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บทสรุปผู้บริหาร  

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๑ ได้รับมอบหมำยภำรกิจให้ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมผลที่เกิดขึ้นจำก
กิจกรรมกำรฝึกอบรมประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ติดตำมผลได้จำกกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรฝึกอบรมว่ำมีกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และติดตำมผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจำกกำรเข้ำอบรม รวมทั้ง
วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรฝึกอบรมของ
ศูนย์อ ำนวยกำรฯ ในระยะต่อไป โดยด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
ปีงบประมำณ ๒๕๕9 จ ำนวน 138 รำย และสัมภำษณห์น่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้  

ด้านการบริหารจัดการโครงการ ปีงบประมำณ 2559 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับจังหวัดมีกำร
จัดประชุมจ ำนวน 3 ครั้ง เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์อ ำนวยกำรฯ ส ำหรับกิจกรรม
กำรจัดฝึกอบรม สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนดทั้งหมด ด้านปัจจัยน าเข้า ปีงบประมำณ 
2559 มีกำรฝึกอบรมภำยใต้ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริฯ รวม 10 หลักสูตร ผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 215,700 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมำณที่ได้รับ ผลได้ของโครงการ มีผู้
ผ่ำนกำรอบรมตลอดหลักสูตรจ ำนวน 662 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.46 ของเป้ำหมำย  โดยผู้ผ่ำนกำรอบรม
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 47.83 น ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 22.46 และไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
ร้อยละ 29.71 สำเหตุที่ไม่น ำปฏิบัติเนื่องจำก ไม่มีเวลำ ควำมรู้ไม่พอ ไม่ได้ประกอบอำชีพเกษตรกร ไม่สนใจ 
ไม่มีวัตถุดิบ และไม่มีที่ดิน เป็นต้น ผลกระทบระยะสั้นของโครงการ ด้ำนเศรษฐกิจ  ผู้ผ่ำนกำรอบรมเกิดผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.29 และปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
79.71 ด้ำนสังคม ส่วนใหญ่ไม่มีกำรรวมกลุ่มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 88.41 เนื่องจำกเป็นเพียงกำรอบรมเท่ำนั้น และ
เกษตรกรบำงส่วนมีกลุ่มอยู่แล้ว ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 58.80 
เช่น เพ่ือนบ้ำน ญำติ ผู้ปกครอง ด้ำนสิ่งแวดล้อม เมื่อน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร
มีกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 51.39  ด้ำนควำมยั่งยืน ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่อง
และปัจจุบันยังคงด ำเนินกำรร้อยละ 44.93 น ำไปด ำเนินกำรบ้ำงร้อยละ 10.87 และไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อย
ละ 44.20 โดยคำดว่ำในอนำคตจะด ำเนินกำรร้อยละ 51.45   

ข้อเสนอแนะ กำรจัดท ำแผนปฎิบัติงำนประจ ำปีควรมีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บท ควรมีกำร 
บูรณำกำรแผนด้ำนกำรฝึกอบรมร่วมกัน และควรเน้นกำรขยำยผลไปในพื้นที่อ ำเภอใกล้เคียงเพื่อลดปัญหำ
ผู ้เข้ำอบรมเป็นเกษตรกรกลุ ่มเดิมหรือไม่ประกอบอำชีพเกษตรกร กำรฝึกอบรมควรเน้นกำรอบรม         
เชิงปฏิบัติกำรรวมถึงกำรแจกปัจจัยกำรผลิตให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะมีแนวโน้มท ำให้น ำไปปฏิบัติสูง และ
ควรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมพร้อมในกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ รวมถึงหน่วยงำนที่จัด
ฝึกอบรมควรมีกำรติดตำมผลผู้ผ่ำนกำรอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะเพื่อเสนอแนะแนวทำงและแก้ ไข
ปัญหำที่เกิดจำกกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ 
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ค ำน ำ 

การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะท่ี 2 (๒๕๕5-๒๕๕9) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ ได้ติดตามผลต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ โดยในครั้งนีเ้ป็นการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที ่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ประสานงาน และขอขอบคุณผู้ผ่านการอบรมที่ให้ความร่วมมือในการตอบข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการจัดท ารายงาน คณะผู ้จ ัดท าหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่ารายงานเล่มนี ้จะให้ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ต ่อ
หน่วยงานของท่านตามสมควร 

  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑  

กันยายน ๒๕60 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีต 
ไม่สามารถท าได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกล และถนนหนทางทุรกันดาร คณะท างานโครงการพระราชด าริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะนั้นซึ่งมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรีเป็นประธาน ได้มีความเห็น
พ้องต้องกันว่า ควรจะมีสถานีกลางที่ใช้ในการพักเตรียมล าเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และกล้าไม้  
เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาตามพระราชด าริระหว่างส่วนกลางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน        
ดังนั้น ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะท างานโครงการพระราชด าริจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กราบบังคมทูล                
ขอพระราชทาน  พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อที่ดินจ านวน ๖ ไร่ ๔๗ ตารางวา ต่อมา                
พลโท สีมา ปาณิกบุตร แม่ทัพภาคท่ี ๓ ในขณะนั้นได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก ๑๔ ไร่ ๘๑ ตารางวา ท าให้มี
พ้ืนที่โครงการรวม ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อเป็น ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง โดยมี
กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ จัดก าลังพลดูแลและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดตั้ง
เป็นศูนย์การเรียนทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับได้รับรู้ เรียนรู้ เชื่อมโยง กับวิถีชีวิต สามารถน าหลักการ 
ความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีความสุขและยั่งยืนในอนาคต  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 ๑.๒.๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางด้านการผลิตให้เกษตรกร 
ประชาชนทั่วไป มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑.๒.๒ เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2.3 เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับประชาชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 



๒ 
 

 
 

๑.๓ เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  

๑.๓.๑ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือของ
ประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ  

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

๑.๔   วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

      ๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ 
เป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกร และประชาชนได้เรียนรู้หลักการท างานทางด้านการเกษตรโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

      ๑.๔.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน   
เพ่ือให้การพัฒนาศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

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

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

   ๑.๑) ส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมงตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือวิถีชีวิตของเกษตรกรเป้าหมาย  

   ๑.๒) พัฒนาเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือให้เป็นเกษตรกรผู้น าของชุมชน
ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
เน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของตลาดที่
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

   ๑.๓) พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน           
การปรับปรุงบ ารุงดินในระดับแปลงของเกษตรกร โดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสม 
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        ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

   ๒.๑) ส ารวจและจ าแนกดินอย่างละเอียด จัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และประเมินผลความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามสภาพการใช้ที่ดิน   

   ๒.๒) พัฒนาการท าเกษตรรูปแบบใหม่ให้เป็นเกษตรปลอดภัยทั้งกับตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตและจ าหน่ายในท้องตลาด 

   ๒.๓ ) สร้างจิตส านึกของชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  และ           
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น 

   ๒.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม 

        ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

   ๓.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของกลุ่มเกษตรกร ให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ตลอดจนความสัมพันธ์ในการวางแผนการผลิตและการตลาดให้มากขึ้น  

   ๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และส่วนราชการ
ต่างๆ เพื่อร่วมกับศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่        ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที ่

   ๓.๓) สนับสนุนการศึกษาด้านการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่ นักเรียน นักศึกษา โดยใช้ศูนย์
อ านวยการฯ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป 

        ๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

   ๔.๑) ศึกษา พัฒนา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรดิน 
น้ า พืช อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

   ๔.๒) สาธิตรูปแบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมง และการปรับปรุงบ ารุงดิน อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกษตรกรได้น าไปเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติได้จริง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 

   ๔.๓) อบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าการเกษตรแบบบูรณาการ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 



๔ 
 

 
 

        ๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ เป็นแนวทางการบริหารจัดการ ประกอบด้วยแนวทาง 
การด าเนินงานดังนี้ 

    ๕.๑) บูรณาการความต้องการของพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มี
เป้าหมายชัดเจน โดยสอดคล้องกับกรอบแผนแม่บทที่ก าหนดไว้ 

    ๕.๒) ให้ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูล และกลไกที่ส าคัญในการประสานงาน และการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ 

    ๕.๓) จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งของข้อมูลการผลิต ข้อมูลประชากร ข้อมูลโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดท าเอกสารวิชาการเพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ  

    ๕.๔) พัฒนาทีมงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานร่วมกับชุมชน เพ่ือคุณภาพของ
งานและขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน สามารถเสนอปัญหาความต้องการ
เข้าสู่การบริหารจัดการ 

    ๕.๕) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

1.5 หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมปี 2559 

การติดตามโครงการครั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ จะติดตามผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ฝึกอบรมช่วงปี ๒๕๕9 เพราะกิจกรรมอ่ืน ๆ มีการก ากับ ดูแลอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยหลักสูตรการฝึกอบรมใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕9 มีจ านวน 10 หลักสูตร ดังนี้  

หลักสูตรที่ 1 การปฏิบัติดูแลรักษาสวนล าไย โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 
ด าเนินการฝึกอบรม  

หลักสูตรที่ 2 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ลักษณะกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมและส่งเสริม
ให้เกษตรกรรู้จักวิธีการเพาะพันธุ์ปลา และเลี้ยงปลาให้ถูกหลักวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนพันธุ์  ปลาดุก อาหาร 
และแผ่นพลาสติกรองบ่อ โดยส านักงานประมงอ าเภอสันป่าตองด าเนินการฝึกอบรม  

หลักสูตรที่ 3 ผู้น าชุมชนภาคเกษตร ลักษณะกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้
สหกรณ์ให้แก่ผู้น าชุมชนให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ด าเนินการฝึกอบรม 

หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี โดยส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ด าเนินการฝึกอบรม 

หลักสูตรที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตองด าเนินการ
ฝึกอบรม  



๕ 
 

 
 

หลักสูตรที่ 6 การพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างมีศักยภาพ และโอกาสทางการตลาดล าไย พร้อม
แจกปัจจัยการผลิต โดยส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตองด าเนินการฝึกอบรม 

หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีความรู้เรื่องข้าว โดยให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว และ
กิจกรรมการปลูกข้าวพื้นเมืองโดยใช้น้ าน้อย (Aerobic Rice) โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ด าเนินการฝึกอบรม 

หลักสูตรที่ 8 การพัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และฝึก
ปฏิบัติการท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ด าเนินการฝึกอบรม 

หลักสูตรที่ 9 การอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือให้ความรู้เยาวชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน
และน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวด าเนินการฝึกอบรม 

หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฝึกอบรมการ
ท าข้าวเหนียวด า ขนมจีบ ซาลาเปา ยาดม และยาหม่องน้ า โดยส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตองด าเนินการ
ฝึกอบรม 

๑.6  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

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

๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ๑2 หน่วยงานดังนี้ 
- กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
- กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๑ 
- กรมประมง ได้แก่ ส านักงานประมงเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  
- กรมปศุสัตว์ ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์เชียงใหม่  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 

และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง 
- กรมชลประทาน ได้แก่ ส านักชลประทานที่ ๑ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง 
- กรมการข้าว ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
- กรมหม่อนไหม ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่๑ 
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- ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๒) กระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย ๒ หน่วยงาน ดังนี ้
- กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ ได้แก่ ศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชด าริจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
- ส านักงานพัฒนาภาค ๓ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ 
๓) กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 4 หน่วยงานดังนี้ 
- กรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
- ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
- อ าเภอสันป่าตอง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี ้
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ 

สันป่าตอง 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
๕)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๑ หน่วยงาน ดังนี้ 
-  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาลักษณะของงานภายในศูนย์อ านวยการฯ ทั้งหมดแล้ว สามารถแบ่งกลุ่มท างาน
ออกเป็น ๔ กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

กลุ่มอ านวยการ เป็นกลุ่มภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และ            
การจัดระบบการบริหารจัดการโครงการภายในศูนย์อ านวยการฯ 

กลุ่มวิชาการ เป็นกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการด้านต่าง ๆ และ
งานวิจัยและทดสอบ สาธิตการจัดการสวนไม้ผล 

กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานสาธิต งานฝึกอบรม และ      
การขยายผลและน าร่อง 

กลุ่มติดตามและประเมินผล เป็นกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจัดระบบการประสานงาน 
การตดิตามงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ การประสานการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ  
การติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ การติดตามทัศนคติความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการอบรม 
การจัดท ารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ 



บทที่ ๒ 
การติดตามโครงการ 

๒.๑  ความส าคัญของการติดตาม 

ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ัังววัดเภชยยงหวม  ััดตั้งเภพ่ือเภ่็น
ศูนย์กำรเภรยยนทำงด้ำนกำรเภกษตรเภชิงบูรณำกำร โดยยึดวลัก่รัชญำเภศรษฐกิัพอเภพยยงตำมแนวพระรำชด ำริ 
เภ่ิดโอกำัหว้่ระชำชนหนทุกระดับได้รับรู้ เภรยยนรู้ เภชื่อมโยง กับวิถยชยวิต ัำมำรถน ำวลักกำร ควำมรู้ไ่่ฏิบัติ  
ได้ัริง 

หน่ี พ.ศ. ๒๕๕5 คณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง    
ได้ััดท ำแผนแม บทของศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ระยะทย่ 2     
(๒๕๕5-๒๕๕9) มยกำรก ำวนดแผน่ฏิบัติกำรทย่มยกำรบูรณำกำรร วมกัน โดยมยวน วยงำนของรัฐ องค์กำร
่กครองั วนท้องถิ่นและผู้ทย่เภกย่ยวข้องกับกำรพัฒนำพื้นทย่เภข้ำร วม 

ั ำนักงำนเภศรษฐกิักำรเภกษตรทย่ ๑ ได้รับมอบวมำยอำรกิัหว้ท ำวน้ำทย่หนกำรติดตำมผลกำร
ด ำเภนินงำนด้ำนกำรฝึกอบรมต อเภนื่องทุก่ี โดยหนครั้งนย้เภ่็นกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม่ี 2559 เภพ่ือัะได้
ทรำบถึงผลกำรด ำเภนินงำนว ำผู้ทย่ผ ำนกำรฝึกอบรมัำกศูนย์อ ำนวยกำรฯ มยกำรน ำควำมรู้ทย่ได้รับไ่่ฏิบัติ เภกิด
ผลได้และผลกระทบอย ำงไร ตลอดัน่ัญวำอุ่ัรรค และข้อเภันอแนะ เภพ่ือหช้่ระกอบกำรพิัำรณำแนว
ทำงกำรด ำเภนินงำนกิักรรมกำรฝึกอบรมหนระยะต อไ่ 

๒.๒  วัตถุประสงคข์องการติดตาม 

2.2.1 เภพ่ือติดตำมผลได้ัำกกำรด ำเภนินงำนด้ำนกำรฝึกอบรม ว ำผู้ผ ำนกำรอบรมมยกำรน ำควำมรู้ทย่
ได้รับไ่่ฏิบัติ และติดตำมผลกระทบระยะัั้นทย่เภกิดัำกกำรเภข้ำอบรม 

2.2.2 เภพ่ือวิเภครำะว์่ัญวำ อุ่ัรรค และเภันอข้อคิดเภว็นเภพ่ือหช้เภ่็นแนวทำงหนกำร่รับ่รุงกำร
ด ำเภนินงำนกิักรรมกำรฝึกอบรม 

๒.๓  ขอบเขตของการติดตาม 

 ั ำนักงำนเภศรษฐกิักำรเภกษตรทย่ 1 ติดตำมผลทย่เภกิดขึ้นัำกกิักรรมกำรฝึกอบรมของศูนย์อ ำนวยกำร
โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ัังววัดเภชยยงหวม  ่ี 2559 กลุ มเภ่้ำวมำย่ระกอบด้วย 
เภั้ำวน้ำทย่ของวน วยงำนต ำงๆทย่ด ำเภนินกำรััดฝึกอบรม และผู้ผ ำนกำรอบรมอำยหต้ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำร
พัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ่ีงบ่ระมำณ 2559 
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2.4 การตรวจเอกสาร  

 2.4.1 กำรตรวัเภอกัำร 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(2551) โครงกำร่ระเภมินผลกำรด ำเภนินงำนขยำยผลศูนย์กำรศึกษำกำรพัฒนำอูพำน อันเภนื่องมำัำก
พระรำชด ำริ พบว ำ กำรััดท ำวลักัูตรขยำยผลั วนหวญ เภ่็นวลักัูตรทย่ััดท ำขึ้นตำมกิักรรม่กติของ
วน วยงำน โดยมยควำมัอดคล้องกับแนวพระรำชด ำริ ทั้งควำมรู้หนอำคทฤษฎยและอำค่ฏิบัติ มย กำรศึกษำถึง
ระดับควำมพึงพอหัหนกำรขยำยผลผ ำนวลักัูตรกำรฝึกอบรมของศูนย์ เภกษตรกรมยควำมพึงพอหัทย่กำร
ฝึกอบรมช วยเภพ่ิมเภติมควำมรู้เภดิม กำรเภข้ำถึงข ำวัำรั วนหวญ ได้รับรู้ัำกผู้น ำชุมชนและเภั้ำวน้ำทย่ศูนย์        
กำรคัดเภลือกผู้เภข้ำรับกำรฝึกอบรมั วนหวญ เภกษตรกรเภ่็นผู้มำัมัครด้วยตนเภองตำมควำมันหั กำรคัดเภลือกผู้
เภข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมควำมันหัของเภกษตรกร กำรน ำควำมรู้ไ่่รับหช้วลังัำกได้รับกำรขยำยผลเภกษตรกร
ัำมำรถน ำควำมรู้ไ่หช้ได้วลังัำกได้รับกำรอบรมและน ำควำมรู้ไ่เภผยแพร แก เภพ่ือนบ้ำน ญำติพย่น้องและ
ัมำชิกหนกลุ ม กำรติดตำมวลังกำรฝึกอบรมของเภั้ำวน้ำทย่โดยมยกำรติดตำมดูแล 1-2 ครั้งต อเภดือน กำรแัดง
ควำมคิดเภว็นของเภกษตรกรต อกำรขยำยผลถึงวิธยกำรฝึกอบรมเภว็นว ำควรหว้ผู้เภข้ำรับกำรอบรมได้ลงมือ่ฏิบัติ    
มยกำรดูงำนนอกัถำนทย่ ทั้งนย้ ่ัญวำทย่กำรขยำยผลยังไม ัำมำรถด ำเภนินตำมแผน่ฏิบัติทย่ก ำวนดไว้เภกิดัำกว้วง
เภวลำั ำวรับกำรััดฝึกอบรมไม ัอดคล้องกับัอำพของพ้ืนทย่ ซึ่งั วนหวญ เภว็นว ำควรััดอบรมหนช วงฤดูแล้ง
(มกรำคม-เภมษำยน) โดย่ระโยชน์ัำกควำมรู้ทย่ได้รับัำกกำรขยำยผล คือ ัำมำรถเภพ่ิมรำยได้ และัอำพควำม
เภ่็นอยู โดยรวมของชุมชนดยขึ้นพอัมควร ั วน่ัญวำ อุ่ัรรคหนกำรขยำยผล เภกษตรกรยังขำดควำมพร้อมหน
เภรื่องของเภวลำ ่ัญวำด้ำนเภงินทุน และแรงงำน ขำดแรงัูงหัหนกำรเภข้ำรับกำรฝึกอบรม และขำดควำมยั่งยืนหน
กำรด ำเภนินงำน ไม มยตลำดรองรับผลผลิต กลุ มผู้เภข้ำรับกำรอบรมเภ่็นบุคคลเภดิมๆ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2552) ่ระเภมินผลงำนขยำยผลศูนย์
กำรศึกษำกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำพัฒนำว้วยทรำย อันเภนื่องมำัำกพระรำชด ำริ พบว ำ กลุ มตัวอย ำงทย่เภคยเภข้ำ
รับกำรฝึกอบรมไม ได้น ำควำมรู้วรือ่ระับกำรณ์ทย่ได้รับัำกกำรฝึกอบรมนั้นไ่หช้เภนื่องมำัำก ัอำพพ้ืนทย่ไม 
เภอ้ืออ ำนวยต อกำรท ำกำรเภกษตรกรทฤษฎยหวม  ่ัญวำกำรขำดแคลนน้ ำ  พ้ืนทย่อยู ว ำงไกลัำกแวล งน้ ำ และ
บำงั วนไม มยทย่ดินเภ่็นของตนเภอง ัึงควรมยกำรศึกษำถึงศักยอำพควำมพร้อมของ่ระชำชนหนพ้ืนทย่ว ำมยควำม
ต้องกำรอบรมหนเภรื่องหด และควรมยกำรั งเภัริมอำชยพอ่ืนทย่ัอดคล้องและเภวมำะัมกับัอำพควำมเภ่็นอยู ัริง
หว้กับกลุ มตัวอย ำงทย่ไม มยพ้ืนทย่เภ่็นของตนเภองวรือมยพ้ืนทย่ไม เภพยยงพอ ั วนกลุ มตัวอย ำงทย่น ำควำมรู้ไ่หช้มยควำมถย่
เภข้ำไ่หนศูนย์ฯ ั ำนวน 1-2 ครั้งต อ่ี โดยได้รับข ำวัำรัำกเภั้ำวน้ำทย่ของศูนย์ มยกำรเภข้ำมำเภยย่ยม หว้ค ำแนะน ำ
เภกย่ยวกับกำร่ระกอบอำชยพเภกษตร กำรท ำุ่๋ยชยวอำพ กลุ มตัวอย ำงั วนหวญ เภข้ำร วมเภ่็นัมำชิกหนโครงกำร
ต ำงๆ ซึ่งั วนหวญ เภคยได้รับกำรฝึกอบรมเภกย่ยวกับกำรท ำุ่๋ยวมัก กำรพัฒนำอำชยพัำกกำรเภกษตรผัมผัำน 
กำรพัฒนำอำชยพัำกกำรเภกษตรตำมแนวทฤษฎยหวม  กำร่ลูกพืชผักัวนครัว และพืชไร  กำรเภลย้ยง่ลำและกำร
ขยำยพันธุ์่ลำ กำร่ลูกและขยำยพันธุ์ไม้ผล กำร่ลูกผัก่ลอดัำรพิษ กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ซึ่งครัวเภรือนมย
กำรท ำเภกษตรผัมผัำนและกำรท ำเภกษตรทฤษฎยหวม  ท ำหว้มยควำมเภข้ำหัเภกย่ยวกับรู่แบบกำรด ำเภนินชยวิตแบบ
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เภศรษฐกิัพอเภพยยง มยกำรน ำแนวทำง่รัชญำเภศรษฐกิัพอเภพยยงไ่หช้หนกำรด ำเภนินชยวิตและน ำควำมรู้ทย่ได้รับไ่
หช้่ระโยชน์ ัร้ำงรำยได้ ด้ำนกำรันับันุนงบ่ระมำณด ำเภนินงำนยังมยควำมล ำช้ำ ั งผลกระทบต อกำร
่ฏิบัติงำนและไม เภ่็นไ่ตำมแผนทย่ก ำวนด ควรมยกำรััดตั้งงบ่ระมำณั ำรองระวว ำง่ีเภพ่ือเภตรยยมั ำวรับกรณย
เภกิดควำมั ำเภ่็นเภร งด วน 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(2553) โครงกำร่ระเภมินผลกำรด ำเภนินงำนขยำยผลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเภขำวินซ้อนอันเภนื่องมำัำก
พระรำชด ำริ พบว ำ มยวิธยกำรด ำเภนินงำนขยำยผลแก ่ระชำชนหนวมู บ้ำนรอบศูนย์ มยกำรััดท ำแ่ลงัำธิตกำร
อบรมหว้ควำมรู้ทั้งอำคทฤษฏยและอำค่ฏิบัติ กำรติดตำมหว้ควำมรู้ัำกเภั้ำวน้ำทย่ศูนย์ฯ และััดท ำเภอกัำร
เภผยแพร  เภ่็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และแนว่ฏิบัติหนกำร่ระกอบอำชยพแก เภกษตรกร เภกษตรกรัำมำรถพ่ึงพำ
ตนเภองได้และมยคุณอำพชยวิตทย่ดยขึ้น รวมทั้งั งผลต อกำรเภัริมัร้ำงควำมเภข้มแข็งของกลุ มอำชยพหนชุมชน มยกำร
น้อมน ำแนว่รัชญำเภศรษฐกิัพอเภพยยงหนกำรหช้ควำมพอ่ระมำณ ด ำเภนินชยวิตทย่ เภรยยบง ำย่ระวยัด ไม ฟุ้งเภฟ้อ 
กำรท ำกำรเภกษตรแบบผัมผัำน กำรลดรำยั ำยหนครัวเภรือน ผลิตน้ ำวมักชยวอำพหช้เภองแทนกำรซื้อุ่๋ยเภคมย 
ควำมมยเภวตุผล เภลือกหช้ั ำยหนั งทย่ั ำเภ่็น กำรมยอูมิคุ้มกันทย่ดยหนตัวยอมรับกำรเภ่ลย่ยนแ่ลงรำคำผลผลิต มยัิตหั
เภข้มแข็ง อดทนไม ย อท้อต ออุ่ัรรค มยแนวทำงกำรบริวำรััดกำรทย่ั งผลต อควำมั ำเภร็ัหนกำรด ำเภนินงำนขยำย
ผลทย่ควรั งเภัริมและพัฒนำ ได้แก  กำรติดตำมรำยบุคคลหว้ค ำแนะน ำหนพ้ืนทย่ กำรตรวััอบและวำวิธยแก้ไข
ร วมกัน กำรดูตัวอย ำงทย่่ฏิบัติได้ผล และกำรััดตั้งกลุ ม ัร้ำงเภครือข ำยเภพ่ือแลกเภ่ลย่ยนเภรยยนรู้ร วมกันระวว ำง
ชุมชน 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(2553) ่ระเภมินผลงำนขยำยผลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเภนื่องมำัำกพระรำชด ำริ ของศูนย์ศึกษำพัฒนำ 
ว้วยฮ องไคร้ฯ พบว ำ ผู้ทย่ได้รับกำรถ ำยทอดัำกกำรฝึกอบรมมยกำร่ฏิบัติตำมวลักเภศรษฐกิัพอเภพยยงพอัมควร
และแตกต ำงไ่หนแต ละบุคคล ด้ำนงบ่ระมำณหนกำรด ำเภนินงำนมยั ำกัด กำร่ระัำนงำนระวว ำงวน วยงำนทย่
มยั วนรับผิดชอบขำดกำรบูรณำกำร เภกษตรกรั วนวนึ่งหว้ควำมเภว็นว ำ งำนขยำยผลศูนย์มุ งเภน้นไ่ทย่ั ำนวน
เภกษตรกรรำยหวม เภกินไ่ ท ำหว้ไม มยเภวลำมำกนักทย่ัะติดตำมงำนของเภกษตรกรรำยเภดิม ท ำหว้ไม ทรำบ่ัญวำ
อุ่ัรรคทย่เภกิดขึ้น และควรท ำกำรั ำรวัควำมต้องกำรของเภกษตรกร เภพ่ือก ำวนดวลักัูตรทย่เภวมำะัมและตรง
กับควำมต้องกำร ควรเภน้นเภฉพำะรำยทย่ันหััริง เภพื่อกำรหช้่ระโยชน์หนครัวเภรือน ควรหว้มยกำรก ำวนดแผนงำน
กำรอบรมและกำรขยำยผลทย่ัอดคล้อง เภวมำะัมกับช วงฤดูกำรผลิตของกิักรรมแต ละ่ระเภอท 

2.5 วิธีการติดตาม 

 2.5.1 ่ระเภอทกำรติดตำม 
กำรติดตำมครั้งนย้ เภ่็นกำรติดตำมผลหนระวว ำงกำรด ำเภนินงำนตำมโครงกำร (On-going 

Evaluation) ัึงมยขอบเภขตเภฉพำะผลได้เภบื้องต้นกับผลกระทบระยะัั้นวลังัำกกำรด ำเภนินโครงกำร ทั้งนย้       
ผลกำร่ระเภมินผลอำัน ำไ่ัู กำร่รับเภ่ลย่ยนแผนของโครงกำร เภช น เภพ่ิมวรือลดกิักรรม ่รับวัตถุ่ระังค์ 
เภพ่ิมวรือลงขนำดของเภ่้ำวมำย เภ่็นต้น 
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2.5.2 รู่แบบกำรติดตำม 
รู่แบบกำรติดตำม่ระกอบด้วยกำรบริวำร (Management) ่ััััยน ำเภข้ำ (Input) ผลได้ 

(Output) และผลกระทบระยะัั้น (Effects) วรือ MIOE  

 1. กำรบริวำรััดกำรโครงกำร (M : Management) คือ กำรััดกำรโครงัร้ำงกำร
บริวำรโครงกำร กำรด ำเภนินงำนตำมแผนกำรติดตำมก ำกับงำน กำร่ระัำนงำนระวว ำงวน วยงำนและอำยหน
วน วยงำน กำร่ระัำนงำนกับกลุ มเภ่้ำวมำย ซึ่งเภ่็นกระบวนกำรทย่ท ำหนช วงเภริ่มด ำเภนินโครงกำรหวม ๆ และ
ระวว ำงกำรด ำเภนินโครงกำร กำรพิัำรณำเภพ่ือทย่ัะัะท้อนหว้เภว็นถึง่ระัิทธิอำพหนกำรด ำเภนินงำนของแต ละ
วน วยงำนหนโครงกำร 

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

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

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

- ด้ำนเภศรษฐกิั ั งผลต อผู้ผ ำนกำรอบรมทย่เภว็นว ำควำมรู้ทย่ได้ัำมำรถเภพ่ิมขยด
ควำมัำมำรถและโอกำัด้ำนกำรผลิต ผลั ำนวนผู้ผ ำนกำรอบรมทย่มยรำยั ำยลดลง และทย่มยรำยได้เภพ่ิม 

- ด้ำนัังคม ผลกำรรวมกลุ มัำกกำรเภข้ำรับกำรฝึกอบรม และกำรขยำยผลแก บุคคลอื่น 
- ด้ำนัิ่งแวดล้อม ผลต อกำรเภ่ลย่ยนแ่ลงทย่เภกิดขึ้นหนแ่ลงเภกษตรวลังัำกกำรน ำ

ควำมรู้ไ่่ฏิบัติ 
- ด้ำนควำมยั่งยืน กำรยังคงน ำควำมรู้ทย่ดยรับไ่่ฏิบัติต อเภนื่อง  
- ด้ำนควำมพึงพอหัของผู้ผ ำนกำรอบรมต อกำรััดฝึกอบรมของศูนย์อ ำนวยกำรฯ 

 2.5.3 ่ระเภด็นกำรติดตำมและตัวชย้วัด 

  ก ำวนด่ระเภด็นทย่ต้องกำรติดตำมและตัวชย้วัดควำมั ำเภร็ัของกำรฝึกอบรมอำยหต้โครงกำร
ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภออััน่าำตอง ัังววัดเภชยยงหวม  ่ี 2559 ดังต อไ่นย้  
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ตารางท่ี 1 ประเด็นการติดตามและตัวชี้วัด 

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

 
 
- ั ำนวนครั้งกำรััดกำร่ระชุมติดตำมผลกำร

ด ำเภนินงำน 
- ร้อยละของกำรด ำเภนินงำนกิักรรมกำรอบรมทย่แล้ว

เภัร็ัตำมแผนทย่ก ำวนด 

 
 
เภั้ำวน้ำทย่วน วยงำน 
ทย่ััดฝึกอบรม 

๒.  ่ััััยน ำเภข้ำของ
โครงกำร 
     ๒.๑ งบ่ระมำณ
โครงกำร 

 
 
- ร้อยละของงบ่ระมำณทย่หช้หนกิักรรมฝึกอบรม 

 
 
เภั้ำวน้ำทย่วน วยงำน 
ทย่ััดอบรม 

๓. ผลได้ของโครงกำร 
     ๓.๑  ผลกำร
ฝึกอบรมถ ำยทอด
ควำมรู้ 
 

 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่น ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติ 
 
 

 
ผู้ทย่ผ ำนกำรอบรม 

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

 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่มยรำยั ำยลดลง วรือ     

มยรำยได้เภพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่รวมกลุ มอำยวลังกำร

ฝึกอบรม 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ทย่ ได้รับไ่

ถ ำยทอดต อ 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่น ำเภกษตรอินทรยย์ไ่

่ฏิบัติแล้วเภว็นว ำัิ่งแวดล้อมหนแ่ลงเภกษตรดยขึ้น 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่ยังมยกำรด ำเภนินงำนด้ำน

กำรเภกษตรหนครัวเภรือนต อเภนื่อง 
- ร้อยละของผู้ผ ำนกำรอบรมทย่ัะด ำเภนินงำนต อหน

อนำคต 
- ร้อยละของควำมพึงพอหัของผู้ผ ำนกำรอบรมต อกำร

เภข้ำรับฝึกอบรม  

 
ผู้ทย่ผ ำนกำรอบรม 
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 2.5.4 กำรรวบรวมข้อมูล  

  1. วิธยกำรรวบรวมข้อมูล หช้แบบแผนกำร่ระเภมินแบบเภก็บข้อมูลวลังกำรเภข้ำอบรม (ั ำรวั
เภดือน กรกฎำคม 2560) โดยเภว้นระยะหว้เภกิดผลกำรน ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติ  หนกำรศึกษำครั้งนย้ได้ััดท ำ
แบบัอบถำม (Questionnaire) เภพ่ือเภ่็นเภครื่องมือหนกำรเภก็บรวบรวมข้อมูลัำกกลุ มตัวอย ำงเภ่้ำวมำยทย่ัะ
ด ำเภนินกำรติดตำมผล ลักษณะของแบบัอบถำมมยทั้งข้อค ำถำมแบบเภติมค ำ เภลือกตอบ และกำรัอบถำมควำม
คิดเภว็น ซึ่งเภ่ิดโอกำัหว้ผู้ตอบได้ตอบค ำถำมอย ำงอิัระ 

            2. แวล งข้อมูล   

     2.๑) ข้อมูล่ฐมอูมิ (Primary Date) เภ่็นข้อมูลทย่ได้ัำกกำรติดตำมหนพ้ืนทย่โดยวิธยกำร
ััมอำษณ์โดยหช้แบบัอบถำม ดังนย้  

ฉบับทย่ ๑ ั ำวรับเภั้ำวน้ำทย่วน วยงำนทย่ััดอบรม เภ่็นแบบััมอำษณ์ข้อมูลผลกำร
ด ำเภนินงำน ่ัญวำ และอุ่ัรรคหนกำรด ำเภนินงำน ่ี ๒๕๕9  

ฉบับทย่ ๒ ั ำวรับผู้ทย่ผ ำนกำรฝึกอบรม่ี ๒๕๕9 เภ่็นแบบัอบถำมข้อมูลควำมพึงพอหั
ของผู้ผ ำนกำรอบรมและผลกำรน ำควำมรู้ทย่ได้รับไ่่ฏิบัติ รวมทั้งวมด 10 วลักัูตร คือ วลักัูตรกำร่ฏิบัติ
ดูแลรักษำัวนล ำไย กำรเภลย้ยง่ลำดุกหนบ อพลำัติก ผู้น ำชุมชนอำคเภกษตร ั งเภัริมกำรเภรยยนรู้ด้ำนบัญชย กำร
ผลิตเภมล็ดพันธุ์ข้ำว กำรพัฒนำัินค้ำเภกษตรอย ำงมยศักยอำพและโอกำัทำงกำรตลำดล ำไย เภทคโนโลยยควำมรู้
เภรื่องข้ำว กำรพัฒนำกำรเภกษตรัู ระบบเภกษตรอินทรยย์ตำมแนวเภศรษฐกิัพอเภพยยง กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ และ
เภทคโนโลยยกำรถนอมอำวำรและแ่รรู่ 

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

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

   ขนำดตัวอย ำง  แบบทย่ 1 เภั้ำวน้ำทย่วน วยงำนทย่ััดอบรม ั ำนวน 8 วน วยงำน 
แบบทย่ 2 เภกษตรกรผู้ผ ำนกำรอบรม ั ำนวน 138 รำย คิดเภ่็นร้อยละ 

20.85 ของผู้เภข้ำรับกำรฝึกอบรม 

  2.5.5 วิธยกำรวิเภครำะว์ข้อมูล แบ งกำรวิเภครำะว์ข้อมูลออกเภ่็น ๒ ั วน คือ 

  ๑. กำรวิเภครำะว์เภชิงคุณอำพ (Qualitative Analysis) เภ่็นกำรวิเภครำะว์ข้อมูลทย่รวบรวมัำก
กำรััมอำษณ์ กำรพิัำรณำเภอกัำรรำยงำน กำรอธิบำยข้อมูลเภกย่ยวกับเภนื้อวำัำระของโครงกำร กำรน ำควำมรู้
ไ่่ฏิบัติ กำรเภพ่ิมขยดควำมัำมำรถและโอกำัด้ำนกำรผลิต กำรท ำหว้รำยั ำยลดลง วรือมยรำยได้เภพ่ิมขึ้น มยกำร
รวมกลุ มหนชุมชน และกำรน ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติแล้วเภว็นว ำัิ่งแวดล้อมเภ่ลย่ยนแ่ลง ควำมยั่งยืนของกิักรรมทย่
่ฏิบัติ และควำมพึงพอหัต อกำรอบรม รวมทั้ง่ัญวำและอุ่ัรรคด้ำนต ำง ๆ  



    ๑๓ 
 

 
 

  ๒. กำรวิเภครำะว์เภชิง่ริมำณ (Quantitative Analysis) เภ่็นกำรวิเภครำะว์หนเภชิงตัวเภลข และ
น ำเภันอรำยงำนเภ่็นค ำอธิบำย่ระกอบตำรำงค ำทำงัถิติโดยหช้ัถิติพรรณนำ เภช น ค ำเภฉลย่ย และร้อยละ    
เภ่็นต้น 
 ๒.5.6 ค ำนิยำม 

  กำรน ำควำมรู้ไ่่ฏิบัติ วมำยถึง กำรน ำควำมรู้ทย่ได้รับัำกกำรอบรมไ่่ฏิบัติ ทั้งทย่น ำไ่
่ฏิบัติเภอง และรวมกลุ ม่ฏิบัติ 

๒.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 

       ผู้บริวำรและวน วยงำนทย่เภกย่ยวข้องัำมำรถน ำข้อมูลไ่หช้่ระกอบกำรพิัำรณำแนวทำงหนกำร
ด้ำนกำรฝึกอบรมอำยหต้ศูนย์อ ำนวยกำรฯ หนระยะต อไ่ เภพ่ือหว้บรรลุผลั ำเภร็ัตำมวัตถุ่ระังค์ของศูนย์
อ ำนวยกำรฯ ทย่ก ำวนดไว้   

 

 

  



 

บทที่ ๓ 
ผลการติดตาม 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๑ ได้ด ำเนินกำรติดตำมผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์อ ำนวยกำร
โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร ปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำร ผลได้ ผลกระทบระยะสั้น ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมต่อไป 
รำยละเอียดดังนี้ 

๓.1 การบริหารจัดการโครงการ   

๓.1.๑ กำรจัดกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ  
อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมำณ 2559 คณะท ำงำนศูนย์ฯ มีกำรจัดประชุม 3 ครั้ง       
เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน ส ำหรับกิจกรรมกำรฝึกอบรมนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรจัดประชุม
เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนไปในทิศทำงเดียวกัน    

๓.1.๒ ร้อยละของกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรอบรมที่แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนด ในปีงบประมำณ 
2559 มีกิจกรรมกำรฝึกอบรม 10 หลักสูตร โดยด ำเนินกำรแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 

3.1.3 ข้อมูลทั่วไปผู้เข้ำอบรม ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 35.51 
รองลงมำอำยุ 51-60 ปี ร้อยละ 34.78  อำยุ 41-50 ปี ร้อยละ 13.77  อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี ร้อยละ 13.04 
และอำยุ 31-40 ปี ร้อยละ 2.90 โดยประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 70.29 และประกอบ
อำชีพนอกภำคเกษตรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 29.71  

3.1.4 กำรทรำบข่ำวกำรจัดฝึกอบรม 

   ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 33.33 รองลงมำจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 31.18 
หอกระจำยข่ำวร้อยละ 15.94 จำกเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 13.77 และอ่ืนๆ เช่น โรงเรียน ร้อยละ 9.42 เมื่อ
พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 
100  

หลักสูตรที่ 2 กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 
80.00 และผู้น ำชุมชนร้อยละ 20.00  

หลักสูตรที่ 3 ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 66.67 
และผู้น ำชุมชนร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกหอกระจำยร้อยละ 
68.75 และผู้น ำชุมชนร้อยละ 31.25  



๑๕ 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกหอกระจำยข่ำวร้อยละ 
60.00 ผู้น ำชุมชนร้อยละ 20.00 และเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้เข้ำ
อบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชน ร้อยละ 44.44 จำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 42.22 เพ่ือนบ้ำนร้อยละ 13.33 และ
หอกระจำยข่ำวร้อยละ 2.22 

หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 
100.00  

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ำ
อบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 53.33 เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 26.67 และเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 20.00  

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกโรงเรียนร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้เข้ำอบรมทรำบข่ำวจำกผู้น ำ

ชุมชนร้อยละ 47.06 เพ่ือนบ้ำนร้อยละ 41.18 หอกระจำยข่ำวร้อยละ 23.53 และจำกเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 
5.88 ดังตำรำงที่ 2 

ตารางท่ี 2 การทราบข่าวการจัดฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

 ทราบข่าวจากแหล่งใด1 

ผู้น า
ชุมชน 

หอ   
กระจาย

ข่าว 
เจ้าหน้าท่ี 

วิทยุ
ชุมชน 

เพ่ือน
บ้าน 

โรงเรียน 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย  - - 100.00 - - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 20.00 - 80.00 - - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 33.33 - 66.67 - - - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 31.25 68.75 - - - - 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 20.00 60.00 - - 20.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ 
และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย 

44.44 2.22 42.22 - 13.33 - 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว - - 100.00 - - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

53.33 - 26.67 - 20.00 - 

9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ - - - - - 100.00 
10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 47.06 23.53 5.88 - 41.18 - 

เฉลี่ย 33.33 15.94 31.18 - 13.77 9.42 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
         1 ตอบได้หลำยข้อ 



๑๖ 

ด้ำนสำเหตุที่ตัดสินใจเข้ำอบรม ในภำพรวมผู้เข้ำอบรมส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 
43.48 รองลงมำเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 32.61 และสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 14.49 และอ่ืนๆ เช่น 
โรงเรียนจัดอบรมร้อยละ 9.42 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 
  หลักสูตรที่ 1 กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้เข้ำอบรมเข้ำอบรมเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ชักชวน 
ร้อยละ 100.00 
  หลักสูตรที่ 2 กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก เจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 80.00 และสมัคร
ตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 20.00 
  หลักสูตรที่ 3 ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้เข้ำร่วมอบรมตั้งใจสมัครเองร้อยละ 33.33 และ
เจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 66.67     

หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ผู้เข้ำร่วมอบรมสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 
43.75 ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 37.50 และ เจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 18.75 
 หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้เข้ำร่วมอบรมมีเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 70.00  
และสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 30.00 

หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้เข้ำร่วม
อบรมตั้งใจสมัครเองร้อยละ 73.33 เจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 20.00 และสมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 6.67 

หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้เข้ำร่วมอบรมมีเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เข้ำร่วมอบรมตั้งใจสมัครเองร้อยละ 80.00 และเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 20.00  
หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้เข้ำอบรมเป็นนักเรียน โรงเรียนจัดอบรมร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้เข้ำร่วมอบรมตั้งใจสมัครเองร้อย

ละ 41.18 สมัครตำมเพ่ือนบ้ำนร้อยละ 35.29 และเจ้ำหน้ำที่ชักชวนร้อยละ 23.53 ดังตำรำงที่ 3 

ตารางท่ี 3 สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมอบรม  
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม 

 ตั้งใจสมัคร
เอง 

เจ้าหน้าที่
ชักชวน 

สมัครตาม
เพื่อนบ้าน 

อ่ืนๆ 
(โรงเรียน) 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย - 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก - 80.00 20.00 - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 33.33 66.67 - - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 37.50 18.75 43.75 - 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว - 70.00 30.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

73.33 20.00 6.67 - 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว - 100.00 - - 



๑๗ 

หลักสูตร 
สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม 

 ตั้งใจสมัคร
เอง 

เจ้าหน้าที่
ชักชวน 

สมัครตาม
เพื่อนบ้าน 

อ่ืนๆ 
(โรงเรียน) 

8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

80.00 20.00 - - 

9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ - - - 100.00 
10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 41.18 23.53 35.29 - 

เฉลี่ย 43.48 32.61 14.49 9.42 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

๓.2 ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

 ๓.2.๑ งบประมำณที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมปี 2559 เป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรศูนย์
อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย งบโครงกำร งบ
ปกติของแต่ละหน่วยงำน และงบอ่ืนๆ เช่น งบกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 โดยได้รับงบประมำณทั้งหมด
จ ำนวน 215,700 บำท ผลกำรใช้จ่ำย 215,700 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้หลักสูตรที่ 7 
เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำวศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่ไม่ได้ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรไว้ ดังตำรำงที่ 4 

ตารางท่ี 4 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฝึกอบรม 
หลักสูตร หน่วยนับ งบประมาณ

ที่ได้รับ 
ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

   ผล ร้อยละ 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย บำท 20,000 20,000 100.00 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก บำท 2,600 2,600 100.00 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร บำท 10,000 10,000 100.00 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี บำท 23,100 23,100 100.00 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว บำท 20,000 20,000 100.00 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ  
    และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย 

บำท 60,000 60,000 100.00 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว บำท - - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตร 
    อินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

บำท 25,000 25,000 100.00 

9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ บำท 15,000 15,000 100.00 
10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป บำท 40,000 40,000 100.00 

รวม บาท 215,700 215,700 100.00 
ที่มำ : เอกสำรจำกหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 



๑๘ 

 3.2.2 ด้ำนกำรแจกเอกสำร ปัจจัยกำรผลิต และผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติ ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำร
อบรมได้รับแจกเอกสำร ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตร้อยละ 84.06 และไม่แจกเอกสำร ปัจจัยกำรผลิตและ
ผลผลิตร้อยละ 15.94 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑ กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกเอกสำรกำรอบรม 
ร้อยละ 100.00  

หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกปัจจัยกำรผลิต
และผลผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลำดุก อำหำรปลำ และพลำสติกใส ร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกเอกสำรวิธีกำรสหกรณ์ ร้อย
ละ 100.00  

หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกสมุดบัญชีร้อยละ 
68.75 และไมไ่ด้รับแจกร้อยละ 31.25  

หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้

ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต ได้แก่ น้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยเคมี โดโลไมท์ ปุ๋ยอินทรีย์ และ
ฮอร์โมน ร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำน

กำรอบรมได้รับแจกปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต ได้แก่ น้ ำหมักชีวภำพ และโดโลไมท์ ร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต 

ได้แก่ หญ้ำแฝก และปุ๋ย ร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับแจกปัจจัย

กำรผลิตและผลผลิตที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติร้อยละ 76.47 และไม่ได้รับแจกปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต          
ร้อยละ 23.53 ดังตำรำงที่ 5 
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ตารางท่ี 5 การแจกเอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
เอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่

เกิดจากการฝึกปฏิบัติ 
ไม่ได้รับแจก ได้รับแจก 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย - 100.00 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก - 100.00 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร - 100.00 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 31.25 68.75 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว - 100.00 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำร
ตลำดล ำไย 

- 100.00 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว - 100.00 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

- 
 
- 

100.00 
 

100.00 
10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 23.53 76.47 

เฉลี่ย 15.94 84.06 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.2.3 กำรตรวจเยี่ยมของเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่จัดอบรม ภำยหลังจำกอบรมกลับมำแล้ว  ใน
ภำพรวมพบว่ำ ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 89.86 มำแล้วมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 7.97 และ
มำแล้ว 1 ครั้งร้อยละ 2.17 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ ๑ กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยม 
ร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยม
ร้อยละ 40.00 มำแล้ว 1 ครั้งร้อยละ 40.00 และมำแล้วมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 20.00 

หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 
100.00 

หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยม 
ร้อยละ 100.00 

หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 
100.00 



๒๐ 

หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้
ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยม ร้อยละ 86.67 มำแล้ว 1 ครั้ง ร้อยละ 2.22 และมำแล้วมำกกว่ำ 
1 ครั้ง ร้อยละ 11.11 

หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อย
ละ 100.00 

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้
ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 73.33 และมำแล้วมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 26.67 

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมร้อยละ 
100.00 

หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำ
ตรวจเยี่ยมร้อยละ 94.12 และมีเจ้ำหน้ำที่มำตรวจเยี่ยมมำกกว่ำ 1 ครั้งร้อยละ 5.88 ดังตำรำงที ่6 

ตารางท่ี 6  การตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ภายหลังจากการอบรม  
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
การตรวจเยี่ยมเกษตรกรของเจ้าหน้าที่หลังการอบรม 

ไม่มี มาแล้ว 1 ครั้ง มาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 40.00 40.00 20.00 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 100.00 - - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 100.00 - - 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 100.00 - - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ 
และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย 

86.67 2.22 11.11 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

73.33 
 

100.00 

- 
 
- 

26.67 
 
- 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 94.12 - 5.88 
เฉลี่ย 89.86 2.17 7.97 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 

 



๒๑ 

๓.3 ผลได้ของโครงการ 

 3.3.1 ผลกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้   
 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมที่ผ่ำนกำรอบรมตลอดหลักสูตร ในปีงบประมำณ ๒๕๕9 มีผู้ผ่ำนกำรอบรม
ตลอดหลักสูตรทั้งหมดรวม 662 รำย จำกเป้ำหมำย 659 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.46 ของเป้ำหมำย เมื่อ
พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ 1 กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรที่ 1 
ด ำเนินกำรฝึกอบรมจ ำนวน 50 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

หลักสูตรที่ 2 กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก และแจกพันธุ์ปลำและอำหำรปลำดุก โดย
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอสันป่ำตองด ำเนินกำรฝึกอบรมจ ำนวน 20 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

หลักสูตรที่ 3 ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้สหกรณ์ให้แก่ผู้น ำชุมชนให้สำมำรถ
น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต โดยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ด ำเนินกำรฝึกอบรมจ ำนวน 
25 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี โดยส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ด ำเนินกำรฝึกอบรมจ ำนวน 110 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว โดยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสันป่ำตองด ำเนินกำร
ฝึกอบรมจ ำนวน 50 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย พร้อม
แจกปัจจัยกำรผลิต ภำยใต้งบกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 โดยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสันป่ำตอง
ด ำเนินกำรฝึกอบรมจ ำนวน 150 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว โดยให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำว และ
กิจกรรมกำรปลูกข้ำวพ้ืนเมืองโดยใช้น้ ำน้อย (Aerobic Rice) โดยศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่ด ำเนินกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 14 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง และฝึก
ปฏิบัติกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพเพ่ือป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 ด ำเนินกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 100 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ เพ่ือให้ควำมรู้เยำวชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำที่เหมำะสมตำมสภำพพ้ืนที่ โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำวด ำเนินกำรฝึกอบรมจ ำนวน 61 
รำย คิดเป็นร้อยละ 101.67 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร โดย ฝึกอบรม
กำรท ำข้ำวเหนียวด ำ กำรท ำขนมจีบ ซำลำเปำ กำรท ำยำดม และยำหม่องน้ ำ โดยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสัน
ป่ำตองด ำเนินกำรฝึกอบรมจ ำนวน 82 รำย คิดเป็นร้อยละ 102.50 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังตำรำงที่ 7 
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ตารางท่ี 7 จ านวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร  
หลักสูตร หน่วยนับ แผน ผลการด าเนินงาน 

   ผล ร้อยละ 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย รำย 50 50 100.00 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก รำย 20 20 100.00 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร รำย 25 25 100.00 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี รำย 110 110 100.00 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว รำย 50 50 100.00 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ  
    และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย 

รำย 150 150 100.00 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว รำย 14 14 100.00 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
    ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

รำย 100 100 100.00 

9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ รำย 60 61 101.67 
10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป

ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
รำย 80 82 102.50 

รวม ราย 659 662 100.46 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.3.3 กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่ำนกำรอบรม 

  ในภำพรวมพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 47.83 น ำไป
ปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 22.46 และไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ 29.71 โดยสำเหตุที่เกษตรกรไม่
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจำก ไม่มีเวลำร้อยละ 65.85 ควำมรู้ไม่พอร้อยละ 26.83 เป็น
นักเรียนร้อยละ 17.07 ไม่สนใจร้อยละ 12.20 ไม่มีวัตถุดิบร้อยละ 9.76 และไม่มีที่ดินร้อยละ 2.44 
พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติ
ทั้งหมดร้อยละ 100.00   

หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติ
ทั้งหมดร้อยละ 100.00  

หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำไปปฏิบัติบำงส่วน ร้อยละ 66.67 
และไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 33.33 โดยสำเหตุที่เกษตรกรไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจำกไม่มีเวลำร้อยละ 100.00 และควำมรู้ไม่พอร้อยละ 50.00  
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หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ 
62.50 และน ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 37.50 โดยสำเหตุที่เกษตรกรไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจำกไม่มีเวลำร้อยละ 100.00 ควำมรู้ไม่พอร้อยละ 40.00 และไม่สนใจร้อยละ 10.00  

หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติทั้งหมด
ร้อยละ 90.00 และน ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 10.00  

หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้ผ่ำน
กำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 73.33 น ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 20.00 และไม่น ำ
ควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ 6.67 โดยสำเหตุที่เกษตรกรไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจำก
ควำมรู้ไม่พอ  

หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่น ำควำมรู้ที่ได้รับปฏิบัติ ร้อยละ 
60.00 และน ำไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 40.00 โดยสำเหตุที่เกษตรกรไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจำกไม่มีเวลำ และประกอบอำชีพอ่ืน 

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำน
กำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 53.33 น ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 26.67 และไม่น ำ
ควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ 20.00 โดยสำเหตุที่เกษตรกรไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจำกไม่มี
เวลำร้อยละ 100.00 และควำมรู้ไม่พอและไม่มีเวลำร้อยละ 33.33 เท่ำกัน  

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ 
53.84 น ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติทั้งหมด และบำงส่วน ร้อยละ 23.08 เท่ำกัน  

หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติร้อยละ 76.47 น ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 23.53 โดยสำเหตุที่เกษตรกรไม่สำมำรถ
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจำกไม่มีเวลำร้อยละ 47.06 ไม่มีวัตถุดิบ 23.53  และไม่มีแรงงำน ร้อยละ 
11.76 ดังตำรำงที่ 8 

ตารางท่ี 8 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

ระดับ 
 ใช้ 

ทั้งหมด 
ใช้

บางส่วน 
ไม่ได้ใช้ สาเหตุที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้1 

ไม่มี
แรงงาน 

ไม่มี
วัตถุดิบ 

ไม่มี
ที่ดิน 

ความรู้
ไม่พอ 

ไม่
สนใจ 

ไม่มี 
เวลา 

เป็น
นักเรียน 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำ
สวนล ำไย 

100 - - - - - - - - - 

๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อ
พลำสติก 

100 - - - - - - - - - 

3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร - 66.67 33.33 - - - 50.00 - 100 - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน - 37.50 62.50 - - - 40.00 10.00 100 - 
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หลักสูตร 

ระดับ 
 ใช้ 

ทั้งหมด 
ใช้

บางส่วน 
ไม่ได้ใช้ สาเหตุที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้1 

ไม่มี
แรงงาน 

ไม่มี
วัตถุดิบ 

ไม่มี
ที่ดิน 

ความรู้
ไม่พอ 

ไม่
สนใจ 

ไม่มี 
เวลา 

เป็น
นักเรียน 

บัญช ี
5. กำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำว 90.00 10.00 - - - - - - - - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร
อย่ำงมีศักยภำพ และ
โอกำสทำงกำรตลำดล ำไย 

73.33 20.00 6.67 - - - 100 - - - 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่อง
ข้ำว 

40.00 - 60.00 - - - - - 100 - 

8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์ตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

53.33 26.67 20.00 - - 33.33 33.33 - 100 - 

9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 23.08 23.08 53.84 - - - 28.57 - 14.29 100 

10. เทคโนโลยีกำรถนอม
อำหำรและแปรรูป 

- 23.53 76.47 11.76 23.53 - - - 47.06 - 

เฉลี่ย 47.83 22.46 29.71 4.88 9.76 2.44 26.86 12.20 65.85 17.07 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
        1 ตอบได้หลำยข้อ 

3.4 ผลกระทบระยะสั้น 

 ๓.4.1 ด้านเศรษฐกิจ 

  1) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำยได้และรำยจ่ำย  ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ที่ได้รับเมื่อน ำไป
ปฏิบัติแล้ว มีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมข้ึนภำพรวมร้อยละ 20.29 และปฏิบัติแต่
ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 79.71 เมื่อพิจำรณำเป็นหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำมีผลของกำร
เปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.00 โดยเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยลดลงเฉลี่ยปีละ 
5,000 บำท/รำย เนื่องจำกสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรใช้ปุ๋ยหมักชีวภำพแทนกำรใช้สำรเคมี ส่วนที่
ปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 50.00  

หลักสูตรที่ 2 กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำมีผลของกำร
เปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100.00 โดยเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยลดลงเฉลี่ยปีละ 
4,180 บำท/รำย เนื่องจำกสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือนได้โดยน ำปลำในบ่อมำบริโภค และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยปีละ 2,550 บำท/รำย จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตปลำดุก  



๒๕ 

หลักสูตรที่ 3 ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับเมื่อน ำไปปฏิบัติ
แล้ว ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเป็นกำรให้ควำมรู้เรื่องวิธีกำรสหกรณ์ 

หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับเมื่อน ำไป
ปฏิบัติแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเป็นกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำบัญชีครัวเรือน 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับเมื่อน ำไปปฏิบัติ
แล้ว ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเกษตรกรท ำกำรผลิตแบบวิธีกำรเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว 

หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้ผ่ำน
กำรอบรมที่เห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับเมื่อน ำไปปฏิบัติแล้วมีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.22 โดยเปลี่ยนแปลงรำยได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 2,275 บำท/รำย เนื่องจำกผลผลิตมีคุณภำพ
จำกกำรตัดแต่งก่ิงล ำไย กำรคลุมใบล ำไยก่ิงโคนต้น ลดกำรให้น้ ำ และกำรใสปุ่๋ย  

หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับเมื่อน ำไปปฏิบัติ
แล้ว ยังไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเกษตรกรท ำกำรผลิตแบบวิธีกำรเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว 

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ล ำไย 
ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำมีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.67 โดย
เปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยลดลงเฉลี่ยปีละ 2,884.62 บำท/รำย เนื่องจำกสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ จำกกำร
ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และน ำไปปฏิบัติแต่ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 33.33 เนื่องจำกไม่มีเวลำ
ผลิตปุ๋ยใช้เอง  

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับเมื่อน ำไปปฏิบัติ
แล้ว ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรอบรมเป็นเด็กนักเรียน และส่วนหนึ่งครัวเรือน
ไม่ได้ท ำกำรเกษตร  

หลักสูตรที่ ๑0 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำควำมรู้ที่
ได้รับเมื่อน ำไปปฏิบัติแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 100.00 เนื่องจำกไม่มีเวลำท ำ ไม่มีอุปกรณ์ และไม่มี
แหล่งขำย ดังตำรำงที่ 9 

ตารางท่ี 9 ความรู้ที่ได้รับเมื่อน าไปปฏิบัติมีผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีรายจ่ายลดลง/รายได้เพิ่มขึ้น 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

น าไปปฏิบัติ 
มีผลของการเปลี่ยนแปลงท่ี 

รายจ่ายลดลง/รายได้
เพ่ิมขึ้น 

น าไปปฏิบัติ 
ยัง ไม่มี ผลของการ

เปลี่ยนแปลงท่ี 
รายจ่ายลดลง/รายได้เพ่ิมขึ้น 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 50.00 50.00 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร - 100.00 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี - 100.00 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว - 100.00 



๒๖ 

หลักสูตร 

น าไปปฏิบัติ 
มีผลของการเปลี่ยนแปลงท่ี 

รายจ่ายลดลง/รายได้
เพ่ิมขึ้น 

น าไปปฏิบัติ 
ยัง ไม่มี ผลของการ

เปลี่ยนแปลงท่ี 
รายจ่ายลดลง/รายได้เพ่ิมขึ้น 

6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และ
โอกำสทำงกำรตลำดล ำไย 

22.22 77.78 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว - 100.00 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

66.67 
 
- 

33.33 
 

100.00 
10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป - 100.00 

เฉลี่ย 20.29 79.71 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 3.4.2 ด้านสังคม 

 1) กำรรวมกลุ่มภำยหลังกำรฝึกอบรม ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรรวมกลุ่มเพ่ิมขึ้นภำยหลังกำร
ฝึกอบรม ในภำพรวมร้อยละ 11.59 และมีไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 88.41 เนื่องจำกเป็นเพียงกำรอบรม
เท่ำนั้นและบำงส่วนเกษตรกรมีกลุ่มอยู่แล้ว เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

 หลักสูตรที่ ๑ กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่ม ร้อยละ 
100.00   

 หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่ม ร้อยละ 
100.00   

 หลักสูตรที่ 3 ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่ม ร้อยละ 100.00   
 หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่ม ร้อยละ 

100.00   
 หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรรวมกลุ่มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 

100.00 กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ กำรรวมกลุ่มกันเพ่ือขำยข้ำวอินทรีย์ในตลำดไทยและต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มข้ำวอินทรีย์บ้ำนดง 

 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้ผ่ำน
กำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 88.89 และมีกำรรวมกลุ่มกันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.11 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ร่วมกัน ได้แก่ กำรรวมกลุ่มกันเกษตรกรผู้ผลิตล ำไย และกำรท ำปุ๋ยหมักจ ำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตล ำไยเวียง
ท่ำกำน และกลุ่มปุ๋ยหมัก 

 หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่ม ร้อยละ 100.00   



๒๗ 

 หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำน
กำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 93.33 และมีกำรรวมกลุ่มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.67 กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกัน 
ได้แก่ กำรท ำปุ๋ยหมัก จ ำนวน 1 กลุ่ม  

 หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่มกัน ร้อยละ 100.00   
 หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่มีกำรรวมกลุ่มกัน 

ร้อยละ 100.00  ดังตำรำงที่ 10 

ตารางท่ี 10 การรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ไม่มีการรวมกลุ่ม มีการรวมกลุ่ม 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 100.00 - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 100.00 - 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว - 100.00 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำร
ตลำดล ำไย 

88.89 11.11 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

93.33 
 

100.00 

6.67 
 
- 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป  100.00 - 

เฉลี่ย 88.41 11.59 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้แก่
บุคคลอ่ืนในภำพรวมร้อยละ 55.80 เช่น เพ่ือนบ้ำน ญำติ ผู้ปกครอง และไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่
บุคคลอ่ืนร้อยละ 44.20 เนื่องจำกเห็นว่ำคนในชุมชนก็ผ่ำนกำรอบรมเหมือนกัน และไม่มีเวลำถ่ำยทอด เมื่อ
พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑ กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
บุคคลอ่ืนร้อยละ 50.00 โดยควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ กำรตัดแต่งกิ่ง และวิธีกำรดูแลสวนล ำไย และไม่มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 50.00  



๒๘ 

หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
บุคคลอ่ืนร้อยละ 60.00 โดยควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก และไม่มีกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอื่นร้อยละ 40.00  

หลักสูตรที่ 3 ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน 
ร้อยละ 66.67 โดยควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ วิธีกำรสหกรณ์ และกำรท ำบัญชีครัวเรือน และไม่ได้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคล
อ่ืนร้อยละ 18.75 โดยควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ กำรท ำบัญชีครัวเรือน และไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคล
อ่ืนร้อยละ 81.25  

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน 
ร้อยละ 50.00 โดยควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ กำรปลูกข้ำวอินทรีย์ และไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน 
ร้อยละ 50.00  

หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้ผ่ำน
กำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 80.00 ควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ กำรตัดแต่งกิ่งล ำไย 
และวิธีกำรดูแลสวนล ำไย กำรท ำล ำไยนอกฤด ูและไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 20.00  

หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน
ร้อยละ 20.00 ควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ วิธีกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ และไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 80.00  

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำน
กำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 66.67 ควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ กำรท ำปุ๋ยหมัก และ
น้ ำหมักชีวภำพ และไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 33.33 

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน เช่น 
ผู้ปกครองร้อยละ 61.54 ควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ กำรท ำปุ๋ยหมัก และไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อย
ละ 38.46 

หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 23.53 ควำมรู้ที่ถ่ำยทอด ได้แก่ กำรท ำขนมจำกข้ำวเหนียวด ำ ขนมจีบ 
ซำลำเปำ ยำดม และยำหม่อง และไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 76.47 ดังตำรำงที่ 11 
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ตารางท่ี 11 การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืน 
หนว่ย : ร้อยละ 

หลักสูตร ถ่ายทอด
ความรู้ 

ไม่ถ่ายทอด
ความรู้ 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 50.00 50.00 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 60.00 40.00 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 66.67 33.33 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 18.75 81.25 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50.00 50.00 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย 80.00 20.00 
7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 20.00 80.00 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

66.67 
61.54 

33.33 
38.46 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 23.53 76.47 
เฉลี่ย 55.80 44.20 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 ๓.4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 1) กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็น
ว่ำสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในภำพรวมร้อยละ 51.39 และไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
48.61 โดยพิจำรณำเฉพำะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกำรสอนเรื่อง ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ กำรลดกำรใช้สำรเคมี   
กำรน ำกิ่งใบล ำไยคลุมโคนต้น และกำรใส่ปุ๋ย ได้แก่ หลักสูตรกำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย กำรผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ำว กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย และกำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรกำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำกำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย
ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรดีขึ้นร้อยละ 50.00 เพรำะเห็นว่ำดินคุณภำพดีขึ้น ลดกำรให้
น้ ำและปุ๋ยจำกกำรตัดกิ่งใบล ำไยและกำรคลุมโคนต้น และน ำไปปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 
50.00  

หลักสูตรกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำวิธีกำรกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวแบบ
อินทรีย์ไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรดีขึ้นร้อยละ 40.00 เนื่องจำกลดกำรใช้สำรเคมีเปลี่ยนมำใช้
อินทรีย์แทน และน ำไปปฏิบัติแล้วยังไมเ่ห็นกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 60.00  

หลักสูตรกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้ผ่ำนกำร
อบรมที่น ำวิธีกำรตัดแต่งก่ิงล ำไยไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรดีขึ้นร้อยละ 42.22 เนื่องจำกลดกำร
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ให้น้ ำและปุ๋ยจำกกำรน ำกิ่งใบคลุมโคนต้น ลดกำรระเหยของน้ ำและลดกำรเผำ และน ำไปปฏิบัติแล้วยังไม่เห็น
กำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 57.78  

หลักสูตร กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำร
อบรมที่น ำท ำปุ๋ยหมัก และน้ ำหมักชีวภำพไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรดีขึ้นร้อยละ 73.33 
เนื่องจำกลดกำรใช้สำรเคม ีและน ำไปปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 26.67  ดังตำรำงที่ 12 

ตารางท่ี 12 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
สิ่งแวดล้อมในแปลง

เกษตรดีขึ้น 
สิ่งแวดล้อมในแปลง

เกษตรไม่เปลี่ยนแปลง 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 50.00 50.00 
2. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
3. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

40.00 
42.22 

60.00 
57.78 

4. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกจิพอเพียง 

73.33 26.67 

เฉลี่ย 51.39 48.61 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.4 ด้านความย่ังยืน 

 1) กำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
ต่อเนื่องและปัจจุบันยังคงด ำเนินกำรร้อยละ 44.93 น ำไปด ำเนินกำรบ้ำงร้อยละ 10.87 และไม่ด ำเนินกำร
แล้วร้อยละ 44.20 เมื่อแยกเป็นหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑ กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยังคงมีกำรน ำควำมรู้
ไปด ำเนินกำรร้อยละ 83.33 และยังคงด ำเนินกำรบ้ำงร้อยละ 16.67 กิจกรรมที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ได้แก่ 
กำรตัดแต่งกิ่งล ำไยและน ำก่ิงล ำไยคลุมรอบโคนต้น  

หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันไม่ได้ด ำเนินกำรร้อย
ละ 100.00 เนื่องจำกขำดแคลนน้ ำ สถำนที่ไม่เหมำะสม และไม่มีเงินลงทุน 

หลักสูตรที่ 3 ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยังคงมีกำรน ำควำมรู้ไป
ด ำเนินกำรร้อยละ 50.00 และไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 50.00  

หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยังคงมีกำรน ำควำมรู้ไป
ด ำเนินกำรบ้ำงร้อยละ 6.25 และมีผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 93.75 เนื่องจำกเกษตรกรไม่มี
ควำมรู้เพียงพอและไม่มีเวลำ 
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หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยังคงมีกำรน ำควำมรู้ไป
ด ำเนินกำรร้อยละ 90.00 และไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 10.00  

 หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้ผ่ำน
กำรอบรมที่ปัจจุบันยังคงมีกำรน ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรร้อยละ 73.33 น ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรบ้ำงร้อยละ 
17.78 และมีผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 8.89 เนื่องจำกเกษตรกรบำงส่วนท ำกำรผลิตตำมที่
ตัวเองถนัด โดยไม่กำรปฏิบัติตำมท่ีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ 

หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมไมด่ ำเนินกำรแล้ว ร้อยละ 100.00 
เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้เป็นเกษตรกร  

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำร
อบรมยังคงมีกำรน ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรร้อยละ 80.00 และไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 20.00  

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยังคงมีกำรน ำควำมรู้ไป
ด ำเนินกำรบ้ำงร้อยละ 23.08 และมีผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 76.92 เนื่องจำกเป็นนักเรียน 

หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ปัจจุบันยังคง           
มีกำรน ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรบ้ำงร้อยละ 11.76 และมีผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 88.24 
เนื่องจำกไม่ได้ยึดเป็นอำชีพหลัก ดังตำรำงที่ 13 

ตารางท่ี 13 การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่อง 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ท าอยู่ ท าบ้าง เลิกท าแล้ว 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 83.33 16.67 - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก - - 100.00 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 50.00 - 50.00 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี - 6.25 93.75 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 90.00 - 10.00 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

73.33 17.78 8.89 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว - - 100.00 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

80.00 
 
- 

- 
 

23.08 

20.00 
 

76.92 
10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป - 11.76 88.24 

เฉลี่ย 44.93 10.87 44.20 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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2) กำรด ำเนินกำรต่อเนื่องในอนำคต ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติเห็นว่ำจะด ำเนินกำร
ต่อในอนำคตร้อยละ 51.45 ยังไม่แน่ใจร้อยละ 8.70 และไม่ด ำเนินกำรต่อแล้วร้อยละ 39.85 เมื่อแยกเป็นรำย
หลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑ กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ เห็นว่ำจะน ำควำมรู้ไป
ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 83.33 ยังคงไม่แน่ใจร้อยละ 16.67  และไม่ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 
16.67 สำเหตุที่ไม่ด ำเนินกำรต่อ เกษตรกรบำงส่วนท ำกำรผลิตตำมที่ตัวเองถนัด โดยไม่กำรปฏิบัติตำมที่
เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ 

หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำจะน ำควำมรู้ไป
ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 40.00 เนื่องจำกจะซื้อมำเลี้ยงเองเพรำะเห็นประโยชน์ ยังคงไม่แน่ใจร้อยละ 
40.00 และไม่ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 20.00 สำเหตุที่ไม่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกขำดแคลนแหล่งน้ ำ 
และไม่มีเงินทุน 

หลักสูตรที่ 3 ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ผู้ผ่ำนกำรอบรมทีเ่ห็นว่ำจะน ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรต่อใน
อนำคตร้อยละ 50.00 และไม่ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 50.00 สำเหตุที่ไม่ด ำเนินกำรต่อ เนื่องจำก
ควำมรู้ไม่เพียงพอ และไม่มีเวลำ  

หลักสูตรที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี  ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่ เห็นว่ำจะน ำควำมรู้ ไป
ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 6.25 และไม่ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 93.75 สำเหตุที่ไม่ด ำเนินกำร
ต่อ เนื่องจำกควำมรู้ไม่เพียงพอ และไม่มีเวลำ 

หลักสูตรที่ 5 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่เห็นว่ำจะน ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรต่อ
ในอนำคตร้อยละ 90.00 และไม่ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 10.00 เนื่องจำกพ้ืนที่ปลูกข้ำวบำงส่วนอยู่
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ปลูกที่ใช้สำรเคมีผู้ผ่ำนกำรอบรมจึงไม่สำมำรถน ำควำมรู้เรื่องกำรผลิตข้ำวอินทรีย์มำใช้ได้ 

หลักสูตรที่ 6 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ผู้ผ่ำน
กำรอบรมทีเ่ห็นว่ำจะน ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 82.22 ยังคงไม่แน่ใจร้อยละ 8.89 และไม่
ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 8.89 สำเหตุที่ไม่ด ำเนินกำรต่อ เกษตรกรบำงส่วนท ำกำรผลิตตำมที่ตัวเอง
ถนัด โดยไม่กำรปฏิบัติตำมท่ีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ 

หลักสูตรที่ 7 เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 
100.00 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ได้เป็นเกษตรกร 

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผ่ำนกำร
อบรมทีย่ังไม่แน่ใจร้อยละ 86.67 และไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 13.33  

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมยังไม่แน่ใจร้อยละ 23.08 ไม่
ด ำเนินกำรต่อในอนำคตร้อยละ 76.92 เนื่องจำกผู้ผ่ำนกำรอบรมเป็นนักเรียน 

หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่ด ำเนินกำรต่อใน
อนำคตร้อยละ 82.35 เนื่องจำกมีอำชีพหลักอยู่แล้ว ไม่มีเงินทุน และไม่มีตลำดรองรับ ยังไม่แน่ใจร้อยละ 
11.76 และท ำต่อรอ้ยละ 5.88 ดังตำรำงที่ 14 

 



๓๓ 

ตารางท่ี 14 การน าความรู้ไปด าเนินการต่อในอนาคต 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ไม่ท า ไม่แน่ใจ ท าต่อ 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย - 16.67 83.33 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 20.00 40.00 40.00 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 50.00 - 50.00 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 93.75 - 6.25 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 10.00 - 90.00 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

8.89 8.89 82.22 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

13.33 
 

76.92 

- 
 

23.08 

86.67 
 
- 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 82.35 11.76 5.88 

เฉลี่ย 39.85 8.70 51.45 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

  3.4.5 ด้านความพึงพอต่อการเข้ารับการอบรม 

 ด้ำนควำมพึงพอใจภำพรวม วัดควำมพึงพอใจจำกกำรจัดฝึกอบรมในด้ำนเนื้อหำฝึกอบรม วิทยำกร 
กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรศึกษำดูงำนแปลงสำธิต/ศูนย์ ปัจจัยกำรผลิต เอกสำรกำรอบรม 
สถำนที่จัดอบรม และระยะเวลำในกำรอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 
84.44 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 11.04 และพึงพอใจในระดับน้อย 4.42 เมื่อพิจำรณำรำย
หลักสูตร พบว่ำ  

หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย มีควำมพึงพอใจรวมระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก มีควำมพึงพอใจรวมระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร มีควำมพึงพอใจรวมระดับมำกร้อยละ 86.11 และระดับปำน

กลำงร้อยละ 13.89  
หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี มีควำมพึงพอใจรวมระดับมำก ร้อยละ 75.00 ระดับปำน

กลำงร้อยละ 21.88 และมีควำมพึงพอใจรวมระดับน้อยร้อยละ 3.12  
หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว มีควำมพึงพอใจรวมระดับมำกร้อยละ 80.00 และระดับปำน

กลำงร้อยละ 11.25 และมีควำมพึงพอใจรวมระดับน้อยร้อยละ 8.75   



๓๔ 

หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพและโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย มีควำมพึงพอใจ
รวมระดับมำกร้อยละ 84.17 ระดับปำนกลำงร้อยละ 12.78 และมีควำมพึงพอใจรวมระดับน้อยร้อยละ 
3.05  

หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว มีควำมพึงพอใจรวมระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมพึงพอใจ

รวมระดับมำกร้อยละ 85.00 มีควำมพึงพอใจรวมระดับปำนกลำงร้อยละ 7.50 และมีควำมพึงพอใจรวม
ระดับน้อยร้อยละ 7.50  

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ มีควำมพึงพอใจรวมระดับมำกร้อยละ 70.33 มีควำมพึงพอใจ
รวมระดับปำนกลำงร้อยละ 27.47 และมีควำมพึงพอใจรวมระดับน้อยร้อยละ 2.20  

หลักสูตรที่ 10 กำรถนอมอำหำรและกำรแปรรูป มีควำมพึงพอใจรวมระดับมำกร้อยละ 64.71 มี
ควำมพึงพอใจรวมระดับปำนกลำงร้อยละ 22.69 และมีควำมพึงพอใจรวมระดับน้อยร้อยละ 12.60 ดัง
ตำรำงที่ 15 

ตารางท่ี 15 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 86.11 13.89 - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 75.00 21.88 3.12 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 80.00 11.25 8.75 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

 84.17 12.78 3.05 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

85.00 
 

70.33 

7.50 
 

27.47 

7.50 
 

2.20 
10. กำรถนอมอำหำรและกำรแปรรูป 64.71 22.69 12.60 

เฉลี่ย 84.44 11.14 4.42 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 
 



๓๕ 

  ระดับควำมพึอใจแยกพิจำรณำแต่ละด้ำนดังนี้ 

  1) ด้ำนเนื้อหำกำรอบรม พบว่ำ ในภำพรวมเนื้อหำกำรอบรมตรงตำมควำมสนใจระดับมำก 
ร้อยละ 71.01 รองลงมำระดับปำนกลำงร้อยละ 27.54 และระดับน้อยร้อยละ 1.45 เมื่อพิจำรณำรำย
หลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 
100.00  

หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 
100.00  

หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 66.67 และ
ระดับปำนกลำงร้อยละ 33.33  

หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 62.50                  
ระดับปำนกลำงร้อยละ 31.25 และระดับน้อยร้อยละ 6.25  

หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 90.00 และ
ระดับปำนกลำงร้อยละ 10.00  

หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย ตรง
ตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 60.00  และระดับปำนกลำงร้อยละ 40.00  

หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงตรง

ตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 80.00 ระดับปำนกลำงร้อยละ 13.33 และระดับน้อยร้อยละ 6.67  
หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 46.15 และ

ระดับปำนกลำงร้อยละ 53.85 
หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อย

ละ 82.35 และระดับปำนกลำงร้อยละ 17.65 ดังตำรำงที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

ตารางท่ี 16 ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาที่จัดอบรม 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 66.67 33.33 - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 62.50 31.25 6.25 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 90.00 10.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

60.00 40.00 - 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

80.00 
 

46.15 

13.33 
 

53.85 

6.67 
 
 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 82.35 17.65 - 
เฉลี่ย 71.01 27.54 1.45 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2) ด้ำนวิทยำกร สอบถำมควำมพึงพอใจผู้ผ่ำนกำรอบรมในเรื่องควำมรอบรู้ของวิทยำกร        
ต่อเนื้อหำวิชำที่ถ่ำยทอด ควำมชัดเจนในกำรบรรยำย กำรน ำเสนออย่ำงครบถ้วน รวมทั้งบุคลิกภำพและ    
กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ พึงพอใจอยู่ในระดับมำก              
ร้อยละ 89.13 และพึงพอใจระดับปำนกลำงร้อยละ 10.87 พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00 
หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 75.00 และระดับปำน

กลำงร้อยละ 25.00  
หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 90.00 และระดับปำน

กลำงร้อยละ 10.00   
หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย พึง

พอใจระดับมำกร้อยละ 97.78 และระดับปำนกลำงร้อยละ 2.22  
หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  

หน่วย : ร้อยละ 



๓๗ 

หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึง
พอใจในระดับมำกร้อยละ 93.33 และระดับปำนกลำงร้อยละ 6.67  

หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 69.23 และปำนกลำงร้อยละ 30.77  
หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 76.47 

และระดับน้อยร้อยละ 23.53 ดังตำรำงที่ 17 

ตารางท่ี 17 ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 100.00 - - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 75.00 25.00 - 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 90.00 10.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

97.78 
 

2.22 - 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

93.33 
 

69.23 

6.67 
 

30.77 

- 
 
- 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 76.47 23.53 - 
เฉลี่ย 89.13 10.87 - 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรอบรมของผู้ผ่ำนกำรอบรม ในภำพรวม 
ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 81.88 พึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 14.50 และพึงพอใจใน
ระดับน้อยร้อยละ 3.62 พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

 หลักสูตรที่ ๑ กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 66.67 และระดับปำนกลำง 

ร้อยละ 33.33  
หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 75.00 ระดับปำน

กลำงร้อยละ 25.00  



๓๘ 

หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว พึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 90.00 และระดับปำน
กลำงร้อยละ 10.00  

หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดพึงพอใจ
ระดับมำกร้อยละ 88.89 ระดับปำนกลำงร้อยละ 8.89 และระดับน้อยร้อยละ 2.22  

หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว พึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึง

พอใจระดับมำกร้อยละ 73.33 ระดับปำนกลำงร้อยละ 6.67 และระดับน้อยร้อยละ 20.00  
หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 76.92 และระดับปำนกลำง

ร้อยละ 23.08  
หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 64.71 

และระดับปำนกลำงร้อยละ 29.41 ดังและระดับน้อยร้อยละ 5.88 ตำรำงที่ 18 

ตารางท่ี 18 ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 66.67 33.33 - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 75.00 25.00 - 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 90.00 10.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

88.89 8.89 2.22 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

73.33 
 

76.92 

6.67 
 

23.08 

20.00 
 
- 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 64.71 29.41 5.88 
เฉลี่ย 81.88 14.40 3.62 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

4) ด้ำนแปลงสำธิต/ศูนย์อ ำนวยกำรฯ  ในภำพรวมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อยละ 
60.14 รองลงมำพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 26.09 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 13.77 พิจำรณำ
รำยหลักสูตรพบว่ำ  



๓๙ 

 หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 66.67 และระดับปำนกลำง

และระดับน้อยร้อยละ 16.67 เท่ำกัน  
หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี พึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 87.05 เนื่องจำกศูนย์

ไม่มีจุดสำธิตด้ำนบัญชี ระดับปำนกลำงร้อยละ 12.50 
หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว พึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 90.00 และระดับปำน

กลำงร้อยละ 10.00  
หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไยพึง

พอใจระดับมำก ร้อยละ 62.22 ระดับปำนกลำงร้อยละ 22.22 และระดับน้อยร้อยละ 15.56  
หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำวพึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงพึง

พอใจระดับมำกร้อยละ 93.33 และระดับน้อยร้อยละ 6.67  
หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 84.62 และระดับปำนกลำง

ร้อยละ 15.38  
หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป พึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 76.47 

เนื่องจำกศูนย์ไม่มีจุดสำธิตด้ำนกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ระดับปำนกลำงร้อยละ 17.65 และระดับมำก
ร้อยละ 5.88 ดังตำรำงที่ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

ตารางท่ี 19 ระดับความพึงพอใจด้านการศึกษาดูงานแปลงสาธิต 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 66.67 16.67 16.67 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี - 12.50 87.50 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 90.00 10.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

62.22 22.22 15.56 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

93.33 
 

84.62 

- 
 

15.38 

 6.67 
 
- 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 5.88 17.65 76.47 
เฉลี่ย 60.14 13.77 26.09 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

5) ด้ำนปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตจำกกำรอบรม ในภำพรวมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำก
ร้อยละ 67.39 พึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 18.48 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 14.13 
พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

หลักสูตรกำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว พึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 70.00 ระดับปำนกลำงร้อยละ 

20.00  และระดับมำกร้อยละ 10.00  
หลักสูตรกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย พึงพอใจ

ระดับมำกร้อยละ 91.11 ระดับปำนกลำงร้อยละ 6.67 และระดับน้อยร้อยละ 2.23  
หลักสูตรกำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึงพอใจ

ระดับมำกร้อยละ 66.67 ระดับปำนกลำงร้อยละ 26.67 และระดับน้อยร้อยละ 6.66  
หลักสูตรเทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป พึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 47.06 และ

ระดับมำกร้อยละ 29.41 และระดับปำนกลำงร้อยละ 23.53 ดังตำรำงที่ 20 

 

 



๔๑ 

ตารางท่ี 20 ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
2. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 10.00 20.00 70.00 
3. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

91.00 6.67 2.23 

4. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

66.67 
 

26.67 
 

6.66 
 

5. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 29.41 23.53 47.06 
เฉลี่ย 67.39 14.13 18.48 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

6) ด้ำนเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม สอบถำมควำมเห็นผู้ผ่ำนกำรอบรมเรื่องกำรได้รับ
เอกสำรควำมรู้ ควำมชัดเจนครบถ้วน เข้ำใจง่ำยของเอกสำรประกอบกำรอบรม ในภำพรวมพบว่ำ ส่วนใหญ่พึง
พอใจระดับมำกร้อยละ 83.33 พึงพอใจระดับปำนกลำงร้อยละ 8.70 และพึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 7.97 
พิจำรณำรำยหลักสูตร พบว่ำ 

หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 75.00 และระดับปำน

กลำงและน้อยร้อยละ 12.50 เท่ำกัน  
หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 90.00 และระดับปำน

กลำงร้อยละ 10.00   
หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย พึง

พอใจระดับมำกร้อยละ 88.89 ระดับปำนกลำงร้อยละ 6.67 และระดับน้อยร้อยละ 4.44   
หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึง

พอใจระดับมำกรอ้ยละ 93.33 และระดับน้อยร้อยละ 6.67  
หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 76.92 และระดับปำนกลำง 

ร้อยละ 23.08  
หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป  พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 47.06 

ระดับน้อยร้อยละ 35.29 และระดับปำนกลำง 17.65 ดังตำรำงที่ 21 



๔๒ 

ตารางท่ี 21 ระดับความพึงพอใจด้านเอกสาร/หนังสือประกอบการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 100.00 - - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 75.00 12.50 12.50 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 90.00 10.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

88.89 6.67 4.44 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

93.33 
 

76.92 

23.08 
 

23.08 

- 
 
- 

10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 47.06 17.65 35.29 
เฉลี่ย 83.33 8.70 7.97 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 7) ด้ำนสถำนที่ในกำรอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกร้อย
ละ 94.93 และพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 5.07 เมื่อพิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

 หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ ๔ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 87.50 และระดับปำน

กลำงร้อยละ 12.50  
หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 90.00 และระดับปำนกลำง

ร้อยละ 10.00   
หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย พึง

พอใจระดับมำกร้อยละ 97.78 และระดับปำนกลำงร้อยละ 2.22  
หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึง

พอใจในระดับมำกร้อยละ 100.00  
หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  



๔๓ 

หลักสูตรที่ 10 กำรท ำขนมไทยจำกข้ำวเหนียวด ำ พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 82.35 และ
ระดับปำนกลำงร้อยละ 17.65 ดังตำรำงที่ 22 

ตารางท่ี 22 ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ในการอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 
๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 100.00 - - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 87.50 12.50 - 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 90.00 10.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

91.78 2.22 - 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

100.00 
 

100.00 

- 
 
- 

- 
 
- 

10. กำรท ำขนมไทยจำกข้ำวเหนียวด ำ 82.35 17.65 - 
เฉลี่ย 94.93 5.07 - 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

8) ด้ำนระยะเวลำในกำรอบรม ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำก    
ร้อยละ 79.71 รองลงมำพึงพอใจในระดับปำนกลำงร้อยละ 17.39 และพึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 2.90 
พิจำรณำรำยหลักสูตรพบว่ำ  

 หลักสูตรที่ ๑  กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย พึงพอใจระดบัมำกร้อยละ 100.00  
 หลักสูตรที่ ๒ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
 หลักสูตรที่ ๓ ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 83.33 และระดับปำนกลำง

ร้อยละ 16.67  
 หลักสูตรที่  ๔ ส่ ง เสริมกำรเรียนรู้ ด้ ำนบัญชี  พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 75.00                  

ระดับปำนกลำงร้อยละ 25.00  
 หลักสูตรที่ ๕ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 90.00 และระดับปำน

กลำงร้อยละ 10.00  
 หลักสูตรที่ ๖ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำสทำงกำรตลำดล ำไย พึง

พอใจระดับมำกร้อยละ 86.67 และระดับปำนกลำงร้อยละ 13.33  

 



๔๔ 

 หลักสูตรที่ ๗ เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว พึงพอใจระดับมำกร้อยละ 100.00  
 หลักสูตรที่ 8 กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึง

พอใจระดับมำกร้อยละ 80.00 ระดับปำนกลำงร้อยละ 6.67 และระดับน้อยร้อยละ 13.33  
 หลักสูตรที่ 9 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พึงพอใจระดับปำนกลำงร้อยละ 46.15 และระดับมำก

ร้อยละ 38.46 และระดับน้อยร้อยละ 15.39  
 หลักสูตรที่ 10 เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป ตรงตำมควำมสนใจระดับมำกร้อยละ 

70.59 และระดับปำนกลำงร้อยละ 29.41 ดังตำรำงที่ 23 

ตารางท่ี 23 ระดับความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

มาก ปานกลาง น้อย 

๑. กำรปฏิบัติดูแลรักษำสวนล ำไย 100.00 - - 
๒. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก 100.00 - - 
3. ผู้น ำชุมชนภำคเกษตร 83.33 16.67 - 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนบัญชี 75.00 25.00 - 
5. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 90.00 10.00 - 
6. กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอย่ำงมีศักยภำพ และโอกำส
ทำงกำรตลำดล ำไย 

86.67 13.33 - 

7. เทคโนโลยีควำมรู้เรื่องข้ำว 100.00 - - 
8. กำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

80.00 
 

38.46 

6.67 
 

46.15 

13.33 
 

15.39 
10. เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำรและแปรรูป 70.59 29.41 - 

เฉลี่ย 79.71 17.39 2.90 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 3.4.6 เรื่องท่ีต้องการอบรมในครั้งต่อไป 

   เรื่องที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่ต้องกำรอบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ กำรเพ่ิมคุณภำพและเพ่ิม
ผลผลิตล ำไยร้อยละ 20.29 รองลงมำควำมรู้เรื่องกำรผลิตดูแลรักษำข้ำวร้อยละ 10.14 กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน
ร้อยละ 6.52 อ่ืนๆ (อำชีพเสริม แปรรูป กำรตลำด) ร้อยละ 5.80 กำรเพำะเห็ดร้อยละ 5.07 เศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยละ 4.35 กำรเลี้ยงปลำร้อยละ 2.17 และกำรเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 1.45 รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 
24 

ตารางท่ี 24 เรื่องท่ีต้องการอบรมในครั้งต่อไป 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 1 ร้อยละ 

1. กำรเพ่ิมคุณภำพและเพ่ิมผลผลิตล ำไย 20.29 

2. กำรผลิตดูแลรักษำข้ำว 10.14 

3. กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 6.52 

4. กำรเพำะเห็ด 5.07 

5. เศรษฐกิจพอเพียง 4.35 

6. กำรเลี้ยงปลำ 2.17 

7. กำรเลี้ยงสัตว ์ 1.45 

8. อ่ืนๆ (อำชีพเสริม แปรรูป กำรตลำด) 5.80 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
          1 ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
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บทที่ ๔ 

สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

๔.๑  สรุป 

การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมภายใต้ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  อ าเภอ       
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๕9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลได้จากการด าเนินงานด้านการ
ฝึกอบรมว่าผู้ผ่านการอบรมมีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และติดตามผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการเข้า
อบรม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน
กิจกรรมการฝึกอบรมของศูนย์อ านวยการฯ ในระยะต่อไป โดยข้อมูลที่ใช้ในการติดตามผลเป็นข้อมูลได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการฯ จ านวน 138 ราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ฝึกอบรม ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้  

๔.๑.1  การบริหารจัดการโครงการ  
  ๑) การจัดองค์กรบริหารโครงการ ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างาน ดังนี้  
       ๑.๑) ระดับกระทรวง มีการจัดตั้งองค์กรบริหาร ๒ คณะ ได้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อ านวยการ และคณะกรรมการอ านวยการ โดยคณะกรรมการอ านวยการดังกล่าวมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาการเกษตร อ านวยการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงาน
พัฒนาการเกษตร การติดตามผล ให้ค าแนะน าและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะท างานหรือ
บุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 
       ๑.๒) ระดับจังหวัด คณะท างานศูนย์อ านวยการ  โดยมีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ๖ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะท างาน โดยมีอ านาจ หน้าที่ จัดท าแผนงาน/
โครงการและด าเนินงานตามที่คณะท างานให้ความเห็นชอบ ประสานดูแล ให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน และคณะท างานระดับพ้ืนที่ โดยมีนายอ าเภอ
สันป่าตอง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะท างาน ซึ่งด าเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ  
และมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจ า  

๒) การด าเนินงานขององค์กรบริหารโครงการ  
       ๒.๑) การจัดการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตาม
พระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 มีการจัดประชุมคณะท างานศูนยอ์ านวยการ จ านวน 
3 ครั้ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงาน ส าหรับกิจกรรมการฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
การจัดประชุมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
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      ๒.๒) การด าเนินงานกิจกรรมการอบรมที่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด ในปีงบประมาณ 
2559 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 10 หลักสูตร โดยด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 100.00 

2.3) การทราบข่าวการจัดฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบข่าวจากผู้น าชุมชนร้อย
ละ 33.33 จากเจ้าหน้าที่ร้อยละ 31.18 หอกระจายข่าวร้อยละ 15.94 จากเพื่อนบ้านร้อยละ 13.77 
และอ่ืนๆ ได้แก่ ครู ร้อยละ 9.42 โดยสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าอบรมส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 43.48 
รองลงมาเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 32.61 และสมัครตามเพ่ือนบ้านร้อยละ 14.49 และอื่นๆ โรงเรียนจัด 
ร้อยละ 9.42 

๔.๑.2  ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  
  ๑) งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมปี 2559 เป็นการด าเนินงานภายใต้งบประมาณ
โครงการศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบปกติของแต่ละ
หน่วยงาน และงบอ่ืนๆ เช่น กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้รับงบประมาณตามแผนทั้งหมดจ านวน 
215,700 บาท ผลการใช้จ่าย 215,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  2) ด้านเอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการ
อบรมได้รับแจกเอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิตร้อยละ 84.06 และไม่แจกเอกสาร ปัจจัยการผลิต และ
ผลผลิตร้อยละ 15.94 
  3) ด้านการตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่จัดอบรม ภายหลังจากอบรมกลับ
มาแล้ว  ในภาพรวมยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมร้อยละ 89.86 มาแล้วมากกว่า 1 ครั้งร้อยละ 7.97 และ
มาแล้ว 1 ครั้งร้อยละ 2.17 

๔.๑.3 ผลได้ของโครงการ  
1) ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕9 มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรทั้งหมดรวม 662 ราย จากเป้าหมาย 659 ราย คิด
เป็นร้อยละ 100.46 ของเป้าหมาย โดยหลักสูตรการอนุรักษ์ดินและน้ า หลักสูตรเทคโนโลยีการถนอมอาหาร
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีจ านวนผู้ผ่านการอบรมมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 2) ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการอบรมพบว่า น าไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ 
47.83 น าไปปฏิบัติบางส่วนร้อยละ 22.46 และไม่น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ 29.71 โดยสาเหตุที่
เกษตรกรไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจาก ไม่มีเวลาร้อยละ 65.85 ความรู้ไม่พอร้อยละ 26.83 
เป็นนักเรียนร้อยละ 17.07 ไม่สนใจร้อยละ 12.20 ไม่มีวัตถุดิบร้อยละ 9.76 และไม่มีที่ดินร้อยละ 2.44 

4.1.4 ผลกระทบระยะสั้น 
1) ด้านเศรษฐกิจ  

การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว มีผลของการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลงหรือรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.29 และปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 79.71 
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2) ด้านสังคม  
2.1) การรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มภายหลังการ

ฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นในภาพรวมร้อยละ 11.59 และมีไม่มีการรวมกลุ่มร้อยละ 88.41 เนื่องจากเป็นเพียงการ
อบรมเท่านั้นและบางส่วนเกษตรกรมีกลุ่มอยู่แล้ว  

2.2) การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ผ่านการอบรมที่ได้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลอ่ืนในภาพรวมร้อยละ 58.80 เช่น เพ่ือนบ้าน ญาติ ผู้ปกครอง และไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด
ให้แก่บุคคลอื่นร้อยละ 44.20 เนื่องจากเห็นว่าคนในชุมชนก็ผ่านการอบรมเหมือนกัน และไม่มีเวลาถ่ายทอด 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมที่น าความรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลง
เกษตรมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในภาพรวมร้อยละ 51.39 จากการสอนเรื่อง ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ การลด
การใช้สารเคมีเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์ และการน ากิ่งใบล าไยคลุมโคนต้น ลดการใช้น้ า และใส่ปุ๋ย  

4) ด้านความยั่งยืน 
4.1) การน าความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง ผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่อง

และปัจจุบันยังคงด าเนินการร้อยละ 44.93 น าไปด าเนินการบ้างร้อยละ 10.87 และไม่ด าเนินการแล้วร้อย
ละ 44.20 

4.2) การด าเนินการต่อเนื่องในอนาคต ผู้ผ่านการอบรมที่น าความรู้ไปปฏิบัติเห็นว่าจะ
ด าเนินการต่อในอนาคตร้อยละ 51.45 ยังไม่แน่ใจร้อยละ 8.70 และไม่ด าเนินการต่อแล้วร้อยละ 39.85 

5) ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรม ในภาพรวมส่วนใหญ่พึงพอใจระดับมากร้อยละ 
84.44 ปานกลางร้อยละ 11.14 และน้อยร้อยละ 4.42 เมื่อพิจารณาแตล่ะด้านพบว่า 

5.1) ด้านเนื้อหาการอบรม พบว่าเนื้อหาการอบรมตรงตามความสนใจระดับมากร้อยละ 
71.01 รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 27.54 และระดับน้อย ร้อยละ 1.45 

5.2) ด้านวิทยากร ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ 89.13 และพึงพอใจระดับ
ปานกลางร้อยละ 10.87 

5.3) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการอบรมของผู้ผ่านการอบรม ส่วน
ใหญ่พึงพอใจในระดับมากร้อยละ 81.88 พึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 14.50 และพึงพอใจในระดับ
น้อยร้อยละ 3.62 

5.4) ด้านแปลงสาธิต/ศูนย์อ านวยการฯ  ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากร้อยละ 60.14 
รองลงมาพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 26.09 และพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 13.77 

5.5) ด้านปัจจัยการผลิต ในภาพรวมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากร้อยละ 67.39 พึง
พอใจในระดับน้อยร้อยละ 18.48 และพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 14.13  

5.6) ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม สอบถามความเห็นผู้ผ่านการอบรมเรื่องการ
ได้รับเอกสารความรู้ ความชัดเจนครบถ้วน เข้าใจง่ายของเอกสารประกอบการอบรม พบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจ
ระดับมากร้อยละ 83.33 พึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 8.70 และพึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 7.97 
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5.7) ด้านสถานที่ในการอบรม ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากร้อยละ 
94.93 และพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 5.07 

5.8) ด้านระยะเวลาในการอบรม ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากร้อยละ 
79.71 รองลงมาพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 17.39 และพึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 2.90 

4.2  ข้อค้นพบจากการติดตามโครงการ 

4.2.1 การถ่ายทอดความรู้ ผู้ผ่านการอบรมมีข้อจ ากัดในการไม่น าความรู้ไปปฏิบัติ  ได้แก่ ไม่ได้
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก สูงอายุ ไม่มีเวลา ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ ไม่คุ้นชินกับสิ่งที่ปฏิบัติมา ไม่มีพ้ืนที่
เกษตร/พื้นท่ีไม่เหมาะสม และเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 

4.2.2 เนื้อหาที่ต้องการอบรมในระยะต่อไป ได้แก่ การเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตล าไย และการผลิต
ดูแลรักษาข้าว การปรับปรุงบ ารุงดิน การเพาะเห็ด เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม 
แปรรูป และการตลาด เป็นต้น 

4.3  ข้อเสนอแนะ  

4.3.1 การจัดท าแผนปฎิบัติงานประจ าปีควรมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท ควรมีการบูรณาการแผนด้าน
การฝึกอบรมร่วมกัน และควรเน้นการขยายผลไปในพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงเพ่ือลดปัญหาผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรกลุ่ม
เดมิหรือไม่ประกอบอาชีพเกษตรกร 

4.3.2 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ควรเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจ
และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ภายหลังได้ชัดเจน รวมถึงการแจกปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจะ
มีแนวโน้มในการน าไปความรู้ที่ได้รับปฏิบัติสูง 

4.3.3 การจัดท าแผนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในครั้งต่อไป ควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
พร้อมในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

4.3.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือเสนอแนะ
แนวทาง และแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการน าความรู้ไปปฏิบัติ  
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