนื้อหำ แต่บำงรำยเห็นว่ำระยะเวลำในกำรฝึกอบรมค่อนข้ำงสั้นเกินไป 
  หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.83 เนื่องจำกระยะเวลำที่เหมำะสมกับเนื้อหำ 
  หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.87 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำ
ระยะเวลำเหมำะสมกับเนื้อหำ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.11   

ตารางท่ี 3.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อระยะเวลาที่อบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อระยะเวลาอบรม (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5)  

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ประมง 

91.67 - 8.33 - - 4.83 มำกท่ีสุด 

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์   

77.78 22.22 - - - 4.78 มำกท่ีสุด 

3. กำรจัดท ำบัญชี ต้นทุน
อำชีพและบัญชีรำยรับ – 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

60.00 20.00 20.00 - - 4.40 มำกท่ีสุด 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และ
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช
ส มุ น ไ พ ร บ น พื้ น ฐ ำ น
แ น ว ท ำ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

73.33 26.67 - - - 4.73 มำกท่ีสุด 

5 .  ก ำ ร อนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู พื ช
สมุนไพร 

60.00 13.33 26.67 - - 4.33 มำกท่ีสุด 

6. กำรพัฒนำชุมชนและ
เ ย ำ ว ช น สู่ ก ำ ร เ ป็ น
มัคคุเทศก์ในพื้นที่ 

83.33 16.67 - - - 4.83 มำกท่ีสุด 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก
และน้ ำหมักชีวภำพ 

86.67 13.33 - - - 4.87 มำกท่ีสุด 

เฉล่ีย 75.27 16.13 8.60 - - 4.67 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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1.3 กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
  ในภำพรวม กำรเปิดโอกำสให้สอบถำมหำกมีข้อสงสัย รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ที่ถ่ำยทอดทดลองปฏิบัติในช่วงอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ด้วยค่ำคะแนน 4.84 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกมีกำรเปิดโอกำสให้สอบถำมหำกมีข้อสงสัย 
 หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.89 เนื่องจำกมีกำรเปิดโอกำสให้สอบถำม และแลกเปลี่ยนควำมรู้
ร่วมกัน 
  หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ               
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.67 เนื่องจำกเปิดโอกำสให้ได้           
ฝึกปฏิบัติ และสอบถำมหำกมขี้อสงสัยเกี่ยวกับควำมรู้ที่ถ่ำยทอด 
 หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.53          
เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่สำมำรถสอบถำมหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอด             
แต่บำงส่วนเห็นว่ำจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ ำนวนมำก ท ำให้ไม่มีโอกำสได้สอบถำมแม้ว่ำวิทยำกรจะเปิด
โอกำสให้ซักถำมก็ตำม 
 หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกเปิดโอกำสให้ได้ฝึกปฏิบัติ และสอบถำมหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ควำมรู้ที่ถ่ำยทอด  
 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่  พบว่ำผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.83 เนื่องจำกเปิดโอกำสให้ได้ฝึกปฏิบัติ และ
สอบถำมหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมรู้ที่ถ่ำยทอด  
 หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม  
พึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกเปิดโอกำสให้ได้ฝึกปฏิบัติ และสอบถำมหำกมี          
ข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมรู้ที่ถ่ำยทอด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.12  

ตารางที่ 3.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อการมีส่วนร่วมในการแสดง   
ความคิดเห็น 

หน่วย : ร้อยละ 
หลักสูตร  ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 

 มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(เต็ม 5)  

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ประมง 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์   

 

88.89 11.11 - - - 4.89 มำกท่ีสุด 
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หลักสูตร  ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
(เต็ม 5)  

3. กำรจัดท ำบัญชี ต้นทุน
อำชีพและบัญชีรำยรับ – 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

80.00 6.67 13.33 - - 4.67 มำกท่ีสุด 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และ
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช
ส มุ น ไ พ ร บ น พื้ น ฐ ำ น
แ น ว ท ำ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

66.67 20.00 13.33 - - 4.53 มำกท่ีสุด 

5 .  ก ำ ร อนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู พื ช
สมุนไพร 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

6. กำรพัฒนำชุมชนและ
เ ย ำ ว ช น สู่ ก ำ ร เ ป็ น
มัคคุเทศก์ในพื้นที่ 

83.33 16.67 - - - 4.83 มำกท่ีสุด 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก
และน้ ำหมักชีวภำพ 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

เฉล่ีย 88.17 7.53 4.30 - - 4.84 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

1.4 ด้ำนวิทยำกร 
  ในภำพรวมควำมรอบรู้ของวิทยำกรในเนื้อหำวิชำที่ถ่ำยทอด ควำมชัดเจนในกำรบรรยำย   
กำรน ำเสนอครบถ้วน และบุคลิกภำพ ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด       
ด้วยค่ำคะแนน 4.80 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมเป็นกันเอง ให้ควำมรู้             
ที่เข้ำใจง่ำยสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ 
 หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมรู้ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้ดี และ 
เป็นวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในเรื่องที่ถ่ำยทอด 
  หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ              
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.67 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมรู้
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้ด ี
 หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.53  
เนื่องจำกส่วนใหญ่เห็นว่ำวิทยำกรมีควำมรอบรู้ แนะน ำให้ฝึกปฏิบัติจริง ท ำให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ รับไปใช้
ประโยชน์หลังจำกกำรอบรมได้  แต่บำงส่วนเห็นว่ำกำรบรรยำยควำมรู้บรรยำยรวดเร็วเกินไปส่งผลให้          
จ ำค ำแนะน ำบำงส่วนไม่ได้ 
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 หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.87 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมรอบรู้ แนะน ำให้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ท ำให้
สำมำรถน ำควำมรู้ที่รับไปใช้ประโยชน์หลังจำกกำรอบรมได้   
 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่  พบว่ำผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.67 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมรู้เป็นกันเอง 
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้ด ี

 หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม  
พึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.93 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมรู้ดี สำมำรถถ่ำยทอดได้ชัดเจน และ
แนะน ำให้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.13   

ตารางท่ี 3.13 ระดับความพึงพอใจของผูผ้่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อวิทยากรที่อบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อวิทยากร (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
(เต็ม 5)  

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
แ ล ะ ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรประมง 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์   

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

3. กำรจัดท ำบัญชี ต้นทุน
อำชีพและบัญชีรำยรับ 
– รำยจ่ำยในครัวเรือน 

73.33 20.00 6.67 - - 4.67 มำกท่ีสุด 

4. กำรจ ำแนกพันธ์ุพืช และ
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช
สมุ น ไพรบนพื้ นฐำน
แ น ว ท ำ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

66.67 20.00 13.33 - - 4.53 มำกท่ีสุด 

5. กำรอนุรักษ์ฟื้ นฟูพืช
สมุนไพร 

86.67 13.33 - - - 4.87 มำกท่ีสุด 

6. กำรพัฒนำชุมชนและ
เ ย ำ ว ช น สู่ ก ำ ร เ ป็ น
มัคคุเทศก์ในพื้นท่ี 

66.67 33.33 - - - 4.67 มำกท่ีสุด 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก
และน้ ำหมักชีวภำพ 

93.33 6.67 - - - 4.93 มำกท่ีสุด 

เฉล่ีย 82.80 13.98 3.23 - - 4.80 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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1.5 ด้ำนเอกสำร ปัจจัยกำรผลิต ผลผลิตที่เกิดจำกกำรปฎิบัติ 
  ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจด้ำนด้ำนเอกสำร ปัจจัยกำรผลิต 
ผลผลิตที่เกิดจำกกำรปฎิบัติในกำรอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.71 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกมีกำรแจกเอกสำรควำมรู้ และปัจจัยกำรผลิต 
ได้แก่ พันธุ์ปลำดุก พันธุ์ปลำนิล ตำข่ำยส ำหรับท ำกระชังเลี้ยงปลำ และอำหำรปลำ  
  หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.60 เนื่องจำกมีกำรแจกเอกสำรควำมรู้ 
  หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ              
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.50 เนื่องจำกกำรแจกเอกสำรควำมรู้
และสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน 
  หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 4.20 เนื่องจำก     
มีแจกเอกสำรควำมรู้และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
  หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.93 เนื่องจำกมีกำรแจกผลผลิตที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ เช่น ยำหม่องสมุนไพร 
สบู่สมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น 
  หลักสูตรที่ 6 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกมีกำรแจกผลผลิตที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ ได้แก่
ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ ำหมักชีวภำพ  
  ทั้งนี้หลักสูตรกำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพื้นท่ีไม่มีกำรแจกเอกสำรปัจจัย
กำรผลิต และผลผลิตที่เกิดจำกกำรปฎิบัติ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.14 

ตารางท่ี 3.14 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อเอกสาร ปัจจัยการผลิต ผลผลิต
ที่เกิดจากการปฎิบัติ 

หน่วย : ร้อยละ 
หลักสูตร  ความพึงพอใจต่อเอกสาร/ปจัจัยการผลิต (ร้อยละ) ค่า

คะแนน 
แปลผล 

 มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(เต็ม 5)  

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและ
กำ รอนุ รั กษ์ ท รั พยำกร
ประมง 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์   

80.00 - 20.00 - - 4.60 มำกท่ีสุด 

3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ
แ ล ะ บั ญ ชี ร ำ ย รั บ  – 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

 

64.29 21.42 14.29 - - 4.50 มำกท่ีสุด 



๒๘ 

หลักสูตร  ความพึงพอใจต่อเอกสาร/ปจัจัยการผลิต (ร้อยละ) ค่า
คะแนน 

แปลผล 

 มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(เต็ม 5)  

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และ
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช
ส มุ น ไ พ ร บ น พื้ น ฐ ำ น
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

26.67 66.66 6.67 - - 4.20 มำก 

5 .  ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พื ช
สมุนไพร 

93.33 6.67 - - - 4.93 มำกท่ีสุด 

6. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก
และน้ ำหมักชีวภำพ 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

เฉล่ีย 76.00 18.67 5.33 - - 4.71 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

1.6 ด้ำนสถำนทีส่่งเสริมและฝึกอบรม 
 ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจสถำนที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมำก
ที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.96 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมพึงพอใจสถำนที่ระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกสถำนที่อบรมอยู่ใกล้บริเวณ
หมู่บ้ำน  
 หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจสถำนที่ในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกสถำนที่อบรมอยู่ใกล้บริเวณหมู่บ้ำน 
 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ              
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจสถำนที่ในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.87 เนื่องจำกสถำนที่อบรม
อยู่ใกล้บริเวณหมู่บ้ำน 
 หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจสถำนที่ในระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 4.93 
เนื่องจำกสถำนที่อบรมอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน ประกอบกับเป็นกำรฝึกอบรมในสถำนที่จริง 
 หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
สถำนที่ในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกฝึกอบรมในโรงเรียนที่ศึกษำอยู่ 
 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจสถำนที่ในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.92 เนื่องจำกฝึกอบรมในโรงเรียนที่
ศึกษำอยู่ 
 หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจสถำนที่ในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 5.00 เนื่องจำกสถำนที่อบรมอยู่ใกล้บริเวณหมู่บ้ำน 
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.15  
 
 



๒๙ 

ตารางท่ี 3.15 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อสถานที่ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อสถานที่(ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
(เต็ม 3)  

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและ
กำ รอนุ รั กษ์ ท รั พยำกร
ประมง 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์   

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

3. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ
แ ล ะ บั ญ ชี ร ำ ย รั บ  – 
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

86.67 13.33 - - - 4.87 มำกท่ีสุด 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และ
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช
ส มุ น ไ พ ร บ น พื้ น ฐ ำ น
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

93.33 6.67 - - - 4.93 มำกท่ีสุด 

5 .  ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พื ช
สมุนไพร 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

6 .  ก ำ รพัฒนำชุ ม ชนและ
เ ย ำ ว ช น สู่ ก ำ ร เ ป็ น
มัคคุเทศก์ในพื้นที่ 

91.67 8.33 - - - 4.92 มำกท่ีสุด 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก
และน้ ำหมักชีวภำพ 

100.00 - - - - 5.00 มำกท่ีสุด 

เฉล่ีย 95.70 4.30 - - - 4.96 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
 ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุด

ด้วยค่ำคะแนน 4.74 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม

และฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.94 เนื่องจำกได้ควำมรู้จำกกำร
ฝึกอบรม และเม่ือน ำไปปฏิบัติก่อให้เกิดรำยได้ และลดรำยจ่ำยในครัวเรือนได้ 

 หลักสูตรที่ 2 กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกท่ีสุดด้วยค่ำคะแนน 4.86  

 หลักสูตรที่ 3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยในครัวเรือน พบว่ำ              
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกท่ีสุดด้วยค่ำคะแนน 4.58  

 หลักสูตรที่ 4 กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรบนพ้ืนฐำนแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำ รในระดับมำกที่สุด                
ด้วยค่ำคะแนน 4.50  



๓๐ 

 หลักสูตรที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชสมุนไพร พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ            
ต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.77  

 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนและเยำวชนสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ พบว่ำผู้ผ่ำน               
กำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกท่ีสุดด้วยค่ำคะแนน 4.70  

 หลักสูตรที่ 7 กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกท่ีสุดด้วยค่ำคะแนน 4.91 รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.16 
ตารางท่ี 3.16 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 
หลักสูตร ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 

 มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(เต็ม 5)  

1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและ    
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร    
ประมง 

95.77 2.82 1.41 - - 4.94 มำกท่ีสุด 

2. กำรรวมกลุ่มตำมหลักกำร    
และวิธีกำรสหกรณ์   

88.00 10.00 2.00 - - 4.86 มำกท่ีสุด 

3. กำรจัดท ำบัญชี ต้นทุน    
อำชีพและบัญชีรำยรับ –     
รำยจ่ำยในครัวเรือน 

70.79 16.85 12.36 - - 4.58 มำกท่ีสุด 

4. กำรจ ำแนกพันธุ์พืช และ   
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช    
ส มุ น ไ พ ร บ น พื้ น ฐ ำ น    
แ น ว ท ำ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ    
พอเพียง 

61.11 27.78 11.11 - - 4.50 มำกท่ีสุด 

5 .  ก ำ ร อนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู พื ช   
สมุนไพร 

84.44 7.78 7.78 - - 4.77 มำกท่ีสุด 

6. กำรพัฒนำชุมชนและ   
เ ย ำ ว ช น สู่ ก ำ ร เ ป็ น   
มัคคุเทศก์ในพื้นที่ 

76.66 16.67 6.67 - - 4.70 มำกท่ีสุด 

7. กำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก   
และน้ ำหมักชีวภำพ 

91.11 8.89 - - - 4.91 มำกท่ีสุด 

เฉล่ีย 80.37 13.33 6.30 - - 4.74 มากที่สุด 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 



๓๑ 

 

บทที่ ๔ 

สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุป 

การติดตามผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนปฏิบัติงานปี 2561 
ด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเกิดผลได้และผลกระทบอย่างไร 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป    
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม จ านวน 93 ราย ผลการติดตามสรุปไดด้ังนี้ 

4.1.1 ด้านการบริหารจัดการ ด าเนินการโดยมีคณะกรรมการ 1 คณะ และคณะท างานระดับพ้ืนที่ 
1 ระดับ ประกอบด้วย คณะงานท างานระดับจังหวัด 1 มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทางและแผนการ
ด าเนินงานโครงการ อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชด าริ 
ติดตามผลและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และแต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคล เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น โดยในระดับพ้ืนที่มี
การด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะท างานในพ้ืนที่มีการประชุมคณะท างาน จ านวน 2 ครั้ง  

4.1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมปี 2561 เป็นการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
งบประมาณโครงการฯ จ านวน 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 534 ,450 บาท ผลการใช้จ่าย 534,450 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และงบปกติของแต่ละหน่วยงานจ านวน  3 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 84 ,230 บาท 
ผลการใช้จ่าย 84,230 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4.1.3 ด้านผลได้ของโครงการ  
1)  ผลการฝึกอบรมถ่ ายทอดความรู้  จ านวนผู้ ผ่ านการฝึกอบรมตลอดหลักสู ตร                         

ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรทั้งหมดรวม 396 ราย จากเป้าหมาย 394 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 100.51 

2) ด้านการน าความรู้ไปปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมน าความรู้ปปฏิบัติ
ร้อยละ 76.34 (น าไปบางส่วนร้อยละ 49.46 และน าไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 26.88) และไม่น าความรู้ไป
ปฏิบัติร้อยละ 23.66 เนื่องจากจ าค าแนะน าไม่ได้ ไม่มีวัตถุดิบ/อุปกรณ์ ไม่มีโอกาสในการน าความรู้ไปใช้           
ไม่มีเวลา ไม่มีเงินทุน และอายุมาก 

4.1.4 ด้านผลกระทบระยะสั้นของโครงการ 
  1) ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ไป
ปฏิบัติแล้วเกิดผลการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายหรือรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.33 เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ได้แก่ การบริโภคและจ าหน่ายปลา เงินปันผลจากการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร การลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย  
และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารอินทรีย์ และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจร้อยละ 65.67 
  2) ด้านสังคม การถ่ายทอดความรู้ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนร้อยละ 65.60 เนื่องจาก 
เป็นความรู้เดิมที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้ว และไม่มีเวลา เป็นต้น รองลงมาถ่ายทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ 
17.20 และถ่ายทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ 17.20 และการส่งเสริมและฝึกอบรมก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
ร้อยละ 23.66 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ เป็นกลุ่มแบบเป็นทางการ กลุ่มท ายาสมุนไพร กลุ่มปุ๋ยหมัก
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บ้านกองแหะ และกลุ่มการท าบัญชีครัวเรือน เป็นการรวมกลุ่มอย่างไม่ เป็นทางการ ซึ่ งเป็นกลุ่มเดิม                    
ที่มีอยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้ว 
  3) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่น าความรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นร้อยละ 100.00 ได้แก่ การลดการใช้สารเคมี ปรับเปลี่ยน    
มาใช้สารอินทรีย์ในแปลงเกษตรมากชึ้น  
  4) ด้านความยั่งยืน ด าเนินการต่อเนื่องร้อยละ 70.97 ได้แก่ กิจกรรมด้านการใช้สารอินทรีย์ 
วิธีการดูแลรักษาหอมหัวใหญ่ การเลี้ยงสัตว์น้ า และการบัญทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน 
  5) ความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.74 โดยเห็นว่าพึงพอใจสถานที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมากที่สุด
ด้วยค่าคะแนน 4.96 รองลงมาพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้สอบถามหาก
มีข้อสงสัย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมน าความรู้ที่ถ่ายทอดทดลองปฏิบัติในช่วงอบรม
ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.84 พึงพอใจด้านความรอบรู้ของวิทยากรในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอดความชัดเจน          
ในการบรรยาย การน าเสนอครบถ้วน บุคลิกภาพในระดับมากท่ีสุดด้วยค่าคะแนน 4.80 พึงพอใจด้านเอกสาร 
ปัจจัยการผลิต ผลผลิตที่เกิดจากการปฎิบัติ ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.71 พึงพอใจด้านระยะเวลาอบรม
ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.67 และพึงพอใจด้านเนื้อหาการฝึกอบรม เนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจ
ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.47  

4.2 ข้อค้นพบจากการติดตาม 

5.2.1 การด าเนินการส่งเสริมและฝึกอบรมมีหลักสูตรการอบรมหลากหลายซึ่งเกษตรกรมีภาระงาน    
ในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมได้ครบทุกหลักสูตร 

5.2.2 เกษตรกรบางส่วนได้รับความรู้จากการส่งเสริมและฝึกอบรมในเรื่องเดิมซึ่งเคยอบรมมาแล้ว 
5.2.3 เกษตรกรบางส่วนจ าค าแนะน าในการน าความรู้ไปปฏิบัติไม่ได้ 

4.3  ข้อเสนอแนะ  

5.3.1 หน่วยงานควรมีการบรูณาการกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมกัน เนื่องจากเกษตรกร         
มีภาระงานในแปลงเกษตรมาก ไม่สามารถเข้าร่วมการส่งเสริมและฝีกอบรมได้บ่อย 

5.3.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ และขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือลดปัญหา
การส่งเสริมและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เคยได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมมาก่อนแล้ว   

5.5.3 ควรมีเอกสารความรู้แจกครบทุกหลักสูตร และเชิญชวนให้เข้าไปศึกษาดูงานในฐานเรียนรู้
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหลังจากการส่งเสริมและฝึกอบรมได้  

5.3.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือเสนอแนะ
แนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการน าความรู้ไปปฏิบัติ  
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