
รายงานการติดตามผล 
ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม (ด้านการเกษตร) 

ภายใต้แผนปฏิบัติงานเพ่ือบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 



ข 
 

บทสรุปผู้บริหาร  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 ได้ด ำเนินกำรติดตำมผลผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมภำยใต้

แผนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบูรณำกำรโครงกำรร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563         
(ด้ำนกำรเกษตร) ซ่ึงไดด้ ำเนินกจิกรรม 7 หลักสูตร ได้แก่ ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ผลผลิตมะม่วง ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย 
ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย แปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ เพ่ือให้ทรำบถึงผล
กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเกิดผลได้และผลกระทบระยะสั้นอย่ำงไร ตลอดจนปัญหำอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรมด้ำนกำรเกษตร ภำยใต้แผนกำรปฏิบัติงำนฯ จ ำนวน 110 รำย และสอบถำม
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรฝึกอบรม สรุปดังนี้ การบริหารจัดการ คณะท ำงำนด้ำนกำรเกษตร ด ำเนินกำร
ประสำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส ประชุมขับเคลื่อนกำรขยำยผลโครงกำรฯ ในพ้ืนที่เป้ำหมำย ได้แก่ 
อ ำเภอแม่อำย อ ำเภอฝำง อ ำเภอไชยปรำกำร อ ำเภอเชียงดำว และอ ำเภอเวียงแหง จ ำนวน 5 ครั้ง     
ปัจจัยน าเข้า ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรฝึกอบรม รวม 203,200 บำท เบิกจ่ำยทั้งหมด ผลได้    
ผู้เข้ำอบรมที่ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ ำนวน 490 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00     
ของเป้ำหมำย  โดยมีกำรน ำควำมรู้ ไปปฏิบัติร้อยละ 55.45 และไม่น ำ ไปปฏิบัติ ร้อยละ 44.55 
เนื่องจำก มะม่วงในแปลงยังไม่มีผลผลิต ไม่มีตลำดรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูป รำยละเอียดกำรจดบันทึกบัญชี
ค่อนข้ำงเยอะ จดจ ำวิธีกำรบันทึกไม่ได้ สภำพพ้ืนที่ไม่เหมำะสมแก่กำรปลูกกำแฟพันธุ์โรบัสต้ำ  ผลกระทบ
ระยะสั้น ด้ำนเศรษฐกิจ น ำควำมรู้ไปปฏิบัติเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 46.43 เช่น รำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยมะม่วงดอง เงินปันผลประจ ำปีจำกสหกรณ์ฯ ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีและสำรเคมี ค่ำพันธุ์และ
ค่ำจ้ำงเสียบยอดมะม่วง ลดต้นทุนกำรผลิตจำกกำรจดบันทึกบัญชีต้นทุนอำชีพและกำรปฏิบัติทำงเกษตรที่ดี (GAP) 
และไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 53.57 เนื่องจำกแปลงกำแฟยังไม่มีผลผลิต กำรจดบันทึกบัญชี    
รำยรับ – จ่ำยครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอำชีพขำดควำมต่อเนื่อง และเป็นกำรแปรรูปเป็นกำรฝึกทดลองปฏิบัติ  

ด้ำนสังคม พบว่ำถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 19.09  เช่น กำรเสียบยอดมะม่วง กำรปลูก
และดูแลกำแฟ กำรล้ำงสำรพิษในพืชผัก เป็นต้น ด้ำนกำรรวมกลุ่มพบว่ำเกิดกำรรวมกลุ่มร้อยละ 23.62 
ซ่ึงเป็นกลุ่มเดิมที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ก่อนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม  

ด้ำนสิ ่งแวดล้อม พบว่ำมีกำรน ำควำมรู ้ ไปปฏิบัติแล้ว สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรเกิดควำม
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 46.76 จำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีในระยะเวลำและปริมำณที่เหมำะสม 
ปลอดภัย กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสำรชีวภำพเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สภำพดินดีขึ้น ร่วนซุย มีควำมอุดมสมบูรณ์   
ชุ่มน้ ำไม่แข็งกระด้ำง 

ด้ำนควำมยั่งยืน ในภำพรวมมีกำรด ำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ร้อยละ 83.33 เช่น กำรเสียบยอด
มะม่วง กำรดูแลสวนมะม่วงตำมหลักกำรปฏิบัติทำงเกษตรที่ดี (GAP) ดูแลรักษำแปลงกำแฟ เป็นต้น 

ควำมพึงพอใจ พบว่ำในภำพรวมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุด          
ด้วยค่ำคะแนน 4.63 โดยเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.44 วิทยำกร    
มีควำมชัดเจนในกำรบรรยำยระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.71 ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม       
พึงพอใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.47 กำรมีส่วนร่วมในกำรอบรมพึงพอใจระดับมำกที่สุด         
ด้วยค่ำคะแนน 4.71 พึงพอใจด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.38 
และพึงพอใจต่อสถำนที่ ส่ ง เสริมและฝึกอบรม พึงพอใจระดับมำกที่ สุ ดด้วยค่ำคะแนน 4.86       



ค 
 

ข้อเสนอแนะ ควรคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยตำมควำมสนใจในเนื้อหำควำมรู้ เพศ และอำยุ หรือ    
จัดฝึกอบรมกำรจดบันทึกบัญชีแก่ผู้ที่สนใจในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ผ่ำนแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ เพ่ือเพ่ิม
โอกำสในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดรำยได้หรือลดรำยจ่ำย รวมถึงวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
พ้ืนที่แปลงปลูกกำแฟ ติดตำมผลและให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเนื้อหำควำมรู้       
ที่ต้องกำรเรียนรู้ครั้งต่อไป ได้แก่ กำรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก เช่น อโวคำโด มะม่วง เงำะ ยำงนำ 
เสำวรส แก้วมังกร เป็นต้น กำรเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ กำรเลี้ยงปลำ ด้ำนกำรแปรรูปผลิตทำงกำรเกษตรที่ผลิต
ในพ้ืนที่พร้อมหำตลำดรองรับ และส่งเสริมอำชีพสร้ำงรำยไดแ้กแ่ม่บ้ำนหรือกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอำชีพเกษตร 
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ค ำน ำ 

รายงานการติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตร ภายใต้แผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ ๑ ด าเนินการติดตามภายใต้แผนปฏิบัติงานเพ่ือบูรณาการโครงการฯ โดยเป็นการติดตามผล   
ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ ขอขอบคุณหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ
จังหวัดและพื้นที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานและให้ข้อมูล รวมถึงผู้ผ่านการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท ารายงาน คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานเล่มนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริม
และฝึกอบรมภายใต้แผนปฏิบัติงานเพ่ือบูรณาการโครงการฯ ในระยะต่อไป 

  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑  

กันยายน ๒๕64 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 พ้ืนที่ต ำบลท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่เปรำะบำงและมีผลกระทบโดยตรง 
ต่อควำมมั่นคงของชำติ เนื่องจำกตั้งอยู่บริเวณชำยแดน ไทย – เมียนมำ และในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำได้ตก
อยู่ภำยใต้อิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ำยำเสพติดรำยใหญ่ที่มีควำมเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ค้ำและล ำเลียงยำเสพติด    
ข้ำมชำยแดน อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีกำรด ำเนินคดีต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลดังกล่ำวแล้ว ก็ยังเป็นที่น่ำกังวลว่ำ   
หำกไม่มีกำรพัฒนำชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งประสบปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำและปัญหำอ่ืนๆ       
อยู่แล้ว ให้มีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้อย่ำงสุจริตและเป็นระบบ มั่นคงและทันท่วงที       
ก็อำจเป็นโอกำสให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลอ่ืนๆ เข้ำมำควบคุมพ้ืนที่ได้อีกและน ำไปสู่กำรด ำเนินกิจกรรมผิดกฎหมำย 
ในรูปแบบต่ำงๆ ของคนในชุมชนต่อไปไม่รู้จบ ส่งผลเสียหำยต่อประเทศชำติทั้งในด้ำนงบประมำณ        
กำรปรำบปรำม กำรเยียวยำ กำรด ำเนินคด ีและกำรดูแลผู้ต้องขังในเรือนจ ำ รวมไปถึงภัยควำมมั่นคงของชำติ 
ส ำนักงำน ป.ป.ส. จึงได้ทำบทำมให้มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระรำชนูปถัมภ์ด ำเนินโครงกำรพัฒนำทำงเลือก  
ในพ้ืนทีด่ังกล่ำว เพ่ือให้โอกำสกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดหันมำประกอบสัมมำชีพ เช่น เกษตรกรรมแบบประณีต 
แม้ว่ำจะมีรำยได้ลดลงแต่ก็เป็นอำชีพสุจริต ท ำให้มีศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์และสังคมให้กำรยอมรับ 
 ดังนั้น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ ร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ส. จัดกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยศำสตร์พระรำชำ โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 471 คน 
ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรจำกส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องที่ท้องถิ่น จ ำนวน 263 คน น ำโดยแม่ทัพภำค
ที่ 3 ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 5 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ รองปลัดกระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำร 
ป.ป.ส. และชำวบ้ำนจ ำนวน 208 คน เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรท ำงำนเพ่ือน ำศำสตร์พระรำชำมำแก้ไขปัญหำ
ในพ้ืนที่ รับฟังปัญหำและควำมต้องกำรเบื้ องต้นของชุมชน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงควำมร่วมมือและ       
ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ ตลอดจนกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่ เ กี ่ย วข้อ งทั ้ งหมดอย่ำงแท้จริง     
โดยผลกำรประชุมดังกล่ำว ชุมชนต้องกำรแก้ปัญหำเรื่องน้ ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และพร้อมที่จะให้
ควำมร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ จึงเป็นที่มำของโครงกำร “ร้อยใจรักษ์” ซึ่งได้เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่วันที่ 
16 พฤศจิกำยน 2560 มีเป้ำหมำยในกำรน้อมน ำแนวทำงศำสตร์พระรำชำด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือก       
ที่ยั่งยืน (Alternative Development) มำพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงมีส่วนร่วมในทุกมิติ ส่งเสริม
อำชีพให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี มีรำยได้มั่นคงอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถบริหำรจัดกำรขับเคลื่อน       
กำรพัฒนำชุมชน และร่วมกันดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติในระยะยำวด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืนต่อไป       
โดยเริ่มต้นจำกกำรพัฒนำระบบน้ ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ สนับสนุนองค์ควำมรู้
และวัสดุอุปกรณ์ ในขณะที่ชำวบ้ำนเป็นผู้ลงแรงเพ่ือด ำเนินกำรทั้งหมดร่วมกับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่       
จำกหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ผลลัพธ์ดังกล่ำว คือ แผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่ระยะยำวและควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนนั้นเอง 
มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ จึงได้ออกแบบโครงกำรระยะยำว 12 ปี (รวมปี 2561) เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ขั้นเป็นตอน โดยเร่งสร้ำงอำชีพทำงเลือกและรำยได้สุจริตในระยะสั้นจำกกำรพัฒนำด้ำนระบบน้ ำ 
กำรเกษตรและปศุสัตว์ พร้อมกับกำรปรับภูมิทัศน์เพ่ือวำงรำกฐำนไปสู่กำรพัฒนำพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในระยะกลำงและยำวซึ่งจะเสริมและต่อยอดกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผลผลิตในพ้ืนที่ กำรวิจั ยและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำด และเป็นแหล่งรำยได้ที่มั่นคงในระยะยำว       
ให้แก่ชุมชนต่อไป ในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสำธำรณสุขอย่ำงต่อเนื่อง 
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เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในทุก  ๆด้ำน รวมไปถึงกำรจัดกำรพ้ืนที่ลุ่มน้ ำตำมหลักกำร “ดอยตุงโมเดล” 
ที่ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติโดยเฉพำะป่ำไม้ร่วมกับชุมชน และมีศักยภำพที่จะสร้ำง
รำยได้ให้แก่ชุมชนในระยะยำว ผ่ำนโครงกำรลดก๊ำชเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Program : T-VER) อีกด้วย ทั้งนี้หำกด ำเนินกำรส ำเร็จ นอกจำกจะช่วย
แก้ปัญหำต่ำงๆ ในพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืนแล้ว ยังสำมำรถเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำทำงเลือกในบริบท     
สังคมเมือง เพ่ือขยำยผลในพ้ืนที่อ่ืนๆ ในประเทศไทยและสร้ำงกำรยอมรับในระดับนำนำชำติอีกด้วย  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๑.2.1 เพื่อสนับสนุนมำตรกำรและนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 1.๒.2 เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนกับทุกภำคส่วนและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหำอย่ำง
เป็นระบบ รอบด้ำน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืน โดนยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง 
 1.2.3 เพ่ือสร้ำงทำงเลือกในกำรด ำรงชีพอย่ำงพอเพียง และสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้ำหมำย ซึ่งเคย
สร้ำงรำยได้ส่วนใหญ่จำกกิจกรรมผิดกฎหมำยต่ำงๆ ให้หันมำประกอบอำชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้ำใจ น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 1.2.4 เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่เป้ำหมำยตำมศำสตร์พระรำชำ
ด้วยกำรเน้นกำรลดรำยจ่ำยและสร้ำงรำยได้ในครัวเรือนอย่ำงเป็นธรรม โดยมีล ำดับกำรพัฒนำให้มีควำม
เป็นอยู ่“อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน”ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2.5 เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของคนในชุมชนในด้ำนกำรเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทำน กำรแปรรูป    
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิต กำรบริกำร และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนสำมำรถพัฒนำ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชนต่อไปได้ด้วนตนเอง 
 1.2.6 เพ่ือส่งเสริมกำรแบ่งปันและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันในชุมชน เพ่ือให้ทุกกลุ่ม
สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติต่ำงๆ ในพ้ืนที่อย่ำงเท่ำเทียม มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน และ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีของคนในชุมชน 

1.3 วัตถุประสงค์ด้ำนกำรเกษตร (น  ำ ดิน ป่ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืนๆ ตำมภูมิสังคม) 
 1.3.1 เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมด้ำนอำชีพ กำรเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม และวำงแผนพัฒนำ
พ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 1.3.2 เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่ ต ำบลท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ มีควำมเป็นอยู่ที่ดี 
มีรำยไดม้ั่นคงอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
  1.3.3 เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมศำสตร์
พระรำชำเพ่ือพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชน 

1.4 พื นที่เป้ำหมำย 
 1.4.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ ำห้วยเมืองงำม พ้ืนที่รวมประมำณ 37,119 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
บ้ำนเมืองงำมเหนือ บ้ำนห้วยส้ำน บ้ำนหัวเมืองงำม และบ้ำนเมืองงำมใต้ และ 20 หมู่บ้ำนย่อยในต ำบล   
ท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.4.2 พ้ืนที่นอกโครงกำรฯ จ ำนวน 11 หมู่บ้ำน  
 
 



๓ 

 
 

1.5 กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโครงกำรฯ 
 1.5.1 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรร้อยใจรักษ์ มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม       
เป็นประธำน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมูลนิธิ
แม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นเลขำนุกำร 
 1.5.2 คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนระดับพ้ืนที่ มีหม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ ดิศกุล เป็นประธำน   
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ เป็นเลขำนุกำร 
 1.5.3 กำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีค ำสั่งที่ 3949/2561 ลงวันที่ 21 กันยำยน 
2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนโครงกำรร้อยใจรักษ์ โดยแบ่งออกเป็น 7 คณะ ดังนี้ 
  1) คณะท ำงำนด้ำนกำรอ ำนวยกำรและประสำนงำนกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ              
มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
  2) คณะท ำงำนด้ำนกำรเกษตร (น้ ำ ดิน ป่ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืนๆ ตำมภูมิสังคม)          
มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน หัวหน้ำกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำย ส ำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
  3) คณะท ำงำนด้ำนหัตถกรรม/เพ่ิมมูลค่ำ มีพัฒนำกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน 
หัวหน้ำกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำย ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
  4) คณะท ำงำนด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต มีปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน          
จ่ำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
  5) คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ มีศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน หัวหน้ำกลุ่ม
งำนที่ไดร้ับมอบหมำย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
  6) คณะท ำงำนด้ำนสิ่ งแวดล้อมและพลังงำนทดแทน มีผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน หัวหน้ำกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำย 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
  7) คณะท ำงำนส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว มีท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่               
เป็นประธำน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่       
เป็นเลขำนุกำร 
 1.5.4 อ ำนำจหน้ำที่ 
  1) บูรณำกำรประสำนกำรปฏิบัติร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ภำยใต้กำร     
มีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ือสนับสนุนโครงกำรร้อยใจรักษ์ในกำรแก้ไขปัญหำคุณภำพชีวิต และควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงยั่งยืน ตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ 
  2) ให้กำรสนับสนุนข้อมูลและบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือจัดท ำแผน 
ปฏิบัติกำร ก ำหนดแผนงำน/กิจกรรมทั้งระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว (พ.ศ.2561 – 2572) บนพื้นที่
ฐำนของข้อมูลที่ได้ศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และเป็นควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน เพ่ือแก้ไขปัญหำทุกมิติ
และบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนและงบประมำณร่วมกับหน่วยงำนในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร    
ร้อยใจรักษ ์
  3) ให้ค ำแนะน ำและประสำนกำรปฏิบัติให้แก่ทีมสนับสนุนระดับอ ำเภอ เพ่ือให้กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
  4) ติดตำมกำรขับเคลื่อนโครงกำรร้อยใจรักษ์อย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 



๔ 

 
 

  5) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินโครงกำรร้อยใจรักษ์ 

1.6 หลักสูตรที่ด ำเนินกำรส่งเสริมและฝึกอบรม ปีงบประมำณ 2563 
   หลักสูตร 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรส่งเสริมและให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปลูกและกำรดูแลกำแฟพันธุ์โรบัสต้ำพร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์แก่ผู้ที่สนใจ 
  หลักสูตร 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรให้ควำมรู้
ด้ำนกำรแปรรูปมะม่วง ได้แก่ กำรท ำมะม่วงดอง มะม่วงแช่อ่ิม และแยมมะม่วง  
  หลักสูตร 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประยุกต์ใช้แนวพระรำชด ำริเป็นแนวทำงขับเคลื่อน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) 
  หลักสูตร 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                      
ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจดบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและจดบันทึก
บัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนสมุดบัญชีครัวเรือน รำยละ 1 เล่ม 
  หลักสูตร 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตพืชตำมหลักกำรปฏิบัติกำรเกษตรที่ดี GAP และกำรล้ำงสำรตกค้ำงในพืชผักก่อน
บริโภค   
  หลักสูตร 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับแปรรูปข้ำวพันธุ์อิโต และฟักทอง 
  หลักสูตร 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ ลักษณะกิจกรรมเป็นกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสวนมะม่วง กำรเสียบยอด พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์มะม่วง รำยละ 10 ต้น          



 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิดทฤษฎีการติดตาม 

2.1 นิยามการติดตามและประเมินผล 
 2.1.1 การติดตาม คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงานหรือโครงการก าลัง
ด าเนินการอยู่แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลงานตามที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1.2 การประเมินผล คือ การพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งในช่วงก่อนการ
ด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ หรือหลังจากการด าเนินการไปแล้ว โดยน ารายละเอียดดังกล่าวมา
พิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ก าลังจะด าเนินการหรือด าเนินการไปแล้วโดยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป 
2.2 ประเภทของการติดตามประเมินผล  
 United Nations ได้แบ่งประเภทของการประเมินผลตามช่วงเวลาเป็น 4 ประเภท คือ 
  1) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Extant Evaluation) คือ การประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ อาจจะเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ Project Appraisal ความเป็นไปได้ของแผน
ด าเนินงาน (Operation Plan) การตรวจสอบสถานะภาพของโครงการในลักษณะต่างๆ 
  2) การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการ
ด าเนินงานตามโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลด้านปัจจัยหรือทรัพยากรของโครงการ เช่น การจัดส่ง
ปัจจัย การใช้ปัจจัยของแต่ละกิจกรรมในโครงการ ผลได้เบื้องต้น ความคืบหน้า ปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ      
ของโครงการ 
  3) การประเมินผลในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ (Ongoing Evaluation) 
ระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่นี้จะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้ข้อมูลแก่กลุ่มบุคคล          
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโครงการระดับต่างๆ ส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการประเมินผลนั้น
ได้มาจากรายงานการติดตามโครงการ และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเท่าที่จ าเป็น ส าหรับสิ่งที่จะต้องประเมินผล    
ก็คือ กระบวนการด าเนินงาน (Implementation Process) โดยเน้นในสิ่งเหล่านี้ คือ 
      3.1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
      3.2) วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงานในแง่ของระยะเวลา 
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการผลิต และวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กร 
      3.3) วิเคราะห์ผลได้เบื้องต้นในแง่ของปริมาณตามเป้าหมาย และคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
      3.4) วิเคราะห์ได้ถึงศักยภาพที่โครงการจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เร่งด่วน
และวิเคราะห์ถึงศักยภาพของโครงการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกลาง (Intermediate Objective) และ
วัตถุประสงค์ระยะยาว (Long Term Development Objective) 
      3.5) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงาน    
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4) การประเมินผลหลังจากการที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Expost Evaluation) เป็นการ
วิเคราะห์ผลระยะสั้นและระยะยาวของโครงการ การวิเคราะห์มีลักษณะที่ลงลึก และให้รายละเอียดมากกว่า 
Ongoing Evaluation การวิเคราะห์จะเริ่มจากผลได้เบื้องต้น (Outputs) ผลได้เบื้องต้นนี้ ก่อให้เกิดผลได้



๖ 
 

 
 

ระดับกลาง (Effect) หรือผลกระทบระยะสั้นมากน้อยเพียงใด และจากผลได้ระดับกลางนี้ จะก่อให้เกิด
ผลได้ระดับสุดท้ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไรเพราะเหตุใด  

2.3 แนวคิดการติดตาม 
 ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีรูปแบบการติดตามวิธีการหนึ่งที่นิยม คือ การใช้
แบบจ าลอง MIOE จ าแนกองค์ประกอบการประเมินเป็น 4 ด้าน คือ 
  1) ด้านการบริหารจัดการ (M : management) คือ การจัดการโครงสร้างการบริหาร
โครงการ การก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผน การติดตามก ากับงาน การประสานระหว่างหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน การประสานกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ในช่วงเริ่มด าเนินโครงการใหม่ๆ
และระหว่างการด าเนินงานโครงการ การพิจารณาเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานในโครงการ 
  2) ด้านปัจจัยน าเข้า (I : Input) คือ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร/กิจกรรมการฝึกอบรม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง     
ในการน าปัจจัยต่างๆ มาใช้ในโครงการ 
  3) ด้านผลได้ (O : output) คือ ผลลัพธ์เบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง       
ในโครงการ ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณ (Quantitative Outputs) และผลได้เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Outputs) ในบางกรณีผลได้ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัยของกิจกรรมหนึ่งได้  
  4) ด้านผลกระทบ (E : effects) คือ ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลได้ของโครงการหรือผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีศักยภาพหรือแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อไปหรือไม่
อย่างไร ในประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ผลทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 
และความยั่งยืน รวมถึงความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

2.4 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
 2.4.1 เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการของเกษตรกรไปปฏิบัติ 
 2.4.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระยะต่อไป 

2.5 ขอบเขตของการติดตาม 
 ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมโครงการร้อยใจรักษ์ (ด้านการเกษตร) ภายใต้แผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.6 เป้าหมาย 
 2.6.1 เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบการส่งเสริมและฝึกอบรม 
 2.6.2 เกษตรกรผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมจากโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 

2.7 รูปแบบและวิธีการติดตาม 
  การติดตามในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ (On-going Evaluation) มีขอบเขต
เฉพาะผลได้เบื้องต้นกับผลกระทบระยะสั้นหลังจากการด าเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม    
การน าความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและอบรมไปการใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดผลกระทบตามวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือไม่ อย่างไร 
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 2.7.1 วิธีการติดตาม 
  ๑) รูปแบบการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลด้านการบริหารโครงการ (Management) ปัจจัย (Input) ผลได้ (Output) และผลกระทบระยะสั้น 
(Effects) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงาน โดยใช้วิธีการ MIOE มีประเด็นและตัวชี้วัด รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็นการติดตามและตัวชี้วัด 

ประเด็นการติดตาม ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล 

๑. การบริหารจัดการ 
    ๑.๑ การจัดองค์กรบริหาร
โครงการ     

 
1) จ านวนครั้งในการจัดการประชุมติดตามผล
การด าเนินงาน 
2)  องค์ประกอบของคณะกรรมการและ
คณะท างาน 

 
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
จัดฝึกอบรม 
 

๒. ปัจจัยน าเข้า 
     ๒.๑ งบประมาณโครงการ 

 
1) ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม
ฝึกอบรม 

 
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
จัดอบรม 

๓. ผลได้ 
     ๓.๑  ผลการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ 
 

 
1) ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม
ที่น าความรู้ไปปฏิบัติ 

 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 

๔. ผลกระทบระยะสั้น  
4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 
4.2 ด้านสังคม 

 
4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
4.4 ด้านความยั่งยืน 
 
4.5 ความพึงพอใจ 

 

   
    - ร้ อยละของผู้ ไ ด้ รั บการส่ ง เสริ มและ
ฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
    - ร้ อยละของผู้ ไ ด้ รั บการส่ ง เสริ มและ
ฝึกอบรมทีถ่่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอ่ืน 
    - ร้ อยละของผู้ ไ ด้ รั บการส่ ง เสริ มและ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมใน
แปลงเกษตรดีขึ้น 
    - ร้ อยละของผู้ ไ ด้ รั บการส่ ง เสริ มและ
ฝึกอบรมอบรมที่ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
    - ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการอบรม
ต่อการเข้ารับอบรม 

 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 
 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 
 
ผู้ที่ได้รับการอบรม 

 2.7.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลหลังการเข้าอบรม โดยเว้นระยะให้เกิดผลการน าความรู้ไป
ปฏิบัติ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายที่จะด าเนินการติดตามผล ลักษณะของแบบสอบถามมีทั้งข้อค าถามแบบเติมค า เลือกตอบ และการ
สอบถามความคิดเห็น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบค าถามอย่างอิสระ 
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  1) แหล่งข้อมูล   
     1.๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   
           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ผู้ ที่ผ่านการอบรม   
จากหน่วยงานต่างๆ และแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒ กลุ่ม ได้แก่        
กลุ่มผู้ที่ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างๆ และกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่จัดขึ้นทุกหลักสูตรการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
แบบไม่ใส่คืน (With Replacement) จากบัญชีรายชื่อของผู้ผ่านการอบรมของแต่ละหลักสูตร โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเกณฑ์ (มารยาท และปราณี 2554) ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 เกณฑ์ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนประชากร จ านวนขนาดตัวอย่าง (%) 
- จ านวนหลักร้อย 15 - 30 
- จ านวนหลักพัน 10 - 15 
- จ านวนหลักหมื่น 5 - 10 

   
     1.๒) ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ได้จากการทบทวน รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุมคณะท างานและ
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ ได้แก่ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
      1.๓) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
            1.3.๑) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล   
ที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ การพิจารณาเอกสารรายงาน การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ         
ของโครงการฯ การท ากิจกรรมหลังจากที่ได้รับการอบรม การน าความรู้ไปปฏิบัติ การท าเกษตรกรรมแบบ
ปราณีต ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถและ
โอกาสด้านการผลิต การท าให้รายจ่ายลดลง หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการรวมกลุ่มในชุมชน ไปปฏิบัติแล้ว   
เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร รวมทัง้ปัญหา และอุปสรรคด้านต่าง ๆ  
             1.3.๒) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์  
ในเชิงตัวเลข และน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา          
เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ โดยมีจ านวนผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมทั้งหมด จ านวน 490 ราย ในครั้งนี้จึง
ก าหนดขนาดตัวอย่าง 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.44 ของจ านวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 ขนาดตัวอย่างท่ีส ารวจ 

รายการ จ านวนประชากร 
จ านวนตัวอย่าง 

(ราย) 
1. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ 30 9 
2. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมะม่วง 30 9 
3. ถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่ม  
    และการบริหารจัดการกลุ่ม 

30 9 

4. การจัดท าบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน 
    และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                       

250 38 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย 50 15 
6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
50 15 

7. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลคุณภาพ 50 15 
รวม 490 110 

ที่มา : จากการค านวณ 

 2.7.๓ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ๑) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม
จากการสัมภาษณ์ การพิจารณาเอกสารรายงาน การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของโครงการ การท า
กิจกรรมหลังจากที่ได้รับการอบรม การน าความรู้ไปปฏิบัติ การเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสด้านการผลิต  
การท าให้รายจ่ายลดลง หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการถ่ายทอดความรู้ต่อบุคคลอ่ืนหรือรวมกลุ่มในชุมชน และ
การน าเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคด้านต่างๆ 
เป็นต้น 
  ๒) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขและ
น าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
  3) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ ได้ใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 
เป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ      
ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล เป็นการสอบถามความคิดเห็นได้หลายระดับ เช่น 5 ระดับ    
โดยก าหนดให้พึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ 5 พึงพอใจมากเท่ากับ 4 พึงพอใจปานกลางเท่ากับ 3 พึงพอใจน้อย
เท่ากับ 2 พึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากับ 1  

การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค านวณ ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย =      
 
        

ช่วงคะแนนเฉลี่ย  =      
 

  

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    =  0.80 

คะแนนมาก - คะแนนน้อย 

จ านวนระดับ 

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

2.8 นิยามศัพท์ 
 การน าความรู้ไปปฏิบัติ หมายถึง การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ ทั้งที่น าไปปฏิบัติเอง 
และรวมกลุ่มปฏิบัติ  

2.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามโครงการ 
 ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
กิจกรรมการฝึกอบรมด้านการเกษตร ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ และใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย พร้อมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการขยายผลโครงการระยะ
ต่อไป   
  
 



 
 

บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 

3.1 สภาพทั่วไปพื้นที่โครงการฯ 
3.1.1 พ้ืนที่โครงการขนาด 40,534 ไร่ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร 

4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านสุขฤทัย และบ้านเมืองงามใต้ และ           
20 หมู่บ้านย่อยรวม 1,067 ครัวเรือน ประชากรรวม 4,297 คน 
  3.1.2 จ านวนครัวเรือนที่ท าการเกษตร  
   1) ท าการเกษตรจ านวน 822 ครัวเรือน  
       1.1) ปลูกพืชระยะสั้นจ านวน 585 ครัวเรือน ได้แก่ นาข้าว ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วแดง 
ฟักทอง แตงโม ถั่วเหลือง มะเขือม่วง และอ่ืนๆ พ้ืนที่รวม 7,383 ไร่ มีการถือครองที่ดินทั้งหมดจ านวน 
6,305 ไร่ มีโฉนดจ านวน 673 ไร่ 
       1.2) ปลูกพืชระยะยาวจ านวน 564 ครัวเรือน ได้แก่ ลิ้นจี่ มะม่วงนวลค า กล้วยน้ าว้า 
ส้มสายน้ าผึ้ง ยางพารา มะม่วงมหาชนก มะม่วงน้ าดอกไม้ กาแฟ และอ่ืนๆ พ้ืนที่รวม 5,518 ไร่ ตลาด
จ าหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 78.00 เป็นพ่อค้านอกชุมชนมารับซื้อ ต้นทุนในการปลูกพืชระยะยาว  
ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานร้อยละ 56.40 รองลงมาค่าปุ๋ยเคมีร้อยละ 16.16 ค่าสารป้องกันโรคและก าจัด
แมลงร้อยละ 15.60 ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืชร้อยละ 2.84 ค่าเช่าที่ดินร้อยละ 2.59 และค่าซื้ออุปกรณ์
การเกษตรร้อยละ 2.53 
   2) จ านวนครัวเรือนที่ท าปศุสัตว์ รวม 731 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เลี้ยงไกพ้ื่นเมือง สุกร และไก่ด า 

3.2. สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
  3.2.1 ความมั่นคงด้านอาหาร 
   1) ด้านข้าว ประชากรส่วนใหญ่มีข้าวเพียงพอส าหรับบริโภคตลอดทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 
95.00 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
   2) พืชผักสวนครัว ประชากรส่วนใหญ่ปลูกพืชผักสวนครัวร้อยละ 96.00 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด 
  3.2.2 การใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและการเกษตร 
   1) แหล่งน้ าอุปโภค ส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาภูเขาร้อยละ 85.00 รองลงมาบ่อน้ าตื้น/     
บ่อบาดาลร้อยละ 11.00 แม่น้ า/ล าห้วยธรรมชาติร้อยละ 10.00 น้ าฝนร้อยละ 7.00 และน้ าประปา   
ร้อยละ 3.00 
   2) น้ าอุปโภคส่วนใหญ่พอใช้ตลอดทั้งปี  
   3) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรใช้น้ าฝนร้อยละ 47.00 รองลงมาแม่น้ า/ล าห้วยธรรมชาติ  
ร้อยละ 36.00 และน้ าประปาภูเขาร้อยละ 19.00  
  3.2.3 ความต้องการของชุมชน จากการส ารวจของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 
ตารางท่ี 3.1 ความต้องการของชุมชน  

เรื่อง ร้อยละ 
1. สิทธิ์ที่ดินท ากิน 14.33 
2. การส่งเสริมด้านการเกษตร 11.29 
3. ระบบน้ า 11.29 
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เรื่อง ร้อยละ 
4. ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 10.33 
5. สาธารณสุข 7.43 
6. การส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 7.18 
7. การศึกษา 6.32 
8. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า 6.27 
9. สัญชาต ิ 5.13 
10. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 4.76 
11. ความปลอดภัยในหมู่บ้าน 4.02 
12. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.70 
13. การป้องกันและจัดการเกี่ยวกับยาเสพติด 3.66 
14. การบริหารจัดการขยะ 2.87 
15. ความรู้ที่สามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น บัญชี 1.15 

ที่มา : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ปี 2561 

3.3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  อายุ ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมอยู่ในช่วงอายุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 25.45 รองลงมา
ช่วงอายุ 31 - 40 ปี และอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 24.55 เท่ากัน อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 15.45 
และช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 10.00 
  การศึกษา ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ 28.18 รองลงมาไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 27.27 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 13.64 เท่ากัน มัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 10.90 ปริญญาตรีร้อยละ 4.55 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 1.82    
  อาชีพ ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกพืชเป็นอาชีพหลัก   
ร้อยละ 74.55 ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพด มะม่วง ฟักทอง ลิ้นจี่ ล าไย และเก็กฮวย รองลงมารับจ้างในเกษตร
ร้อยละ 10.00 รับจ้างนอกเกษตรร้อยละ 4.55 เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ สุกร ร้อยละ 3.64 ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว และข้าราชการ/เงินเดือนประจ าร้อยละ 2.72 เท่ากัน และไม่มีงานท า/แม่บ้านร้อยละ 1.82  
  สมาชิกในครัวเรือน ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย     
5 คนต่อครัวเรือน โดยเป็นวัยแรงงาน (อายุ 15 – 60 ปี) เฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน และเป็นแรงงานภาคเกษตร
เฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน รายละเอียดดังตาราง 3.2  

ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

รายการ ร้อยละ 

1. อายุ  
      ไม่เกิน 30 ปี  
      31 - 40 ปี 
      41 - 50 ปี 
      51 - 60 ปี 
      มากกว่า 60 ปี 

 
10.00 
24.55 
24.55 
25.45 
15.45 
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2. ระดับการศึกษา 
      ไม่ได้รับการศึกษา 
      ประถมศึกษาปีที่ 4 
      ประถมศึกษาปีที่ 6 
      มัธยมศึกษาตอนต้น 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      ปริญญาตรี 

 
27.27 
13.64 
28.18 
10.90 
13.64 
1.82 
4.55 

3. อาชีพหลัก 
     ปลูกพืช 
     เลี้ยงสัตว์ 
     รับจ้างในเกษตร 
     รับจ้างนอกเกษตร 
     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
     ข้าราชการ/เงินเดือนประจ า 
     ไม่มีงานท า/แม่บ้าน 

 
74.55 
3.64 

10.00 
4.55 
2.72 
2.72 
1.82 

4. สมาชิกในครัวเรือน  
     สมาชิกในครัวเรือน 
     วัยแรงงาน 
     แรงงานภาคเกษตร 

เฉลี่ยต่อครัวเรือน (ราย) 
5 
3 
2 

ที่มา : จากการส ารวจ  

3.4 การทราบข่าวการจัดฝึกอบรม  
 ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมทราบข่าวการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/
เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร้อยละ 46.36 รองลงมาทราบจากผู้น าชุมชนร้อยละ 35.45 หอกระจาย
ข่าวร้อยละ 31.82 ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองคุณภาพร้อยละ 7.27 และเพ่ือน
บ้านร้อยละ 5.45 พิจารณารายหลักสูตร ดังนี้  
  หลักสูตร 1 ส่งเสริมการปลูกกาแฟ ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/
เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร้อยละ 66.67 รองลงมาทราบจากหอกระจายข่าวร้อยละ 33.33 และ
ทราบจากผู้น าชุมชน ร้อยละ 11.11 
   หลักสูตร 2 การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมะม่วง ทราบข่าวจากผู้น าชุมชนร้อยละ 
44.44 รองลงมาทราบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร้อยละ 
33.33 ทราบจากหอกระจายข่าวและประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงฯ ร้อยละ 22.22 เท่ากัน  
   หลักสูตร 3 ถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม     
ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร้อยละ 77.78 รองลงมา
ทราบจากหอกระจายข่าวร้อยละ 44.44 และผู้น าชุมชนร้อยละ 33.33 
   หลักสูตร 4 การจัดท าบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   
ทราบข่าวจากผู้น าชุมชนร้อยละ 50.00 รองลงมาทราบจากหอกระจายข่าวร้อยละ 47.37 เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร้อยละ 39.47 และเพ่ือนบ้านร้อยละ 2.63  
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  หลักสูตร 5 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  
ที่จัดฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร้อยละ 40.00 รองลงมาทราบจากเพ่ือนบ้านร้อยละ 
20.00 ทราบจากผู้น าชุมชน หอกระจายข่าว และประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงฯ ร้อยละ 13.34 เท่ากัน  
  หลักสูตร 6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร้อยละ 60.00 รองลงมา
ทราบจากผู้น าชุมชนและหอกระจายข่าวร้อยละ 26.67 เท่ากัน และทราบจากประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต
มะม่วงฯ ร้อยละ 6.67 
  หลักสูตร 7 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลคุณภาพ ทราบข่าวจากผู้น าชุมชนร้อยละ 40.00 
รองลงมาทราบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร้อยละ 33.33 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงฯ ร้อยละ 20.00 หอกระจายข่าวและเพ่ือนบ้านร้อยละ 13.34 เท่ากัน 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3 การทราบข่าวการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

ทราบข่าวจากแหล่งใด1                             

 ผู้น า
ชุมชน 

หอ
กระจาย

ข่าว 

เจ้าหน้าที ่ เพื่อน
บ้าน 

ประธาน
กลุ่มฯ 

1. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ 11.11 33.33 66.67 - - 
2. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมะม่วง 44.44 22.22 33.33 - 22.22 
3. ถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ การ

รวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 
33.33 44.44 77.78 - - 

4. การจัดท าบัญชีรับ – จ่าย ในครวัเรือน
และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 

50.00 47.37 39.47 2.63 - 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย 13.34 13.34 40.00 20.00 13.34 
6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ        

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   
26.67 26.67 60.00 - 6.67 

7. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลคุณภาพ 40.00 13.33 33.33 13.33 20.00 
รวม 35.45 31.82 46.36 5.45 7.27 

      ที่มา : 1 จากการส ารวจ 
        2 1 ตอบได้หลายข้อ 

3.5 สาเหตุที่ตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม  
  ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมตัดสินใจเข้ารับการอบรมโดยตั้งใจสมัครเองร้อยละ 
68.18 รองลงมาเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 27.27 ผู้น าคัดเลือกร้อยละ 2.73 และสมัครตามเพ่ือนบ้าน
ร้อยละ 1.82 พิจารณารายหลักสูตร ดังนี้  
  หลักสูตร 1 ส่งเสริมการปลูกกาแฟ ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 66.67 และเจ้าหน้าที่ชักชวน
ร้อยละ 33.33  
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   หลักสูตร 2 การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมะม่วง ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 77.78 และ
เจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 22.22  
   หลักสูตร 3 ถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม ตั้งใจ
สมัครเองร้อยละ 55.56 และเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 44.44  
   หลักสูตร 4 การจัดท าบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                      
ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 68.42 รองลงมาเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 23.68 และผู้น าคัดเลือกร้อยละ 7.90  
   หลักสูตร 5 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 73.33 
รองลงมาเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 20.00 และตามเพ่ือนบ้านร้อยละ 6.67   
   หลักสูตร 6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 53.33 และเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 46.67  
  หลักสูตร 7 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลคุณภาพ ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 80.00 รองลงมา
เจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 13.33 และสมัครตามเพ่ือนบ้านร้อยละ 6.67 รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตารางท่ี 3.4 สาเหตุที่ตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
สาเหตุที่เข้าร่วมอบรม  

ตั้งใจ
สมัครเอง 

เจ้าหน้าที่
ชักชวน 

สมัครตาม
เพื่อนบ้าน 

ผู้น า
คัดเลือก 

1. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ  66.67 33.33 - - 
2. การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมะม่วง 77.78 22.22 - - 
3. ถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่ม   

และการบริหารจัดการกลุ่ม 
55.56 44.44 - - 

4. การจัดท าบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือนและ
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                       

68.42 23.68 - 7.90 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย 73.33 20.00 6.67 - 
6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
53.33 46.67 - - 

7. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลคุณภาพ 80.00 13.33 6.67 - 

รวม 68.18 27.27 1.82 2.73 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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 บทที่ 4 
ผลการติดตาม 

  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 ได้ด ำเนินกำรติดตำมผลผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม   
ภำยใตแ้ผนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบูรณำกำรโครงกำรร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ด้ำนกำรเกษตร) เกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ด้ำนผลได้ และด้ำนผลกระทบระยะสั้น 
ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะประกอบ          
กำรพิจำรณำกำรด ำเนินกิจกรรมในระยะต่อไป รำยละเอียดดังนี้ 

4.1 ด้านการบริหารจัดการ (M : management) 
 4.1.1 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรร้อยใจรักษ์ มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม       
เป็นประธำน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมูลนิธิ
แม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นเลขำนุกำร 
 4.1.2 คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนระดับพ้ืนที่ มีหม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ ดิศกุล เป็นประธำน   
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ เป็นเลขำนุกำร 
 4.1.3 กำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีค ำสั่งที่ 3949/2561 ลงวันที่ 21 
กันยำยน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนโครงกำรร้อยใจรักษ์ จ ำนวน 7 คณะ ดังนี้ 
  1) คณะท ำงำน 7 คณะ ได้แก่   
     1.1) คณะท ำงำนด้ำนกำรอ ำนวยกำรและประสำนงำนกำรขับเคลื่ อนโครงกำรฯ           
มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
     1.2) คณะท ำงำนด้ำนกำรเกษตร (น้ ำ ดิน ป่ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืน  ๆตำมภูมิสังคม)          
มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน หัวหน้ำกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำย ส ำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
     1.3) คณะท ำงำนด้ำนหัตถกรรม/เพ่ิมมูลค่ำ มีพัฒนำกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน     
หัวหน้ำกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำย ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
     1.4) คณะท ำงำนด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต มีปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน          
จ่ำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
     1.5) คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ มีศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน หัวหน้ำกลุ่ม
งำนที่ได้รับมอบหมำย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
     1.6) คณะท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทดแทน มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน หัวหน้ำกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำย 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร 
     1.7) คณะท ำงำนส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว มีท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน 
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขำนุกำร  
 4.1.4 กำรประชุมก ำกับดูแลด้ำนกำรเกษตร  
  1) คณะท ำงำนด้ำนกำรเกษตร (น้ ำ ดิน ป่ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืนๆ ตำมภูมิสังคม) 
ด ำเนินกำรประสำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส  
  1) ประชุมขับเคลื่อนกำรขยำยผลโครงกำรฯ ในพ้ืนที่เป้ำหมำย ได้แก่ อ ำเภอแม่อำย 
อ ำเภอฝำง อ ำเภอไชยปรำกำร อ ำเภอเชียงดำว และอ ำเภอเวียงแหง จ ำนวน 5 ครั้ง  
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4.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (I : Input) 
 4.2.1 งบประมำณ 
         งบประมำณที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม ภำยใต้แผนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบูรณำกำร
โครงกำรร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยงบปกติของแต่ละ
หน่วยงำน และงบพัฒนำจังหวัด โดยมีหน่วยงำนจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม จ ำนวน 7 หน่วยงำน 
ได้รับงบประมำณทั้งหมด 203,200 บำท ผลกำรใช้จ่ำย 203,200 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฝึกอบรม                  หน่วย : บำท 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หลักสูตร หน่วย 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ร้อยละ 

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำ ชีพกำ ร เ กษตร จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ บำท 36,000 36,000 100.00 

2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
อำ ชีพกำ ร เ กษตร จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ (พืชสวน) 

กำรแปรรูปเพื่อ เพิ่มมูลค่ ำ
ผลผลิตมะม่วง 

บำท 21,000 21,000 100.00 

3. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม ่

ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ 
กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม 

บำท 20,400 20,400 100.00 

4 .  ส ำ นั ก ง ำน ตร วจ บัญ ชี
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ใน
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุน                      

บำท 70,000 70,000 100.00 

5. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงใหม ่

- ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
พืชปลอดภัย 

บำท 18,600 18,600 100.00 

 - กำรแปรรู ปผลผลิ ตทำ ง
กำรเกษตรและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

บำท 18,600 18,600 100.00 

 - ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ บำท 18,600 18,600 100.00 
 รวม บาท 203,200 203,200 100.00 

ที่มำ : เอกสำรจำกหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 
 
4.3 ด้านผลได้ (O : output) 
 4.3.1 ผลกำรส่งเสริมและฝึกอบรม ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 มีกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
จ ำนวน 7 หลักสูตร ผู้ เข้ำอบรมที่ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมตลอดหลักสูตร รวม 490 รำย            
จำกเป้ำหมำย 490 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้ำหมำย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนผู้อบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร 
หลักสูตร หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ รำย 30 30 100.00 
2. กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง รำย 30 30 100.00 
3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่ม  
    และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 

รำย 30 30 100.00 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ  – จ่ ำย ในครัว เรือนและ        
บัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                       

รำย 250 250 100.00 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย รำย 50 50 100.00 
6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
รำย 50 50 100.00 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ รำย 50 50 100.00 
รวม ราย 490 490 100.00 

ที่มำ : จำกเอกสำรหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

 4.3.2 กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์   
  กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ พบว่ำมีกำรน ำไปปฏิบัติ    
ร้อยละ 55.45 และไม่น ำไปปฏิบัติร้อยละ 44.55 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติร้อยละ 55.56 เนื่องจำกสนใจกำรผลิตกำแฟเพรำะเห็นว่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ และรำคำดี           
ส่วนไม่น ำไปปฏิบัติร้อยละ 44.44 เนื่องจำกเห็นว่ำพ้ืนที่ไม่เหมำะสม พ้ืนที่กำรเกษตรมีน้อยใช้ปลูกพืชอ่ืนที่
เหมำะสมกว่ำ 
  หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 11.11 และไม่น ำไปปฏิบัติร้อยละ 88.89 เนื่องจำกไม่มีสวนมะม่วง 
มะม่วงในแปลงยังไม่มีผลผลิต รวมถึงโครงกำรฯ ช่วยรับซื้อผลิตที่คุณภำพไม่ตรงตำมควำมต้องกำรพ่อค้ำ    
เพ่ือน ำมำแปรรูปถนอมอำหำรจึงไม่ต้องแปรรูปเอง 
  หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม พบว่ำ
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 100.00 โดยประยุกต์ใช้แนวทำงพระรำชด ำริ 
มำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต และกำรวำงแผนกำรท ำกำรเกษตรร่วมกับสหกรณ์  
  หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                      
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 39.47 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจดบันทึก
ต้นทุนอำชีพ และไม่น ำไปปฏิบัติร้อยละ 60.53 เนื่องจำกรำยละเอียดค่อนข้ำงเยอะจดจ ำวิธีกำรบันทึก
ไม่ได้ และอ่ำน - เขียนหนังสือไม่ได้  
  หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 100.00    
  หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 6.67 และไม่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 
93.33 เนื่องจำกไม่นิยมบริโภคข้ำวอิโตหรือฟักทองในรูปแบบแปรรูปเป็นขนม ขำดอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติ 
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และไม่มีตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่เห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับหำกลงมือ
ปฏิบัติสำมำรถสร้ำงรำยได้เสริมแก่ครัวเรือนได้ 
  หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม      
น ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 100.00 ได้แก่ กำรเสียบยอดมะม่วง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
      หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร น าไปใช้ 
ไม่

น าไปใช้ 

สาเหตุไม่น าความรู้ไปใช้ 1 
ไม่มีเวลา อายุ

มาก 
อ่ืนๆ 

๑. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ 55.56 44.44 25.00 - 75.00 
๒. กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง 11.11 88.89 12.50 - 75.50 
3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่ม   

และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
100.00 - - - - 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือและ
บัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                       

39.47 60.53 43.48 13.04 78.26 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย 100.00 - - - - 
6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
6.67 93.33 13.33 - 93.33 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ 100.00 - - - - 
เฉลี่ย 55.45 44.55 27.45 5.88 90.20 

ที่มำ : 1 จำกกำรส ำรวจ  
        2 1 ตอบได้หลำยข้อ 

4.4 ผลกระทบระยะสั้น (E – Effect) 

 4.4.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 
        1) ผลกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ 
   จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเฉพำะรำยที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ พบว่ำ            
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 46.43 และไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจร้อยละ 
53.57 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมที่น ำควำมรู้
ไปปฏิบัติแล้วไมเ่กิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 100.00 เนื่องจำกยังไม่มีผลผลิต 
    หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 100.00 โดยมีรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยมะม่วงดองในชุมชน 
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        หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 
100.00 โดยมีรำยได้เพ่ิมจำกกำรวำงแผนกำรผลิต และเงินปันผลประจ ำปี 
     หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                      
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 
25.00 โดยสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 
75.00 เนื่องจำกจดบันทึกไม่ต่อเนื่อง  
     หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 14.29 ต้นทุนกำรผลิตลดลง
จำกกำรดูแลสวนมะม่วงตำมหลักกำรปฏิบัติทำงเกษตรที่ดี (GAP) และไมเ่กิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ
ร้อยละ 85.71 เนื่องจำกเป็นกำรน ำควำมรู้ด้ำนกำรล้ำงสำรพิษตกค้ำงในพืชผักก่อนบริโภคไปปฏิบัติ 
     หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 
100.00 เนื่องจำกเป็นกำรน ำควำมรู้ไปทดลองฝึกปฏิบัติ  
    หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมที่น ำ
ควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจร้อยละ 73.33 ซึ่งสำมำรถลดต้นทุนค่ำพันธุ์ และ
ค่ำจ้ำงเสียบยอดมะม่วงได้ ส่วนที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 26.67 เนื่องจำก
เป็นกำรฝึกทดลองปฏิบัติ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.4 

ตารางท่ี 4.4 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจภายหลังการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
น าความรู้ไปปฏิบัติ 

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 
1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ - 100.00 
2. กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง 100.00 - 
3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 100.00 - 
4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                       25.00 75.00 
5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย 14.29 85.71 
6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์    

และบรรจุภัณฑ์ 
- 100.00 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ 73.33 26.67 

รวม 46.43 53.57 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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 4.4.2 ด้ำนสังคม 
  1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
     กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่ เคยถ่ำยทอดควำมรู้      
ให้ผู้ อ่ืนร้อยละ 63.64 รองลงมำถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 19.09 และถ่ำยทอดแล้วไม่มี          
ผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 17.27 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
     หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่   
ไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อ่ืนร้อยละ 55.56 เนื่องจำกเห็นว่ำเกษตรกรที่สนใจส่วนใหญ่เข้ำร่วมฝึกอบรม
เหมือนกัน รองลงมำถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 33.33 และถ่ำยทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 
11.11 เนื่องจำกไม่มีต้นพันธุ์ 
     หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อ่ืนร้อยละ 66.67 เนื่องจำกอำยุมำก จดจ ำขั้นตอนกำรปฏิบัติไม่ได้
รองลงมำถ่ำยทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 22.22 และถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 11.11 
     หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อ่ืนร้อยละ 88.89 เนื่องจำกเพ่ือนบ้ำน 
ส่วนใหญ่เป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ได้รับควำมรู้เหมือนกัน และถ่ำยทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 11.11 
   หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                      
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้ อ่ืนร้อยละ 68.42 เนื่องจำกจดจ ำ
รำยละเอียดวิธีกำรจดบันทึกไม่ได ้รองลงมำถ่ำยทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 18.42 และถ่ำยทอดแล้ว
มีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 13.16 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรถำ่ยทอดควำมรู้เรื่องกำรจดบันทึกบัญชีต้นทุนอำชีพ 
     หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อ่ืนร้อยละ 53.33 รองลงมำถ่ำยทอดควำมรู้แล้วมีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 
26.67 ได้แก่ กำรล้ำงสำรพิษตกค้ำงในพืชผัก และถ่ำยทอดควำมรู้แล้วไมม่ีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 20.00       
     หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อื่นร้อยละ 66.67 และถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว
ไมม่ีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 33.33       
     หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม     
ถ่ำยทอดควำมรู้แล้วมีผู้ปฏิบัติตำมและไม่เคยถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อ่ืนร้อยละ 46.67 เท่ำกัน และถ่ำยทอด
ควำมรู้แล้วไมม่ีผู้ปฏิบัติตำมร้อยละ 6.66 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืน                                                                 หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ถ่ายทอด ไม่เคย

ถ่ายทอด มีปฏิบัติตาม ไม่มีปฏิบัติตาม 
1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ 33.33 11.11 55.56 
2. กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง 11.11 22.22 66.67 
3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่ม  
    และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 

11.11 - 88.89 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัว เรือนและบัญชี 
ต้นทุนประกอบอำชีพ                       

13.16 18.42 68.42 
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หลักสูตร 
ถ่ายทอด ไม่เคย

ถ่ายทอด มีปฏิบัติตาม ไม่มีปฏิบัติตาม 
5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย 26.67 20.00 53.33 

 6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

- 33.33 66.67 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ 46.67 6.66 46.67 
รวม 19.09 17.27 63.64 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2) กำรรวมกลุ่มหลังกำรส่งเสริมและฝึกอบรม 
      กำรส่งเสริมและฝึกอบรมไม่เกิดกำรรวมกลุ่มร้อยละ 76.36 แต่มีกลุ่มเดิมที่ด ำเนินกำร
ในพ้ืนที่ก่อนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม จ ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) สหกรณ์กำร เกษตรโครงกำรหลวง
หมอกจ๋ำม จ ำกัด ด ำเนินกำรส่งเสริมและให้ควำมรู้ในกำรผลิตพืช พร้อมรับซื้อผลผลิตจำกสมำชิก         
2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงน้ ำดอกไม้สีทองคุณภำพ คือ กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงในพ้ืนที่ โดยเจ้ำหน้ำที่    
มีกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ตลอดจนเชื่อมโยงตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้กล่ำวถึงเฉพำะกลุ่ม          
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่ส่งเสริมและฝึกอบรมเท่ำนั้น พิจำรณำรำยหลักสูตรดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 100.00 
  หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 100.00 
เนื่องจำกยังไม่มีกำรรวมกลุ่มปฏิบัติ 
  หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม        
มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 100.00 เป็นกลุ่มเดิมในพ้ืนที่ ซึ่งด ำเนินกำรผลิตสินค้ำให้กับสหกรณ์กำรเกษตร
โครงกำรหลวงหมอกจ๋ำม จ ำกัด 
  หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                      
ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 100.00  
  หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 60.00 
และมีกำรรวมรวมกลุ่มร้อยละ 40.00 โดยเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเดิมในพ้ืนที่  
  หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 100.00  
  หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 73.33 ซึ่งเป็นกลุ่ม
เดิมในพ้ืนที่และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และไม่มีกำรรวมกลุ่มร้อยละ 26.67 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 การรวมกลุ่มหลังการส่งเสริมและฝึกอบรม  
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร มีการรวมกลุ่ม ไม่มีการรวมกลุ่ม 

1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ - 100.00 
2. กำรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง - 100.00 
3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำร 

จัดกำรกลุ่ม 
100.00 - 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอำชีพ                       

- 100.00 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย 40.00 60.00 
6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ 
- 100.00 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ 73.33 26.67 

รวม 23.64 76.36 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 4.4.3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
         จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ ในหลักสูตร           
ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำน   
กำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรเกิดควำมเปลี่ยนแปลงร้อยละ 
46.67 จำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีในระยะเวลำและปริมำณที่เหมำะสม ปลอดภัย กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และสำรชีวภำพเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สภำพดินดีขึ้น ร่วนซุย มีควำมอุดมสมบูรณ์ ชุ่มน้ ำไม่แข็งกระด้ำง และ
สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 53.33 เนื่องจำกด ำเนินกิจกรรมมำก่อนกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรม และบำงรำยพ่ึงเริ่มปฏิบัติจึงไม่ค่อยเห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน รำยละเอียด       
ดังตำรำงที่ 4.7   

ตารางท่ี 4.7 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
น าความรู้ไปปฏิบัติ 

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 

1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย 46.67 53.33 

รวม 46.67 53.33 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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 4.4.4 ด้ำนควำมยั่งยืน 
  ด้ำนควำมยั่งยืน ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว
ด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 83.33 และไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 16.67 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้    
ไปปฏิบัติแล้วด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 100.00 ทั้งที่บำงแปลงต้นกำแฟในแปลงเหลือจ ำนวนน้อย 
เนื่องจำกยืนต้นตำยเพรำะขำดน้ ำ   

หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่ด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 100.00 เนื่องจำกปีนี้ขำยมะม่วงสดหมด   
ไม่มีผลผลิตเหลือส ำหรับแปรรูป 
  หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม พบว่ำ
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 100.00  
  หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                      
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 60.00 และ      
ไม่ด ำเนินกำรต่อร้อยละ 40.00 เนื่องจำกไม่ค่อยมีเวลำ รำยได้น้อยขำดก ำลังใจในกำรจดบันทึก   
  หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 100.00 จำกกำรดูแลสวนมะม่วงตำมหลักกำร
ปฏิบัติทำงเกษตรที่ดี (GAP) และกำรล้ำงสำรพิษในพืชผักก่อนบริโภค 
  หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วไม่ด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 100.00 
เนื่องจำกเป็นกำรฝึกทดลองปฏิบัติ 
  หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมน ำควำมรู้
ไปปฏิบัติแล้วด ำเนินกำรต่อเนื่องร้อยละ 100.00 ได้แก่ กำรเสียบยอดมะม่วง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.8 

ตารางท่ี 4.8 ความย่ังยืนในการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร ด าเนินการต่อเนื่อง ไม่ด าเนินการต่อ 
1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ 100.00 - 
2. กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง - 100.00 
3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำร

จัดกำรกลุ่ม 
100.00 - 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอำชีพ                       

60.00 40.00 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย 100.00 - 
6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ 
- 100.00 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ 100.00 - 
รวม 83.33 16.67 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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 4.4.5 ควำมพึงพอใจของผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม 
  1) ควำมพึงพอใจในภำพรวม ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.63 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
      หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ  
ต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.63 เนื่องจำกท ำให้มีควำมรู้ด้ำนกำรผลิตกำแฟ 
และมีโอกำสในกำรประกอบอำชีพเพ่ิมเติม 
     หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.65 เนื่องจำกสอดคล้องกับ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื้นที่ 
     หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.49 
เนื่องจำกเป็นควำมรู้ที่สอดคล้องกับกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์  
      หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ           
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.58  
      หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.67 เนื่องจำกควำมรู้สำมำรถ
น ำมำปรับใช้ในแปลงเกษตรและในครัวเรือนได้ มีอำหำรบริโภคท่ีปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภำพ 
      หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.82 
เนื่องจำกเป็นควำมรู้ใหม่สอดคล้องกับผลผลิตทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่  
      หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม     
พึงพอใจต่อกิจกรรมโครงกำรในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.59 เนื่องจำกเป็นควำมรู้ที่สำมำรถน ำมำใช้
ในอำชีพเกษตรได ้รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในภาพรวม                                     หน่วย : ร้อยละ                                                                    

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ - 4.76 26.99 68.25 4.63 มำกที่สุด 
2 . กำรแปรรูปเ พ่ือเ พ่ิมมูลค่ำ

ผลผลิตมะม่วง 
1.59 7.93 14.29 76.19 4.65 มำกที่สุด 

3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ 
กำรรวมกลุ่ม และกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม 

1.60 9.52 26.98 61.90 4.49 มำกที่สุด 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ใน
ครัว เรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอำชีพ                       

0.75 6.39 26.69 66.17 4.58 มำกที่สุด 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
พืชปลอดภัย 

- 4.76 23.81 71.43 4.67 มำกที่สุด 



๒๖ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

6 . ก ำ ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท ำ ง
กำรเกษตรและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

- 1.90 14.29 83.81 4.82 มำกที่สุด 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ - 4.76 31.43 63.81 4.59 มำกที่สุด 
เฉลี่ย 1.52 5.58 24.29 69.61 4.63 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

  2) ควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมและฝึกอบรม  
      2.1) ด้ำนเนื้อหำกำรอบรม 
        ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่เห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับ
ควำมสนใจในระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.44 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
         หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม     
เห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.44  
    หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริม
และฝึกอบรมเห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับกำรสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.78 เนื่องจำกเป็นควำมรู้
ที่สำมำรถน ำผลผลิตในพ้ืนที่มำปฏิบัติได ้
    หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับกำรสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.33  
         หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 
4.26 เนื่องจำกกำรจดบันทึกบัญชีต้นทุนอำชีพ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ 
       หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมเห็นว่ำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.53  
         หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำ
คะแนน 4.60  
        หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมเห็นว่ำสอดคล้องกับควำมสนใจระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.47 เนื่องจำกควำมรู้สำมำรถ
น ำไปใช้ในสวนมะม่วงได้ ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.10 
 
 
 
 
 



๒๗ 

ตารางท่ี 4.10 ความพึงพอใจต่อความน่าสนใจของเนื้อหา      
                               หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ  11.11 33.33 55.56 4.44 มำกที่สุด 
2. กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต

มะม่วง 
- 22.22 77.78 4.78 มำกที่สุด 

3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำร
รวมกลุ่ม และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 

22.22 22.22 55.56 4.33 มำกที่สุด 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                       

23.68 26.32 50.00 4.26 มำกที่สุด 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืช
ปลอดภัย 

- 46.67 53.33 4.53 มำกที่สุด 

6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์ 

- 40.00 60.00 4.60 มำกที่สุด 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ - 53.33 46.67 4.47 มำกที่สุด 
เฉลี่ย 10.90 34.55 54.55 4.44 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

  2.2) ด้ำนวิทยำกร 
  ในภำพรวมควำมรอบรู้ของวิทยำกรในเนื้อหำวิชำที่ถ่ำยทอด ควำมชัดเจนในกำร
บรรยำย กำรน ำเสนอครบถ้วน และบุคลิกภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจในระดับ           
มำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.71 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
        หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
ต่อวิทยำกรระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.78 เนื่องจำกวิทยำกรมีควำมเป็นกันเอง เนื้อหำเข้ำใจง่ำย 
     หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยำกรระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.78      
     หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยำกรระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.44  
     หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยำกรระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.66  
   หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยำกรระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.87  
      หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยำกรระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.93 เนื่องจำก   
มีกำรฝึกปฏิบัติซึ่งวิทยำกรคอยแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด 
        หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจต่อวิทยำกรระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.53 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.11  



๒๘ 

ตารางท่ี 4.11 ความพึงพอใจต่อวิทยากร 
       หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

ค่า
คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  

1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ - 22.22 77.78 4.78 มำกที่สุด 
2 . กำรแปรรูปเ พ่ือเ พ่ิมมูลค่ำผลผลิต

มะม่วง 
11.11 - 88.89 4.78 มำกที่สุด 

3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์กำรรวมกลุ่ม 
และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 

22.22 11.11 66.67 4.44 มำกที่สุด 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำยในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                       

10.53 13.16 76.31 4.66 มำกที่สุด 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย - 13.33 86.67 4.87 มำกที่สุด 
6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและ

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
- 6.67 93.33 4.93 มำกที่สุด 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ - 46.67 53.33 4.53 มำกที่สุด 
เฉลี่ย 6.36 16.36 77.26 4.71 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

  2.3) ด้ำนระยะเวลำในกำรอบรม 
        ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำร
อบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.47 โดยเห็นว่ำระยะเวลำที่อบรมให้ควำมรู้สอดคล้ องกับ       
ปริมำณเนื้อหำ พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
        หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
ด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 4.33  
      หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.44 
      หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับมำกด้วยค่ำคะแนน 4.11 
เนื่องจำกเนื้อหำค่อนข้ำงเยอะ และต้องท ำควำมเข้ำใจ  
      หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 
4.58 แต่กำรฝึกปฏิบัติบำงหัวข้อ ผู้เข้ำร่วมอบรมฝึกปฏิบัติตำมไม่ทัน 
    หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.40  



๒๙ 

      หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับมำกที่สุด    
ด้วยค่ำคะแนน 4.80 เนื่องจำกสอดคล้องกับเนื้อหำกำรฝึกอบรม 
        หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจด้ำนระยะเวลำในกำรอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.27 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.12 

ตารางท่ี 4.12 ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการอบรม 
 หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ - 22.22 22.22 55.56 4.33 มำกที่สุด 
2 . กำรแปรรูปเ พ่ือเ พ่ิมมูลค่ำ

ผลผลิตมะม่วง 
11.11 - 22.22 66.67 4.44 มำกที่สุด 

3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ 
กำรรวมกลุ่ม และกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม 

11.11 - 55.56 33.33 4.11 มำก 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ใน
ครัว เรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอำชีพ                       

- 2.63 36.84 60.53 4.58 มำกที่สุด 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
พืชปลอดภัย 

- 13.33 33.33 53.34 4.40 มำกที่สุด 

6 . ก ำ ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท ำ ง
กำรเกษตรและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

- 6.67 6.67 86.66 4.80 มำกที่สุด 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ - 13.33 46.67 40.00 4.27 มำกที่สุด 
เฉลี่ย 1.82 7.27 32.73 58.18 4.47 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

  2.4) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรอบรม 
        ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจด้ำนกำรมีส่วนร่วม     
ในกำรฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.71 โดยเห็นว่ำกำรฝึกอบรมเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมอบรม
ซักถำมประเด็นข้อสงสัยได้ และมีกำรฝึกปฏิบัติ พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
        หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.67 
    หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.44 
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     หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วย   
ค่ำคะแนน 4.56  
     หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ  
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วย  
ค่ำคะแนน 4.68  
   หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.87  
      หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่ง เสริมและฝึกอบรม พึงพอใจด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วย    
ค่ำคะแนน 4.87 
        หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.73 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.13 

ตารางท่ี 4.13 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการอบรม 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ 

ค่าคะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 
 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ  - 33.33 66.67 4.67 มำกที่สุด 
2 . กำรแปรรูปเ พ่ือเ พ่ิมมูลค่ำ

ผลผลิตมะม่วง 
 22.22 11.11 66.67 4.44 มำกที่สุด 

3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ 
กำรรวมกลุ่ม และกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม 

 - 44.44 55.56 4.56 มำกที่สุด 

4 . กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำยใน
ครั วเรื อนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอำชีพ                       

 5.26 21.05 73.69 4.68 มำกที่สุด 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
พืชปลอดภัย 

 - 13.33 86.67 4.87 มำกที่สุด 

6 . ก ำ ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท ำ ง
กำรเกษตรและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 - 13.33 86.67 4.87 มำกที่สุด 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ  - 26.67 73.33 4.73 มำกที่สุด 
เฉลี่ย  3.64 21.82 74.54 4.71 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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2.5) ด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน 
        ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่
ได้รับสนับสนุนระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.38 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
        หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ
ด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.78 เนื่องจำกต้นพันธุ์กำแฟมีคุณภำพ
ที่ดีและเพียงพอตำมควำมต้องกำร 
    หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.22 
     หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนร ะดับ มำกที่สุด       
ด้วยค่ำคะแนน 4.33  
     หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ  
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมำกที ่ส ุด     
ด้วยค่ำคะแนน 4.32  
   หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.27   
      หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่ง เสริมและฝึกอบรม พึงพอใจด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมำกที่สุด    
ด้วยค่ำคะแนน 4.60 
        หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
พึงพอใจด้ำนเอกสำร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.33 รำยละเอียดดังตำรำงที ่4.14 

ตารางท่ี 4.14 ความพึงพอใจต่อเอกสาร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ - - 22.22 77.78 4.78 มำกที่สุด 
2 . กำรแปรรูปเ พ่ือเ พ่ิมมูลค่ำ

ผลผลิตมะม่วง 
- 22.22 33.33 44.45 4.22 มำกที่สุด 

3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ 
กำรรวมกลุ่ม และกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม 

- 22.22 22.22 55.56 4.33 มำกที่สุด 

4 . กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำยใน
ครั วเรื อนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอำชีพ                       

5.26 2.63 47.37 44.74 4.32 มำกที่สุด 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
พืชปลอดภัย 

- 20.00 33.33 46.67 4.27 มำกที่สุด 
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หลักสูตร 
ระดับ ค่า

คะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

6 . ก ำ ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท ำ ง
กำรเกษตรและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

- 6.67 26.67 66.66 4.60 มำกที่สุด 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ - 20.00 26.67 53.33 4.33 มำกที่สุด 
เฉลี่ย 1.82 10.91 34.55 52.72 4.38 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

2.6) ด้ำนสถำนที่ส่งเสริมและฝึกอบรม 
       ในภำพรวมผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อสถำนที่ส่งเสริมและฝึกอบรม
ระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.86 โดยส่วนใหญ่จัดฝึกอบรมที่ศูนย์โครงกำรร้อยใจรักษ์ และในชุมชน    
ซึ่งสถำนที่มีควำมพร้อม เดินทำงสะดวก พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
          หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจ 
ต่อสถำนทีส่่งเสริมและฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.78  
       หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจต่อสถำนทีส่่งเสริมและฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.89 
      หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่ง เสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อสถำนที่ส่ง เสริมและฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วย   
ค่ำคะแนน 4.89  
      หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ    
พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อสถำนที่ส่ง เสริมและฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วย    
ค่ำคะแนน 4.82  
    หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพึงพอใจต่อสถำนทีส่่งเสริมและฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.87  
     หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมพึงพอใจต่อสถำนที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมำกที่สุด
ด้วยค่ำคะแนน 4.93  
     หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม   
พึงพอใจต่อสถำนที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมำกที่สุดด้วยค่ำคะแนน 4.93 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 ความพึงพอใจต่อสถานที่ 
 หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 
ระดับ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มาก มากที่สุด 
1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ 22.22 77.78 4.78 มำกที่สุด 
2. กำรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง 11.11 88.89 4.89 มำกที่สุด 
3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่ม 

และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
11.11 8889 4.89 มำกที่สุด 

4. กำรจัดท ำบัญชีร ับ  – จ ่ำ ย ใน ครัวเรือน     
และบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                       

18.42 81.58 4.82 มำกที่สุด 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย 13.33 86.67 4.87 มำกที่สุด 
6 . ก ำ ร แป ร รู ป ผล ผลิ ต ท ำ งก ำ ร เ กษ ต ร         

และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
6.67 93.33 4.93 มำกที่สุด 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ 6.67 93.33 4.93 มำกที่สุด 
เฉลี่ย 13.64 86.36 4.86 มากที่สุด 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 4.4.6 ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
  ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและ
โอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 36.36 และเห็นว่ำไม่สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำส                
ด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 63.64 พิจำรณำรำยหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรที่ 1 ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำควำมรู้ 
ที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 66.67  และไม่สำมำรถ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 33.33 เนื่องจำกเห็นว่ำกำแฟพันธุ์โรบัสต้ำ   
ไม่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และบำงรำยไม่มีพ้ืนที่ปลูก 
  หลักสูตรที่ 2 กำรแปรรูปเ พื่อ เพิ่มมูลค่ำผลผลิตมะม่วง พบว่ำผู้ผ่ำนกำรส่ง เสริม
และฝึกอบรมเห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 
77.78 และไม่สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 22.22 เนื่องจำก
แปลงมะม่วงยังไม่มีผลผลิต 
     หลักสูตรที่ 3 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรรวมกลุ่มและกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม พบว่ำ
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำควำมรู้ที่ ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำส              
ด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 33.33 และไม่สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบ
อำชีพร้อยละ 66.67 เนื่องจำกไม่เก่ียวข้องกับกำรประกอบอำชีพโดยตรง 
  หลักสูตรที่ 4 กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัว เรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ                      
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำไม่สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพ
ร้อยละ 100.00 เนื่องจำกเห็นว่ำไม่เก่ียวข้องกับกำรประกอบอำชีพโดยตรง 
  หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรม
เห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 13.33 และ
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ไม่สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 86.67 เนื่องจำกเห็นว่ำ        
ไม่เก่ียวข้องโดยตรง 
  หลักสูตรที่ 6 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์    
ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบ
อำชีพร้อยละ 93.33  เนื่องจำกผลิตที่มีในพ้ืนที่สำมำรถแปรรูปเพ่ิมมูลค่ำได้  และไม่สำมำรถเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 6.67  
  หลักสูตรที่ 7 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ ผู้ผ่ำนกำรส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ำควำมรู้
ที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพร้อยละ 53.33 โดยกำรรับจ้ำง
เสียบยอดมะม่วงให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ และไม่สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบ
อำชีพร้อยละ 46.67 เนื่องจำกยังขำดควำมช ำนำญในกำรเสียบยอดมะม่วง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4.16 

ตารางท่ี 4.16 เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสด้านการประกอบอาชีพ 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร เพิ่มโอกาส ไม่เพิ่มโอกาส 
1. ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟ 66.67 33.33 
2. กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตมะม่วง 77.78 22.22 
3. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสหกรณ์  กำรรวมกลุ่มและกำร

บริหำรจัดกำรกลุ่ม 
33.33 66.67 

4. กำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอำชีพ                       

- 100.00 

5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชปลอดภัย 13.33 86.67 
6. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
93.33 6.67 

7. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลคุณภำพ 53.33 46.67 

รวม 36.36 63.64 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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บทที่ 5 
สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

5.๑ สรุป 
 การติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมภายใต้แผนการปฏิบัติงานเพ่ือบูรณาการโครงการ
ร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด้านการเกษตร) เกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านผลได้ ด้านผลกระทบระยะสั้น และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ
ด าเนินการส่งเสริมและฝึกอบรม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม จ านวน 110 ราย และสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 การบริหารจัดการ  
   1) คณะกรรมการอ านวยการโครงการร้อยใจรักษ์  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม       
เป็นประธาน 
   2) คณะอนุกรรมการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ มีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน    
   3) การขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีค าสั่งที่ 3949/2561 ลงวันที่ 21 
กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการขับเคลื่ อนโครงการร้อยใจรักษ์ โดยแบ่งเป็น        
7 คณะ ได้แก่ 1.คณะท างานด้านการอ านวยการและประสานงานการขับเคลื่อนโครงการฯ 2.คณะท างาน      
ด้านการเกษตร (น้ า ดิน ป่า พืช ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืนๆ ตามภูมิสังคม) 3.คณะท างานด้านหัตถกรรม/
เพ่ิมมูลค่า 4.คณะท างานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 5.คณะท างานด้านการศึกษา 6.คณะท างานด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 7.คณะท างานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  
          4) คณะท างานด้านการเกษตร (น้ า ดิน ป่า พืช ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืนๆ ตามภูมิสังคม) 
ด าเนินการประสานผลการด าเนินงานรายไตรมาส และประชุมขับเคลื่อนการขยายผลโครงการฯ ในพ้ืนที่
เป้าหมาย ได้แก่ อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอเวียงแหง 
จ านวน 5 ครั้ง  
 5.1.2 ปัจจัยน าเข้า งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมภายใต้แผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือบูรณาการโครงการ ประกอบด้วย งบปกติของแต่ละหน่วยงาน และงบพัฒนาจังหวัด โดยมีหน่วยงานจัด
กิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม 5 หน่วยงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 203,200 บาท เบิกจ่ายทั้งหมด 

 5.1.3 ผลได้  
          1) ผลการส่งเสริมและฝึกอบรม มีการส่งเสริมและฝึกอบรม จ านวน 7 หลักสูตร ผู้ผ่านการ
ส่งเสริมและฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 490 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 
          2) การน าความรู้ไปปฏิบัติ พบว่ามีการน าความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรม      
ไปปฏิบัติร้อยละ 55.45 เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ การใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและการล้าง
สารพิษตกค้างในพืชผัก การเสียบยอดและดูแลสวนมะม่วง การปลูกกาแฟ การจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และไม่น าไปปฏิบัติร้อยละ 44.55 เนื่องจากไม่มีสวนมะม่วง 
มะม่วงในแปลงยังไม่มีผลผลิต ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูป รายละเอียดการจดบันทึกบัญชีค่อนข้าง
เยอะจดจ าวิธีการบันทึกไม่ได้ สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เป็นต้น 
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 5.1.4 ผลกระทบระยะสั้น 
          1) ด้านเศรษฐกิจ พบว่ารายที่น าความรู้ไปปฏิบัติเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจร้อยละ 
46.43 เช่น รายได้จากการจ าหน่ายมะม่วงดอง เงินปันผลประจ าปีจากสหกรณ์ฯ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
สารเคมี ค่าพันธุ์และค่าจ้างเสียบยอดมะม่วง ลดต้นทุนการผลิตจากการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพและ  
การดูแลสวนมะม่วงตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) เป็นต้น ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ 53.57 เนื่องจากผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่าแปลงกาแฟยังไม่มีผลผลิต การจดบันทึก
บัญชีรายรับ – จ่ายครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพขาดความต่อเนื่อง และเป็นการแปรรูป เป็นการฝึก
ทดลองปฏิบัติ  
  2) ด้านสังคม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ อ่ืน   
ร้อยละ 63.64 เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรที่สนใจส่วนใหญ่เข้าร่วมฝึกอบรมเหมือนกัน เพ่ือนบ้านส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และจดจ ารายละเอียดวิธีการจดบันทึกไม่ได้ ถ่ายทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ 
19.09  เช่น การเสียบยอดมะม่วง การปลูกและดูแลกาแฟ การล้างสารพิษในพืชผัก เป็นต้น ด้านการ
รวมกลุ่มพบว่าเกิดการรวมกลุ่มร้อยละ 23.62 ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ก่อนการส่งเสริมและ
ฝึกอบรม จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จ ากัด ด าเนินการส่งเสริม
และให้ความรู้ในการผลิตพืช พร้อมรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้
สีทองคุณภาพ  
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรที่ 5 ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย พบว่าผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อม      
ในแปลงเกษตรเกิดความเปลี่ยนแปลงร้อยละ 46.76 จากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในระยะเวลาและ
ปริมาณที่เหมาะสม ปลอดภัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สภาพดินดีขึ้น ร่วนซุย      
มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มน้ าไม่แข็งกระด้าง 
 4) ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติแล้วด าเนินการ
ต่อเนื่องร้อยละ 83.33 ได้แก่ การเสียบยอดมะม่วง การดูแลสวนมะม่วงตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) 
และการล้างสารพิษในพืชผักก่อนบริโภค ดูแลรักษาแปลงกาแฟ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และจดบันทึกบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

  5) ความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม พบว่าในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริม
และฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.63 โดยเห็นว่าเนื้อหา
สอดคล้องกับความสนใจในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.44 วิทยากรมีความชัดเจนในการบรรยาย      
การน าเสนอครบถ้วนระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.71 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.47 การมีส่วนร่วมในการอบรมพึงพอใจระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 
4.71 พึงพอใจด้านเอกสาร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.38 และพึงพอใจต่อ
สถานที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.86    

5.2 ข้อค้นพบ 
 5.2.1 การน าความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ สามารถลดต้นทุนการผลิต    
ท าให้มีรายได้เสริม และช่วยให้ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตร  
 5.2.2 ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการจดบันทึกบันชีต้นทุน
อาชีพได้ แตม่ีข้อจ ากัด เช่น อายุเยอะ จดจ าขั้นตอนการจดบันทึกไม่ได้ อีกท้ังการจดบันทึกขาดความต่อเนื่อง  
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         5.2.3 หลักสูตรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผู้ผ่านการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมสนใจจะปฏิบัติค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่นิยมบริโภคข้าว ฟักทอง หรือมะม่วงในรูปแบบแปรรูป 
อีกท้ังการรวมกลุ่มแปรรูปเพื่อจ าหน่ายยังไม่มีตลาดที่แน่นอน 
  5.2.4 แปลงกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของเกษตรกรประสบปัญหาต้นแห้งตายเพราะขาดน้ าและพ้ืนที่  
ไม่เหมาะสม ส่วนต้นกาแฟทีเ่หลือก็เจริญเติบโตช้าไม่ค่อยสมบูรณ์   

5.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1 คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและฝึกอบรมตามความสนใจในเนื้อหา
ความรู้ เพศ และอายุ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการน าความรู้ไปปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย         
ในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสร้างอาชีพใหม่ 
 5.3.2 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจการจดบันทึกบัญชีในรูปแบบต่างๆ เช่น แอปพลิเคชั่น 
โทรศัพท์มือถือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการน าความรู้ไปปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ 
 5.3.3 ควรวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่แปลงปลูกกาแฟก่อนสนับสนุนต้นพันธุ์ เพ่ือลดปัญหา
ต้นกาแฟแห้งตายเนื่องจากขาดน้ าหรือพ้ืนที่ไม่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลและให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่อง   
 5.3.4 เนื้อหาความรู้ที่ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต้องการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านพืช ส่งเสริมให้
ความรู้และสนับสนุนการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก เช่น อโวคาโด มะม่วง เงาะ ยางนา เสาวรส     
แก้วมังกร เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ด้านประมง การเลี้ยงปลา ด้านการแปรรูปผลิต
ทางการเกษตรทีผ่ลิตในพ้ืนที่พร้อมหาตลาดรองรับ และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่แม่บ้านหรือกลุ่มที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพเกษตร 
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มิติการพัฒนา ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
มาตรการที ่1 มาตรการการพัฒนาทางเลือก   

การเกษตร         
(ดิน น  า ป่า พืช 
สัตว์ ประมง) 

  

1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายห้วยเมืองงามตอนบน  จัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม 
ระยะที่ 2 บ.เมืองงามเหนือ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย   

โครงการชลประทานเชียงใหม่  
ส้านักงานชลประทานที่ 1  

กรมชลประทาน 
2 โครงการการอนุรักษ์ดินและแหล่งน ้า โดยการสร้างฝายชะลอน ้าแบบท้องถิ่นเบื องต้นหรือผสมผสาน 

 
ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน ้า โดยการสร้างฝายชะลอน ้าแบบกล่องเกเบี ยน ชนิดหินทิ งและเทปูนทับ
ด้านบน จ้านวน 20 ตัว 

ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

4 โครงการปรับปรุงบ้ารุงดิน 
1) จัดหาเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ้านวน 4  ตัน 
2) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ้านวน 800 ไร่ 
3) สาธิตการท้าการใช้น ้าหมักชีวภาพ พด.2 ,พด.7 จ้านวน 800 ไร่ 
4) สาธิตการท้าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จ้านวน 40 ตัน 
5) จัดซื อปูนโดโลไมท์ จ้านวน 40 ตัน ส่งเสริมการใช้ปูนโดโลไมท์ จ้านวน 80 ไร่ 
6) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ 
   

1. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 
 2. ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

 5 โครงการฝึกอบรมการท้าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื นที่อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มิติการพัฒนา ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
มาตรการที ่1 มาตรการการพัฒนาทางเลือก   

การเกษตร (ดิน น  า 
ป่า พืช สัตว์ 

ประมง) 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 โครงการรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวเจ้าพื นเมืองที่ปลูกในพื นที่ (อีโต)  
1) เก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวเจ้าพื นเมืองที่ปลูกในพื นที่ (อีโต) เพ่ือคัดพันธุ์ให้บริสุทธิ์ 1 ไร่ 
 หมู่ 9 บ้านเมืองงามเหนือ 
2) ท้าแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวพันธุ์อีโตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการผลิต 
1 ไร่ หมู่10 บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 ไร่ 
3) ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพื นเมืองพันธุ์ดี 3-5 พันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์ที่นิยมปลูก (อีโต) เพ่ือเป็นทางเลือก 
ให้เกษตรกร 1 ไร่ หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 ไร่ 
4) ขยายผลโดยมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื นเมืองที่เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ แก่เกษตรกรผู้สนใจ น้าไปปลูกเพ่ือขยายเมล็ดพันธุ์ 
หมู่บ้านหลัก ทั ง 4 หมู่บ้าน คือ ม.9 บ้านเมืองงามเหนือ ม.10 บ้านห้วยส้าน ม.11 บ้านหัวเมืองงาม และ ม.13
บ้านเมืองงามใต้ หมู่บ้านละ 10 ราย รายละ 10 กิโลกรัม พร้อมทั งติดตามให้ค้าแนะน้า 

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

7 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล (มะม่วง) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

8 โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

9 โครงการจัดซื อกล้าไม้ สนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างป่าและเพ่ิมรายได้ ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16   

10 โครงการส่งเสริมการปลูกหวาย จ้านวน 200 ไร่ ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

11 โครงการพัฒนามาตรฐานมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง (มะม่วงส่งออก) เพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 
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แผนการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มิติการพัฒนา ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
มาตรการที ่1 มาตรการการพัฒนาทางเลือก   

12 โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการประมงในแหล่งน ้าธรรมชาติ 1. ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์ 

น ้าจืดเขต 1 เชียงใหม่ 
13 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี ยงและแปรรูปสัตว์น ้า 1. ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์ 
น ้าจืดเขต 1 เชียงใหม่ 

14 โครงการส่งเสริมเพ่ิมทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพื นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

15 โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม สนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการร้อยใจรักษ์ 

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่/ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 

16 ติดตามผลผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม ด้านการเกษตร ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
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ภาคผนวก 2 
ภาพประกอบการติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมฯ 
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ภาพประกอบการติดตามผล 
ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ด้านการเกษตร 

โครงการร้อยใจรักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

นางอังคณา พุทธศรี   ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่๑  
นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์      ผู้อ านวยการส่วนวิจัยและประเมินผล 
 
ผู้วิเครำะห์ข้อมูลและเขียนรำยงำน 

นายอุดร นิ่มด า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
ผู้ส ำรวจข้อมูล 

นายอุดร นิ่มด า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
นางสาวนันทกานต์ วิโยค   จ้างเหมาบริการงานวิจัยและประเมินผล 
นายวุฒิพงษ์ พุ่มมะลิ   จ้างเหมาบริการงานวิจัยและประเมินผล 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนวิจัยและประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร/โทรสำร 0-5312-1318-9 email : zone1@oae.go.th 


