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บทสรุปผู้บริหาร  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี ๑ ด ำเนินกำรติดตำมผลผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม            
ด้ำนกำรเกษตร ตำมแผนแม่บทขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อยตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปี 2560 ด้ำนกำรเกษตร ซึ่งได้ด ำเนินกิจกรรม 5 หลักสูตร ได้แก่       
กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรควบคุมพืชโดยไม่ใช่สำรเคมี มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน         
และกำรปลูกมะขำมป้องร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรน ำ
ควำมรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติเกิดผลได้และผลกระทบระยะส้ันอย่ำงไร ตลอดจนปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป โดยด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำรอบรมจำก
ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อยตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ปี 2560 
ด้ำนกำรเกษตร จ ำนวน 70 รำย และสัมภำษณ์หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรฝึกอบรม สรุปดังนี้  

ด้านการบริหารจัดการ ปีงบประมำณ 2560 คณะท ำงำนขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อย
ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ด้ำนกำรเกษตร ในระดับจังหวัดและ
อ ำเภอ ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรประชุมคณะท ำงำนฯ และหน่วยงำนส่วนใหญ่ไม่ได้รับงบประมำณจัดสรร      
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ จึงยังไม่ขับเคล่ือนมำกนัก ด้านปัจจัยน าเข้า หน่วยงำนท่ีมีกำรฝึกอบรมจ ำนวน           
5 หลักสูตร ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ในกำรฝึกอบรมรวม 223,050 ผลกำรใช้จ่ำยด ำเนินกำรได้
ร้อยละ 100 ของงบประมำณท่ีได้รับ ด้านผลได้ของโครงการ มีผู้ผ่ำนกำรอบรมตลอดหลักสูตรจ ำนวน 354 รำย 
โดยผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 35.71 เนื่องจำกเกษตรกรเช่ือในวิธีกำรผลิตแบบเดิมท่ีตน         
เคยท ำมำ จ ำค ำแนะน ำไม่ได้ ควำมรู้ไม่เพียงพอ และไม่มีเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น น ำไปปฏิบัติบำงส่วน
ร้อยละ 34.29 และมีกำรน ำไปปฏิบัติท้ังหมดร้อยละ 30.00 ด้านผลกระทบระยะสั้น ด้ำนเศรษฐกิจ                  
ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดผลกำรเปล่ียนแปลงรำยจ่ำยหรือรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.22 และ         
ไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจร้อยละ 48.78 ด้ำนสังคม กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ผู้ผ่ำนกำรอบรมไม่เคย
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อื่นร้อยละ 55.72 เนื่องจำก เป็นควำมรู้เดิมท่ีเคยปฏิบัติมำอยู่แล้ว ไม่มีเวลำ และไม่เห็น
กำรเปล่ียนแปลงจึงยังไม่ถ่ำยทอดต่อ เป็นต้น รองลงมำถ่ำยทอดแล้ว มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 28.57 และ
ถ่ำยทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 15.71 ด้ำนกำรรวมกลุ่ม เกิดกำรรวมกลุ่มร้อยละ 37.14 ได้แก่           
กลุ่มเยำวชนปลูกผักอินทรีย์ กลุ่มข้ำวอินทรีย์ต ำบลยำงเปียง กลุ่มปัญญำชนคนปลูกผัก กลุ่มเกษตรบ้ำนยำง
เปียง กลุ่มอินทรีย์ยำงเปำเหนือ กลุ่มหมู่บ้ำนตุงลอย ม.4 และวิสำหกิจชุมชนผู้จัดเก็บผลผลิตมะขำมป้อม
อ ำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำร  ด้ำนสิ่งแวดล้อม เมื่อน ำไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำ
ส่ิงแวดล้อมในแปลงเกษตรมีกำรเปล่ียนแปลงดีขึ้นร้อยละ 45.31 ด้ำนควำมยั่งยืน ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ 
ท่ีได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่องและปัจจุบันยังคงด ำเนินกำรร้อยละ 52.86 ควำมพึงพอใจ ในภำพรวมมีควำมพึง
พอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมในระดับมำก  

ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรประชุมคณะท ำงำนท้ังระดับจังหวัดและอ ำเภออย่ำงต่อเนื่องเพื่อก ำกับติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนว่ำหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังกำรแก้ไขปัญหำ และอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร ท้ังนี้ หน่วยงำนบูรณำกำรตำม
แผนแม่บทฯ ควรสนับสนุนงบประมำณให้สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีก ำหนด เพื่อให้กำรขับเคล่ือนกิจกรรมบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ โดยก่อนด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมควรส ำรวจควำมสนใจ ด้ำนเนื้อหำของ
กลุ่มเป้ำหมำย และหลังด ำเนินกิจกรรมควรมีเจ้ำหน้ำท่ีติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดท ำแผนกิจกรรม             
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ในครั้งต่อไป ควรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีควำมพร้อมในกำรน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์สูงสุดเป็นล ำดับแรก และควรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีสำมำรถด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมได้ นอกจำกนี้ควร
หลีกเล่ียงกำรแจกปัจจัยกำรผลิตในช่วงฤดูฝน เช่น พันธุ์ไก่ เพื่อลดควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรติดโรค 
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รายงานการติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนา      
อมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๑   
ได้ด าเนินการติดตามภายใต้แผนแม่บทการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) โดยในครั้งนี้เป็นการติดตาม      
ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2560  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๑ ขอขอบคุณหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ
จังหวัดและพื ้นที่ ที ่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานและให้ข้อมูล รวมถึงผู้ผ่านการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท ารายงาน คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
เล่มนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ในการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมภายใต้แผนแม่บทฯ ในระยะต่อไป 
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ตารางผนวก                   หน้า 
ค าส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี 216/2558       36 
สรุปงบประมาณปี 2558-2561 ตามแผนแม่บทการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ   40 
ประมวลภาพกิจกรรมการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม    48 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำของโครงกำร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งการศึกษาภาคปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินงาน
สนับสนุนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ในพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งมี
แนวทางการด าเนินงานด้วยการบูรณาการงาน 4 ด้านในการพัฒนา ประกอบด้วย 
 1. การจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนวัยเรียน และประชาชน ในหย่อมบ้านพื้นท่ีห่างไกลเข้าถึง
ได้ยาก ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาภาคปกติได้ 
 2. แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ การขาดสารอาหารไอโอดีน  โปรตีน พลังงาน และวิตามินเอ    
ในเด็กและเยาวชน 
 3. ส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ชุมชนใกล้เคียง 
 4. การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เมื่อวัน ศุกร์ ท่ี  7 สิงหาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
เสด็จพระราชด าเนินไปยังบริเวณสถานท่ีก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีป่าสงวน จ านวน 1,950 ไร่      
เป็นสถานท่ีจัดต้ังโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก และราษฎรชาวไทยบนพื้นท่ีสูงในอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง 
มุ่งเน้นการพัฒนาผ่านแหล่งศึกษาตามธรรมชาติ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันสนองพระราชด าริ มีการ
จัดเขตการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้น ท่ี ครอบคลุมเขตป่าอนุรักษ์  ป่าใช้สอย            
เขตกิจกรรมการเกษตร และเขตสาธารณูปโภค เริ่มด้วยการสร้างส่ิงสาธารณูปโภคพื้นฐาน การสร้างอาคาร
หอพักตามแนวคิดของชาวปกากะญอ เพื่อเป็นบ้านพักของผู้ท่ีเข้าไปฝึกอบรม โดยมีพระราชด าริเกี่ยวกับการ
พัฒนาในภาพรวม 5 ด้าน คือ 

1. ด้านการศึกษา 
2. ด้านสาธารณะสุข 
3. ด้านการพัฒนาอาชีพ 
4. ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี      

เสด็จพระราชด าเนินไปติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ      
ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการด าเนินงาน ในส่วนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โอกาสนี้ ทรงมีพระราชด ารัสกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงส่ังการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินการกิจกรรม ต่างๆ  โดยบู รณาการร่วมกับส านักงาน เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่           
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ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการจัดประชุม ยกร่างแต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการหรือคณะท างานระดับจังหวัดมีหน้าท่ีก าหนดแนวทาง และ
จัดท าแผนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น กรมส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นท่ี ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
โดยในปี 2558 ได้จัดท าแผนแม่บทขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 - 2561) 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๑.2.1 พัฒนาพื้นท่ีเพื่อการจัดต้ังศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาตามพระราชด าริ 
 1.๒.2 น้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อการจัดการความรู้ จัดการอบรม ถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2.3 ประสานการด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างบูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ตามพระราชด าริ 

๑.๓ เป้ำหมำย 
เป็นศูนย์กลางในด้านการเรียนรู้ และการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการน้อมน าหลักพระราชด าริ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีการรักษาประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงาม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ “คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล” 

1.4 แผนแม่บทขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อย ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
 1. กรอบแนวคิดหลัก 
  แผนแม่บทฯจัดท าขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่
พื้นท่ี และราษฎรในพื้นท่ีอ าเภออมก๋อย ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 
        1) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นท่ีสูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
        2) เพื่อการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร 
        3) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
        4) เพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  2. วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรบนพื้นท่ีสูง มุ่งสู่

คุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน” 
  3. พันธกิจ 
  1) เพื่อสนองพระราชด าริให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  2) ศึกษา สาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
  3) ส่งเสริม และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  4) ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
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  4. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ 
  2) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชด าริฯ 

  5. พื้นท่ีเป้าหมาย 
  1) พื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ (พื้นท่ีสาธิตด้านการเกษตร) 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) แปลงเกษตรกรต้นแบบ 

  6. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  1) พื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ (พื้นท่ีสาธิตด้านการเกษตร) 
  1.1) จัดท าแปลงสาธิต ทดสอบและเรียนรู้แบบครบวงจร ด้านการพัฒนาท่ีดิน การปลูก
พืชและไม้ผล การปลูกข้าว การเล้ียงสัตว์ และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
  1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
  1.3) สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรกรและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 
  1.4) รวบรวม จัดท าองค์ความรู้ ด้านการเกษตรกรรมและอาชีพและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
  1.5) สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร สร้างเครือข่าย และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 
  2) แปลงเกษตรกรต้นแบบ 
  2.1) พัฒนาฟื้นฟูท่ีการเกษตรด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และสนับสนุนการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 
  2.2) ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมท้ังวางแผนรองรับการ
แปรรูปและการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร 
  2.3) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์และการเล้ียงสัตว์น้ าท่ีเหมาะสมกับชุมชนเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน 
  2.4) จัดท าฐานข้อมูล และจัดท าแผนการใช้ท่ีดินรายแปลงของเกษตรกรเพื่อวาง
แผนการผลิตและการตลาด 
       2.5) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้และการกระจายน้ าภายในแปลงของเกษตรกรต้นแบบ
   7. ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน 
  1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
  เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกิด
เป็นต้นแบบ สามารถถ่ายทอดแก่เกษตรกรในพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ และพื้นท่ี
ขยายผล พร้อมท้ังสนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีจ าเป็นต่อการพัฒ นาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร          
และกลุ่มเกษตรกร สามารถผลิตเพื่อบริโภคและจ าหน่าย เน้นการพัฒนาแบบครบวงจรเพื่อให้เกษตรกร         
มีคุณภาพท่ีดีขึ้น โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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  1.1)  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตามความเหมาะสมของพื้นท่ี สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดหรือวิถีชีวิตของเกษตรกร 
  1.2) พัฒนาเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นท่ีเพื่อให้เกษตรกรเป็นผู้น าชุมชนในด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพผลิต การจัดการผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต โดยเน้น
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 
  1.3) แนวทางการด าเนินงาน 
  1.3.1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ประมง ปุ๋ยอินทรีย์ พันธุ์พืช     
(กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว เป็นต้น) 
  1.3.2) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ (กรมส่งเสริมการเกษตร กศน.) 
   2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคนให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพ
และด ารงชีวิต เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และสถาบันเกษตรกรให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   2.1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และการท าบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร 
   2.2) สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.3) สนับสนุนการศึกษาด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ท่ัวไปท่ีสนใจ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ เป็นแหล่งพื้นฐานของการ
เรียนรู้ 
   2.4) สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ เป็นศูนย์กลางด าเนินงาน 
   2.5) แนวทางการด าเนินงาน 
     2.5.1) ให้การศึกษาอบรมการรวมกลุ่มตามหลักการวิธีการอุดมการณ์สหกรณ์ 
เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
     2.5.2) ส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กศน.) 
     2.5.3) ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถาบันการศึกษา (กศน. วิทยากรเกษตร) 
   3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ้งเน้นการด าเนินงานให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งน้ า ดิน ส่ิงแวดล้อม และการส่งเริมการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีต้องค านึงถึงความเหมาะสมรอบด้าน โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.1) พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน โดยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินของ
เกษตรกร โดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม 
   3.2) สร้างจิตส านึกของชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
   3.3) พัฒนาและส่งเสริมการท าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยกับผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
   3.4) แนวทางการด าเนินงาน 
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    3.4.1) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพืชและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
    3.4.2) การผลิตพืชผักปลอดภัย (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร) 
    3.4.3) การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการศึกษาและพัฒนา  
   เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงานการศึกษารูปแบบการท าการเกษตรท่ีเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   4.1) ศึกษา ทดสอบ และสาธิต รูปแบบการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ การประมง และการ
ปรับปรุงบ ารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   4.2) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตร 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.3) แนวทางการด าเนินงาน 
    4.3.1) จัดสร้างฐานเรียนรู้ในด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 
   5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี 
   เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการด าเนินการพัฒนาจัดท าระบบฐานข้อมูล การขับเคล่ือน
แผนงานไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นท่ีด าเนินงาน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมท้ังมีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    5.1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการผลิต ข้อมูลประชากรรวมถึงระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
    5.2) พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    5.4) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย           
ตามพระราชด าริฯ และองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษา  
    5.5) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประเมินผลเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
   5.6) แนวทางการด าเนินงาน 
    5.6.1) อบรม ศึกษาดูงานในท้องถิ่น บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ 
     5.6.2) ปรับปรุงระบบการกระจายน้ า และภูมิทัศน์ (กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมชลประทาน และท้องถิ่น) 
     5.6.3) จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ (เกษตรและสหกรณ์) 
     5.6.4) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น วิทยุ website DVD ทัศนากร 
แผ่นพับ (เกษตรและสหกรณ์) 
  8. การบริหารงานโครงการ  
   เพื่อการบริหารงานโครงการ การจัดภูมิทัศน์พัฒนาพื้นท่ีโครงการเพื่อการเรียนรู้ตาม
พระราชด าริ การจัดท าส่ือสาธิตการเรียนรู้ การพัฒนาปรับปรุงส่ือเพื่อการเรียนรู้ ส่ือเพื่อการเกษตร ส่ือเพื่อ
การอนุรักษ์ดิน ส่ือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่ือเพื่อการพัฒนา อ านวยการให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาตามพระราชด าริให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   1) บริหารงาน อ านวยการโครงการให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามพระราชด าริ 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาให้เป็นไปตามพระราชด าริ บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1) การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามพระราชด าริ เพื่อการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาตามพระราชด าริ การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการ
ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาส่ือ และเอกสาร 
   2.2) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามพระราชด าริ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ผลผลิตป่าไม้อย่างยั่งยืนเสริมสร้างรายได้ชุมชน ศึกษาวิเคราะห์
เพื่อการน าผลผลิตของป่า เช่น มะขามป้อม ยางรัก เห็ด มาใช้ประโยชน์ แปรรูปเพิ่มมูลค่าเสริมสร้ างรายได้
กลุ่มชุมชน และการส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีต้นน้ าล าธารให้มี
ความยั่งยืน 
   2.3) การจัดการผลผลิต : การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การจัดการ
โรงงาน และการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตป่าไม้ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการระบบสหกรณ์ชุมชน 
โดยพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เรียนรู้การรวมกลุ่ม ระบบเศรษฐกิจชุมชน ตลาดท้องถิ่น เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะ 
  9. แผนการด าเนินงาน 
  1) แผนการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามพระราชด าริ 
 1.1) งานพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ 
  1.1.1) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
  1.1.2) จัดท าหลักสูตรเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาตามพระราชด าริ 
 1.2) งานอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ 
  1.2.1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
  1.2.2) สัมมนาปราชญ์ ผู้รู้ท้องถิ่น 
  1.2.3) หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าการพัฒนาตามพระราชด าริ 
  1.2.4) หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลง 
  1.2.5) หลักสูตรการพัฒนาตามหลักพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3) งานพัฒนาส่ือสาธิต 
  1.3.1) แปลงเกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3.2) แปลงอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างยั่งยืน 
 การจัดท าฝายต้นน้ าล าธาร 
 การจัดท าแนวป้องกันไฟป่า 
 การปลูกเสริมป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
  1.3.3) แปลงอนุรักษ์และขยายพันธุกรรมพืช-ผักท้องถิ่น 
 2) แผนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามพระราชด าริ 
 2.1) กลุ่มอนุรักษ์และจัดการของป่าตามพระราชด าริ มะขามป้อม เห็ด ยางรัก 
   2.1.1) การพัฒนากลุ่ม 
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  2.1.2) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ 
  2.1.3) การอบรมการจัดการของป่าอย่างยั่งยืน 
  2.1.4) การจัดท าแผนการอนุรักษ์และการจัดการผลผลิตป่าไม้ 
  2.1.5) การติดตามประเมินผล 
 2.2) การพัฒนาความเข้มแข็ง 
  การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการขยายผล 

  2.2.1) การศึกษาข้อมูลบริบท ข้อมูลทรัพยากร 
  2.2.2) การส ารวจและวิเคราะห์ผลิตผลป่าไม้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.2.3) การประเมินเพื่อการจัดท าโครงการ 
  2.2.4) การวางแผนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน 

 การส่งเสริมผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อการพัฒนาตามพระราชด าริ 
  2.2.5) จัดต้ังกองทุนสนับสนุน 
  2.2.6) จัดเวทีแลกเปล่ียนเพื่อพัฒนากระบวนการ 
  2.2.7) อบรมพัฒนากระบวนการพัฒนา 
  2.2.8) ติดตามผลเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า 

1.5 หลักสูตรที่ส่งเสริมและฝึกอบรมด้ำนกำรเกษตร ปี 2560 
 หลักสูตร 1 การส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ลักษณะกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการผลิตข้าว เช่น การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การคัดพันธุ์ปน การป้องกันและก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช       
ในนาข้าว เป็นต้น โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
 หลักสูตร 2 การเล้ียงสัตว์ปีกและการป้องกันก าจัดโรค ลักษณะกิจกรรมเป็นการส่งเสริมและฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการเล้ียงไก่แบบปล่อย รวมถึงสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หางด า รายละ 10 ตัว อาหารไก่
และเวชภัณฑ์ โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 หลักสูตร 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมพืชโดยไม่ใช้สารเคมีลักษณะกิจกรรมเป็นการส่งเสริม
และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือราบิวเวอร์เรีย 
และสารสกัดสะเดา เป็นต้น โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
 หลักสูตร 4 มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า การท าปุ๋ย การลดการพังทลายของหน้าดิน ลักษณะกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และวิธีการลดการพังทลายของ
หน้าดิน โดยสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ 
 หลักสูตร 5 การปลูกมะขามป้อมร่วมกับป่าและการใช้เครื่องมือจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะ
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บผลมะขามป้อมจากป่าธรรมชาติอย่างถูกวิธี เพื่อไม่เป็นการท าลาย
ธรรมชาติและขายได้ราคา การดูแลรักษา และบ ารุงต้นมะขามป้อมหลังเก็บเกี่ยว รวมท้ังวิธีขยายพันธุ์
มะขามป้อมด้วยการตอนกิ่ง โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 

๑.6  หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร 

 การด าเนินงานโครงการฯ มีหน่วยงานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานจ านวน 16 หน่วยงาน  
 1. ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดเชียงใหม่  
 2. ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
 3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  



๘ 

 
 

 4. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม ่
 5. กรมส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
 6. ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่   
 7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรท่ีสูง) 
 8. ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
 9. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
 10. สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่  
 11. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1  
 12. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 13. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1  
 14. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 15. โครงการชลประทานเชียงใหม่ 
 16. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม ่

   สามารถแบ่งกลุ่มท างานออกเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 
  กลุ่มวิชาการ เป็นกลุ่มภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการด้านต่าง ๆ และงานวิจัย
และทดสอบ สาธิตการปลูกพืช 
   กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นกลุ่มภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาธิต งานฝึกอบรม และการขยายผล 
และน าร่อง 
   กลุ่มติดตามผล เป็นกลุ่มภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับงานจัดระบบการประสานงานการติดตามงานในพื้นท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี การประสานการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การติดตาม
ความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ การติดตามทัศนคติความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการอบรมและการ
จัดท ารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ 



 
 

บทที่ ๒ 
ระเบียบวิธีการติดตาม 

๒.๑  ความส าคัญของการติดตาม 

 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ าเอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดต้ังเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
ในการยกระดับคุณอาพชีวิตของเด็กและราษฎรชาวไทยบนพื้นท่ีสูงในอ าเอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ
อ าเออใกล้เคียง เน้นการพัฒนาผ่านแหล่งศึกษาตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นโดยในปี 2558 จากการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
และระดับพื้นท่ี ได้ร่วมกันจัดท าแผนแม่บทขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณอาพชีวิต การเสริมสร้างความเข้ มแข็งของชุมชน          
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาและพัฒนา และการบริหารจัดการท่ีดี  
 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแผน/โครงการตามบทบาท หน้าท่ีตาม
อารกิจของหน่วยงานบรรจุในแผ่นแม่บท รวมท้ังส้ิน 16 หน่วยงาน 56 กิจกรรม เน้นการจัดท าแปลงสาธิต 
การส่งเสริมและฝึกอบรม ด้านการเกษตร ซึ่งนอกจากแผนแม่บทดังกล่าวแล้ว ในระดับอ าเออมีการจัดต้ัง
คณะท างานและมีการก าหนดแผนงานส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์อายในศูนย์เรียนรู้ฯ 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๑ มีอารกิจในการติดตามผลการด าเนินงานผู้ได้รับการส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ตามแผนแม่บทฯ โดยในครั้งนี้เป็นการติดตามผู้ได้รับการส่งเสริมและอบรมปี 2560 เพื่อใหไ้ด้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงานว่าผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ มีการน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ    
เกิดผลได้และผลกระทบอย่างไร ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา           
แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมด้านการส่งเสริมและฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้ฯ ในระยะต่อไป  

๒.๒  วัตถุประสงคข์องการติดตาม 
 2.2.1 เพื่อติดตามผลท่ีได้รับจากการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอบรม ปี 2560 รวมถึง
ผลกระทบระยะส้ันท่ีเกิดขึ้น 
 2.2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอบรม 

๒.๓  ขอบเขตของการติดตาม 
 ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมในปี พ.ศ.๒๕60 ท่ีบรรจุไว้ในแผนแม่บทขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-
2561) ด้านการเกษตร 

2.4  แนวคิดและทฤษฎี 
 2.4.1 แนวคิด 
 1. การติดตาม คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงานหรือโครงการก าลัง
ด าเนินการอยู่แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิอาพ 



๑๐ 
 

 
 

  2. การประเมินผล คือ การพิจารณาแผนงานหรือโครงการท่ีได้รับมอบหมายท้ังในช่วงก่อนการ
ด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ หรือหลังจากการด าเนินการไปแล้ว โดยน ารายละเอียดดังกล่าวมาพิจารณา
ตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีก าลังจะด าเนินการหรือด าเนินการไปแล้วโดยวิธีการต่างๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป 
 2.4.2 ประเอทของการติดตามประเมินผล  
 United Nations ได้แบ่งประเอทของการประเมินผล ตามช่วงเวลาเป็น 4 ประเอท คือ 
 1) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Extant Evaluation) คือ การประเมินความเหมาะสมของ
โครงการ อาจจะเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ Project Appraisal ความเป็นไปได้ของแผนด าเนินงาน 
(Operation Plan) การตรวจสอบสถานะอาพของโครงการในลักษณะต่างๆ 
 2) การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เป็นกิจกรรมท่ีท าในระหว่างการด าเนินงานตาม
โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านปัจจัยหรือทรัพยากรของโครงการ เช่น การจัดส่งปัจจัย การใช้ปัจจัย
ของแต่ละกิจกรรมในโครงการ ผลได้เบ้ืองต้น ความคืบหน้า ปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ของโครงการ 
 3) การประเมินผลในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ (Ongoing Evaluation) ระหว่างท่ี
โครงการก าลังด าเนินการอยู่นี้  จะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโครงการระดับต่างๆ ส่วนใหญ่ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการประเมินผลนั้น ได้มาจาก
รายงานการติดตามโครงการ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเท่าท่ีจ าเป็น ส าหรับส่ิงท่ี จะต้องประเมินผลก็คือ 
กระบวนการด าเนินงาน (Implementation Process) โดยเน้นในส่ิงเหล่านี้คือ 
  3.1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
  3.2) วิเคราะห์ถึงประสิทธิอาพของกระบวนการด าเนินงานในแง่ของระยะเวลา ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยของการผลิต และวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กร 
  3.3) วิเคราะห์ผลได้เบ้ืองต้นในแง่ของปริมาณตามเป้าหมาย และคุณอาพตามมาตรฐาน 
  3.4) วิเคราะห์ได้ถึงศักยอาพท่ีโครงการจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เร่งด่วน       
และวิเคราะห์ถึงศักยอาพของโครงการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกลาง (Intermediate Objective) และ
วัตถุประสงค์ระยะยาว (Long Term Development Objective) 
  3.5) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิอาพ
และประสิทธิผล 
 4) การประเมินผลหลังจากการท่ีโครงการส้ินสุดแล้ว (Expost Evaluation) เป็นการวิเคราะห์
ผลระยะส้ันและระยะยาวของโครงการ การวิเคราะห์มีลักษณะท่ีลงลึก และให้รายละเอียดมากกว่า Ongoing 
Evaluation การวิเคราะห์จะเริ่มจากผลได้เบื้องต้น (Outputs) ผลได้เบ้ืองต้นนี้ ก่อให้เกิดผลได้ระดับกลาง 
(Effect) หรือผลกระทบระยะส้ันมากน้อยเพียงใด และจากผลได้ระดับกลางนี้ จะก่อให้เกิดผลได้ระดับสุดท้าย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไรเพราะเหตุใด  
 2.4.3 แนวคิดการติดตาม 
 ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีรูปแบบการติดตาม วิธีการหนึ่งท่ีนิยมวิธีหนึ่ง 
คือ การใช้แบบจ าลอง MIOE จ าแนกองค์ประกอบการประเมินเป็น 4 ด้านคือ 
 1. ด้านการบริหารจัดการ (M:management) คือ การจัดการโครงสร้างการบริหารโครงการ 
การก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผน การติดตามก ากับงาน การประสานระหว่างหน่วยงานและอายใน
หน่วยงาน การประสานกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกระบวนการท่ีท าให้ในช่วงเริ่มด าเนินโครงการใหม่ๆ            
และระหว่างการด าเนินงานโครงการ การพิจารณาเพื่อท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิอาพในการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานในโครงการ 
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 2. ด้านปัจจัยน าเข้า(I:Input) คือ ปัจจัยหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร/กิจกรรมการฝึกอบรม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องในการ
น าปัจจัยต่างๆ มาใช้ในโครงการ 
 3. ด้านผลได้ (O:output) คือ ผลลัพธ์เบื้องต้นท่ีเกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 
ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณ (Quantitative Outputs) และผลได้เชิงคุณอาพ (Qualitative Outputs)          
ในบางกรณีผลได้ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัยของกิจกรรมหนึ่งได้  
 4. ด้านผลกระทบ (E:effects) คือ ผลท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลได้ของโครงการหรือผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และมีศักยอาพหรือแนวโน้มท่ีจะเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อไปหรือไม่อย่างไร    
ในประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ ผลทางเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดล้อม ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ และความ
ยั่งยืน รวมถึงความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

2.5 รูปแบบและวิธีการติดตาม 
 การติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้เป็นการติดตามระหว่างการ
ด าเนินงาน ผลการติดตามเน้นเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมและฝึกอบรมใน
ระยะต่อไปให้ดีขึ้น 
 2.5.1 วิธีการติดตาม 
 ๑. รูปแบบการติดตาม เป็นกิจกรรมท่ีท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้าน
การบริหารโครงการ (Management) ปัจจัย (Input) ผลได้ (Output) และผลกระทบระยะส้ัน (Effects) โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงาน โดยใช้วิธีการ MIOE มีประเด็นและตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 ประเด็นการติดตามและตัวชี้วัด 

ประเด็นการติดตาม ตัวชี้วัด ผู้ให้ข้อมูล 

 
๑. การบริหารจัดการ 
    ๑.๑ การจัดองค์กรบริหาร
โครงการ     

 
 
1) จ านวนครั้งในการจัดการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
2) องค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะท างาน 

 
 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
จัดฝึกอบรม 
 

๒. ปัจจัยน าเข้า 
     ๒.๑ งบประมาณโครงการ 

 
1) ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานจัดอบรม 

๓. ผลได้ 
     ๓.๑  ผลการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ 

 
1) ร้อยละของผู้เข้าอบรมท่ีได้รับการอบรม 
2) ร้อยละของการด าเนินงานด้านการฝึกอบรม          
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
3) ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมท่ีน า
ความรู้ไปปฏิบัติ 
 

 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
จัดอบรม 
 
ผู้ท่ีได้รับการอบรม 
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ประเด็นการติดตาม ตัวชี้วัด ผู้ให้ข้อมูล 

๔. ผลกระทบระยะสั้น  4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
    - ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม          
มีการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
4.2 ด้านสังคม 
    - ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมท่ีได้
รวมกลุ่มการเข้ารับการฝึกอบรม 
4.3 ด้านส่ิงแวดล้อม 
    - ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมไป
ปฏิบัติแล้วเห็นว่าส่ิงแวดล้อมในแปลงเกษตรดีขึ้น 
4.4 ด้านความยั่งยืน 
    - ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม
อบรมท่ีด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
4.5 ความพึงพอใจ 
    - ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการอบรมต่อ
การเข้ารับอบรม 

 
ผู้ท่ีได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ท่ีได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ท่ีได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ท่ีได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ท่ีได้รับการอบรม 

 2. การรวบรวมข้อมูล ใช้แบบแผนการประเมินแบบเก็บข้อมูลหลังการเข้าอบรม (ส ารวจเดือน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.๒๕60) เนื่องจากต้องเว้นระยะให้เกิดผลการน าความรู้ไปปฏิบัติ โดยใช้แบบ
สัมอาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 แหล่งข้อมูล   

    2.1.๑ ข้อมูลปฐมอูมิ (Primary Date) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการติดตามในพื้นท่ีโดยวิธีการ
สัมอาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 1 ฉบับ ส าหรับผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ ๒๕60 เป็นแบบสัมอาษณ์
ข้อมูลท่ัวไปผลการอบรม และการน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ  
 2.1.๒ ข้อมูลทุติยอูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการติดตามในพื้นท่ีโดย
วิธีการสัมอาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ดังนี้  
 ฉบับท่ี 1 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรมปี 2560 เป็นแบบสัมอาษณ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน ปี 2560 
    ฉบับท่ี 2 ส าหรับผู้ผ่านการอบรมปี 2560 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม และผลการน าไปปฏิบัติ รวมท้ังหมด 5 หลักสูตร คือหลักสูตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ส่งเสริมอบรมเกษตรกรท่ีรักษ์พันธุ์ สัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลอบรม
เกษตรกรการควบคุมพืชโดยไม่ใช้สารเคมี มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า การท าปุ๋ย การลดการพังทลายของหน้า
ดิน และการปลูกมะขามป้อมร่วมกับป่าและการใช้เครื่องมือจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
 2.1.3 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบไม่ใส่
คืน (With Replacement) และเลือกตัวอย่างโดยใช้การจับฉลากจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการอบรม  
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 ขนาดตัวอย่าง แบบท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีจัดอบรม จ านวน 5 หน่วยงาน 
  แบบท่ี 2 เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักเกณฑ์ (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552 : 91) ดังนี้ 
 - จ านวนประชากรท้ังหมดเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30 % 
 - จ านวนประชากรท้ังหมดเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 10-15 % 
 - จ านวนประชากรท้ังหมดเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่าง 5-10 % 
  จากข้อมูลหน่วยงานฝึกอบรมพบว่า ผู้ผ่านการอบรม ปี 2560            
มีจ านวนท้ังหมด 354 ราย ในครั้งนี้จึงก าหนดขนาดตัวอย่าง 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.77 ของจ านวน         
ผู้ผ่านการอบรมท้ังหมด รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 

ตารางที่ 2.2 ขนาดตัวอย่างที่ส ารวจ 
รายการ จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 

(ราย) 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 52 15 
2. การเล้ียงสัตว์ปีกและการป้องกันก าจัดโรค 20 6 
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมพืชโดยไม่ใช้สารเคมี 112 17 
4. มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า การท าปุ๋ย การลดการ
พังทลายของหน้าดิน  

60 15 

5. การปลูกมะขามป้อมร่วมกับป่าและการใช้เครื่องมือจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว 

110 17 

รวม 354 70 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 ๓. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 3.๑ การวิเคราะห์เชิงคุณอาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมจาก
การสัมอาษณ์ การพิจารณาเอกสารรายงาน การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของโครงการ การท า
กิจกรรมหลังจากท่ีได้รับการอบรม การน าความรู้ไปปฏิบัติ การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสด้านการผลิต  
การท าให้รายจ่ายลดลง หรือมีรายได้เพิ่มข้ึน มีการรวมกลุ่มในชุมชน และการน าเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้ว
เห็นว่าส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลง รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
 3.๒ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขและ
น าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉล่ีย และร้อยละ 

  3.3 การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ 
                     ได้ใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิงคุณอาพ 
เพื่อใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล 
เป็นการสอบถามความคิดเห็นได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ             
โดยก าหนดให้ 3 เท่ากับเห็นด้วย 2 เท่ากับไม่แน่ใจ และ 1 เท่ากับไม่เห็นด้วย  
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การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค านวณ  ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย =      
 
        

ช่วงคะแนนเฉล่ีย  =      
 

  

ช่วงคะแนนเฉล่ีย    =  0.67 
 

โดยท่ี คะแนนมาก คือ คะแนนท่ีก าหนดมากท่ีสุด (3 คะแนน) 
คะแนนน้อย คือ คะแนนท่ีก าหนดน้อยท่ีสุด (1 คะแนน) 
จ านวนระดับ คือ ระดับการวัดท่ีก าหนด (3 ระดับ) 

 4. นิยามศัพท์ 
 การน าความรู้ไปปฏิบัติ หมายถึง การน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ ท้ังท่ีน าไป
ปฏิบัติเอง และรวมกลุ่มปฏิบัติ 

๒.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามโครงการ 
       หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์การอบรมท่ีก าหนดไว้   

คะแนนมาก - คะแนนน้อย 

จ านวนระดับ 

3  -  1  
3 
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 บทที่ ๓ 
ผลการติดตาม 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 1 ได้ด ำเนินกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมปีงบประมำณ
ปี 2560 ตำมแผนแม่บทขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อยตำมพระรำชด ำริ สม เด็จพระ เทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ด้ำนกำรเกษตร  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) เกี่ยวกับด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ด้ำนผลได้ และด้ำนผลกระทบระยะส้ัน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อเสนอแนะประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกิจกรรมในระยะต่อไป 
รำยละเอียดดังนี้ 

3.1 ด้านการบริหารจัดการ (M : management) 

 3.1.1 กำรประชุมก ำกับดูแลด้ำนกำรเกษตร  

      - ระดับจังหวัด ไม่มีกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อยตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เนื่องจำกหน่วยงำนส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัด จึงไม่ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนฯ ท่ีก ำหนดไว้  
  - ระดับอ ำเภอ/พื้นท่ี ไม่มีกำรประชุมคณะท ำงำนฯ เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง  ๆ ยังไม่ค่อย
เกิดกำรขับเคล่ือนมำกนัก มีเพียงบำงหน่วยงำนท่ีมีกำรด ำเนินกำร  

 3.1.2 กำรจัดต้ังคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินโครงกำร 
  โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อย ตำมพระรำชด ำริฯ ด ำเนินกำรโดยมีคณะกรรมกำรบริหำร 
และคณะท ำงำนโครงกำรศูนย์ เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อย 1 คณะ ดังนี้ คณะท ำงำนขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้      
กำรพัฒนำอมก๋อยตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยแยกเป็นคณะท ำงำนระดับจังหวัด และระดับอ ำเภอ ตำมค ำส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
ท่ี 216/2558 ลงวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558  
  คณะท ำงำนโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อย ตำมพระรำชด ำริฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนคณะท ำงำน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้รับมอบหมำย           
เป็นรองประธำนคณะท ำงำน และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ ำนวน 16 หน่วยงำน         
เป็นคณะท ำงำน และมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร มีหน้ำท่ีก ำหนด
แนวทำงและจัดท ำแผนกำรขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อยตำมพระรำชด ำริฯ ให้สอดคล้องตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนแหล่งศึกษำ
ธรรมชำติ ควบคู่กับกำรรักษำวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพของ
เกษตรกรในพื้นท่ีอ ำเภออมก๋อยอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อหยุดกำรท ำไร่เล่ือนลอย และลดกำรใช้สำรเคมี 
โดยส่งเสริมให้ท ำกำรเกษตรท่ีเหมำะสมกับพื้นท่ีท่ีมีตลำดรองรับเพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้และมีคุณภำพชีวิตท่ีดี
ขึ้น รณรงค์ในกำรให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ให้ประชำกรท่ีอำศัยในพื้นท่ีสูง ได้เห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และติดตำมประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐ เอกชน          
และเกษตรกรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ รวมถึงสรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้โครงกำรทรำบเป็น
ระยะ 
  คณะท ำงำนโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อย ตำมพระรำชด ำริฯ ระดับอ ำเภอ ประกอบด้วย 
นำยอ ำเภออมก๋อยเป็นประธำนคณะท ำงำน ปลัดอ ำเภออมก๋อยเป็นรองประธำนคณะท ำงำน และหน่วยงำน
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ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ ำนวน 16 หน่วยงำนเป็นคณะท ำงำน และมีเกษตรอ ำเภออมก๋อย                 
เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร มีหน้ำท่ีจัดท ำแผนปฏิบัติงำน และด ำเนินงำนตำมแผนกำรขับเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้กำรพัฒนำอมก๋อยตำมพระรำชด ำริฯ ควบคู่กับกำรรักษำวัฒนธรรมและประเพณีท้อ งถิ่น ส่งเสริม 
สนับสนุน กำรประกอบอำชีพของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อหยุดกำรท ำไร่เล่ือนลอยลดกำรใช้สำรเคมี มีรำยได้
เหมำะสมและมีควำมมั่นคงในอำชีพ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นท่ีได้เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม สรุปและรำยงำนผลต่อคณะท ำงำนระดับจังหวัดทรำบเป็นระยะ 
 3.1.3 ข้อมูลท่ัวไปผู้เข้ำอบรม ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมอยู่ในช่วงอำยุ 31-40 ปี ร้อยละ 31.42 
รองลงมำอำยุ 41-50 ปี ร้อยละ 28.57 อำยุ 21-30 ปี ร้อยละ 21.43 อำยุ 51-60 ปี ร้อยละ 14.29 
และ อำยุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 4.29 ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 90.00 และ
ประกอบอำชีพอื่นนอกภำคกำรเกษตรเป็นอำชีพหลักร้อยละ 10.00 
 3.1.4 กำรทรำบข่ำวกำรจัดฝึกอบรม  
 ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมรำบข่ำวอบรมจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 53.95 รองลงมำเจ้ำหน้ำท่ี
และเพื่อนบ้ำนร้อยละ 13.16 เท่ำกัน ครู กศน./หมอดิน ร้อยละ 11.84 และหอกระจำยข่ำวร้อยละ 7.89 
พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้  
 หลักสูตร 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดีทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 66.67 
รองลงมำหอกระจำยข่ำวร้อยละ 33.33 เพื่อนบ้ำนร้อยละ 20.00 และเจ้ำหน้ำท่ีร้อยละ 6.67 
  หลักสูตร 2 กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรคทรำบข่ำวจำกครู กศน. ร้อยละ 100.00  
  หลักสูตร 3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี  ทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชน           
ร้อยละ 64.71 รองลงมำเจ้ำหน้ำท่ีร้อยละ 35.29 หอกระจำยข่ำวและเพื่อนบ้ำนร้อยละ 5.88 เท่ำกัน 
  หลักสูตร 4 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดินทรำบข่ำวจำก
ผู้น ำชุมชนร้อยละ 66.67 รองลงมำหมอดินร้อยละ 20.00 เจ้ำหน้ำท่ีร้อยละ 13.33 เท่ำกัน 
 หลักสูตร 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว            
ทรำบข่ำวจำกผู้น ำชุมชนร้อยละ 58.82 รองลงมำเพื่อนบ้ำนร้อยละ 35.29 เจ้ำหน้ำท่ีร้อยละ 5.88
รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.1 

ตารางที่ 3.1 การทราบข่าวการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ทราบข่าวจากแหล่งใด 1 

 ผู้น า
ชุมชน 

หอกระจาย
ข่าว 

เจ้า 
หน้าที่ 

เพื่อน
บ้าน 

อื่นๆ 

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 66.67 33.33 6.67 20.00 - 
2. กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค - - - - 100 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืช 
โดยไม่ใช้สำรเคมี 

64.71 5.88 35.29 5.88 - 

4. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย 
กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน  

66.67 - 13.33 - 20.00 

5. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้ 58.82 - 5.88 35.29 - 
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หลักสูตร ทราบข่าวจากแหล่งใด 1 

 ผู้น า
ชุมชน 

หอกระจาย
ข่าว 

เจ้า 
หน้าที่ 

เพื่อน
บ้าน 

อื่นๆ 

เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว  

      รวม 53.95 7.89 13.16 13.16 11.84 
      ท่ีมำ : 1 จำกกำรส ำรวจ  

   2 1 ตอบได้หลำยข้อ 

 3.1.5 สำเหตุท่ีตัดสินใจเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
 ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมจำกกำรต้ังใจสมัครเองร้อยละ 57.14 รองลงมำสมัครตำมเพื่อน
บ้ำนร้อยละ 17.14 ครู กศน/หมอดิน/หนังสือรำชกำรร้อยละ 14.29 และเจ้ำหน้ำท่ีชักชวนร้อยละ 11.43 
พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้  
 หลักสูตร 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดีตัดสินใจเข้ำอบรมจำกกำรต้ังใจสมัครเอง 
ร้อยละ 73.33 รองลงมำสมัครตำมเพื่อนบ้ำนร้อยละ 20.00 และเจ้ำหน้ำท่ีชักชวนร้อยละ 6.67  
  หลักสูตร 2 กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรคตัดสินใจเข้ำอบรมจำกครู กศน. ร้อยละ 
100.00 
  หลักสูตร 3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี ตัดสินใจเข้ำอบรมจำก          
กำรตั้งใจสมัครเองร้อยละ 70.59 รองลงมำเจ้ำหน้ำท่ีชักชวนร้อยละ 17.65 และสมัครตำมเพื่อนบ้ำนร้อยละ 
11.76  
  หลักสูตร 4 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดินตัดสินใจเข้ำ
อบรมจำกกำรต้ังใจสมัครเองร้อยละ 40.00 รองลงมำสมัครตำมเพื่อนบ้ำนร้อยละ 26.68 หมอดินอำสำ          
ร้อยละ 20.00 และมีเจ้ำหน้ำท่ีชักชวนร้อยละ 13.33  
 หลักสูตร 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวตัดสินใจ
เข้ำอบรมจำกกำรต้ังใจสมัครเองร้อยละ 64.71 รองลงมำสมัครตำมเพื่อนบ้ำนร้อยละ 17.65 เจ้ำหน้ำท่ี
ชักชวนร้อยละ 11.76 และมีหนังสือรำชกำรแจ้งให้ไปอบรมร้อยละ 5.88 รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.2 

ตารางที่ 3.2 สาเหตุที่ตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม 1 

ต้ังใจ
สมัครเอง 

เจ้าหน้าที่
ชักชวน 

สมัครตามเพื่อน
เพื่อนบ้าน 

อื่นๆ 

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุน
เมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 

73.33 6.67 20.00 - 

2. กำร เล้ี ย งสั ตว์ ปี กและกำร
ป้องกันก ำจัดโรค 

- - - 100 

3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี 

70.59 17.65 11.76 - 
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หลักสูตร สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม 1 

ต้ังใจ
สมัครเอง 

เจ้าหน้าที่
ชักชวน 

สมัครตามเพื่อน
เพื่อนบ้าน 

อื่นๆ 

4. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำย
ของหน้ำดิน  

40.00 13.33 26.67 20.00 

5. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับ
ป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว  

64.71 11.76 17.65 5.88 

รวม 57.14 11.43 17.14 14.29 

ท่ีมำ : 1 จำกกำรส ำรวจ 
   2 1 ตอบได้หลำยข้อ 

3.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (I : Input) 

 3.2.1 งบประมำณ 
  งบประมำณท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมปี 2560 เป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำ          
อมก๋อย ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
ประกอบด้วย งบปกติของแต่ละหน่วยงำนจ ำนวน 5 หน่วยงำน รวมท้ังหมด 533,050 บำท ผลกำรใช้จ่ำย 
533,050 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังตำรำงท่ี 3.3 

ตารางที่ 3.3 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฝึกอบรม 
           หน่วย : บำท 

หลักสูตร หน่วยนับ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี บำท 70,000 70,000 100.00 
2. กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค บำท 38,800 38,800 100.00 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้
สำรเคมี 

บำท 20,000 20,000 100.00 

4. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลด
กำรพังทลำยของหน้ำดิน  

บำท 144,250 144,250 100.00 

5. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้
เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว  

บำท 260,000 260,000 100.00 

รวม บาท 533,050  533,050   100.00  
ท่ีมำ : เอกสำรจำกหน่วยงำนท่ีจัดฝึกอบรม 
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 3.2.2 หลักสูตรท่ีด ำเนินกำรส่งเสริมและฝึกอบรม ปีงบประมำณ 2560 
  หลักสูตร 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับวิธีกำรผลิตข้ำว เช่น กำรเตรียมเมล็ดพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ปน กำรป้องกันและก ำจัดวัชพืชและศัตรูพืช          
ในนำข้ำว เป็นต้น  
   หลักสูตร 2 กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร ด้ำนกำรเล้ียงไก่แบบปล่อย รวมถึงสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำ รำยละ 10 ตัว 
อำหำรไก่ และเวชภัณฑ์ 
   หลักสูตร 3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี ลักษณะกิจกรรมเป็นกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ            
เช้ือรำบิวเวอร์เรีย และสำรสกัดสะเดำ เป็นต้น  
   หลักสูตร 4 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน  ลักษณะ
กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และวิธีกำรลดกำร
พังทลำยของหน้ำดิน 
   หลักสูตร 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว ลักษณะ
กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเก็บผลมะขำมป้อมจำกป่ำธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี เพื่อไม่เป็นกำรท ำลำย
ธรรมชำติและขำยได้รำคำ กำรดูแลรักษำ และบ ำรุงต้นมะขำมป้อมหลังเก็บเกี่ยว รวมท้ังวิธีขยำยพันธุ์
มะขำมป้อมด้วยกำรตอนกิ่ง  

3.3 ด้านผลได้ (O : output) 

 3.3.1 กำรน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ 
  กำรน ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ พบว่ำไม่น ำไปปฏิบัติร้อยละ 35.71 
น ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 34.29 และมีกำรน ำไปปฏิบัติท้ังหมดร้อยละ 30.00 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม           
ไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 46.67 เนื่องจำกเกษตรกรยังเช่ือในวิธีกำรผลิตแบบเดิมท่ีตนเคยท ำมำ และจ ำ
ค ำแนะน ำไม่ได้ รองลงมำน ำไปปฎิบัติบำงส่วนร้อยละ 33.33 และน ำไปปฎิบัติท้ังหมดร้อยละ 20.00  
 หลักสูตรท่ี 2 กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตได้แก่ พันธุ์ไก่  
ประดู่หำงด ำรำยละ 10 ตัว อำหำรไก่ และเวชภัณฑ์ ท้ังนี้ ในปี 2560 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภออมก๋อย และ           
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อ ำเภออมก๋อย ด ำเนินงำนบรูณำกำรร่วมกัน โดยคัดเลือก
เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยจำกเกษตรกรต้นแบบโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรอยู่ในพื้นท่ี
ห่ำงไกล ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน กำรเดินทำงเข้ำหมู่บ้ำนล ำบำก เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนส่งเสริมฯ ไม่สำมำรถ            
นัดหมำยกำรฝึกอบรม และน ำปัจจัยกำรผลิตท่ีสนับสนุนไปมอบได้ จึงขอควำมอนุเครำะห์ ครู กศน. ในพื้นท่ี             
น ำปัจจัยกำรผลิตไปมอบให้แทน โดยเกษตรกรน ำพันธุ์ไก่ท่ีได้รับกำรสนับสนุนไปเล้ียงร้อยละ 83.33 และ            
ไม่น ำพันธุ์ไก่ท่ีได้รับกำรสนับสนุนไปเล้ียงร้อยละ 16.67 เนื่องจำกไก่เจ็บป่วย ส่งผลให้ไก่ตำยก่อนน ำไก่ไปแจก          
ใหเ้กษตรกร 
 หลักสูตรท่ี 3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมีพบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม          
และฝึกอบรมน ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 47.06 โดยส่วนใหญ่น ำปัจจัยท่ีได้รับสนับสนุน ได้แก่ เช้ือรำไตรโค
เดอร์มำ และเช้ือรำบิวเวอร์เรีย และสำรสกัดสะเดำ ไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองแต่ไม่มีกำรขยำยเช้ือต่อ 
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รองลงมำน ำไปปฏบิัติท้ังหมดร้อยละ 41.18 และไม่น ำไปปฏิบัติ 11.76 เนื่องจำกไม่มีเวลำ ไม่มีหัวเช้ือขยำย 
และควำมรู้ไม่เพียงพอ  

 หลักสูตรท่ี 4 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน  พบว่ำ            
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำไปปฏิบัติท้ังหมดร้อยละ 46.67 รองลงมำไม่น ำไปปฎิบัติ 33.33 เนื่องจำก
ไม่มีเวลำ และจ ำค ำแนะน ำไม่ได้ และน ำปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 20.00  
  หลักสูตรท่ี 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว พบว่ำ  
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่ได้น ำไปปฏิบัติร้อยละ 58.82 เนื่องจำกไม่มีเวลำ อำยุมำกไม่สำมำรถเก็บ
มะขำมป้อมต้นสูงได้ และไม่ได้ท ำอำชีพเสริมในกำรเก็บผลมะขำมป้อมขำย รองลงมำน ำไปปฏิบัติท้ังหมด          
ร้อยละ 23.53 ได้แก่ กำรเก็บมะขำมป้อมจำกพื้นท่ีแปลงเกษตรของตนเองและพื้นท่ีป่ำใกล้เคียง และน ำไป
ปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 17.65 รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.4 

ตารางที่ 3.4 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการอบรม 
      หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร  ใช้ 
ทั้งหมด 

ใช้
บางส่วน 

ไม่ได้ใช้ สาเหตุทีไ่ม่สามารถน าความรู้ไปใช้ 1 

ไม่มี
เงินทุน 

ไม่มี
แรงงาน 

ไม่มี
เวลา 

อายุมาก อื่นๆ 
 

๑. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ด
ข้ำวพันธ์ุดี 

20.00 33.33 46.67 - - 28.57 - 100 

๒. กำรเลี้ยงสัตว์ปีกและกำรป้องกัน
ก ำจัดโรค 

- 83.33 16.67 - - - - 100 

3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี 

41.18 47.06 11.76 50.00 - 100 - - 

4. มำตรกำรอนุรักษ์ ดินและน้ ำ 
กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำย
ของหน้ำดิน 

46.67 20.00 33.33 - - 100 - 40.00 

5. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำ
และกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยว 

23.53 17.65 58.82 - 10.00 80.00 20.00 60.00 

เฉลี่ย 30.00 34.29 35.71 3.85 3.85 65.38 7.69 65.38 

ท่ีมำ : 1 จำกกำรส ำรวจ  
        2 1 ตอบได้หลำยข้อ 
3.4 ด้านผลกระทบ (E : Effect) 

 3.4.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 
  1. ผลกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ 
  จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเฉพำะรำยท่ีน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ พบว่ำ            
เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 51.22 และไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจร้อยละ 48.78 
พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
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หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
รำยท่ีน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 22.22 เนื่องจำกน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
แปลงเกษตร โดยปรับเปล่ียนจำกกำรใช้สำรเคมีมำใช้อินทรีย์ทดแทนท ำให้ช่วยลดรำยจ่ำยได้ และผู้ท่ีน ำควำมรู้
ไปใช้และมีกำรเปล่ียนแปลงรำยจ่ำย มีรำยจ่ำยเฉล่ียลดลง 1,500 บำท และไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงร้อยละ 
77.78 เนื่องจำกควำมรู้ท่ีได้รับเป็นวิธีกำรผลิตแบบเดิมท่ีทรำบและใช้อินทรีย์ในแปลงเกษตรอยู่แล้ว 

หลักสูตรท่ี 2 กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม         
ท่ีน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ แต่ยังไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 100.00 เนื่องจำกไก่ท่ีรับแจก         
อยู่ในระยะเจริญเติบโต ยังไม่สำมำรถขำยหรือน ำไปบริโภคได้ 

หลักสูตรท่ี 3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมท่ีน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 71.43 เนื่องจำกน ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติโดยผลิตสำรชีวภัณฑ์ใช้เองในแปลง และน ำปัจจัยกำรผลิตท่ีได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ทดแทนสำรเคมี 
ส่งผลให้รำยจ่ำยด้ำนสำรเคมี และปุ๋ยเคมีลดลง และผู้ท่ีน ำควำมรู้ไปใช้และมีกำรเปล่ียนแปลงรำยจ่ำย            
มีรำยจ่ำยเฉล่ียลดลง 312 บำท และไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 28.57 เนื่องจำกน ำปัจจัย
กำรผลิตท่ีได้รับซึ่งมีจ ำนวนน้อยไปใช้จึงยังไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ  

หลักสูตรท่ี 4 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน พบว่ำ            
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมรำยท่ีน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 62.50 
เนื่องจำกน ำควำมรู้ไปปฏิบัติโดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ ำหมักชีวภำพใช้เองในแปลง และน ำปัจจัยกำรผลิต           
ท่ีได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ทดแทนสำรเคมี ส่งผลให้รำยจ่ำยด้ำนสำรเคมี และปุ๋ยเคมีลดลง และผู้ท่ีน ำควำมรู้ไป
ใช้และมีกำรเปล่ียนแปลงรำยจ่ำย มีรำยจ่ำยเฉล่ียลดลง 580 บำท และไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ         
ร้อยละ 37.50 เนื่องจำกใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตรเช่นเดิม เพรำะเช่ือว่ำเคมีให้ผลเร็วกว่ำอินทรีย์ 

หลักสูตรท่ี 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมรำยท่ีน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ และเกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 
80.00 ได้แก่ ท ำให้มีรำยได้จำกกำรขำยมะขำมป้อมเพิ่มขึ้น และไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 
20.00 เนื่องจำกน ำควำมรู้เรื่องกำรขยำยพันธุ์ไปใช้เท่ำนั้น ไม่มีรำยได้จำกกำรเก็บมะขำมป้อมไปจ ำหน่ำย
รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.5 

ตารางที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจภายหลังการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
น าไปปฏบิัติ 

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 
1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 22.22 77.78 
2. กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค - 100.00 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี 71.43 28.57 
4. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำร
พังทลำยของหน้ำดิน 

37.50 62.50 
 



๒๒ 

หลักสูตร 
น าไปปฏบิัติ 

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 
5. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว 

80.00 20.00 

รวม 51.22 48.78 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.2 ด้ำนสังคม 
  1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
    กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อื่น    
ร้อยละ 55.72 รองลงมำถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 28.57 และถ่ำยทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 
15.71 พิจำรณำตำมเรื่องท่ีส่งเสริมและฝึกอบรม ดังนี้ 
  หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
ไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 66.67 เนื่องจำกไม่มีเวลำ และเป็นควำมรู้เดิมท่ีเคยปฏิบัติมำอยู่แล้ว รองลงมำ
ถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 20.00 ได้แก่ วิธีกำรคัดพันธุ์ปน และกำรลดกำรใช้เคมี และถ่ำยทอดแล้ว
ไม่มี ผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 13.33 เนื่องจำกผู้ได้รับกำรถ่ำยทอดยังไม่มีเวลำปฏิบัติ  และขั้นตอนยุ่งยำก            
โดยส่วนใหญ่ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี และครอบครัว เป็นต้น  
  หลักสูตรท่ี 2 กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม         
ไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 100 เนื่องจำกไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีมำให้ควำมรู้ในพื้นท่ี จำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรในแต่ละรำยหมู่บ้ำนอยู่ไกลมำก และในช่วงกำรฝึกอบรมเป็นช่วงฤดูฝน ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำหมู่บ้ำนได้  
  หลักสูตรท่ี 3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมีพบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 35.30 ได้แก่ กำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ใช้ในแปลงเกษตร และ
กำรท ำเกษตรอินทรีย์ ลดกำรใช้สำรเคมีในแปลง รองลงมำไม่เคยถ่ำยทอดร้อยละ 35.29 และถ่ำยทอดแล้ว        
ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 29.41 เนื่องจำกยังเช่ือในวิธีกำรผลิตแบบเดิม เช่นกำรใช้สำรเคมี  ในแปลงเกษตร 
เป็นต้น   
  หลักสูตรท่ี 4 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน พบว่ำ    
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 60.00 เนื่องจำกยังไม่มีเวลำ และน ำควำมรู้        
ไปปฏิบัติโดยใช้อินทรีย์ทดแทนเคมีในแปลงเกษตรของตนเองนั้นยังไม่เห็นกำรเปล่ียนแปลงจึงยังไม่ถ่ำยทอดต่อ 
รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้แล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 20.00 ได้แก่ กำรใช้อินทรีย์ในแปลงเกษตร และถ่ำยทอด
ควำมรู้แล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 20.00 เนื่องจำกกำรปรับเปล่ียนเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์นั้น มีวิธีกำรดูแล
แปลงค่อนข้ำงมำก เกษตรกรไม่มีเวลำในกำรด ำเนินกำร  
 หลักสูตรท่ี 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 47.06 ได้แก่ กำรเก็บมะขำมป้อม
อย่ำงถูกต้อง รองลงมำไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ร้อยละ 47.06 และถ่ำยทอดควำมรู้แล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 
5.88 เนื่องจำกมีอำชีพหลักอยู่แล้ว และคิดว่ำกำรเก็บมะขำมป้อมยังไม่สำมำรถเพิ่มรำยได้มำกเท่ำท่ีควร 
รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.6 
 
 



๒๓ 

ตารางที่ 3.6 การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ถ่ายทอด ไม่เคย

ถ่ายทอด มีปฏิบัติตาม ไม่มีปฏิบัติตาม 
1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 20.00 13.33 66.67 
2. กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค - - 100.00 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้
สำรเคมี 

35.30 29.41 35.29 

4. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำร
พังทลำยของหน้ำดิน 

20.00 20.00 60.00 

5. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือ
จัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 

47.06 5.88 47.06 

รวม 28.57 15.71 55.72 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 

2. กำรรวมกลุ่มจำกกำรส่งเสริมและฝึกอบรม 
 กำรส่งเสริมและฝึกอบรมก่อให้เกิดกำรรวมกลุ่ม 7 กลุ่ม คือ กลุ่มเยำวชนปลูกผักอินทรีย์           
กลุ่มข้ำวอินทรีย์ต ำบลยำงเปียง กลุ่มปัญญำชนคนปลูกผัก กลุ่มเกษตรบ้ำนยำงเปียง กลุ่มอินทรีย์ยำงเปำเหนือ              
กลุ่มหมู่บ้ำนตุงลอย ม.4 และวิสำหกิจชุมชนผู้จัดเก็บผลผลิตมะขำมป้อมอ ำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมในพื้นท่ี
ท่ีด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 37.14 และไม่มีกำรรวมกลุ่ม         
ร้อยละ 62.86 พิจำรณำตำมเรื่องท่ีส่งเสริมและฝึกอบรม 
 หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 86.67 และ
มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 13.33 ได้แก่กลุ่มเยำวชนปลูกผักอินทรีย์ 
 หลักสูตรท่ี 2 กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 100.00 
เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีส่งเสริมฯ พื้นท่ีอยู่ห่ำงไกลมำก และไม่ได้รับกำรส่งเสริมให้รวมกลุ่มกัน 
 หลักสูตรท่ี 3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 
76.47 ได้แก่กลุ่มข้ำวอินทรีย์ต ำบลยำงเปียง กลุ่มปัญญำชนคนปลูกผัก และกลุ่มเกษตรกรบ้ำนยำงเปียง และ
ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 23.53  
 หลักสูตรท่ี 4 มำตรกำรอนุรักษ์ ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน           
ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 53.33 และมีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 46.67 ได้แก่กลุ่มหมู่บ้ำนตุงลอย หมู่ 4 กลุ่ม
ปัญญำชนคนปลูกผัก และกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้ำนยำงเปำเหนือ  
 หลักสูตรท่ี 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว            
ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 76.47 และมีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 23.53 ได้แก่วิสำหกิจชุมชนเก็บมะขำมป้อม 
อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 3.7 
 
 
 
 



๒๔ 

ตารางที่ 3.7 การรวมกลุ่มจากการส่งเสริมและฝึกอบรม  
 หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร มีการรวมกลุ่ม ไม่มีการรวมกลุ่ม 

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 13.33 86.67 
2. กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค - 100.00 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี 76.47 23.53 

4. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำย
ของหน้ำดิน 

46.67 53.33 

5. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว 

23.53 76.47 

รวม 37.14 62.86 

ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.3 ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
  จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมท่ีน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี หลักสูตรท่ี 3 กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีขยำยผลอบรมเกษตรกรกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี หลักสูตรท่ี 4 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน หลักสูตรท่ี 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือ
จัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว โดยผู้ท่ีน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปล่ียนแปลงด้ำนส่ิงแวดล้อมร้อยละ 45.31 
และไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงร้อยละ 54.69 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี  พบว่ำผู้น ำไปปฎิบัติแล้วส่ิงแวดล้อม             
ในแปลงเกษตรเปล่ียนแปลงร้อยละ 50.00 จำกเกษตรกรน ำควำมรู้ท่ีได้รับ ได้แก่ กำรตรวจ เฝ้ำระวังศัตรูพืช
ในแปลง กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ดินดีขึ้น และกำรใช้สำรเคมีและปุ๋ยเคมีลดลง และส่ิงแวดล้อม            
ในแปลงเกษตรไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 50.00 เนื่องจำกยังไม่เห็นผลกำรเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน 
 หลักสูตรท่ี 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี  พบว่ำผู้น ำไปปฏิบัติแล้ว
ส่ิงแวดล้อมในแปลงเกษตรเปล่ียนแปลงร้อยละ 73.33 จำกกำรลดกำรใช้สำรเคมีปรับเปล่ียนมำเป็น
สำรอินทรีย์ส่งผลให้ดินดีดินร่วนขึ้น ไม่มีสำรพิษในแปลงเกษตร และส่ิงแวดล้อมในแปลงเกษตรไม่เปล่ียนแปลง
ร้อยละ 26.67 เนื่องจำกน ำปัจจัยกำรผลิตไปใช้ในปริมำณน้อย โดยปัจจัยกำรผลิตท่ีใช้เฉพำะท่ีได้รับกำร
สนับสนุนเท่ำนั้น จึงยังไม่เห็นผลกำรเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน 
 หลักสูตรท่ี 3 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน พบว่ำผู้น ำ
ไปปฏิบัติแล้วส่ิงแวดล้อมในแปลงเกษตรเปล่ียนแปลงร้อยละ 80.00 เนื่องจำกปรับเปล่ียนวิธีกำรผลิตจำกเคมี
มำใช้อินทรีย์มำกขึ้น มีกำรรวมกลุ่มผลิตน้ ำหมักชีวภำพเพื่อใช้ในแปลงเกษตรเพื่ออนุรักษ์ดิน ส่งผลให้ดิน             
มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น และส่ิงแวดล้อมในแปลงเกษตรไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 20.00 เนื่องจำกน ำไป
ปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เห็นผลกำรเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน         
 หลักสูตรท่ี 4 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว พบว่ำ
ผู้น ำไปปฏิบัติแล้วส่ิงแวดล้อมในแปลงเกษตรเปล่ียนแปลงร้อยละ 71.43 เนื่องจำกสำมำรถเก็บมะขำมป้อมได้
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อย่ำงถูกวิธี โดยไม่ตัดกิ่งและโค่นต้นมะขำมป้อม ส่งผลให้มีผลผลิตมะขำมป้อมเก็บได้ยั่งยืน ต้นมะขำมป้อม       
ไม่สูญพันธุ์ ป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์ และส่ิงแวดล้อมในแปลงเกษตรไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 28.57 เนื่องจำก
น ำไปปฏิบัติแล้วไม่เปล่ียนแปลง รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.8   

ตารางที่ 3.8 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
น าความรู้ไปปฏิบัติ 

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 50.00 50.00 
2. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี 73.33 26.67 
3. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของ
หน้ำดิน 

80.00 20.00 

4. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยว 

71.43 28.57 

รวม 70.00 30.00 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.4 ด้ำนควำมยั่งยืน 

 ด้ำนควำมยั่งยืน ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกกำรอบรมจะด ำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง            
ร้อยละ 52.86 รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 41.43 และไม่แน่ใจว่ำจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่ร้อยละ 
5.71 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม    
จะด ำเนินกำรต่อเนื่องท้ังหมดร้อยละ 53.33 เนื่องจำกสำมำรถท ำให้ข้ำวคุณภำพดีขึ้น จำกกำรคัดพันธุ์ปน          
กำรเฝ้ำระวังศัตรูพืชในนำข้ำว กำรก ำจัดวัชพืชตำมอำยุข้ำว กำรใช้อินทรีย์ทดแทนเคมี เป็นต้น รองลงมำ            
ไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 41.43 เนื่องจำกเช่ือในวิธีกำรผลิตแบบเดิมท่ีตนเคยท ำมำ ประกอบกับเช่ือว่ำกำรใช้
สำรเคมเีกิดผลเร็วกว่ำอินทรีย์ 
 หลักสูตรท่ี 2 กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม          
จะด ำเนินกำรต่อเนื่องท้ังหมดร้อยละ 66.67 เนื่องจำกมีพันธุ์ไก่แล้วและสำมำรถลดรำยจ่ำยด้ำนอำหำร และ
เพิ่มรำยได้แก่ครัวเรือนได้ รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 33.33 เนื่องจำกไม่มีพันธุ์ไก่ 
 หลักสูตรท่ี 3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี  พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมจะด ำเนินกำรต่อเนื่องท้ังหมดร้อยละ 64.71 เนื่องจำกเมื่อน ำไปปฏิบัติแล้วดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น 
อีกท้ังยังส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น ประกอบกับสำมำรถลดรำยจ่ำยจำกกำรปรับเปล่ียนจำกเคมีมำใช้อินทรีย์มำกขึ้น 
รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 23.53 เนื่องจำกเช่ือว่ำกำรใช้เคมีเกิดผลเร็วกว่ำอินทรีย์ และไม่แน่ใจว่ำจะ
ด ำเนินกำรต่อหรือไม่ ร้อยละ 11.76 เนื่องจำกไม่มีหัวเช้ือเพื่อขยำย  
 หลักสูตรท่ี 4 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน  พบว่ำ       
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมจะด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 60.00 เนื่องจำกเห็นว่ำเกิดประโยชน์สำมำรถ
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และผลผลิตมีคุณภำพขึ้น รองลงมำไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 40.00 เนื่องจำกไม่มีหัว
เช้ือเพื่อขยำย ไม่มีเวลำ ควำมรู้ไม่พอ และเช่ือว่ำกำรใช้สำรเคมีเกิดผลเร็วกว่ำอินทรีย์ 
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 หลักสูตรท่ี 5 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว พบว่ำ
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 58.83 เนื่องจำกมีอำชีพหลักอยู่แล้ว และบำงส่วน        
มีอำยุมำก รองลงมำจะด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 29.41 เนื่องจำกเป็นรำยได้เสริมจำกกำรขำยผลผลิต
มะขำมป้อม ต้นมะขำมป้อมไม่สูญพันธุ์ อีกท้ังป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์ และไม่แน่ใจจะด ำเนินกำรต่อหรือไม่          
ร้อยละ 11.76 รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.9 

ตารางที่ 3.9 ความยั่งยืนในการน าความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ด าเนินการต่อเนือ่ง ไม่ด าเนินการต่อ ไม่แน่ใจ 

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 53.33 46.67 - 
2. กำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค 66.67 33.33 - 
3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้
สำรเคมี 

64.71 23.53 11.76 

4. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำร
ลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน 

60.00 40.00 - 

5. ปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้
เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 

29.41 58.83 11.76 

รวม 52.86 41.43 5.71 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 

 3.4.5 ควำมพึงพอใจของผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม 

1) ควำมพึงพอใจในภำพรวม  
 ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำก  
ด้วยค่ำคะแนน 2.74 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึง
พอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.77 เนื่องจำกได้ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม และสำมำรถ
น ำไปในแปลงเกษตรได้ 
 หลักสูตรท่ี 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมีพบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.85 เนื่องจำกได้ควำมรู้เพิ่มขึ้นในกำร
ผลิต และใช้สำรชีวภัณฑ์ก ำจัดศัตรูพืช  
 หลักสูตรท่ี 3 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน  พบว่ำ             
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.63 เนื่องจำกได้
ควำมรู้วิธีอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน และกำรท ำปุ๋ยหมัก/น้ ำหมักชีวภำพใช้เองได้ 
 หลักสูตรท่ี 4 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว พบว่ำ
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.71 เนื่องจำกได้
ควำมรู้วิธีกำรเก็บผลมะขำมป้อมท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น กำรดูแลรักษำต้นมะขำมป้อม และกำรตอนกิ่งขยำยพันธุ์   
ต้นมะขำมป้อม  



๒๗ 

 อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตรกำรเล้ียงสัตว์ปีกและกำรป้องกันก ำจัดโรค ไม่มีควำมพึงพอใจ เนื่องจำก
เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกล ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน  มีฝนตกอย่ำงต่อเนื่องกำรเดิน
ทำงเข้ำหมู่บ้ำนล ำบำก เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนส่งเสริมฯ ไม่สำมำรถนัดหมำยกำรฝึกอบรมและน ำปัจจัยกำรผลิต             
ท่ีสนับสนุนไปมอบได้ จึงขอควำมอนุเครำะห์ ครู กศน. ในพื้นท่ีน ำปัจจัยกำรผลิตไปมอบให้แทน รำยละเอียด
ตำมตำรำงท่ี 3.10 
ตารางที่ 3.10 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 
หลักสูตร ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 

 มาก ปานกลาง น้อย (เต็ม 3)  
1. กำรส่งเสริมและสนับสนุน
เมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 

80.00 16.67 3.33 2.77 มำก 

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี 

88.24 8.82 2.94 2.85 มำก 

3. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำย
ของหน้ำดิน 

75.00 13.33 11.67 2.63 มำก 

4. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับ
ป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว 

79.42 11.76 8.82 2.71 มำก 

เฉลี่ย 80.86 12.50 6.64 2.74 มาก 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 
 2. ควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมและฝึกอบรม  
 2.1 ด้ำนเนื้อหำกำรอบรม 
  ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่เห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจ  
ในระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.66 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม 
เห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับกำรสนใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.73 เนื่องจำกควำมรู้บำงเรื่องเป็นควำมรู้ ท่ี
เข้ำใจง่ำย และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ 

  หลักสูตรท่ี 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมเห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.88 เนื่องจำกเนื้อหำกำรอบรม
เข้ำใจง่ำย มีกำรฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้สำมำรถผลิตเพื่อใช้ในแปลงเกษตรได้  
   หลักสูตรท่ี 3 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน ผู้ผ่ำน
กำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.60 เนื่องจำกเนื้อหำ
เข้ำใจง่ำย มีกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรรักษำกำรพังทลำยของของดิน รวมท้ังกำรแนะน ำ
วิธีกำรท ำปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพใช้เองในแปลงเกษตร 



๒๘ 

  หลักสูตรท่ี 4 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว       
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.41 เนื่องจำกท ำให้
เกษตรกรทรำบวิธีกำรเก็บผลมะขำมป้อมท่ีถูกต้อง เพื่อให้มีผลผลิตต่อเนื่อง รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.11 

ตารางที่ 3.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อความน่าสนใจของเนื้อหา 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อเนือ้หาการอบรม (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มาก ปานกลาง น้อย (เต็ม 3)  

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุน
เมล็ดข้ำวพันธุ์ดี 

73.33 26.67 - 2.73 มำก 

2 . กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี 

88.24 11.76 - 2.88 มำก 

3. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำย
ของหน้ำดิน 
4. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับ
ป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว 

73.34 
 

 
52.95 

13.33 
 
 

35.29 

13.33 
 
 

11.76 

2.60 
 
 

2.41 

มำก 
 
 

มำก 

เฉลี่ย 71.87 21.88 6.25 2.66 มาก 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ  

    2.2 ด้ำนวิทยำกร 
  ในภำพรวมควำมรอบรู้ของวิทยำกรในเนื้อหำวิชำท่ีถ่ำยทอด ควำมชัดเจนในกำรบรรยำย   
กำรน ำเสนอครบถ้วน และบุคลิกภำพ ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจในระดับมำก       
ด้วยค่ำคะแนน 2.86 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 3.00 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมเป็นกันเอง ให้ควำมรู้ท่ีเข้ำใจง่ำย สำมำรถ
น ำไปใช้ในแปลงเกษตรได้ 

  หลักสูตรท่ี 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี พบว่ำผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.94 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมรอบรู้ แนะน ำเกษตรกร
ให้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ท ำให้เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีรับไปใช้ประโยชน์หลังจำกกำรอบรมได้ 
 หลักสูตรท่ี 3 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน ผู้ผ่ำน
กำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.60 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมรู้ สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ได้ดี 
 หลักสูตรท่ี 4 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว           
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.88 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมรู้ดี สำมำรถ
ถ่ำยทอดได้ชัดเจน รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.12   
 
 



๒๙ 

ตารางที่ 3.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อวิทยากรที่สอนอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อวิทยากร (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มาก ปานกลาง น้อย (เต็ม 3)  

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ด
ข้ำวพันธุ์ดี 

100 - - 3.00 มำก 

2 . กำรถ่ ำยทอด เทคโน โลยี ก ำร
ควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี 

94.12 5.88 - 2.94 มำก 

3. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำร
ท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำ
ดิน 

73.34 13.33 13.33 2.60 มำก 

4. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำ
และกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำร
เก็บเกี่ยว 

94.12 - 5.88 2.88 มำก 

เฉลี่ย 90.62 4.69 4.69 2.86 มาก 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 
 2.3 ด้ำนระยะเวลำในกำรอบรม 
  ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับ
มำกด้วยค่ำคะแนน 2.81 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.87 เนื่องจำกระยะเวลำท่ีเหมำะสมกับเนื้อหำ  
  หลักสูตรท่ี 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมีพบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.82 เนื่องจำกระยะเวลำท่ีเหมำะสมกับเนื้อหำ 

  หลักสูตรท่ี 3 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน พบว่ำ 
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.67 เนื่องจำกระยะเวลำท่ีเหมำะสมกับ
เนื้อหำ 
  หลักสูตรท่ี 4 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.88 เนื่องจำกระยะเวลำท่ีเหมำะสม
กับเนื้อหำ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.13 

ตารางที่ 3.13 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อระยะเวลาในการอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อระยะเวลา (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มาก ปานกลาง น้อย (เต็ม 3)  

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำว
พันธุ์ดี 

86.67 13.33 - 2.87 มำก 

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุม
พืชโดย ไม่ใช้สำรเคมี 

82.35 17.65 - 2.82 มำก 



๓๐ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อระยะเวลา (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มาก ปานกลาง น้อย (เต็ม 3)  

3. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ   กำรท ำ
ปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน 

80.00 6.67 13.33 2.67 มำก 

4. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและ
กำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 

94.12 - 5.88 2.88 มำก 

เฉลี่ย 85.93 9.38 4.69 2.81 มาก 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 

2.4 ด้ำนสถำนท่ีส่งเสริมและฝึกอบรม 
 ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจสถำนท่ีส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมำก     
ด้วยค่ำคะแนน 2.64 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรท่ี 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำวพันธุ์ดี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจสถำนท่ีระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.47 เนื่องจำกสถำนท่ีอบรมอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้ำน  
 หลักสูตรท่ี 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมพึงพอใจสถำนท่ีระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.76 เนื่องจำกสถำนท่ีอบรมอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้ำน 

 หลักสูตรท่ี 3 มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน พบว่ำ 
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจสถำนท่ีในระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.67 เนื่องจำกสถำนท่ีอบรมอยู่
ใกล้เคียงหมู่บ้ำน 
 หลักสูตรท่ี 4 กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและกำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจสถำนท่ีในระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 2.65 เนื่องจำกสถำนท่ี
อบรมอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้ำน รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.14  

ตารางที่ 3.14 ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต่อสถานที่ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ความพึงพอใจต่อสถานที่ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
 มาก ปานกลาง น้อย (เต็ม 3)  

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้ำว
พันธุ์ดี 

60.00 26.67 13.37 2.47 มำก 

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุม
พืชโดย ไม่ใช้สำรเคมี 

88.24 - 11.76 2.76 มำก 

3. มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำ
ปุ๋ย กำรลดกำรพังทลำยของหน้ำดิน 

73.33 20.00 6.67 2.67 มำก 

4. กำรปลูกมะขำมป้อมร่วมกับป่ำและ
กำรใช้เครื่องมือจัดกำรหลังกำรเก็บ
เกี่ยว 

76.47 11.76 11.76 2.65 มำก 

เฉลี่ย 75.00 14.06 10.94 2.64 มาก 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 
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บทที่ ๔ 

สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุป 

 การติดตามผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนแม่บทขับเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 4 ปี         
(พ.ศ.2558-2561) ด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงผลการน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติเกิดผลได้
และผลกระทบอย่างไร ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมจ านวน 70 ราย ผลการติดตาม
สรุปได้ดังนี้ 
 4.1.1 ด้านการบริหารจัดการ ด าเนินการโดยมีคณะท างาน 1 คณะ 2 ระดับ ได้แก่ คณะท างาน
ขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดและอ าเภอ มีหน้าท่ีจัดท าแผนปฏิบัติงาน และด าเนินงานตาม
แผนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริฯ ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมในพื้นท่ี เพื่อหยุดการท าไร่
เล่ือนลอย ลดการใช้สารเคมี มีรายได้เหมาะสมและมีความมั่นคงในอาชีพ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับการส่งเสริม
และฝึกอบรมได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รายงานผลการด าเนินงานและปฏิบัติหน้าท่ี
อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยในปีงบประมาณ 2560 ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ไม่มีการประชุมคณะท างาน 
เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การด าเนินงานด้านต่างๆ จึงยังไม่ค่อยเกิดการ
ขับเคล่ือนมากนัก  
 4.1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมปี 2560 เป็นการด าเนินงาน
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย งบปกติของแต่ละหน่วยงานจ านวน 5 หน่วยงาน รวมท้ังหมด 
533,050 บาท ผลการใช้จ่าย 533,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 4.1.3 ด้านผลได้ของโครงการ  
1) ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้  จ านวน ผู้ ผ่านการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร                         

ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรท้ังหมดรวม 354 ราย จากเป้าหมาย 330 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 104.55    

 4.1.4 ด้านผลกระทบระยะส้ันของโครงการ 

  1) ด้านการน าความรู้ไปปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมไม่น าความรู้           
ไปปฏิบัติร้อยละ 35.71 เนื่องจากเช่ือในวิธีการผลิตแบบเดิมท่ีตนเคยท ามา ไม่มีเวลาในการด าเนินการ และ
ความรู้ไม่เพียงพอ เป็นต้น น าไปปฏิบัติบางส่วนร้อยละ 34.29 และมีการน าไปปฏิบัติท้ังหมดร้อยละ 30.00  
  2) ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ไป
ปฏิบัติแล้วเกิดผลการเปล่ียนแปลงรายจ่ายหรือรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 51.22 เรื่องท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารชีวภัณฑ์ และขายผลมะขามป้อม และไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจร้อยละ 48.78 
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  3) ด้านสังคม การถ่ายทอดความรู้ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นร้อยละ 55.72 เนื่องจาก 
เป็นความรู้เดิมท่ีเคยปฏิบัติมาอยู่แล้ว ไม่มีเวลา และไม่เห็นการเปล่ียนแปลงจึงยังไม่ถ่ายทอดต่อ เป็นต้น 
รองลงมาถ่ายทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ 28.57 และถ่ายทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ 15.71              
และการส่งเสริมและฝึกอบรมก่อให้เกิดการรวมกลุ่มร้อยละ 37.14 ได้แก่ กลุ่มเยาวชนปลูกผักอินทรีย์ กลุ่มข้าว
อินทรีย์ต าบลยางเปียง กลุ่มปัญญาชนคนปลูกผัก กลุ่มเกษตรบ้านยางเปียง กลุ่มอินทรีย์ยางเปาเหนือ                 
กลุ่มหมู่บ้านตุงลอย ม.4 และวิสาหกิจชุมชนผู้จัดเก็บผลผลิตมะขามป้อมอ าเภออมก๋อย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
อย่างไม่เป็นทางการ  
  4) ด้านส่ิงแวดล้อม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับด้านส่ิงแวดล้อม 
ท่ีน าความรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นร้อยละ 45.31 ได้แก่ ลดการตัดไม้ท าลายป่า และลดการ
ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น  
  5) ด้านความยั่งยืน ด าเนินการต่อเนื่องร้อยละ 52.86 ได้แก่ กิจกรรมด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ 
และการเก็บมะขามป้อมอย่างถูกวิธี   
  6) ความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงการในระดับมากด้วยค่าคะแนน 2.74 โดยเห็นว่าเนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจในระดับมากด้วย      
ค่าคะแนน 2.66 พึงพอใจด้านความรอบรู้ของวิทยากรในเนื้อหาวิชาท่ีถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย   
การน าเสนอครบถ้วน และบุคลิกภาพในระดับมากด้วยค่าคะแนน 2.86 พึงพอใจด้านระยะเวลาในการอบรม
ระดับมากด้วยค่าคะแนน 2.81 และพึงพอใจสถานท่ีส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมากด้วยค่าคะแนน 2.64  

4.2 ข้อค้นพบจากการติดตาม 

 4.2.1 การด าเนินงานปี 2560 ไม่มีการประชุมคณะท างานขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับจังหวัดและอ าเภอ รวมถึงไม่มี
การประชุมเพื่อทบทวนแผนแม่บทฯ (ปี 2558-2561)  

4.2.2 หลักสูตรการเล้ียงสั ตว์ปีกและการป้องกันก าจัดโรค กลุ่มเป้าหมายท่ีคัดเลือกมีท่ีอยู่อาศัย           
ห่างไกลและกระจายตามพื้นท่ีสูง ท าให้มีข้อจ ากัดไม่สามารถด าเนินการอบรมได้ตามแผน 

4.2.3 การแจกปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ไก่ มีการแจกในช่วงฤดูฝนส่งผลให้ไก่เจ็บป่วย และตายง่าย 
4.2.4 ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมบางส่วนไม่น าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ เนื่องจากความรู้ท่ีได้รับ

ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีชุมชน เช่น ได้รับการส่งเสริมการเก็บมะขามป้อมอย่างถูกวิธีแต่สภาพพื้นท่ีป่าใกล้
ชุมชนไม่มีต้นมะขามป้อม ท้ังนี้หลักสูตรท่ีเกษตรกรสนใจ ได้แก่ การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกกาแฟ              
การท าเกษตรผสมผสาน การเล้ียงสัตว์น้ า การแปรรูปผลผลิต และการบริหารจัดการน้ าบนพื้นท่ีสูง 

4.3  ข้อเสนอแนะ  

 4.3.1 ควรมีการประชุมคณะท างานท้ังระดับจังหวัดและอ าเภออย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตาม
ความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการ  
 4.3.2 หน่วยงานบูรณาการตามแผนแม่บทฯ ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม            
ท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ เพื่อให้การขับเคล่ือนกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 4.3.3 ควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรม โดยบางหลักสูตร เช่น การเล้ียง
สัตว์ปีกและการป้องกันก าจัดโรค ควรฝึกอบรมวิธีการเล้ียงสัตว์ก่อนการแจกปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 
นอกจากนี้ควรหลีกเล่ียงการแจกพันธุ์สัตว์ในช่วงฤดูฝนเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการติดโรค 
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 4.3.4 ควรส ารวจความสนใจด้านเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายก่อนด าเนินการ และหลังการส่งเสริมและ
ฝึกอบรม และควรมีการติดตามจากหน่วยงานฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแนะน า แก้ไขปัญหา และเน้นถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
 4.3.5 การจัดท าแผนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในครั้งต่อไป ควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความ
พร้อมและมีศักยภาพในการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นล าดับแรก 
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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. (๒๕๕๐). การเก็บรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง . 
กรุงเทพมหำนคร. 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. (๒๕๕๐). การติดตามโครงการ. กรุงเทพมหำนคร. 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. (๒๕๕๑). คู่มือวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตามและประเมินผล . 
กรุงเทพมหำนคร. 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. (๒๕๕๑). ค านิยามข้อมูลสถิติการเกษตร. กรุงเทพมหำนคร. 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 1. (2552-2556). รายงานการติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการอบรม 
ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 1. (2559). รายงานการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
อมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจังหวัดเชียงใหม่. 
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ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 216/2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย 

ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
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แผน/กิจกรรม และงบประมาณในการด าเนินงาน 

ตามแผนแม่บทขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

ด้านการเกษตร 

ระยะ 4 ปี พ.ศ.2558 ถึง 2561 

 

 

 

 



๔๑ 
 

  

หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ

งบประมาณรวม 7 หน่วยงาน    1,006,880         711,380    762,580   767,580

    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนท่ีโครงการ คร้ัง            1         15,000 คร้ัง            1           15,000 คร้ัง            1      15,000 คร้ัง            1     15,000
    1.2 เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี ไร่            1         11,000 ไร่            1           11,000 ไร่            1      11,000 ไร่            1     11,000
    1.3 ส่งเริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธ์ุดี ราย          10           5,000 ราย          10             5,000 ราย         10        5,000 ราย          10       5,000

    1.4 ติดตาม แนะน า และขยายผล ราย          10           5,000 ราย          10             5,000 ราย         10        5,000 ราย          10       5,000

    1.5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ คัน 1           5,000          คัน 1           5,000            คัน 1           5,000       คัน 1           5,000      
    1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ คร้ัง 8           64,000        คร้ัง 8           64,000          คร้ัง 8           64,000     คร้ัง 8           64,000    
    1.7 งบสนับสนุนเพ่ิมเติม โครงการ 1           20,000        โครงการ 1           20,000          โครงการ 1           20,000     โครงการ 1           20,000    

รวมงบประมาณ 7 กิจกรรม 125,000      125,000        125,000   125,000  

    2.1 กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเกษตรกรเพ่ือวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชนและเตรียมความพร้อมเข้าสู้การผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (แปลงสาธิต)

    (1) อบรมเกษตรกรบริเวณรอบศูนย์ (พ้ืนท่ี ส.ป.ก.) จ านวน
 2 คร้ัง ราย 100       50,000        -                -           -          

    (2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน (แปลงสาธิต) ไร่ 2           20,000        -                -           -          

    (3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธ์ุไม้และวัสดุ
การเกษตร -          -        500,000      -          -        100,000        -          -       100,000   -          -        100,000  

    2.2 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
และเตรียมความพร้อมสู่วิสาหกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม 2           40,000        กลุ่ม 2           40,000          กลุ่ม 2           40,000     กลุ่ม 2           40,000    
    2.3 การติดตามผลการด าเนินงาน -          -        20,000        -          -        20,000          -          -       20,000     -          -        20,000    

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 630,000      160,000        160,000   160,000  

กิจกรรม  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

1. ศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว

2. ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร

ตารางภาคผนวกที่ 1 สรุปงบประมาณปี 2558-2561 โครงการตามแผนแม่บทขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : เอกสารโครงการ 



๔๒ 
 

  

หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ
3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์
    3.1 ส่งเสริมการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง (พ่อ-แม่พันธ์ุ) ราย 10        82,400       ราย 10        82,400         ราย 15        123,600  ราย 20        123,600 
    3.2 ส่งเสริมการเล้ียงไก่พันธ์ุพ้ืนเมือง (ขุน) -         -       -              ราย 3          50,880         ราย 3          50,880    ราย 3          50,880   
    3.3 ส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย ราย 1           45,300       ราย 1          45,300         ราย 1          45,300    ราย 1          45,300   

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 127,700     178,580       219,780  219,780 
4. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กรมหม่อนไหม
    4.1 ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดเพ่ือการ ตัน 100      10,000       ตัน 100      10,000         ตัน 100      10,000    ตัน 100      10,000   

รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม 10,000       10,000         10,000    10,000   
5. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราขาพืชจังหวัด
เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
    5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขยายและใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืช ทดแทนสารเคมี ราย 30        15,000       ราย 60        30,000         ราย 90        45,000    ราย 90        45,000   

รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม 15,000       30,000         45,000    45,000   
6. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
    6.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้สืบทอดเกษตรกร ผู้แทน
เกษตรกร ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาสู่อาชีพเกษตร/อบรม/
ศึกษา/ดูงาน และจัดเวทีชุมชน ราย 30        50,000       ราย 30        50,000         ราย 30        50,000    ราย 30        50,000   

รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม 50,000       50,000         50,000    50,000   
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
(เกษตรท่ีสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร
     7.1 โครงการแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ
     กิจกรรม : ปลูกสตอเบอรร่ี ต้น 1,500   4,180         ต้น 15,000 67,000         ต้น ##### 67,000    ต้น 15,000 67,000   
                 เห็ดในโรงเรือน จ านวน 1 โรง ก้อน 3,000   45,000       ก้อน 3,000   45,000         ก้อน 3,000   45,000    ก้อน 3,000   45,000   
                 ปลูกพืชผักเมืองหนาว (เขียวปลี/สลัดหัว/
ฟักทองญ่ีปุ่น/กวางตุ้ง/ฮ้องเต้) -         -       -              ชนิด 5          45,800         ชนิด 5          45,800    ชนิด 5          45,800   

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 49,180       157,800       157,800  157,800 

กิจกรรม  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : เอกสารโครงการ 



๔๓ 
 

  

หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ

งบประมาณรวม 4 หน่วยงาน    1,004,880         711,380    762,580   767,580

    1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
    - เล้ียงกบในกระชัง (10 กระชัง) ร่วมกับปลานิลในบ่อดิน กลุ่ม 1           17,250        กลุ่ม 1           17,250          กลุ่ม 1           17,250     กลุ่ม 1           17,250    

รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม 17,250        17,250          17,250     17,250    

    2.1 โครงการฝึกอบรมอาสายุวชนแห่งฝนหลวงต่องานพ่อ
หลวงเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันฯ คน 40         -              คน 40         -                คน 40        -           คน 40         -          

    2.2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝนหลวง/ผู้น า
อาสาสมัคร ฝนหลวง (ครู อสฝล.) คน 100       -              คน 100       -                คน 100      -           คน 100       -          

2.3 โครงการศูนย์เรียนรู้ทางเทคโนโลยีฝนหลวงและแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเรดาห์ฝนหลวงอมก๋อย ภายใต้
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ สถานีเรดาห์ 1           -              สถานีเรดาห์ 1           -                สถานีเรดาห์ 1           -           สถานีเรดาห์ 1           -          

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 0 0 0 0

    3.1 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเร่ืองการ
รวมกลุ่ม โดยปนะยุกต์ใช้รูปแบบของกาสหกร์ไปปรับใช้ใน
การบริหารจัดการ ตามแผนงานหลักท่ีส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดจีดท าข้ึน -              -                -           -          
   3.2 แนะน าส่งเสริมความรู้เก่ียวกับหลักการ อุดมการณ์ 
วิธีการสหกรณ์และส่งเสริมการรวมกลุ่มตามหลักการและ
วิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ -              คร้ัง 3           10,000          คร้ัง 3           10,000     คร้ัง 3           10,000    

  3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหย่วยงานของกระทรวง
เกษตรฯ ผู้น าชุมชน เกษตรรอบในบริเวณศูนย์เรียนรู้เพ่ือ
ร่วมกันหาแนวทางน ารูปแบบสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ี
โครงการฯในการด าเนินชีวิตประจ าวัน -              ราย 30         10,000          ราย 30        10,000     ราย 30         10,000    

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม -              20,000          20,000     20,000    

 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561กิจกรรม  ปี 2558

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

1. ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ กรมประมง

2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ท่ีมา : เอกสารโครงการ 



๔๔ 
 

  

หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ

   4.1 สอนแนะการจัดท าบัญชีครัวเรือนและต้นทุนอาชีพ ราย 10         3,000          ราย 10         3,000            ราย 15        4,500       ราย 20         6,000      
รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม 3,000          3,000            4,500       6,000      

งบประมาณรวม 4 หน่วยงาน 210,590      42,232,390   254,190   275,990  

   1.1 กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ งบปกติ
     (1) ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ตัน 10         34,000        ตัน 10         34,000          ตัน 10        34,000     ตัน 10         34,000    
     (2) ปุ๋ยหมักอัดแท่ง ตัน 2           6,800          ตัน 2           6,800            ตัน 2           6,800       ตัน 2           6,800      
     (3) สาธิตน้ าหมักชีวภาพ พด.2 ไร่ 50         2,500          ไร่ 50         2,500            ไร่ 50        2,500       ไร่ 50         2,500      
     (4) สาธิตน้ าหมักชีวภาพ พด.7 ไร่ 50         2,500          ไร่ 50         2,500            ไร่ 50        2,500       ไร่ 50         2,500      

รวมงบประมาณกิจกรรมภายในศูนย์ 4 กิจกรรม 45,800        45,800          45,800     45,800    
   1.2 กิจกรรมในนอคม ส.ป.ก (บ้านยางเปา)
     (1) จัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี กลุ่ม 1           5,050          กลุ่ม 1           5,050            กลุ่ม 1           5,050       กลุ่ม 1           5,050      
     (2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่ 50         32,500        ไร่ 60         39,000          ไร่ 70        45,500     ไร่ 80         52,000    
     (3) สาธิตการปรับปรุงดินกรด ไร่ 50         42,500        ไร่ 60         51,000          ไร่ 70        59,500     ไร่ 80         68,000    

รวมงบประมาณกิจกรรมภายใน นิคม ส.ป.ก.4 กิจกรรม 148,050      169,850        191,650   213,450  

   2.1 สร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ าในชุมชน แห่ง 1           16,740        แห่ง 1           16,740          แห่ง 1           16,740     แห่ง 1           16,740    
     - จัดต้ังคณะกรรมการแหล่งน้ า ชุด 1           -              ชุด 1           -                ชุด 1           -           ชุด 1           -          
     - อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ า ราย 20         -              ราย 20         -                ราย 20        -           ราย 20         -          
     - ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า (อ่างเก็บน้ าห้วยบอน) ตัว 50,000  -              ตัว 50,000  -                ตัว 50,000 -           ตัว 50,000  -          

รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม 16,740        16,740          16,740     16,740    

   3.1 โครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บริเวณศูนย์เรดาห์ แห่ง 2           -              -          -        -                -          -       -           -          -        -          

รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม 0 0 0 0

กิจกรรม  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561

2. ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ กรมประมง

3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1. สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ กรมพัฒนาท่ีดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : เอกสารโครงการ 



๔๕ 
 

  

หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ

   4.1 โครงการฝายบ้านยางเปาพร้อมระบบส่งน้ า -          -        -              ไร่ 2,000    42,000,000   -          -       -           -          -        -          
รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม -              42,000,000   -           -          

งบประมาณรวม 3 หน่วยงาน 238,240      227,840        227,840   227,840  

   1.1 สาธิตการเล้ียงกบในกระชังร่วมกับปลานิลแดงในบ่อดิน บ่อ 1           10,000        บ่อ 1           2,000            บ่อ 1           2,000       บ่อ 1           2,000      
   1.2 สาธิตการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน บ่อ 1           4,400          บ่อ 1           2,000            บ่อ 1           2,000       บ่อ 1           2,000      

   1.3 อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ราย 80         23,840        ราย 80         23,840          ราย 80        23,840     ราย 80         23,840    

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 38,240        27,840          27,840     27,840    

   2.1 นิทรรศการความรู้การปฏิบัติการฝนหลวงท่ีศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ ร่วมกับกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร -              -                -           -          

 - มุมนิทรรศการความรู้การปฏิบัติการฝนหลวงท่ีศูนย์
เรียนรู้ฯสถานีเรดาห์อมก๋อยและศูนย์ปฏิบัติการแห่งละ 1 จุด แห่ง 3           -              -                -           -          

 - โมเดลสามมิติ/แบบเคล่ือนไหวการปฏิบัติการฝนหลวงท่ี
ศูนย์เรียนร้ฯสถานีเรดาห์และศูนย์ปฏิบัติการแห่งละ 1 จุด -          -        -              แห่ง 3           -                -          -       -           -          -        -          

 - โมเดลสถานีเรดาห์ฝนหลวงอมก๋อยท่ีศูนย์เรียนรู้ฯสถานี  เร
ดาห์อมก๋อยและศูนย์ปฏิบัติการแห่งละ 1 จุด -          -        -              -          -        -                แห่ง 3           -           -        -          

 - โมเดลศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือท่ีศูนย์เรียนรู้ฯ
สถานีเรดาห์และศูนย์ปฏิบัติการ แห่งละ 1 จุด -          -        -              -          -        -                -          -       -           แห่ง 3           -          

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 0 0 0 0

4. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส านักงานชลประทานท่ี 1 กรมชลประทาน

1. ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ กรมประมง

2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กิจกรรม  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษาและพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ท่ีมา : เอกสารโครงการ 



๔๖ 
 

  

หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ

   3.1 การจัดท าแปลงต้นแบบ
     3.1.1 แปลงต้นแบบการผลิตมะขามป้อมร่วมกับป่า ไร่ 5           80,000        ไร่ 5           80,000          ไร่ 5           80,000     ไร่ 5           80,000    
   3.2 การรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ในพ้ืนท่ีโครงการ โครงการ 1           70,000        โครงการ 1           70,000          โครงการ 1           70,000     โครงการ 1           70,000    
   3.3 การติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 12         50,000        คร้ัง 12         50,000          คร้ัง 12        50,000     คร้ัง 12         50,000    

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 200,000      200,000        200,000   200,000  

งบประมาณรวม 3 หน่วยงาน 110,000      252,200        187,200   189,620  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   1.1 เข้าร่วมประชุม คณะท างานฯ ระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอ -          -        5,000          -          -        5,000            -          -       5,000       -          -        5,000      

   1.2 ร่วมจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายโดยมีส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต 1 เป็นหน่วยงานสนับสนุน เร่ือง 1           -              -          -        -                -          -       -           -          -        -          

   1.3 ติดตามผลการด าเนินงานผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริฯ -          -        -              

ผู้ผ่านการ
อบรม 1 เร่ือง 80,000          

ผู้ผ่านการ
อบรม 1 เร่ือง 80,000     

ผู้ผ่านการ
อบรม 1 เร่ือง 80,000    

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 5,000          85,000          85,000     85,000    

   2.1 ค่าบริหารจัดการ  
    - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงไป-กลับ -          -        -              คร้ัง 12         24,000          -           -          
    - ค่าเบ้ียเล้ียง -          -        -              คน/วัน 3/60 43,200          -           -          

รวมงบประมาณ 1 กิจกรรม -              67,200          -           -          

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   3.1 ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย คร้ัง 6           15,000        คร้ัง 6           15,000          คร้ัง 6           15,000     คร้ัง 6           15,000    

กิจกรรม  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561

3. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 กรมวิชาการเกษตร

1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 

2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรท่ีสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร

3. ส านักงายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : เอกสารโครงการ 



๔๗ 
 

  

หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยนับ  เป้าหมาย  งบประมาณ

   3.2 จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะท างานในระดับ
จังหวัด เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 6           10,000        คร้ัง 6           10,000          คร้ัง 6           10,000     คร้ัง 6           10,000    

   3.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้ฯและ
พ้ืนท่ีขยายผลของผู้ผ่านการฝึกอบรม คร้ัง 6           20,000        คร้ัง 6           22,000          คร้ัง 6           24,200     คร้ัง 6           26,620    

   3.4 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประด าเดือนและ
จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ คร้ัง 8           30,000        คร้ัง 12         33,000          คร้ัง 12        33,000     คร้ัง 12         33,000    
   3.5 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ชนิด 2           30,000        ชนิด 1           20,000          ชนิด 1           20,000     ชนิด 1           20,000    

รวมงบประมาณ 5 กิจกรรม 105,000      100,000        102,200   104,620  

กิจกรรม  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เอกสารโครงการ 

 

 

 



๔๘ 
 

  

ประมวลภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม 
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริ       

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

         

         
 

             
 

             
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

  

 
 

ประมวลภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม(ต่อ) 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์   ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๑  
นางสุจารีย์ พิชา       ผู้อ านวยการส่วนวิจัยและประเมินผล 
 
ผู้วิเครำะห์ข้อมูลและเขียนรำยงำน 
  
นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
 
ผู้ส ำรวจข้อมูล 
 
นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
นายอุดร  นิ่มด า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวนันทกานต์ วิโยค   จ้างเหมาบริการงานวิจัยและประเมินผล 
 


