
รายงานผลการดำเนินงาน
เรื่องประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรกร

โครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยประจำป 2561
(โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร)

ของ
คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรกร

กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2562



 
รายงานผลการด าเนินงาน 

เรื่อง  
ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
(โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 

 
 
 

ของ 
 

คณะท างานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ. 2562 
 
 

ทะเบียนวิจัยเลขที่ 62-000102-02-0002 



 
(1) 

 

บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 2) เพ่ือประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร) และ 3) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 9,101 ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร 9 เขต 77 จังหวัด โดยใช้แบบ สอบถาม สนทนากลุ่ม (Focus Group) และเอกสาร 
รายงานผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาจัดหมวดหมู่ข้อมูล จ าแนกข้อมูล สรุปข้อมูลและ
อธิบายความ ผลการประเมิน พบว่า 
 1. องค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร มี 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) ทีมงาน 2) เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ 3) การสนับสนุน 4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) ติดตาม
และประเมินผล ส่วนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร มี 3 กระบวนการ คือ 1) พัฒนาหลักสูตร 2) คลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ และ 3) ประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 
 2. ผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)  

2.1 ความรู้ ความเข้าใจและการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร ภาพรวมอยู่ในระดับดีทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.15) และด้านการน าความรู้   
ไปใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย = 4.16) 

2.2 ความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากร ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ย = 4.19 และ 4.20 ตามล าดับ) และด้านสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 
ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
ด้วยเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.38 และ 4.40 ตามล าดับ)  

2.3 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งสิ้น 152 ,965 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 
วิทยากรเกษตรกร กลุ่มที่ 2 วิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มที่ 3 วิทยากรจากหน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มที่ 4 วิทยากรจากหน่วยงานใน กทม.และปริมณฑล กลุ่มที่ 5 วิทยากร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มที่ 6 วิทยากรอื่นๆ (ไม่ระบุแหล่งที่มา) โดยวิทยากรที่มีจ านวนมากที่สุด 
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คือ กลุ่มที่ 6 วิทยากรอ่ืนๆ (ไม่ระบุแหล่งที่มา) คิดเป็นร้อยละ 56.81 รองลงมา คือ กลุ่มที่ 1 วิทยากร
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21.16 กลุ่มที่ 5 วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 11.94 
และต่ าสุด คือ กลุ่มท่ี 4 วิทยากรจากหน่วยงานใน กทม.และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 0.02 

2.4 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรของคณะท างาน  
2.4.1 สถานการณ์ สรุปได้ว่า ในการก าหนดวิชาเลือก ส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกร ส่วนการ

จัดท าแผนการเรียนรู้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเกษตรกร สถานที่ในการจัดฝึกอบรมจะร่วมกันก าหนด พิจาณาจาก 
ศพก. เป็นหลักโดยค านึงถึงการเดินทางสะดวกและอยู่ใกล้ชุมชน วิทยากรถ่ายทอดความรู้จะเป็นผู้ที่มีความรู้
และเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่ต้องการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะสอดคล้องกับเนื้อหาโดยเฉพาะการ
ฝึกปฏิบัติในวิชาเลือก ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจที่ได้ลงมือท าด้วยตนเอง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพได้ เช่น ท าไขเค็ม และน ายาล้างจาน เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรมได้
ประเมินผลและมอบใบประกาศนียบัตรให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

2.4.2 ปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่มาจากวิทยากรไม่เพียงพอ เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
มีภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ และสถานที่ที่จัดฝึกอบรมไม่เหมาะสมในการใช้สื่อออนไลน์ 
สถานที่บางแห่งไกลจากชุมชน เป็นต้น 

2.4.3 ข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไข ได้ปรับแก้ตารางการจัดฝึกอบรมให้สอดรับกับวิทยากร 
สื่อสารและชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรเพ่ือให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม 
และปรับเปลี่ยนสถานที่จัดฝึกอบรมโดยให้ชุมชนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม เป็นต้น 

2.4.4 ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่เนื้อหาองค์ความรู้ที่เกษตรกรมีความ
ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นหลัก รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
การผลิตพืชผัก และการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เรื่องที่ 1 การก าหนดเนื้อหาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาเกษตรกร น าผลการประเมินหลักสูตรที่ผ่านมาเพ่ือ

เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหา/วิชาที่เกษตรกรสนใจและต้องการพัฒนา
ตนเองและอาชีพการเกษตรมากที่สุด  

เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าผู้แทนเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเกิด
ความพึงพอใจ มีความเป็นเจ้าของ และแบ่งเบาภารการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ได้ด้วย ซึ่งวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียน และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ควรหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา เพ่ิมประสบการณ์
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นความสนใจได้อย่างแท้จริง  

เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมเกษตรกร คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ เป็นสิ่ง 
จ าเป็นที่ควรจะต้องจัดท า เพ่ือน ามาสื่อสารและท าความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบงานศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยคู่มือดังกล่าวได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
รายละเอียดของแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ทั้งหมดของโครงการ ก็จะท าให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น 
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เรื่องที่ 4 สนับสนุนการด าเนินงานให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการ
ด าเนินงานโครงการซึ่งเป็นนโยบายองค์กร ความพร้อมของทีมงาน ทรัพยากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี/
อุปกรณ์ และการสื่อสาร/ประสานงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ควรจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจะต้อง
เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ติดตามประเมินผล ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 

เรื่องที่ 5 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย 

1) เจ้าหน้าที่น าหลักการและกระบวนการฝึกอบรมเข้ามาประยุกต์ใช้ ก็จะท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะจากการปฏิบัติจริง ได้แก่ การค้นหาและก าหนดประเด็นความต้องการ 
ก าหนดเนื้อหาหลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ และประเมินผล เป็นต้น 

2) เจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองได้จากงานที่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมาย ซึ่งจัดท าเป็นแผน 
พัฒนาตนเองให้เกิดความต่อเนื่อง ได้แก่ เรื่องการจัดเวทีชุมชน เรื่องการใช้เครื่องมือในการท างานกับชุมชน 
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประสานงาน และเรื่องประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น 

ส่วนผลสัมฤทธิ์หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่1) ความรู้ ความสามารถ
ที่เกิดขึ้นของเกษตรกร 2) การน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติพัฒนาอาชีพ 3) ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นของเกษตรกร 
และ 4) ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน คือ (1) เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้ (2) เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการท างาน (3) หน่วยงาน/องค์กร มีระบบบริหารจัดการ
งานโครงการ การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันได้ 

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะการน ามาใช้ประโยชน์ คือ การจัดองค์ประกอบและกระบวนการ
จัดหลักสูตร สามารถน ามาเป็นมาตรฐานในการจัดหลักสูตรพัฒนาเกษตรกร และน ามาก าหนดเป็นแนวทาง
ในการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรได้ 2) ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน คือ การเชื่อมโยงและ
สร้างภาคี/เครือข่ายการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรควรมาจากชุมชน และการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกร ควรมีระบบสนับสนุนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถปฏิบัติงานด้วยความม่ันใจ
และสร้างการยอมรับ และ 3) ข้อเสนอแนะการด าเนินงานต่อไป คือ มีเวทีฝึกทักษะและประสบการณ์
ให้กับวิทยากรเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และมีระบบสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม เพ่ือน ามา
ทดลองใช้ควบคู่กับระบบปฏิบัติงานในพ้ืนที่โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร  
 
 



ค ำน ำ 
 
 
 รายงานผลการด าเนินงาน เรื่องประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
เป็นการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นงาน ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและออกแบบงาน ขั้นตอน
และวิธีการด าเนินงาน ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลผลส าเร็จที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะต่างๆ 

การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว ขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
(นายส าราญ สาราบรรณ์) ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน (ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ) 
คณะผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการเกษตร คณะเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน 
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 
1-9 ที่ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและสนับสนุนงานต่างๆ สามารถจัดท าเล่มเอกสารรายงานผลงานที่เกิดขึ้น
จนส าเร็จได้ด้วยดี ซึ่งขอขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 จะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้สนใจ สามารถน ามา
เป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนน ามาเป็นต้นแบบในการท างานโดยประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมการเกษตรกับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
 

ศิริวรรณ หวังด ี
มีนาคม 2562 

 



 
(5) 

 

สารบัญ 
 
 เรื่อง หน้า 
  
บทสรุปผู้บริหาร (1) 
ค าน า  (4) 
สารบัญ (5) 
สารบัญตาราง (8) 
สารบัญภาพ 
 

(14) 

บทที่ 1 บทน า 1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 2 
 1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 2 
 1.4 นิยามศัพท์ 2 
 1.5 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 4 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 5 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 5 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 7 
 2.3 แนวคิดการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 11 
 2.4 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 15 
 2.5 แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร  28 
 2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 34 
 2.7 กรอบแนวคิดการประเมินผล 39 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการ 40 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 41 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 41 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 41 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 43 
 3.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 44 
บทที่ 4 ผลการประเมิน 48 
 ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการ 
   ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
   ประจ าปี 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ 
   ด้านการเกษตร ปี 2561 
 

48 



 
(6) 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 
 เรื่อง หน้า 
  
 ตอนที่ 2 ผลประเมินการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
   รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
   ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561 

63 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
   การเกษตร 

141 

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 144 
 5.1 สรุปผลการประเมิน 144 
 5.2 อภิปรายผล 147 
 4.2 ข้อเสนอแนะ 
 

148 

บรรณานุกรม 
  

149 

ภาคผนวก  
 ภาคผนวกท่ี 1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและ 
          การจัดการคลังความรู้ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
          ให้กับเกษตรกร 

153 

 ภาคผนวกท่ี 2 แบบประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง 
          รายไดใ้ห้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

156 

 ภาคผนวกท่ี 3 แบบรายงานผลการติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ 
          ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

159 

 ภาคผนวกท่ี 4 ขั้นตอนงาน แผนและตัวอย่างก าหนดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง
          รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

161 

 ภาคผนวกท่ี 5 รายละเอียดการด าเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
          โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

167 

 ภาคผนวกท่ี 6 แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง 
          รายไดใ้ห้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

195
  

 ภาคผนวกท่ี 7 ตัวอย่างการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 
          และแบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 
          โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2562 

228 

 ภาคผนวกท่ี 8 ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
          หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ 
          เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2562 

231 



 
(7) 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 
 เรื่อง หน้า 
  
 ภาคผนวกท่ี 9 รายงานผลการเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบคลังความรู้
          และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
          หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ 
          เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
          อาชีพด้านการเกษตร) 

233 

 ภาคผนวกท่ี 10 รายงานผลข้อมูลเรื่อง การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
          ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
          ประจ าปี 2561 
 

238 

คณะผู้จัดท า 243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(8) 

 

สารบัญตาราง 
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม    
       เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
       (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 

44 

ตารางที่ 4.1 กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
       รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะ
       และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561 

60 

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกร
       หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
       กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 

63 

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกร
       หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
       กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

65 

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกร
       หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
       กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

69 

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
       ของเกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่     
       เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการ   
       ขับเคลื่อนประเทศ 

70 

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
       ของเกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่    
       เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

72 

ตารางที่ 4.7 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
       ของเกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่    
       เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

77 

ตารางที่ 4.8 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่
       จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม   
       เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1  
       สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 
 
 
 

79 



 
(9) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที่ 4.9 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่
       จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม   
       เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2  
       การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

80 

ตารางที่ 4.10 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
         สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการ   
         ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
         กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

85 

ตารางที่ 4.11 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่
         จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
         เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1  
         สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 

86 

ตารางที่ 4.12 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่
         จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
         เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2  
         การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

87 

ตารางที่ 4.13 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่
         จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
         เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3  
         การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

92 

ตารางที ่4.14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
         เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 จ านวน 3 ด้าน 
         ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
         ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ดา้นความเหมาะสมและความ 
         พึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสม 
         และความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก  
         ระหว่าง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน         
         ในการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
         ทางการเกษตร และ กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
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(10) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกเ่กษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัด
         ภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1  
         จังหวัดชัยนาท ได้แก ่1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
         จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ 
         ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสม  
         และความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

94 

ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
         ที่ 2 จังหวัดราชบุรี ไดแ้ก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระ 
         ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสม
         และความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความ
         เหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

97 

ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
         ที่ 3 จังหวัดระยอง ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระ 
         ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสม
         และความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความ
         เหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

99 

ตารางที ่4.18 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
         ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหา
         สาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความ
         เหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  
         และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม  
         และการอ านวยความสะดวก 
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(11) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
         ที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระ        
         ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสม
         และความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความ
         เหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 
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ตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
         ที่ 6 จงัหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระ
         ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสม
         และความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความ
         เหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 
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ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
         ที ่7 จังหวัดนครราชสมีา ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหา
         สาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความ
         เหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ  
         3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการ
         อ านวยความสะดวก 
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ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
         ที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหา
         สาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความ
         เหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ  
         3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการ 
         อ านวยความสะดวก 
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(12) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร        
         ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหา
         สาระที่ได้ รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความ
         เหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ  
         3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการ
         อ านวยความสะดวก 
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ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
         โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  
         ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 
         ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
         ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้
         ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่ 
         จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

113 

ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
         รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริม 
         และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรเกษตรกร 

116 

ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
         รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและ
         พัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
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ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
         รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริม 
         และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจากหน่วยงานภายในกระทรวง
         เกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
         รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริม 
         และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจากหน่วยงานในกทม.และปริมณฑล 

120 

ตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
         รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริม 
         และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(13) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที ่4.30 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
         รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริม 
         และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรอื่นๆ 

122 

ตารางที่ 4.31 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
         รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริม 
         และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ได้แก่ 1) ด้านวิทยากรเกษตรกร 2) ด้านวิทยากร
         จากกรมส่งเสริมการเกษตร 3) ด้านวิทยากรจากหน่วยงานภายในกระทรวง
         เกษตรและสหกรณ์ 4) ด้านวิทยากรจากหน่วยงานในกทม.และปริมณฑล  
         5) ด้านวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6) ด้านวิทยากรอื่นๆ 

123 

ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะ
         ติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
         รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตร
         ยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
         จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี 
         จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต 

128 

ตารางที่ 4.33 ข้อมูลประเด็นเนื้อหาของเกษตรกรที่มีความต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม 140 
ตารางภาคผนวกท่ี 8.1 แสดงจ านวนสื่อการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาเกษตรกร ที่ให้บริการผ่าน
         ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
         ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ 

235 

ตารางภาคผนวกท่ี 8.2 แสดงจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
         ทีเ่ว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ 
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สารบัญภาพ 
 
 ภาพที่ หน้า 
  
ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการประเมินผลโดยชใน Balanced Scorecard 10 
ภาพที ่2.2 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
              โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

39 

ภาพที ่4.1 แสดงองค์ประกอบการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
     โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

41 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 

การถ่ายทอดความรู้ เป็นภารกิจของหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรที่ได้ด าเนินการให้กับเกษตรกร
มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนให้มี
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ให้กับเกษตรกร 9101 ชุมชน ภายใต้วัตถุประสงค์ คือ  

1) เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถ 
ปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

2) เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มในการจัดท าหลักสูตร  
ฝึกอบรมเกษตรกรได้  
ทั้งนี้ได้มีคณะท างานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ให้ท าหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
โครงการพัฒนาการเกษตรเพ่ือความยั่งยืนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒) ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

๔) แต่งตั้งคณะท างานย่อยตามที่เห็นสมควร เพ่ือประสานงานและขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ซึ่งการจัดท าหลักสูตรดังกล่าวได้น าไปสู่การปฏิบัติจริงกับพ้ืนที่ 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 9,101 
ชุมชน เกษตรกร 1,620,313 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของส านักงานเกษตรอ าเภอทั่วประเทศ 
เป็นผู้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร เมื่อด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ประเมินผล
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ วิทยากร และการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเหมาะสม สามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงเห็นควรรายงานผลการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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2. วัตถปุระสงค ์
 

 2.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร) 
 2.2 เพ่ือประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
 2.3 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
 
3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

3.1 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่คือ เป็นการด าเนินงานโดยใช้สถานที่ที่เป็นพ้ืนที่ 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 
9,101 ชุมชน เกษตรกร 1,620,313 ราย 
 3.2 ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ คอื ในการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
ได้เริ่มด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 
 3.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ เนื้อหาที่น ามาจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 3 กลุ่มวิชา 11 วิชา 
18 ชั่วโมง ประกอบด้วย  

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา 
จ านวน ๓ ชั่วโมง 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา จ านวน ๑๐ ชั่วโมง 
๓๐ นาท ี

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาท ี
 3.4 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บข้อมูล คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 
9,101 ชุมชน เกษตรกร 1,620,313 ราย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบโครงการ จ านวน 
9 เขต 77 จังหวัด 
 
4. นิยำมศัพท์ 
 

 4.1 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่รับผิดชอบ
หรือร่วมด าเนินการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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 4.2 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกร จ านวน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 9,101 ชุมชน 1,620,313 ราย 
ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

4.3 หลักสูตรกำรฝึกอบรมเกษตรกรรำยย่อย หมายถึง เนื้อหาที่น ามาจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 3 
กลุ่มวิชา 11 วิชา 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย  

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา 
จ านวน ๓ ชั่วโมง ได้แก่ 

1) วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ)    
1 ชั่วโมง 30 นาที 

2) วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา จ านวน ๑๐ ชั่วโมง 

๓๐ นาท ีได้แก่ 
1) วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zoning) (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 30 นาที 
2) วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
3) วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 30 นาที 
4) วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา 1 ชั่วโมง 

30 นาที 
5) วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน 

จ านวน ๓ วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ ๔ ชั่วโมง 30 นาที 
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาที 

ได้แก่ 
1) วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
2) วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร 

(วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
3) วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

4.4 สื่อกำรเรียนรู้ หมายถึง สื่อวีดีทัศน์ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง และการเชื่อมโยงเว็บไซต์
ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเนื้อหาองค์ความรู้สอดคล้องและตรงกับหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
 4.5 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้    
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร วิทยากร และเกษตรกรที่เกิดขึ้น
ภายในเวทีการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ หรือร่วมด าเนินการของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย    
ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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4.6 กำรประเมินผล หมายถึง การประเมินผลความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร  

4.7 กำรประเมินผลหลักสูตรกำรฝึกอบรมเกษตรกร หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก
การจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยปี 2561 ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย  

1) ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
ของเกษตรกร 

2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวก 

3) ด้านประเด็นเนื้อหาที่ท่านต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม  
4) ด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

 4.8 งำนส่งเสริมกำรเกษตร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
การบริการอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิตทางการเกษตรโดยให้การศึกษานอกโรงเรียนกับเกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร และบุคคลอื่นที่สนใจ ได้แก่ พัฒนา ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 4.9 โครงกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรรำยย่อย หมายถึง โครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 77 
จังหวัด 9101 ชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 
 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

5.1 ได้ Model ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ส าหรับพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดท าหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลในการพัฒนาเกษตรกรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 

5.2 ได้หลักสูตรฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้
โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561 ส าหรับน าไปสู่การขยายผลในการ
พัฒนาเกษตรกรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่างๆ กับงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป 

5.3 ได้ข้อมูลจากการประเมินผลการด าเนินงาน สามารถน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
เกษตรกร เพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าทีใ่นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
 5.4 ผลการด าเนินงานน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางและแผนการพัฒนาเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถน ามาใช้ประโยชน์
กับการจัดหลักสูตรให้กับเกษตรทีเ่กิดประสิทธิภาพได้ 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
2) แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
3) แนวคิดการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
4) แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
5) แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
6) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7) กรอบแนวคิดการประเมินผล 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกบัความรู้   
 

1.1 ความหมายของความรู้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายค าว่า ความรู้ หมายถึง 

สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ เชิงปฏิบัติการ
และทักษะความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่ท าให้คนเข้าใจ แล้วน าความเข้าใจมาปฏิบัติหรือประยุกต์   
ให้เกิดประโยชน์ ความรู้มี 2 รูปแบบ คือ 

1) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในรูปของหนังสือ ต ารา 
วารสาร หนังสือพิมพ์ วีดีทัศน์ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

2) ความรู้ฝังลึกอยู่ในคน (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล 
จะต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการเพ่ือน าความรู้ดังกล่าวออกมาปรากฎให้เห็น 

ทั้งนี้ ความรู้ที่ใช้ในการท างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80 ) จะเป็นความรู้ฝังลึกในตัวคน 
โดย Davenport and Prusak (1998) ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ 
คุณค่า สารสนเทศที่เป็นสภาพแวดล้อม และกรอบการท างานส าหรับการประเมินและรวมกันของ
ประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ จึงสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ทั้งจากการศึกษา
เล่าเรียน การค้นคว้า และจากประสบการณ์ต่างๆ ที่สั่งสมไว้ในตัวบุคคล ซึ่งน ามาถ่ายทอดในรูปการ
เขียน และการพูดคุยหรือให้สัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
 



 
6 

 

1.2 ประเภทของความรู้ 
วิจารณ์ พานิช (2548) ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของความรู้ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
1) ความรู้ที่เปิดเผย (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่รู้จักกันทั่วไป พบเห็นไดโ้ดย  

ทั่วไปทั้งในหนังสือ ต ารา และสื่อต่างๆ สามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนได้ไม่ยาก 
2) ความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์กร (embedded knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในรูป

ของกระบวนการท างาน คู่มือ กฎเกณฑ์ กติกา ข้อตกลง ตารางการท างาน และบันทึกจากการท างาน 
3) ความรู้ที่ฝังลึกในคน  (tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในความคิด ความเชื่อ 

ค่านิยมที่คนได้มาจากประสบการณ์ ข้อสังเกตที่สั่งสมมานานจากการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยง
จนเป็นความรู้ที่มีคุณค่าสูง แต่แลกเปลี่ยนยาก 

วิจารณ์ พานิช (2547) ได้จ าแนกคุณสมบัติของความรู้ออกเป็น 5 กลุ่มเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในกระบวนการจัดการความรู้ คือ 

กลุ่มที่ 1 Artefact หมายถึง วัตถุซึ่งห่อหุ้มความรู้หรือเทคโนโลยีไว้ หรือมีความรู้ฝังลึก
อยู่ภายใน 

กลุ่มที่ 2 Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงานหรือการกระท ากิจการต่างๆ อันเป็น
ผลจากการได้ฝึกท าหรือท างานจนเกิดทักษะ 

กลุ่มท่ี 3 Heuristics หมายถึง กฎแห่งสามัญส านึก หรือเหตุผลพื้นๆ ทั่วไป 
กลุ่มที่ 4 Experience หมายถึง ประสบการณ์ที่ได้ผ่านงานหรือกิจการเช่นนั้นมาก่อน 
กลุ่มท่ี 5 Talent หรือ Natural talent หมายถึง พรสวรรค์อันเป็นความสามารถพิเศษ 

เฉพาะตัวที่มีมาแต่ก าเนิด 
 ส่วนประเภทของความรู้ Choo (2000) ได้แบ่งความรู้ในองค์กรออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 1) ความรู้โดยนัยหรือความรู้ที่ไม่เป็นทางการ (Tacit Knowledge) เป็นทักษะหรือ

ความรู้เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่มาจากประสบการณ์ ความเชื่อ ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
อาทเิช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ผ่านการสังเกต การสนทนา และการฝึกอบรม เป็นต้น ความรู้
ประเภทนี้เป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น เมื่อช่างเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องยนต์
ก็สามารถรู้อาการของเครื่องยนต์ได้ เนื่องจากความรู้ประเภทนี้เกิดจากประสบการณ์ และน ามาเล่าสู่
กันฟัง จึงไม่สามารถจัดให้เข้ารับบหรือจัดหมวดหมู่ได้ และไม่สามารถเขียนเป็นกฎเกณฑ์หรือต าราได้ 
แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ได้โดยการสังเกตและเลียนแบบ 

2) ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เป็นทางการ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่มี
การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ  อาทิเช่น สิ่งพิมพ์ธุรกิจ เอกสารของ
องค์กรธุรกิจ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ อินทราเน็ต ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่แสดงออกมา
โดยระบบสัญลักษณ์ สามารถสื่อสารและเผยแพร่ได้อย่างสะดวก แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
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(1) Object-based เป็นความรู้ที่เกิดจากการสร้างขึ้นมา เช่น ผลิตภัณฑ์สูตร
วิทยาศาสตร์ ข้อก าหนด คู่มือ สิทธิบัตร โปรแกรมส าเร็จรูป เครื่องมือ ต้นแบบรูปภาพ การบันทึก 
และเสียงและฟิล์ม เป็นต้น  

(2) Rule-based เป็นความรู้ที่ถูกน ามาประมวลเป็นกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติหรือ
งานประจ า  
นอกจากนี้ Explicit Knowledge อาจยังอยู่ในรูปของทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย 

3) ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Cultural Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากความ
ศรัทธา หรือความเชื่อที่ท าให้กลายเป็นความจริง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประสบการณ ์การเฝ้าสังเกต และการ
สะท้อนผลกลับของตัวความรู้และของสภาพแวดล้อม เป็นต้น องค์กรที่พัฒนามาเป็นระยะเวลา           
ที่ต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน ก็จะสามารถพัฒนาความเชื่อร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของธุรกิจ 
และความสามารถหลักขององค์กรการตลาดและคู่แข่งขัน 
 จึงสรุปได้ว่า โดยทั่วไปความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ที่เปิดเผย (explicit knowledge) 
และความรู้ที่ฝังลึกในคน (tacit knowledge) ซึ่งความรู้ที่ยากต่อการเข้าถึงและการน ามาใช้ประโยชน์ 
จะเป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์ที่อยู่ในตัวของบุคคล แต่ความรู้ดังกล่าวจะเป็นความรู้ที่มีคุณค่า
ต่อการปฏิบัติงานและการน ามาถ่ายทอดให้กับบุคลากรขององค์กรในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกบัการจดัการความรู้ 
 

2.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548) ไดก้ล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการ

ในการสร้าง ประมวล เผยแพร่ และใช้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
วิจารณ์ พานิช (2548) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ

การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือช่วย การจัดการความรู้ยังเก่ียวข้องกับการแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) จะต้อง
อาศัยผู้ทรงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งถือ
เป็นต้นทุนทางปัญญา (Intellectual capital) 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการ
ในการน าความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ 
เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ เป็นต้น 

กรมส่งเสริมการเกษตร (2552) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการ   
ที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ร่วมกันวิเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง และองค์ความรู้ที่ฝังลึก    
อยู่ในเจ้าหน้าที่ น ามาจัดการให้เป็นระบบ เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
8 

 

 จึงสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการประมวล จัดเก็บ และรวบรวมความรู้         
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือให้สมาชิกภายในองค์กร
สามารถเข้าถึงข้อมูลและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.2 ความส าคัญของการจัดการความรู้  
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของ

องค์กร ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นกว่าสินทรัพย์อ่ืนๆ ก็คือ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มี
ขีดจ ากัดยิ่งใช้ยิ่งเพ่ิม ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น หรือว่ายิ่งองค์กรมีความรู้มาก
เท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้ได้มากขึ้นก็สามารถสร้างความรู้
ใหม่ๆ ได้มากขึ้น เมื่อน าความรู้เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่ ก็จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นอีก 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงเป็นวงจรที่เพ่ิมพูนความรู้ได้ในตัวเองโดยไม่สิ้นสุด 
ซ่ึงเรียกว่า “วงจรการเรียนรู้”  

ในการที่องค์กรจะสามารถสร้างและรักษาความรู้เพ่ือให้ได้เปรียบส าหรับการแข่งขันนั้น
ขึ้นกับความสามารถขององค์กรที่จะท าให้วงจรการเรียนรู้ที่กล่าวข้างต้น หมุนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง 
ซึ่งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรมีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ 
ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้ โดยกระบวนการที่ว่านี้ คือ “การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM)” 

ซ่ึงองค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ คน เทคโนโลยี และ
กระบวนการความรู้ (Knowledge Process) ประกอบด้วย 

“คน” เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์  

“เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และน าความรู้
ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น  

“กระบวนการเรียนรู้” เป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้
เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม  
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล ถ้าหากน ากระบวนการจัดการ
ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ก็ย่อมเกิดคุณประโยชน์แก่องค์กรได้  

ดังนั้นความส าคัญและความจ าเป็นของความรู้และการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่
ประสบความส าเร็จ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะแต่ละองค์กรมีเป้าหมายในการด าเนินงานทั้งในแง่
ของธุรกิจและการจัดการความรู้ที่ต่างกัน โดยแต่ละแห่งได้น ากรอบความคิดการจัดการความรู้แบบ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในแต่ละองค์กรจะมีตัวแปรและปัจจัยเกื้อหนุนที่ต่างกัน ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้ดีขึ้น และเป็นแนวทางในการน ากรอบความคิดไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติใน
องค์กรให้ปรากฎผลเป็นรูปธรรม 
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2.3 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการจัดการความรู้  
กรมส่งเสริมการเกษตร (2552) ได้น าการจัดการความรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับจัด

กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพ่ือสร้างความรู้ส าหรับใช้มาใช้ในการท างาน ตลอดจน
ช่วยปรับปรุงและยกระดับความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรให้สามารถท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจขององค์กร โดยน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามที่สถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสังคม 
(สคส.) ได้ก าหนดไว้ คือ  

องค์ประกอบที่ 1 มีเป้าหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Vision : KV) จัดท าขึ้นมา
เพ่ือตอบวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร หรือตอบประเด็นที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น หรือตอบปัญหา
ต่างๆ ที่ต้องการหาแนวททางในการแก้ไขให้กับหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing : KS) เพ่ือให้ได้      
องค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 3 มีคลังความรู้ (Knowledge Asset : KA) เป็นการรวบรวมและจัดเก็บ
องค์ความรู้ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการค้นหาส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

2.4 กระบวนการจัดการความรู้  
กรมส่งเสริมการเกษตร (2552) ได้น าการจัดการความรู้ไปปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น 7 

ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ โดยเป็นการส ารวจและจัดระบบองค์ความรู้เพ่ือให้รู้ว่าความรู้   

อยู่ที่ใดบ้างและความรู้อยู่ในรูปแบบใดบ้าง 
ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการค้นคว้า และพัฒนาความรู้เป็นระบบ 
ขั้นที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบแบ่งประเภท จัดหมวดหมู่ รวบรวมให้เป็น

ระบบ 
ขั้นที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการท าให้เข้าใจง่าย และสมบูรณ์พร้อม

น าไปใช้ 
ขั้นที่ 5 การเข้าถึงความรู้ เป็นการน าความรู้มาใช้งานอย่างสะดวกและกว้างขวาง 
ขั้นที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกัน 
ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ เป็นพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร  
เมื่อแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการจัดกระบวนการจัดการความรู้  สามารถเพ่ิมเติมหรือ

ลดจ านวนขั้นตอนการจัดการความรู้ได้ตามความเหมาะสม หรือตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่
เป็นกฎตายตัวว่า กระบวนการจัดการความรู้จะต้องด าเนินการตาม 7 ขั้นตอนหลักเท่านั้น   
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2.5 การประเมินผลการจัดการความรู้   
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548) ได้กล่าวถึง การประเมินผลการจัดการความรู้นั้น  

จะช่วยติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการที่เกิดขึ้น ท าให้ทราบปัญหาในการปฎิบัติ และน าไป     
สู่การแก้ไข ซึ่งเป็นการประเมินถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัด     
ในการวัดความรู้ที่เป็นแบบไม่ชัดแจ้ง ตัวแบบการวัดความรู้มีหลายแบบ ที่นิยมในปัจจุบัน คือ 
Balanced Scorecard รายละเอียดตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.6 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ     

ซึ่งสรุปได้ว่า ประกอบด้วย 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่  
1) ความชัดเจนของทิศทางในการจัดการความรู้ โดยองค์กรมีความต้องการที่จะน าการ

จัดการความรู้มาใช้เพ่ือประโยชน์อะไร อาทิเช่น ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์
ขององค์การในด้านใดด้านหนึ่ง ช่วยประหยัดงบประมาณ หรือช่วยให้เกิดรายได้ เป็นต้น 

2) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งควรจะต้องได้รับการสนับสนุนและมีพันธะ
ผูกพันจากผู้บริหารระดับสูง ถึงแม้ว่าในบางองค์กรจะริเริ่มการจัดการความรู้จากผู้บริหารระดับกลาง 
แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นถ้าหากผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจหรือสนับสนุน ก็ย่อมจะท าให้เกิด
การขับเคลื่อนและยอมรับไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

การเรียนรู้และการเติบโต 

ทักษะในการเปลีย่นแปลงและปรบัปรุง 
และมีความคิดสร้างสรรค ์

ด้านการเงิน/การสร้างมูลค่า 

ทักษะในการหารายได้ หรือสร้างมลูค่า 

ให้องค์กร 

กระบวนการท างาน 

ทักษะในการเปลีย่นแปลง
กระบวนการ 

วิสัยทัศน์และกลยุทธข์ององค์กร 

ทักษะในการจัดการเรียนรู ้

ด้านลูกค้า/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะในการให้บริการลูกค้า
หรือกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
สร้างสรรค ์

ที่มา : ปรับจาก Malhotra, 2004. 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการประเมินผลโดยชใน Balanced Scorecard 
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3) วัฒนธรรมองค์การที่เกื้อหนุน ภายในองค์การควรจะมีวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นในการ
จัดการความรู้ โดยเฉพาะอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการจัดการที่ดี จึงจะช่วยท าให้การจัดการ
ความรู้ขององค์กรประสบความส าเร็จ และควรด าเนินการให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมขององค์การด้วย 

4) การมีเจ้าภาพดูแลและบริหารการจัดการความรู้ ซึ่งหมายรวมถึงผู้น าด้านความรู้ 
(CKO) หรือมีหน่วยงานที่เป็นหลักในการด าเนินงานในการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้นๆ   

5) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร โดยบุคลากรภายในองค์กรที่มีทัศนคติเชิงบวก
เกี่ยวกับการสร้าง การใช้ และการแบ่งปันความรู้ การให้รางวัลจูงใจคนที่สนับสนุนกระบวนการจัดการ
ความรู้ ก็จะท าให้เกิดความร่วมมือและเป็นแรงกระตุ้นในการใช้การจัดการความรู้ภายในองค์กรนั้นๆ 

6) ระบบพ้ืนฐานที่ดี ในการจัดการความรู้ถ้าหากมีกระบวนการที่เป็นระบบ มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการสารสนเทศให้การสนับสนุน โดยให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้และผู้จัดหาข้อมูล
สารสนเทศ มีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น มีการพัฒนาความรู้ภายในองค์กร มีการเข้าถึงความรู้ได้ง่าย
สะดวก และมีการก าหนดบทบาทของคนแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ตลอดจนมีการวัดผลการจัดการความรู้ 
ก็ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นๆ มีโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมได้ 

7) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการความรู้จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความจ าเป็นต่อการเกื้อหนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งควรมีความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี อาทเิช่น มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้มี 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ความชัดเจน
ของทิศทางในการจัดการความรู้ 2) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 3) วัฒนธรรมองค์การที่เกื้อหนุน 
4) การมีเจ้าภาพดูแลและบริหารการจัดการความรู้ 5) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 6) ระบบพ้ืนฐานที่ดี 
และ 7) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งดังกล่าวจะเป็นกลไกเชื่อมโยงให้การจัดการความรู้
เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง 

 
3. แนวคดิการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

  การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร เป็นหลักการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  

3.1 วิวัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ในงานส่งเสริม
การเกษตร 

3.1.1 วิวัฒนาการของการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดความรู้สู่

เกษตรกร โดยมีเป้าหมายหลัก คือ พัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีอาชีพที่มั่นคง พ่ึงพา
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ตนเองได้ ในการด าเนินงานดังกล่าวได้ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกหลัก ซึ่งการท างานของ    
นักส่งเสริมการเกษตรจ าเป็นจะต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงานโดยปรับใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพภูมิสังคมของชุมชน ทั้งนี้เพราะงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงาน   
ที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงเทคนิคและแนวปฏิบัติ ได้แก่ การทดสอบ ทดลอง สาธิตและอ่ืนๆ ดังนั้น
วิธีการน าร่องในการปฏิบัติงาน จึงเป็นความส าคัญต่อการน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ก่อนที่จะน าไปสู่การขยายผลในภาพรวมทั้งองค์กร โดยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นได้มีการ
เก็บรวบรวมเพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม 
          ในสภาวะการณ์ของงานส่งเสริมการเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จ าเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนจากการถ่ายทอดความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเจ้าหน้าที่ด าเนินการร่วมกันกับ
เกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ หรือเกษตรกรกับเกษตรกร ซึ่งจะท าให้เกิดองค์ความรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้ผล มีการน าไปทดลอง/ปรับใช้ มีการต่อยอดและยกระดับความรู้
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้นั้นมาจากผลงานส่งเสริมการเกษตร   
ที่ได้สั่งสมอยู่ภายในตัวบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เห็นผลส าเร็จและเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรได้เชื่อมโยงการปฏิบัติ  ควบคู่กับระบบส่งเสริมการเกษตร 
โดยเฉพาะเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
เป็นหลัก เป็นการจัดการความรู้ผ่านการสอนงาน การประชุม การสัมมนาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งด าเนินการ
มาตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่ง
ที่อาจจะไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะความรู้บางส่วนได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของเอกสาร
และรายงานผลงานต่างๆ เป็นหลัก 
          ดังนั้น การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ได้มีวิวัฒนาการอย่างไม่เป็น
ทางการตั้งแต่เริ่มมีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยความรู้ส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บอยู่ภายในตัวบุคคล ก็คือ 
นักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ซึ่งเป็นความรู้ฝังลึกที่อยู่ภายในตัวผู้ปฏิบัติงาน สิ่งดังกล่าวได้มี
การถอดองค์ความรู้ออกมาค่อนข้างน้อย และมีการจัดเก็บเป็นความรู้ขององค์กร (Embedded 
knowledge) ที่น ามาใช้เผยแพร่ค่อนข้างน้อยมาก แต่เมื่อมีการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ หรือ KM 
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรในปี 2547 ท าให้กรมส่งเสริมการเกษตรเริ่มมีการใช้ค านิยามดังกล่าว มีการ
ทดลองใช้ มีการน าร่องสู่การปฏิบัติ และขยายผลการจัดการความรู้ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกหน่วยงาน 
ตลอดจนมีการน าหลักการของ KM เข้ามาจัดระบบงานในการพัฒนาบุคลากรให้รู้จักและเข้าใจถึง
ความส าคัญของการจัดเก็บผลงาน และประสบการณ์ที่ได้ผล เพ่ือน ามาใช้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เรียกว่า การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 

3.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องนั้นได้มี

การรวบรวม ประมวลข้อมูล และวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือน าข้อมูลที่
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เกิดขึ้นมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง และก าหนดเป็นแนวทางในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร สิ่งดังกล่าวท าให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
         1) ด้านผู้บริหาร โดยผู้บริหารทุกระดับของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางและภูมิภาค 
อาทิเช่น อธิบดี ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรจังหวัด และ
เกษตรอ าเภอ ควรให้ความส าคัญในการน าการจัดการความรู้มาใช้โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้มี
การน าเครื่องมือไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์กับลูกค้าหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ซึ่งหมายถึง เกษตรกร โดยสนับสนุนทั้งในเชิงนโยบายและการให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย 

(1) ในเชิงนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดให้การจัดการความรู้
และแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานส่งเสริมการเกษตรจากฐานทรัพยากร (Resource Based) เป็นการท างานบนฐานความรู้ 
(Knowledge Based) และพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถพร้อมในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 

(2) งบประมาณในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้  
ได้สนับสนุบงบประมาณให้มีการจัดกิจกรรมในเชิงของการกระตุ้น และเวที เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ อาทิเช่น ในช่วงแรกอาจมีการจัด
เวทีขึ้นมาพิเศษที่นอกเหนือจากเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีเวที
เพ่ือการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เวทีประชุมส านักงาน
เกษตรอ าเภอประจ าเดือน (ทุกเดือน) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (2 เดือนครั้ง) เวทีสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (ปีละ 3 ครั้ง) และเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ (ปีละ 1 ครั้ง) 

(3) การให้ค าปรึกษาแนะน า โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ 
CEO และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ CKO มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้ค าแนะน า
แก่คณะท างานบริหารองค์ความรู้ ในการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานการวางระบบการจัดการ
ความรู้ควบคู่กับระบบส่งเสริมการเกษตร การก าหนดเป้าหมาย และแผนการด าเนินงานจัดการความรู้ 

2) ด้านการจัดเวทีการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้จาก
หน่วยงาน สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกัน มีเวที/ช่องทางส าหรับจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่
สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งควรมีทีมงานการจัดการความรู้ส าหรับท าหน้าที่ในการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการท าหน้าที่เป็นคุณอ านวย (Knowledge Facilitator) 
หมายความว่า คอยอ านวยความสะดวก และกระตุ้นให้มีการใช้การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน 
โดยองค์กรให้การส่งเสริม สนับสนุน สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) และอ่ืนๆ เป็นต้น 
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3) ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ใช้การจัดการความรู้ โดยบุคลากรจะมีความส าคัญต่อการ
น าเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตนเองและหน่วยงานให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม ผู้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ควรมีจิตอาสา เป็นบุคลากรที่มีความตั้งใจและเปิดโอกาส
ให้บุคคลอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และอ่ืนๆ เป็นต้น 

4) ด้านเทคโนโลยี/ความรู้ในข้อมูลข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ได้แก่ การค้นหาความรู้ 
การเข้าถึงแหล่งความรู้ ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบันทึก จัดเก็บความรู้ ซึ่งควรพัฒนา
เครื่องมือและตัวบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5) ด้านการสนับสนุน/สร้างขวัญก าลังใจ โดยการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชย 
ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ เพ่ือน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประกวดหน่วยงาน 
KM ดีเด่น โดยมีการมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานนั้นๆ เป็นต้น 
 จึงสรุปได้ว่า แนวคิดการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของ
การจัดการความรู้ที่ได้น ามาใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ ได้แก ่ผู้บริหาร เวทีการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี และการสนับสนุน/
สร้างขวัญก าลังใจ เป็นต้น 
 

3.2 องค์ประกอบในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตรร่วมกันจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือสร้างความรู้ส าหรับใช้ในการ
ท างาน ช่วยปรับปรุงงานและยกระดับความรู้ความสามารถท าให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ
องค์กร กระบวนการจัดการความรู้ตามรูปแบบที่สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) 
ได้อธิบายไว้มีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Vision : KV) จัดท าขึ้น
เพ่ือตอบวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร หรือตอบประเด็นที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น หรือตอบปัญหา
ต่างๆ ทีต่้องการหาแนวทางในการแก้ไขให้กับหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing : KS)  เพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ที่น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 3 คลังความรู้ (Knowledge Asset : KA) เป็นการรวบรวมและจัดเก็บ
องค์ความรู้ไว้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ง่าย และสะดวกต่อการค้นหาส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 จึงสรุปได้ว่า ในการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรจะมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1) เป้าหมายการจัดการความรู้ 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 3) คลังความรู้ ซึ่งน ามาสู่การประยุกต์ใช้ 
ในพ้ืนที่และหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะการสื่อสารและท าความเข้าใจร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายทั้งท่ีเป็นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรทุกระดับ 
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4. แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
 

4.1 ความหมายของหลักสูตร 
กาญจนา คุณารักษ์ (2540) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตร หมายถึง 

โครงการหรือแผนข้อก าหนด อันประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กิจกรรม และวัสดุ
ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถและเกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้
เอกัตบุคคลไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง 

นัยนา จันทรสมัย (2561) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตร หมายถึง 
ศาสตร์ที่เรียนรู้เพ่ือน าไปก าหนดวิถีทางที่น าไปสู่การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้  

ทาบา (1962) อางถึงใน มหาวิทยาลัยสงขลานครทร์ (2553) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของหลักสูตรว่า หลักสูตร หมายถึง แผน โครงการซึ่งประมวลทั้งความรู้และประสบการณให้กับผูเรียน 

จึงสรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง แผน โครงการ ซึ่งประมวลด้วยความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กิจกรรม และวัสดุต่างๆ ที่
น ามาจัดการเรียนการสอนส าหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ มีศักยภาพและเกิดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

 

4.2 การพัฒนาหลักสูตร 
สุเทพ อ่วมเจริญ (2557) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสร้าง

และทดสอบคุณภาพของหลักสูตรที่น าวิธีการเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการน ากระบวนการวิจัย
และพัฒนามาใช้ในการสร้างและทดสอบคุณภาพหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 

สงัด อุทรานันท์ (ม.ป.ป.) อ้างถึงใน สญามล ทองแก้ว (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการพัฒนา
หลักสูตร มีความหมาย 2 ลักษณะ คือ 1) การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และ      
2) การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานเลย 

ทาบา (ม.ป.ป.) อ้างถึงใน สญามล ทองแก้ว (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตร 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัด
เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย
และวิธีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะมีผลกระทบด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปลี่ยนแปลง
แนวคิดพ้ืนฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร ” 

กู๊ด (ม.ป.ป.) อ้างถึงใน สญามล ทองแก้ว (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง 
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เพ่ือให้เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการ
ประเมินผล ส่วนเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้าง
โอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่ 

เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (ม.ป.ป.) อ้างถึงใน สญามล ทองแก้ว (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่
โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอ่ืนๆ ส าหรับ
นักเรียนด้วย  

จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดท าหลักสูตร 
การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพ่ือให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพ
สังคม ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรที่ดีนั้นจะต้องรู้ถึงปัญหา สภาพของปัญหาก่อน แล้วจึงระดมความคิด   
ในการแก้ไขปัญหา โดยสร้างความร่วมมือกับหลายฝ่ายเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนามีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 

 

4.3 ความส าคัญของหลักสูตร 
ธ ารง บัวศรี (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรต่อการศึกษา โดยหลักสูตร

เป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาของชาติไปแปลงเป็นการกระท า
ขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งหลักสูตรเป็นหัวใจทางการศึกษา ถ้าปราศจากหลักสูตร
การศึกษาก็ย่อมด าเนินไม่ได้ และหลักสูตรยังมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน คือ ถ้าหากไม่มี
หลักสูตร ก็สอนไม่ได้เพราะไม่รู้จะสอนอะไร ถ้าจะสอนโดยคิดเอาเองก็จะเกิดความสับสน ก็อาจสอน
ซ้ าไปซ้ ามา ไม่เรียงล าดับตามที่ควรจะเป็น ผลการเรียนรู้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ผู้เรียนจะมีความ
ล าบากใจเพราะไม่ทราบว่าสิ่งที่เรียนไปนั้น สามารถน าไปเปรียบเทียบได้กับระดับใด  

อ าภา บุญช่วย (2533) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 
1) เป็นเอกสารของทางราชการ หรือเป็นบัญญัติของรัฐบาล เพ่ือให้บุคคลที่ท าหน้าที่

เกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติ ไม่ว่าเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ดังนั้นหลักสูตรจึงเปรียบเสมือน 
“ค าสั่ง” หรือ “ข้อบังคับ” ของทางราชการชนิดหนึ่งนั่นเอง 

2) เป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับต่างๆ รวมทั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งที่จะจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาของรัฐบาลให้แก่โรงเรียน 

3) เป็นแผนการด าเนินงานของนักบริหารการศึกษาที่จะต้องอ านวยการควบคุมดูแล 
และติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 

4) เป็นแผนการปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้น าทางในการปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตร
จะเสนอแนะจุดมุ่งหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งครู
ควรจะปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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5) เป็นเครื่องมือของรัฐในอันที่จะพัฒนาคนและพัฒนาก าลังคนซึ่งจะเป็นตัวจักรส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามแผนของรัฐบาล 

6) เป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญของชาติ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน 
ถ้าประเทศชาติใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ก็ท าให้คนในประเทศมีคุณภาพ 

สันต์ ธรรมบ ารุง (2527) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 
1) หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมายเนื้อหา

สาระการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไว้เป็นแนวทาง 
2) หลักสูตรเป็นข้อก าหนดแผนการเรียนการสอน อันเป็นส่วนรวมของประเทศเพ่ือน า 

ไปสู่ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
3) หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการเป็นบัญญัติของทางรัฐบาล เพ่ือให้บุคคลที่ท างาน

เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฏิบัติตาม 
4) หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนในสถาบัน 

การศึกษาระดับต่างๆ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร 
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐให้แก่สถานศึกษาของรัฐบาลด้วย 

5) หลักสูตรเป็นแผนด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษาที่จะอ านวยความสะดวกและ
ควบคุมดูแลติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลด้วย 

6) หลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของ
เด็กตามจุดหมายของการศึกษา 

7) หลักสูตรจะก าหนดลักษณะและรูปร่างของสังคมในอนาคตได้ว่าจะเป็นไปในรูปใด 
8) หลักสูตรจะก าหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะและความสามารถ ความประพฤติที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม เป็นการพัฒนาก าลังคนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ผล 
9) หลักสูตรจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทันต่อ
เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง ย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง 

สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรสรุปได้ดังนี้ 
1) หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ 
2) หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 
3) หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม 

จุดหมายของการจัดการศึกษา 
4) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าผู้เรียนและสังคมควร

จะได้รับสิ่งใดบ้างท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง 
5) หลักสูตรเป็นเครื่องมือก าหนดว่าเนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ใน

สังคมอย่างราบรื่น เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 
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6) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่าวิธีการด าเนินการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วย
ความราบรื่นและผาสุกเป็นอย่างไร 

7) หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและเจตคติ  
ของผู้เรียนในอันที่อยู่ร่วมกันในสังคมและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาติบ้านเมือง 

จึงสรุปได้ว่า หลักสูตรมีความส าคัญค่อนข้างมากในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะ
หลักสูตรบอกให้ทราบว่า ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างไร และต้องจัดเนื้อหาสาระอย่างไร เครื่องมือ
วัดผลประเมินผลอย่างไร หลักสูตรจึงเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน และเป็นตัวก าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ความมุ่งหมาย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามที่
สังคมต้องการ 
 ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักสูตร ซึ่งเป็นการ
น าหลักสูตรเดิมมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย สอดรับกับสภาพปัญหาและความต้องการ
เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ที่พัฒนาและส่งเสริมให้
เกษตรกรบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สามารถน าความรูที่ได้รับจากหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ   
ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่สูงขึ้น หรือใชประกอบอาชีพให้กับตนเองได ้
 

 4.4 องค์ประกอบของหลักสูตร  
องค์ประกอบของหลักสูตรท าให้ผู้ใช้หลักสูตรทราบแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้ได้

สอดคล้องและเหมาะสมกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยนักการศึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของหลักสูตร ดังนี้ 

ธ ารง บัวศรี (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย 
1) เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา หมายถึง สิ่งที่รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา 
2) จุดหมายของหลักสูตร หมายถึง ผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน หลังจากได้

น าหลักสูตรไปใช้แล้ว 
3) รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่แสดงการแจกแจง

วิชา หรือกลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการ 
4) จุดประสงค์ของวิชา หมายถึง ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนหลังจากท่ีได้เรียนเนื้อหา

ของวิชานั้นไปแล้ว 
5) เนื้อหา หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการ

ให้มี รวมทั้งประสบการณ์ท่ีต้องการให้ได้รับ 
6) จุดประสงค์ของการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทักษะและ

ความสามารถหลังจากท่ีได้เรียนรู้เนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ 
7) ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ

มีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
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8) การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการเรียน 
การสอนและหลักสูตร 

9) วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดีทัศน์ 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

กรมวิชาการ (2542) ไดส้รุปองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
1) จุดมุ่งหมาย ได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เฉพาะวิชา 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
2) เนื้อหาและประสบการณ์ ซึ่งจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ 

และคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย 
3) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ควรมีลักษณะเป็นกระบวนการ 
4) การน าหลักสูตรไปใช้ มุ่งไปที่การแปลงหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในระดับโรงเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
5) การประเมินผล ประกอบด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และการ

ประเมินหลักสูตร 
เมื่อศึกษาข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร ส่วนใหญ่ได้มีการจ าแนก

องค์ประกอบของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเอกสาร ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายและ
เนื้อหา และส่วนของการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร โดยมี
รายละเอียด คือ 

1) จุดมุ่งหมาย (objective) คือ สิ่งที่หลักสูตรต้องการให้เกิดกับผู้เรียนหลังจากที่จบ
หลักสูตรไปแล้ว หรืออาจกล่าวว่าเป็นความคาดหวังของหลักสูตรก็ได้ 

2) เนื้อหา (contents) คือ สิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ 
3) การน าหลักสูตรไปใช้ (curriculum implementation) คือ การน าเอกสารหลักสูตร

ไปใช้ปฏิบัติจริง 
4) การประเมินผล (evaluation) คือ การตรวจสอบว่าหลักสูตรนั้นบรรลุผลตามที่

ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน คือ 

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือสร้างแนวทางการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรนั้นๆ มุ่งให้
ผู้เรียนเป็นไปในลักษณะใดบ้าง ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ หลังจากจบการศึกษา
ระดับนั้นๆ เเล้ว เป็นต้น 
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2) เนื้อหา เป็นเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องครอบคลุมถึงท้ังด้านความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่วางไว้ 

3) การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนจะมีบทบาท
มากที่สุด โดยถือว่าการสอนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการน าเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆ ไปใช้ 

4) การประเมินผล เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรนั้นๆ บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ แก้ไข
ปรับปรุง และน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

 

 4.5 ประเภทของหลักสูตร  
การแบ่งประเภทของหลักสูตรเป็นการแบ่งตามแนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีของ 

การศึกษา ประเภทของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย 
1) หลักสูตรรายวิชา (Subjective Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรดั้งเดิม โดยเน้น 

เนื้อหาสาระ ซึ่งหลักสูตรแบบนี้ก็เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาโดยหลักสูตรรายวิชาจะมีลักษณะ ดังนี้ 
(1) เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชาจะแยกจากกัน เช่น วิชาเลขคณิต ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา ซ่ึงสอนแยกออกจากกันเป็นรายวิชา 
(2) แต่ละวิชาจะมีล าดับของเนื้อหาสาระ มีขอบเขตของความรู้ที่เรียงล าดับความ 

ยากง่าย และไม่เก่ียวโยงถึงวิชาอ่ืนๆ 
(3) วิชาแต่ละวิชา ไม่ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้นั้นๆ กับการปฏิบัติ   

ในสถานการณ์จริง 
(4) การเลือกเนื้อหาสาระและการจัดเนื้อหาสาระ โดยยึดคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของ 

เรื่องท่ีสอนนั้น โดยมีแนวคิดว่าผู้เรียนสามารถน าเอาไปใช้เมื่อต้องการ 
2) หลักสูตรสหพันธ์ (Correlated Curriculum) เป็นหลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาของวิชา

อ่ืนที่มีความสัมพันธ์กันมารวมเข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ 2 วิชา โดยไม่ท าลายขอบเขต
วิชาเดิม คือ ไม่ได้มีการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกัน เช่น การจัดเนื้อหาสาระ เน้นให้เห็นความสัมพันธ์ 
ระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงหมูและการปลูกพืช แสดงให้
เห็นแต่ละวิชาจะเสริมกันได้อย่างไร 

3) หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) เป็นการจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นรายวิชา 
โดยสร้างจากเนื้อหาวิชาที่เคยแยกสอนให้เป็นวิชาเดียวกัน ยังคงรักษาเนื้อหาพ้ืนฐานของแต่ละวิชาไว้ 
หลักสูตรแบบนี้จะแตกต่างจากหลักสูตรสหสัมพันธ์ที่มีบูรณาการระหว่างวิชามากกว่า คือ การสอน
วิชาเหมือนสอนวิชาเดียว 

4) หลักสูตรหมวดวิชา (Board Field Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะ 
หลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสหสัมพันธ์และหลักสูตรแบบผสมผสาน โดยการน าเนื้อหาวิชาหลายๆ 
วิชา มาจัดเป็นวิชาทั่วไปที่กว้างขวางขึ้นโดยเน้นถึงการรักษาคุณค่าของความรู้ที่มีเหตุผล มีระบบ เช่น 
มนุษย์กับเทคโนโลยี มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 
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5) หลักสูตรวิชาแกน (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรที่มีวิชาใดหรือวิชาหนึ่งมาเป็น
แกนของวิชาอ่ืนๆ โดยเน้นเนื้อหาด้านสังคมและหน้าที่พลเมือง ทั้งนี้ก็เพ่ือแก้ปัญหา เช่น ประชากร
และมลภาวะ การด ารงชีวิตในเมืองและชนบท เป็นต้น 

6) หลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ (Process Skills Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ 
มุ่งให้เกิดทักษะกระบวนการ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการในการ แก้ปัญหา 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถในด้านทักษะกระบวนการดังนี้ 

(1) มีความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ 
(2) ใช้กระบวนการให้เป็นสื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
(3) ให้รู้ธรรมชาติของกระบวนการ 

7) หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน (Competency or Performance base Curriculum) 
เป็นหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจุดมุ่งหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และความสามารถ
ในการปฏิบัติของผู้เรียน ในการจัดหลักสูตรแบบนี้จะต้องก าหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ต้องการ
ไว้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์ด้านความสามารถ จากนั้นก็วางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุแต่ละจุดประสงค์และมีการตรวจสอบ การปฏิบัติของผู้เรียนก่อนที่
จะผ่านไปเรียนตามจุดประสงค์ถัดไป เช่น การฝึกสอนแบบจุลภาค และการสอนพิมพ์ดีด เป็นต้น 

8) หลักสูตรที่ เน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social Activities and Problem 
Curriculum) หลักสูตรแบบนี้จะแตกต่างกันไปตามแนวคิดของแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีแนวคิดว่า หลักสูตร
ควรตรงกับการด ารงชีวิตในสังคมจริง ในการสร้างหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหน้าที่ทางสังคม ถ้าหาก
มีแนวความคิดว่าหลักสูตรควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหา หรือเรื่องต่างๆ ของชีวิตในสังคมชุมชน เช่น     
การป้องกันมลภาวะ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

9) หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล ( Individual Needs 
and Interest Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เน้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เช่น การเน้น     
ที่ผู้เรียน การเน้นที่ประสบการณ์ โดยหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามความรู้ และความสนใจของผู้เรียนที่มี
ความยืดหยุ่นสูง และผู้เรียนสามารถเรียนได้เป็นรายบุคคล  

ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร เป็นการจัดหลักสูตรที่ประสมประสาน
ระหว่างประเภทหลักสูตรเข้ามาใช้ร่วมกัน จ านวน 3 ประเภท คือ  

1) หลักสูตรสหพันธ์ โดยน าเนื้อหาของวิชาอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กันมารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่
ท าลายขอบเขตวิชาเดิม  

2) หลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ มุ่งให้เกษตรกรเกิดทักษะกระบวนการในองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถในด้านทักษะ โดยมีความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 

3) หลักสูตรที่เน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม เป็นหลักสูตรที่ตรงกับการด ารงชีวิตในสังคมจริง 
ในการสร้างหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหน้าที่ทางสังคมที่เป็นอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรและ
นโยบายขององค์กรเป็นหลัก  
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4.6 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ทาบา (ม.ป.ป.) อ้างถึงใน สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนภายใต้ประสบการณ์ของผู้เรียนที่แตกต่างกันนั้นจะมี
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 วินิจฉัยความต้องการ เป็นการส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความ
จ าเป็นต่างๆ ของสังคม และผู้เรียน 

ขั้นที่ 2 ก าหนดจุดมุ่งหมาย ซึ่งหลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคม และผู้เรียน    
ก็จะก าหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน 

ขั้นที่ 3 คัดเลือกเนื้อหาสาระ ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ก าหนดจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระ    
ให้สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4 จัดเนื้อหาสาระ ซึ่งเนื้อหาสาระที่เลือกได้ ยังต้องจัดโดยค านึงถึงความต่อเนื่อง 
และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 

ขั้นที่ 5 คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ขั้นที่ 6 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยค านึงถึง
เนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 7 ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล โดยตัดสินใจว่าจะต้องประเมิน
อะไรบ้าง เพ่ือตรวจสอบผลว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธี
ประเมินผลอย่างไร และใช้เครื่องมืออะไร 

สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นความต่อเนื่อง
ทีส่ัมพันธ์กัน โดยครอบคลุมถึงการร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ และรวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้นด้วย ซ่ึงจัดล าดับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจ าเป็นและ
ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูล
ทางด้านจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนการวิเคราะห์หลักสูตรเดิม 
เพ่ือพิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นการพิจารณาเพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะระบุคุณสมบัติของผู้ที่จบ
หลักสูตรนั้นๆ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยก าหนด      
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ทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติมากขึ้น โดยค านึงถึง
พัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดีงาม เพ่ือให้เป็นพลเมืองดี 

 
ขั้นที่ 3 การก าหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ หลังจากได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตรแล้ว ก็ถึงขั้นการเลือกเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม กระบวนการขั้นนี้ 
จึงครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื้อหาวิชาแล้วพิจารณาจัดล าดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใดควร
เป็นพื้นฐานของเนื้อหาใดบ้าง ควรให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ไขเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งแง่
สาระและการจัดล าดับที่เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ซึ่งมีความส าคัญ 
และเกี่ยวข้องกับวิทยากรหรือครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน วิทยากรหรือครูผู้สอนซึ่งจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และมีความช านาญ
ในการใช้หลักสูตร ครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เพ่ือเสริมหลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนี้      
ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึงการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนน าไปเผยแพร่ด้วย 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรว่า เมื่อได้น า
หลักสูตรไปใช้แล้วนั้น ผู้ที่จบหลักสูตรนั้นๆ มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถตรงตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันเป็นผลในการน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  การประเมิน
หลักสูตรควรท าให้ครอบคลุมระบบหลักสูตรทั้งหมด และควรจะประเมินให้ต่อเนื่องกัน ดังนั้นการ
ประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้วยการประเมินสิ่งต่อไปนี้ คือ 

1) การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรว่ามี
ความเหมาะสมดี และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งบกพร่องก็จะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้น าไปประกาศใช้ในโอกาสต่อไป 

2) การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร สามารถน าไปใช้
ได้ดีในสถานการณ์จริงเพียงใด มีส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร โดยมากหากพบข้อบกพร่อง
ในระหว่างการใช้หลักสูตรก็ได้รับการแก้ไขโดยทันที เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะด าเนินการหลังจากได้มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว การประเมินหลักสูตรในลักษณะนี้จะท าการติดตามความก้าวหน้า
ของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าสามารถประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด 

4) การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีความ
สมบูรณ์และสลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอ่ืน 
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ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของระบบหลักสูตร กับระบบ
บริหาร โรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น 

ขั้นที่ 6 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านกระบวนการ
ประเมินผลหลักสูตรแล้ว เมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อม
และสังคม จนท าให้หลักสูตรขาดความเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2533) ได้น าเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร ประกอบด้วย 
3 ระบบ โดยเริ่มต้นจาก 1) ระบบการร่างหลักสูตร 2) ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และ 3) ระบบการ
ประเมินหลักสูตร ซ่ึงแต่ละระบบมีรายละเอียดและข้ันตอน คือ 

ระบบที่ 1 ระบบการร่างหลักสูตร ประกอบด้วย การก าหนดหลักสูตร โดยดูความสอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หลังจากนั้นก าหนดรูปแบบหลักสูตร ได้แก่ การ
ก าหนดหลักการ โครงร่าง องค์ประกอบหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา ประสบการณ์การเรียน และ
การประเมินผล หลังจากนั้นด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ หรือการสัมมนา
และมีการทดลองน าร่อง พร้อมทั้งรวบรวมผลการวิจัยและปรับแก้หลักสูตรก่อนน าไปใช้ 

ระบบที่ 2 ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย การขออนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงาน
หรือกระทรวงด าเนินการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร จัดงบประมาณและวัสดุหลักสูตร บริหารสนับสนุน จัดเตรียมอาคารสถานที่ 
ระบบบริหารและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดตามผลการใช้หลักสูตร หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่
ระบบการบริหารหลักสูตร โดยการด าเนินการตามแผน กิจกรรมการเรียนการสอน แผนการสอน คู่มือ
การสอน คู่มือการเรียน เตรียมความพร้อมของผู้สอน ความพร้อมของผู้เรียน และประเมินผลการเรียน 

ระบบที่ 3 ระบบการประเมินผล ประกอบด้วย การวางแผนการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ทั้งการประเมินย่อย ประเมินระบบหลักสูตร ระบบการบริหารและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลังจากนั้น
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานข้อมูล ตามล าดับ 

ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ส่วนจะใช้เวลามากน้อย
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงใหม่ว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
ส่วนใหญ่ในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องใช้เวลาเป็นปีขึ้นไป โดยเฉพาะการเตรียมการ และการด าเนินงาน
จ าเป็นต้องใช้ก าลังคน และงบประมาณมากพอสมควร เพ่ือจะให้ได้หลักสูตรที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ได้น ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรใน 3 ระบบหลัก
มาประยุกต์ใช้ คือ 1) ระบบการร่างหลักสูตร 2) ระบบการใช้หลักสูตร และ 3) ระบบการประเมินผล 

 

4.7 ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร 
4.7.1 ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาหลักสูตร 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2548) ไดส้รุปปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้  
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1) ผู้สอนมีความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตรไม่เพียงพอ ได้แก่ 
ด้านการวางแผน ออกแบบ การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร ผู้สอนขาดความมั่นใจ
และวิตกกังวลในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร จึงควรมีโปรแกรมพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนพัฒนาหลักสูตร 

2) ผู้สอนขาดแรงจูงใจและมีเจตคติทางลบต่อการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนที่
ล้มเหลวเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องมาจากครูผู้สอนมีเจตคติทางลบและ
เกิดการต่อต้าน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศของโรงเรียน
ตั้งแต่เริ่มต้น และพัฒนากลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องให้มีเจตคติและแรงจูงใจที่ดีต่อการพัฒนาหลักสูตร 

3) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการพัฒนาหลักสูตรโดยโครงสร้าง
ของโรงเรียน และการบริหารจัดการเป็นสายงานบังคับบัญชาแบบดั้งเดิม 

4) ขาดการวางแผนด้านเวลา การที่ไม่มีเวลาในการพัฒนาหลักสูตร โดยไม่ลดคาบ 
เวลาในการสอนเพ่ือมาวางแผนการท างานร่วมกัน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงเจตคติ และระดับแรงจูงใจของครูผู้สอน ซึ่งอาจมีปฏิกิริยาต่อต้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาได้ 

5) ขาดผู้เชี่ยวชาญสนับสนุน โดยขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจ และ      
มีทักษะทีส่ามารถให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรได ้

6) ขาดงบประมาณสนับสนุน ในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเงินสนับสนุนช่วยเหลือ
ครผูู้สอนในแต่ละวันเพ่ือด าเนินการรพัฒนาหลักสูตร 

7) บรรยากาศของโรงเรียนที่ไม่ส่งเสริมการท างาน เนื่องจากขาดผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดจากมีผู้ต่อต้านในการพัฒนาหลักสูตร 

ไม่ปรากฏนาม (2560) ได้ระบุถึงปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร เป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ที่เป็นปัญหาอันเกิดจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันสร้างหลักสูตร 
และร่วมกันน าหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
2) ขาดการประสานงานหน้าที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

หลักสูตร 
3) ผู้บริหารระดับต่างๆ เห็นว่าหลักสูตรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4) ปัญหาการไม่เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของครูตามแนวทางของหลักสูตร 
5) ปัญหาการเผยแพร่หลักสูตร การสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นใหม ่
4.7.2 แนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร 

แนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร จะเกี่ยวข้องกับ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลที่
น ามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร และ 2) การวิจัยทางการศึกษา เมื่อศึกษาเอกสารผลงานวิจัย
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เกี่ยวกับคุณสมบัติของครูผู้สอนโดยมีความเชื่อว่า คุณสมบัติของครผูู้สอนที่มีแนวโน้มที่จะสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะ คือ 1) เสียง 2) รูปร่างหน้าตา 3) ความมั่นคงในอารมณ ์4) ความน่าเชื่อถือ 
5) ความอบอุ่น และ 6) ความกระตือรือร้น 

หลังจากนั้นมผีลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของครูผู้สอนในการ
พัฒนาวิชาชีพด้วยการนิเทศแบบคลินิก และเทคนิควิธีสังเกตการณ์ในการสอนของชั้นเรียน โดยน า
หลักทฤษฎีมาเป็นฐานในการเรียนการสอน ได้แก่ 1) การสอนมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
พฤติกรรมนิยม และ 2) การอนุมานจากความคิดในด้านการเรียนรู้ ได้แก่ แรงจูงใจ ความทรงจ า และ
การถ่ายโอนความรู้ เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนะการเรียนรู้แบบพฤติกรรม
นิยม เป็นการเรียนรู้ด้วยปัญญา สถานศึกษาใดที่มุ่งมั่นพัฒนาในด้านการประเมินที่มีประสิทธิภาพและ
การพัฒนาวิชาชีพการสอน จึงต้องเริ่มด้วยการก าหนดมาตรฐานการสอน ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่ครูผู้สอน
ควรรู้ โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรมีความรู้ สมรรถนะความสามารถในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

ดังนั้นแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรอาจพิจารณาได้จากผลการศึกษาวิจัย 
และข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่น ามาใช้การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การศึกษาในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 2) การเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี 3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) การศึกษานานาชาติ  
5) สิ่งแวดล้อมและสภาพปัญหาต่างๆ และ 6) การศึกษาเพ่ืออนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการเตรียมตัวผู้เรียนในอนาคตที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้
เรียนรู้และสามารถน าไปใช้โดยปรับให้เหมาะสมกับตนเองในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปงอย่างรวดเร็ว 
 จึงสรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาหลักสูตรที่เกิดขึ้นมาจากผู้บริหาร เจ้าของงาน 
ผู้เกี่ยวข้อง ขาดผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณ การสนับสนุน การประสานงาน บรรยากาศ และการสื่อสาร 
เป็นต้น สิ่งดังกล่าวควรศึกษาแนวโน้มของการจัดหลักสูตรโดยดูจากผลงานศึกษาวิจัยต่างๆ ส าหรับ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับสถานการณ์ ความต้องการและการน าไปใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด 

 

4.8 ประโยชน์ของการพัฒนาหลักสูตร 
เมื่อจัดท าหลักสูตร ก็ย่อมจะต้องมีการประเมินผลหลักสูตรเพ่ือน าข้อมูลที่เกิดขึ้นมา

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการส าหรับการน าใช้
ประโยชน์ ประกอบด้วย 

1) ท าให้ทราบหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

2) สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน 
3) ช่วยในการบริหารทางด้านวิชาการ ผู้บริหารจะได้รู้ว่าควรจะตัดสินใจและสนับสนุน

ช่วยเหลือ หรือบริการทางด้านใดบ้าง 



 
27 

 

4) ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือ และหลักเกณฑ์ท าให้
เป็นเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

5) ช่วยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร 
6) ช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตรท า

ให้ทราบเป้าหมายแนวทาง และขอบเขตในการด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 ดังนั้นถ้ามีข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลหลักสูตร ก็จะสามารถน ามาพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริง อันส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได้  
 

 4.9 ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของหลักสูตรที่ดี ควรประกอบด้วยประเด็น

ต่างๆ คือ  
1) ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา  
2) ตรงตามลักษณะของพัฒนาการของบุคคลในวัยต่างๆ  
3) ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของชาติ  
4) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทุกด้านของเรื่องที่จะถ่ายทอด  
5) สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  
6) ควรส าเร็จขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย  
7) จะต้องยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ  
8) จะต้องให้เรียนรู้ต่อเนื่องและเรียงจากความยากง่ายไม่ให้ขาดตอนจากกัน  
9) ต้องเพ่ิมพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็น  
10) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิดริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ในการ

ด าเนินชีวิต  
11) จะต้องส่งเสริมให้ท างานอิสระและท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  
12) ย่อมบอกแนวทาง วิธีสอน และอุปกรณ์สื่อการสอนประกอบเนื้อหาสาระที่จะสอน

ไว้อย่างเหมาะสม  
13) ย่อมมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา  
14) จะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสแก้ปัญหาต่างๆ  
15) จะต้องวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างเหมาะสมแก่การน าไปปฏิบัติและสะดวกแก่การวัด

และประเมินผล  
16) อ่ืนๆ 

 จึงสรุปได้ว่า การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ปี 2561 สามารถน าแนวคิดตามหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความ
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ต้องการในการน าหลักสูตรมาจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายให้บรรลุผล โดยเฉพาะ
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งเจ้าของหลักสูตรและผู้เข้ารับการเรียนรู้ตามหลักสูตรนั้นๆ  
 

 
5. แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
 

5.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
ชวนันท์ ชาญศิลป์ (2559) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมของ

บุคคล อันเนื่องมาจากการเผชิญกับสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์ซ้ าๆ ที่ไม่ได้เป็นสัญชาติญาณ 
หรือเป็นส่วนของพัฒนาการโดยปกติ  

ดารา ทีปะปาล (2542) อ้างถึงใน พิมพ์ชนก นุชเนตร (2561) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้ 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา  

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการ
ท าอะไรก็ตามได้อย่างมีประสิทธิผล องค์กรจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรทุกคน
กล้าคิด กล้าท า และกล้าลองผิด ลองถูก โดยผู้บริหารจะต้องยอมรับผลลัพธ์ที่จะออกมา หรือเกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือความล้มเหลว ทั้งนีเ้พราะกระบวนการเรียนรู้มิได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เท่านั้น 
แต่มาจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการลองน าความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติ ถ้าหากล้มเหลวก็จะไม่ท าผิดซ้ าอีก 

จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นอันเนื่อง 
มาจากการเผชิญสถานการณ์ ประสบการณ์ หรือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถน าความรู้
ที่ได้มาฝึกปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากล้มเหลวก็จะไม่กระท าผิดซ้ าอีก 

 

5.2 หลักการเรียนรู้   
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้  ซึ่งทฤษฎีของ Bloom (Bloom's 

Taxonomy) ที่กล่าวถึง หลักการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม สติปัญญา ความคิด และความสามารถ
ในการคิดเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 1 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์
ต่างๆ และระลึกเรื่องราวนั้นๆออกมาได้ถูกต้องแม่นย า 

ระดับ 2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคัญ
ของเรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความส าคัญได้ 

ระดับ 3 การน าความรู้ไปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการน า
หลักการ กฎเกณฑ์และวิธีด าเนินการต่างๆ ของเรื่องที่ได้รู้มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 

ระดับ 4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่
สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อยๆได้อย่างชัดเจน 
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ระดับ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อย
เข้ามาเป็นเรื่องราวเดียวกัน โดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 

ระดับ 6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือ
ตัดสินการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่
ก าหนดไว้ 

จึงสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้ สามารถน าหลักการเรียนรู้
มาก าหนดเป็นพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายได้ว่าต้องการให้ความรู้เกิดขึ้นระดับใด
จาก 6 ระดับ ประกอบด้วย 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การน าความรู้ไปประยุกต์ 4) การวิเคราะห์ 
5) การสังเคราะห์ และ 6) การประเมินค่า 

 

5.3 องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้  
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้โดยทั่วไปจะมี 4 

องค์ประกอบหลัก คือ 
องค์ประกอบที่ 1 แรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็นความพร้อม

ที่จะเรียนรู้ของบุคคลทั้งสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรงขับและความพร้อมเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่จะชักน าไปสู่การเรียนรู้อย่างดีต่อไป 

องค์ประกอบที่ 2 สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็น
ตัวการที่ท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตอบสนองออกมาในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้าจะ
หมายถึงผู้สอน กิจกรรมการสอนและอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ผู้สอนน ามาใช้ 

องค์ประกอบที่ 3 การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดง
ออกมาเมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งส่วนที่สังเกตเห็นได้และส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ 
เช่น การเคลื่อนไหว ท่าทาง ค าพูด การคิด การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สึก เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 4 การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคล
อันมีผลในการเพ่ิมพลังให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพ่ิมขึ้น การเสริมแรงมีทั้ง
ทางบวกและทางลบซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมาก 
 จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ ที่น ามาใช้ในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย แรงขับ (Drive) สิ่งเร้า (Stimulus) การตอบสนอง (Response) และการเสริมแรง 
(Reinforcement) ซึ่งส่งผลให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 

 

5.4 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้  
กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2561) ได้กล่าวถึง การ

จัดการเรียนรู้เป็นบทบาทส าคัญของผู้สอนทุกคน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ผู้เรียนน ามาวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดหาหรือเลือกใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล แล้วด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
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เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ จะมีความหมาย
เดียวกันกับการถ่ายทอดความรู้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงมีความส าคัญ ประกอบด้วย 

1) สามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2) สามารถฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

3) สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ 
คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4) สามารถการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5) สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

6) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

 5.5 แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2531) ได้กล่าวถึง การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนั้น 

เป็นการน าความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านเกษตร รวมไปถึงประสบการณ์ไปสู่เกษตรกร 
โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและสามารถเลือกใช้วิธีการได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพ่ือชี้แนะและกระตุ้นให้เกษตรกรมีความสนใจ เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้
ไปปฏิบัติได ้

วีรวัฒน์ กุลสิงห์ (2524) ได้กล่าวถึง การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนั้น เป็นการ
รวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้หลายๆ วิธีมาผสมผสานกัน เพ่ือให้เกษตรกรเกิด
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางด้านการเกษตรที่ดีกว่าเดิม  

จึงสรุปได้ว่า การถ่ายทอดความรู้ เป็นการน าความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรโดยใช้
วิธีการและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมเพ่ือให้กับกลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และสามารถน าไปปฏิบัติในอาชีพการเกษตรได้ดีกว่าเดิม  
 

5.6 กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
กรมส่งเสริมการเกษตร (2531) ได้กล่าวถึงลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงเป็นการ

น าความรู้วิชาการและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกร โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
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1) การถ่ายทอดความรู้ในระดับต่างกัน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถไปยังผู้มีความรู้น้อย เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้ไปให้เกษตรกร เป็นต้น 

2) การถ่ายทอดความรู้ในระดับเดียวกัน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้จากคนในระดับ
เดียวกัน เช่น เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมไปถ่ายทอดให้เพ่ือนเกษตรกรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือ
เกษตรกรที่เป็นผู้น าท้องถิ่น หรือเกษตรกรก้าวหน้าสอนเพื่นเกษตรกรด้วยกัน เป็นต้น 

ส่วนกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนั้นจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยอมรับ 
ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตใจของเกษตรกรแต่ละคนที่เริ่มตั้งแต่การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
หนึ่งๆ ไปจนถึงการยอมรับเทคโนโลยีอย่างเต็มที่โดยเปิดเผย มีขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2531) 

ขั้นที่ 1 ขั้นตื่นตัว  เกษตรกรตื่นตัวเนื่องจากได้รับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ โดยเกษตรกร
อาจเกิดภาวะตื่นตัวด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสรับรู้ข่าวสารความรู้จากการถ่ายทอดทางระบบ 
สื่อสารมวลชนเป็นประจ าวัน ส่วนใหญ่มักได้แก่ เกษตรกรที่เข้าลักษณะหัวก้าวหน้า หรือยอมรับเร็ว 
หรือเกษตรกรอาจจะตื่นตัวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ชี้แนะ หรือกระตุ้นให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องการถ่ายทอด วิเคราะห์ถึงข้อดุข้อเสียเพ่ือเปรียบเทียบ
และให้เกษตรกรค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ เกษตรกรเกิดความสนใจ ท าให้มีการหารายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้าหาก
ข่าวสารความรู้นั้นๆ ขาดการต่อเนื่องในการส่งข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข่าวเดิม คือ สื่อสารมวลชน 
รายละเอียดอาจจะต้องมาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในขั้นนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จึงมี
บทบาทส าคัญในการช่วยชี้แนะเพ่ิมเติมถึงความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีนั้นๆ ไปปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล เกษตรกรจะประเมินผลด้วยตนเอง หรือการชี้แนะของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร หรือสรุปจากการอภิปรายกลุ่ม หรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ ซ่ึงไม่มีข้อจ ากัด 

ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกษตรกรประเมินผลแล้ว เห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็น
ประโยชน์แก่ตนก็จะน าไปทดลองปฏิบัติ ซึ่งควรให้ทดลองปฏิบัติดูในพ้ืนที่เล็กๆ เสียก่อน เมื่อเห็นผล 
จึงค่อยขยับขยายให้ใหญ่ขึ้นตามขีดความสามารถของแต่ละคนต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
จะต้องเน้นหนักด้านการถ่ายทอดภาคปฏิบัติให้แก่เกษตรกรอย่างสนใจและใกล้ชิด โดยร่วมมือและ
ช่วยด าเนินการตามความจ าเป็นในบทบาทของตน เพ่ือมุ่งหวังในการทดลองปฏิบัตินี้ประสบผลส าเร็จ 
และเกษตรกรเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีดังกล่าว 

ขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ เมื่อเกษตรกรทดลองปฏิบัติและประสบผลส าเร็จ ก็จะยอมรับ
ในเทคโนโลยี และน าไปปฏิบัติในลักษณะที่มีการขยายเพิ่มมากข้ึนกว่าขั้นทดลองปฏิบัติ 
 จึงสรุปได้ว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยอมรับ
ซึ่งได้น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกร ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตื่นตัว 2) ขั้นสนใจ 3) ขั้นประเมินผล 4) ขั้นตอนการปฏิบัติ และ 5) ขั้นการยอมรับ 
 

5.7 วิธีการและเทคนิคการถา่ยทอดความรู้   
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จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งโดยทั่วไปที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้น ามาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ได้แก่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2531) 

1) การบรรยาย (Lecture) เป็นการเสนอหรือแนะน าเรื่องใดๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจะ
ถ่ายความรู้สึกนึกคิดของผู้บรรยายไปสู่ความคิดหรือสมองของผู้ฟังด้วยวิธีต่างๆ โดยการใช้การจูงใจ 
เหตุผล ความจริง และทฤษฎีต่างๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือของผู้ฟังให้คล้อยตามเป็นวิธีที่
ครอบคลุมเรื่องราวได้มาก ผู้บรรยายเพียงคนเดียวสามารถให้ความรู้แก่คนจ านวนมากๆ ได้ จึงเหมาะ
ในการให้ความรู้พื้นฐานและการให้ข้อมูลอย่างกว้างๆ  

2) การบรรยายเป็นชุด (Symposium) เป็นการบรรยายความรู้ของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 
2-6 คน ซึ่งจะบรรยายหรือแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในเรื่องเดียวกันแต่หลายๆ ด้าน 
วิทยากรแต่ละคนบรรยายกันคนละด้าน ไม่ก้าวก่ายและไม่ซ้ ากัน โดยมีประธาน หรือพิธีกรคนหนึ่ง
เป็นผู้ด าเนินรายการคอยชี้แนะและกระตุ้นให้ตรงประเด็นของเรื่อง ตลอดจนเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่าง
ผู้บรรยายกับผู้ฟัง มักใช้วิธีนี้เพ่ือเสนอข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง และเพ่ือแนะแนวทางให้ผู้ฟังค้นหา
ข้อเท็จจริงต่อไป 

3) การประชุมอภิปราย (Conference) เป็นการประชุมที่ประกอบด้วย ผู้ร่วมประชุม
ประมาณไม่เกิน 20 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องที่ ทุกคนมี
ความสนใจร่วมกัน เพ่ือตัดสินใจ แก้ปัญหา หาข้อมูล วางแผน หรือแนะน าเรื่องต่างๆ อันจะก่อให้เกิด
การประสานงานที่จะด าเนินต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป้นผู้มีความสนใจในเรื่องที่จะประชุม
อภิปรายอย่างแท้จริง จึงจะท าให้เกิดการอภิปรายนี้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

4) การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) เป็นการอภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 2 – 10 คน ในหัวข้อที่ก าหนด โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะให้ความรู้ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
ของตนกับผู้ฟัง การอภิปรายเป็นคณะอาจใช้เพ่ือเสนอความคิดเห้น วิเคราะห์ปัญหา หรือพิจารณา
ข้อดีข้อเสียของการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลังการอภิปรายอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามปัญหา
เพ่ิมเติมได ้

5) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการประชุมอภิปรายกันระหว่างสมาชิก 
จ านวน 6 – 20 คน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจร่วมกัน หรือเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีลักษณะการ
ประชุมอภิปรายแบบกันเอง ไม่เป็นทางการ เพ่ือแสวงหาข้อยุติของกลุ่มในเรื่องท่ีอภิปรายกันนั้น 

6) การสาธิตวิธี (Method Demonstration) เป็นการแสดงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกรรมวิธีหนึ่งๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ หรือขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ และ
สามารถน าวิธีการนั้นไปปฏิบัติตามได้ เป็นการสอนในเชิงปฏิบัติให้รู้ว่า “ท าอย่างไร” (How-to-do) 
โดย “ได้เห็น” “ได้ฟัง” “ได้ปฏิบัติ” เหมาะที่จะใช้กับคนกลุ่มเล็กๆ และใช้ได้กับผู้เข้ารับการอบรม 
ทุกระดับและทุกประเภท ซึ่งในการสาธิตวิธีจะไม่ให้ปฏิบัติตามล าพัง แต่จะใช้ร่วมกับการบรรยาย    
การอภิปราย เป็นต้น  



 
33 

 

7) การสาธิตผล (Result Demonstration) เป็นวิธีแสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ได้เห็น
ผลของการปฏิบัติ ตามขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการใหม่ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า วิธีปฏิบัติใหม่ดีกว่า
วิธีปฏิบัติที่เคยท าอยู่เดิม คือ แสดงให้เห็นว่า ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ อย่างถูกต้องตามค าแนะน า 
แล้วจะได้ผลอย่างไร ดีหรือไม่ดีอย่างไร เพ่ือที่จะให้ได้เห็นและตัดสินใจเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเสียใหม่ด้วย
ตนเอง การสาธิตผลถือว่าเป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลาเตรียมการมาก แต่เป็นวิธีที่ได้ผลดีมาก เพราะมีผล
แสดงออกมาให้ผู้ชมได้ดูได้เห็นของจริงกัน 

8) วันสาธิต (Demonstration Day) เป็นการสาธิตประยุกต์โดยผนวกเอาการสาธิตวิธี
และสาธิตผลเข้าด้วยกัน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นทั้งวิธีปฏิบัติและเห็นผลการปฏิบัติภายในวันเดียวกัน 
โดยมีการแสดงวิธีปฏิบัติหลายขั้นตอน พร้อมกับแสดงผลงานที่เกิดขึ้นไว้ด้วย เพ่ือจะได้ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันชม  

9) นิทรรศการย่อย (Exhibition) เป็นการรวบรวมวัตถุสิ่งของ เอกสาร แผ่นภาพ 
แบบจ าลองหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือประกอบเป็นเรื่องเป็นราว ตั้งแสดงให้ความรู้ และเร่งเร้าให้เกิด
ความสนใจแก่ผู้ชม เรื่องที่จัดนิทรรศการจะเป้นเรื่องค่อนข้างกว้าง จึงจัดท าเป้นขั้นตอนโดยไม่มีการ
บรรยาย หรือแสดงประกอบ เว้นมีผู้ซักถาม  

10) การทัศนศึกษา (Field trip) เป็นการน ากลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปเยี่ยมดูงาน     
ยังสถานที่อ่ืน ซึ่งปฏิบัติอย่างได้ผลมาแล้ว และเปิดโอกาสให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
กับเจ้าของสถานที่หรือผู้ที่ประสบผลส าเร็จโดยอาจจะใช้เวลาเพียง 2 – 3 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น 
เพ่ือจะได้ศึกษาจากสภาพการณ์จริงๆ ด้วยตนเอง ท าให้ได้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น การจัดทัศนศึกษา
แม้ว่าจะท าได้ง่าย แต่ถ้าไม่วางแผนให้รอบคอบ และไม่ควบคุมให้ดีก็จะไม่ให้ประโยชน์เต็มที่อาจใช้
ร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ เช่น การบรรยาย และการอภิปราย เป็นต้น  

 11) การประกวดแข่งขัน (Contest) เป็นวิธีการส่งเสริมการศึกษาโดยเน้นความส าคัญ
ที่การแข่งขันกันในความดีเด่นระหว่างบุคคล หรือกลุ่มต่อกลุ่ม เพ่ือรับรางวัลและยกย่องให้เกียรติเป็น
ที่ปรากฎต่อส่วนรวม การประกวดจะเป็นประโยชน์ช่วยกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้เกิดความตื่นตัวและเกิด
ความสนใจจนเป็นการแข่งขันตามมา ใช้เพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเร่งเร้าความปรารถนา หรือความ
กระตือรือร้นของคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น การประกวดแข่งขันได้ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 
ในปีนี้ก็จะเพ่ิมแรงกระตุ้นที่จะให้ชนะในปีต่อไป ท าให้ได้รับความรู้ ข้อมูล และเทคนิคอ่ืนๆ จากผู้ชนะ 
ว่าท าอย่างไรจึงได้ผลดี เป็นการค้นพบวิธีการใหม่ๆ และประสบการณ์ต่างๆ จากผู้ชนะ ขณะเดียวกัน 
ก็จะท าให้คนอ่ืนๆ กระตือรือร้นและสนใจเข้าแข่งขันประกวดด้วย เกิดความสนใจที่จะหาความรู้ 
ข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติมส าหรับการประกวดแข่งขันนั้น เป็นการเพ่ิมข่าวสารความรู้ให้แพร่ขยายออกไป 

12) การรณรงค์ (Campaigns) เป็นการด าเนินการกระตุ้นกลุ่มชนหมู่มาก ให้ตระหนัก
เห็นถึงความส าคัญ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขภาวะสังคม หรือให้เกิดการกระท า
ที่พร้อมๆ กันในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือผลประโยชน์ ความก้าวหน้า และความปลอดภัยของส่วนรวม 
โดยใช้วิธีการเผยแพร่อย่างผสมผสานกัน และการที่จะรณรงค์ได้นั้นจะต้องพิจารณา ความพร้อมของ
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กลุ่มชมหมู่มากนั้นๆ ด้วยว่า มีความเข้าใจดีพอแล้วหรือไม่ มิใช่ว่ายอมรับในแนวความคิด แต่ไม่พร้อม
ที่จะท าตาม หรืออาจจะรับได้แต่น าไปปฏิบัติไม่ได้ จึงจะต้องมีกิจกรรม หรือวิธีการช่วยให้กลุ่มชมรับ
ไปปฏิบัติได้ด้วย  

 
 จึงสรุปได้ว่า วิธีการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่น ามาใช้ในการส่งเสริม
การเกษตรนั้นมีหลากหลาย การน ามาใช้ปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาสาระ ทรัพยากร การจัดการ สภาพแวดล้อม และอ่ืนๆ สิ่งดังกล่าว
สามารถน ามาช่วยให้การถ่ายทอดความรู้เกิดผลส าเร็จได้โดยมีกรณีตัวอย่างหรือต้นแบบให้ได้ศึกษา
เรียนรู้อยู่ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดความรู้ 
หรือการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู มานิตา และคณะ (2536) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ 
2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มตัวอย่าง 1) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4–5 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 44 คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 5 คน 3) อาจารย์
ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 คน 4) ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ประธาน
สาขาวิชาการประถมศึกษา) 5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน 3 คน และ 6) บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย) จ านวน 12 คน ซึ่งพบว่า 1) ผลการประเมิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ (1) ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมิน
แผนการด าเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา มีความเหมาะสมในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
สาขาวิชามีจุดแข็งในทุกด้านระดับมาก วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน และโครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในภาพรวมระดับมาก 
ส่วนรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (2) ด้านปัจจัยน าเข้า ผลการประเมินคุณสมบัติ
ของผู้เรียน คุณสมบัติอาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และงบประมาณในการผลิตบัณฑิต มีความเหมาะสมใน
ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน คณะศึกษาศาสตร์ให้การสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
ด้านการจัดงบประมาณ การส ารวจห้องเรียน มีการก าหนดขั้นตอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์
เนต การพัฒนาระบบ Wifi ให้มีความเสถียรมากขึ้น มีการให้สาขาวิชาได้จัดซื้อหนังสือ ต ารา มีการ
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สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์จัดซื้อเอกสาร หนังสือ และต ารา รวมทั้งมีการจัดท าวารสารศึกษาศาสตร์
วิจัย มีการด าเนินการส ารวจการปรับปรุงห้องเรียน ห้องประชุม สัมมนา สถานที่จัดกิจกรรมเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดงบประมาณสนับสนุนในทุกๆ ส่วน และด าเนินการผลิตบัณฑิต
ตามค าอธิบายรายวิชา มีการจัดงบประมาณในการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการผลิต
สื่อการเรียนการสอน (3) ด้านกระบวนการ ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้สอน มีความเหมาะสมทั้งภาพรวมและรายด้านในระดับมากถึงมากที่สุด พฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมทั้งภาพรวม
และรายด้านในระดับมาก และการให้บริการและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม 
การบริหารจัดการหลักสูตรมีการวางแผนและเปิดหลักสูตรโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด
และความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก และมีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับดี 
และ (4) ด้านผลผลิต ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในภาพรวมและรายบุคคล
อยู่ในระดับสูง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.27 – 3.84 และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนักศึกษา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมและรายบุคคลอยู่ในระดับสูง นักศึกษามีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้านสังเกตการสอน การจัดกิจกรรมในรายวิชากับสถาน ศึกษาที่เป็นแหล่งฝึก 
ทดลอง และสังเกตการจัดประสบการณ์ และ 2) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย ประกอบด้วย การก าหนดเนื้อหาสาระที่ทันสมัยและเป็นสากล     
การก าหนดรายวิชาที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา การปรับปรุงรายวิชาให้เชื่อมโยงกับรอยต่อ
ของเด็กปฐมในทุกช่วงวัย และความเป็นพลโลก 

สมพร หลิมเจริญ (2552) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความ 
คิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือพัฒนาสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรเสริมเพ่ือ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 5 จ านวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน ซึ่งพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินหลักสูตรเสริมพบว่า     
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังการทดลองผู้วิจัยได้ปรับปรุงแผนการสอน ด้านระยะเวลา 
และด้านภาษาในค าชี้แจงในแผนการสอนบางหน่วยเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วจัดท าเป็นหลักสูตร
เสริมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 

พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ปริญญา ทองสอน และประชา อินัง (2552) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน
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ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
และเจตคติเชิงจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2552 โรงเรียนดาราสมุทร อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 50 
คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 50 คน ซึ่งพบว่า หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถม 
ศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพอยู่ในระดับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 

พงศ์ศักดิ์ บัวจะมะ (2555) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาวีดีทัศน์บนอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือผลิตสื่อวีดีทัศน์บนอินเทอร์เน็ต
เพ่ือใช้ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ และ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวีดีทัศน์บน
อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 30 คน ซึ่งพบว่า 1) สื่อวีดีทัศน์บนอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ใช้ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะมีคุณภาพระดับมาก 2) ผลของความมีจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์    
บนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ แบ่งเป็น 5 ด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาและการด าเนิน
เรื่องภายในบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านภาพและ
ภาษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ด้านตัวอักษรและสีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และด้านการจัดการบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และบ าเพ็ญ เขียวหวาน (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกร 2) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเกษตรกร และ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน ในจังหวัดก าแพงเพชร นครราชสีมา 
สุพรรณบุรี และกระบี่ จ านวน 466 คน ซึ่งพบว่า 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่ใช้สถานที่ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตรที่บ้านที่พักอาศัย รองลงมา คือ หน่วยงาน
ราชการ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และบ้านเพ่ือน ตามล าดับ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ของ
เกษตรกร ในประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคล พบว่า เกษตรกรทั้งหมดได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากเพ่ือนบ้าน รองลงมาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อกิจกรรม 
พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ง รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการเข้าชมนิทรรศการ รองลงมาจากการศึกษาดู
งาน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า เกษตรกรส่วนมาก รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ 2) เกษตรกรทั้งหมดมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
รองลงมาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และเพ่ือทราบข้อมูลข่าวสาร และ 3) เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การเกษตรในทุกข้ันตอนของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมในอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพ่ือนบ้าน 
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และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รองลงมาคือ สื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามล าดับ 

วรพิทย์ มีมาก (ม.ป.ป.) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลตลาดนัดสีเขียวในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือประเมินตลาดนัดสีเขียว
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์โดยใช้ CIPP model ประชากรเป้าหมาย 
ได้แก่ (1) ประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต (2) ข้าราชการ (3) พนักงานองค์กรพัฒนาเอกชน     
กลุ่มแรกจะสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 100 คน ส่วนอีกสองกลุ่มหลังจะสุ่มโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวนกลุ่มละ 30 คน ซึ่งพบว่า 1) ตลาดนัดสีเขียวมีส่วนช่วยท าให้
ประชาชนมีสมรรถนะที่แข็งแกร่งเพ่ิมมากขึ้นในการท างาน รวมทั้งยังมีส่วนช่วยท าให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 2) ผลการประเมินตลาดนัดสีเขียว 4 ด้าน คือ บริบท 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า การประเมินในทุกด้านสะท้อนให้เห็นถึงการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของประชาชนของตลาดนัดสีเขียวในระดับค่อนข้างสูง 

ทัศนวรรณ พลวิรัตน์ และจิรวรรณ คงคล้าย (2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้างานสายการผลิตโรงงานผลิตสินค้าเคมีเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบสมรรถนะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน และ 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าสายการผลิต
โรงงานผลิตสินค้าเคมีเกษตรในเขตจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าสายการผลิตในโรงงานผลิต
สินค้าเคมีเกษตร จ านวน 346 คน ซึ่งพบว่า 1) องค์ประกอบสมรรถนะที่ส าคัญของหัวหน้าสายการผลิต
ในโรงงานผลิตสินค้าเคมีเกษตร ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่ ความเป็นผู้น า การสั่งการ การจูงใจ 
การสอนงาน การบริหารความเสี่ยง และการยศาสตร์  และ 2) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
หัวหน้าสายการผลิตกลุ่มโรงงานผลิตสินค้าเคมีเกษตร เป็นการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ระหว่างการปฏิบัติงาน (On the job training) โดยน าแนวคิดการพัฒนามาปฏิบัติได้ 

อรุณรุ่ง โยธสิงห์ และส าราญ ก าจัดภัย (ม.ป.ป) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตร    
ฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ        
1) วิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) ศึกษาความ
ต้องการจ าเป็น 3) สร้างหลักสูตรฝึกอบรม และ 4) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างเป็น      
ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 20 คน ซึ่งพบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมี 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ที่มาและความส าคัญ 2) แนวคิดพ้ืนฐาน 
3) หลักการของหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5) สมรรถนะที่พึงประสงค์ด้านการประเมิน      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6) โครงสร้างหลักสูตร 7) เนื้อหาสาระและประสบการณ์ 8) วิธีการฝึกอบรม 
9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 10) การวัดและประเมินผลการอบรม และ 11) แนวทางการใช้หลักสูตร    
ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมครูมีสมรรถนะด้านการประเมินที่เน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านความรู้และเจตคติสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะอยู่ในระดับดีและความพึงพอใจของครูผู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น าข้อมูลตามหลักวิชาการและงานวิจัย    
มาก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินงานและการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร) ประกอบด้วย 

1) การประเมินผลหลักสูตร เป็นความต้องการทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการจัดหลักสูตรการ
เรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างเนื้อหา 
กลุ่มผู้เรียน สภาพแวดล้อม และทรัพยากร เป็นต้น โดยมีกรอบของประเด็นเนื้อหาในการประเมินผล
หลักสูตร ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลที่เกิดขึ้น และผลส าเร็จที่ปรากฎเป็นรูปธรรม 

2) การพัฒนาหลักสูตร เป็นการน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ประกอบด้วย 
ด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้านการน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติหรือพัฒนาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

3) สื่อการเรียนรู้ เป็นการน าสื่อที่เหมาะสมและมีประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมาเป็นส่วนเสริม
ความรู้ หรือท าความเข้าใจในองค์ความรู้ตามที่ได้จัดหลักสูตร โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ที่ได้ยินเสียงและได้เห็นภาพ ผู้เรียนจะมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนสถานที่ที่เกษตรกรรับข้อมูล
และสืบค้นข่าวสารทางการเกษตรนั้นจะใช้สถานที่บ้านที่พักอาศัยเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรจะรับข้อมูล
ข่าวสารจากเพ่ือนบ้านมากที่สุด โดยเกษตรกรจะยอมรับนวัตกรรมจากสื่อบุคคลเป็นอันดับแรก เช่น 
เพ่ือนบ้าน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

4) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ถ้าเป็นหลักสูตรบูรณาการจะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรม
การเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้เรียนได้ค่อนข้างมาก การพัฒนาหลักสูตรสามารถบ่งชี้ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการเรียนรู้ได้ และสามารถน ามาสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลได้ 
 
7. กรอบแนวคิดการประเมินผล 
 

 รายละเอียดตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  

(โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างและพัฒนา 
หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร 

 

1. การออกแบบการด าเนินงาน 
2. การจัดองค์ประกอบงาน 
3. กระบวนการสร้างและ 
    พัฒนาหลักสูตร 
 

ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร 
 

1. ความรู้ความเข้าใจและการน าเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ 
2. ความเหมาะสมและความพึงพอใจ 
    2.1 ด้านวิทยากร 
    2.2 ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
    2.3 ด้านการอ านวยความสะดวก 
3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
4. ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาเพ่ิมเติม 
5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกร 
 

1. การก าหนดเนื้อหาหลักสูตร  
2. การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ 
3. การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมเกษตรกร 

4. การสนับสนุนการด าเนินงานให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

5. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
 

ผลสัมฤทธิ์หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
 

1. ความรู้ ความสามารถที่เกิดขึ้นของเกษตรกร 
2. การน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติพัฒนาอาชีพ 
3. ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนของเกษตรกร 
4. ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน ได้แก่ 1) เกษตรกร 2) เจ้าหน้าที่ และ 3) หน่วยงาน/องค์กร 
 
 ภาพที่ 2.2  แสดงกรอบแนวคิดการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
                โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 2) เพ่ือประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร) และ 3) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร           
ได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้
โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561 ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 
ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย  
  ขั้นที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร ได้รวบรวมเนื้อหาหลักสูตรและผลการประเมินที่
เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการของโครงการที่
สอดคล้องกับโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นเนื้อหาส าหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดรับกับหลักการของโครงการ โดยวิธีการ
ด าเนินงานในรูปแบบของคณะท างาน มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี/เครือข่าย และทดสอบ
หลักสูตรก่อนที่จะน าไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  

 ขั้นที่ 2 จัดท าคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยงานย่อยในพ้ืนที่ให้กับเกษตรกร ซึ่งร่วมกับคณะท างานการจัดการคลังความรู้
ผ่านระบบออนไลน์ ในการจัดท าระบบโปรแกรมรวบรวมสื่อต่างๆ จากหน่วยงานภาคี/เครือข่าย เพ่ือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายวิชาให้กับวิทยากร ไว้ในห้องเรียนออนไลน์ https://k-room.doae.go.th/ 

 ขั้นที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ได้มีทีมงาน
ส่วนกลาง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 77 จังหวัด 9 เขต โดยจัดเก็บข้อมูล
สถานการณ์การด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และประเด็นความต้องการสนับสนุน ซึ่งเป็นการติดตาม
ในพ้ืนที่จริงจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

 
 

https://k-room.doae.go.th/
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 ขั้นที่ 4 ประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ได้จัดท าแบบสัมภาษณ์
ในการติดตามผลระหว่างการจัดฝึกอบรมในพ้ืนที่ และจัดท าแบบประเมินผลหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม โดยวิธีการสนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกร จ านวน 9101 
ชุมชน จ านวน 77 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ จ านวน 9 เขต 77 จังหวัด 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลคือ เกษตรกรที่เข้ารับการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ     
ด้านการเกษตร) ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 9,101 ชุมชน เกษตรกร 
1,620,313 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูล คือ เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 77 จังหวัด 
882 อ าเภอ 9,101 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 9 เขต 77 จังหวัด 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผล  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นการสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็น
และความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ของกรมส่งเสริมการเกษตร สนทนากลุ่ม 
(Focus Group) และเอกสารรายงานผล ดังนี้ 

 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจและการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
ของเกษตรกร 

 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัด
ฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

 3) ด้านประเด็นเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม  
 4) ด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการในสถานการณ์จริง โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ
หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 (โครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 
9,101 ชุมชน เกษตรกร 1,620,313 ราย ส่วนการจัดเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร           
ที่รับผิดชอบโครงการ จ านวน 9 เขต 77 จังหวัด ได้ด าเนินการโดยคณะท างานแต่ละระดับ ดังนี้ 
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 3.1 การประเมินผลหลังจากเกษตรกรได้เข้ารับการเรียนรู้จนจบหลักสูตร เกษตรกรจัดท าแบบ 
สอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)  
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 3.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกร ตรวจสอบความครบถ้วน
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมของชุมชนที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยใช้ระบบโปรแกรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าขึ้น หลังจากนั้นจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้กับผู้แทนส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรอ าเภอ 
 3.3 ผู้แทนส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรอ าเภอ ตรวจสอบความครบถ้วน
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ประมวลผลข้อมูลในภาพรวม โดยน าข้อมูลของทุกชุมชนมาวิเคราะห์สรุปผล
เป็นของอ าเภอ โดยใช้ระบบโปรแกรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าขึ้น หลังจากนั้นจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้กับส านักงานเกษตรจังหวัด 
 3.4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วน
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมโดยน าข้อมูลของทุกอ าเภอมาวิเคราะห์สรุปผล
เป็นของจังหวัด โดยใช้ระบบโปรแกรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าขึ้น หลังจากนั้นจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
 3.5 คณะท างานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูล ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมโดยน าข้อมูลที่จัดเก็บของทุกจังหวัดมาวิเคราะห์สรุปผลเป็นของ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบโปรแกรมท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าข้ึน  
 3.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามความก้าวหน้าของคณะท างาน/ทีมงาน และเวที
จัดเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ 
เวทีการฝึกอบรม เวทีการประชุม และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้จัดเก็บนั้นขึ้นอยู่กับเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล อาจจะส่งผลให้จ านวนข้อมูล
ที่ได้รับคืนและความสมบูรณ์ของจ านวนคนมีความแตกต่างกันหรือไม่เท่ากัน ในการจัดเก็บข้อมูลมีหน่วยงาน 
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 ได้เข้าร่วมด าเนินงาน ได้แก่ การควบคุม ก ากับงาน
และติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 
  สสก.1 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รับผิดชอบ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 
  สสก.2 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 
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  สสก.3 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รับผิดชอบ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 9 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 
ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว 
  สสก.4 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 12 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม เลย 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี 
  สสก.5 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับผิดชอบ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 7 จังหวัด คือ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล 
  สสก.6 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 8 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และ
ล าพูน 
  สสก.7 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 
รับผิดชอบส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
  สสก.8 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รับผิดชอบส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 7 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง 
และสุราษฎร์ธานี 
  สสก.9 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 9 จังหวัด คือ ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์และอุทัยธานี 
 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวม
ของหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งคณะท างานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามความก้าวหน้าของคณะท างานทุกคณะที่ได้จากเอกสาร
สิ่งพิมพ์ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ จ าแนกข้อมูล สรุปข้อมูล และอธิบายความ 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ จ าแนกข้อมูล 
สรุปข้อมูล และอธิบายความ 
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 4.4 การแปลความหมาย ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดดังนี้ 
1.00 - 1.80    หมายถึง  ระดับน้อย 
1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับพอใช้ 
2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับปานกลาง          
3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับดี               
4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก  

 
6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)  
 

กิจกรรม เดือน/ปี พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขั้นที่ 1 
เตรียมกำร 

             

1. ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

            1) ศิริวรรณ  
หวังดี 
2) สุพัตรา 
สมบัติมานะผล 
3) มุกดา 
หมายสม 

2. ออกแบบ
กระบวนงาน 

            คณะท างาน 

3. วางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

            คณะท างาน 

4. ประสานงาน
และสร้างความ
ร่วมมือกับบุคคล
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

            คณะท างาน 

ขั้นที่ 2  
พัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรมเกษตรกร 

             

5. ทบทวนเนื้อหา
หลักสตูรและกลุม่
วิชาต่างๆ (ร่าง1) 

            คณะท างาน 
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ต่อ) 
 

กิจกรรม เดือน/ปี พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. วิเคราะห์ข้อมลู
ก าหนดเนื้อหาและ 
ออกแบบหลักสูตร 
กลุ่มวิชาและวิชา 
(ร่าง 2) 

            คณะท างาน 

7. วิพากษ์เนื้อหา
หลักสตูรและ
สนับสนุนสื่อการ
เรียนรู้และปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง 3) 

            1.หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอกกรม
2.คณะท างาน 

8. ทดสอบหลักสตูร
กับผู้เกี่ยวข้องและ
ปรับปรุงแก้ไข  
ครั้งท่ี 1 ผู้รู/้
ผู้เชี่ยวชาญ 
ครั้งท่ี 2 ประชุม
ทีมงาน/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ครั้งท่ี 3 เกษตรกร 
และเจา้หน้าท่ี 
ครั้งท่ี 4 ประชุม
ทีมงาน 

            คณะท างาน 

9. จัดท าคูม่ือ 
หลักสตูรการ
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฉบับสมบรูณ ์

            คณะท างาน 

ขั้นที่ 3  
จัดท ำคลังควำมรู้
และสื่อกำรเรียนรู้
ผ่ำนระบบออนไลน์ 

             

10. รวบรวม 
คัดเลือกและจดักลุม่
สื่อการเรียนรูร้ายวิชา 

            คณะท างาน 
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
เดือน/ปี พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  
11. บันทึกและจัด
สื่อการเรียนรู้ลงใน
ระบบโปรแกรม 
k-room 

            คณะท างาน 

12. ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์
ของสื่อการเรียนรู้ใน 
k-room  
 

            คณะท างาน 

13. ทดสอบการเข้า
ใช้งาน k-room และ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
พร้อมส าหรับน ามา
สนับสนุนการ 
จัดหลักสตูรการ
ฝึกอบรมเกษตรกร 

            คณะท างาน 

ขั้นที่ 4  
ติดตำมควำม 
ก้ำวหน้ำในกำรจัด
หลักสูตรกำรฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกร 

             

14. จดัท าแผนการ
ติดตามความก้าวหน้า
ในการจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกร 

            คณะท างาน
ติดตามงานฯ 

15. ติดตามความ 
ก้าวหน้าการจัด
หลักสตูรการฝึกอบรม 
ให้กับเกษตรกร 
ในพื้นทีจ่ริง 

            คณะท างาน
ติดตามงานฯ 

16. รายงานการ
ติดตามความก้าวหน้า
การจัดหลักสูตรการ 

            คณะท างาน
ติดตามงานฯ 
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
เดือน/ปี พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  
ฝึกอบรมเกษตรกร              
ขั้นที่ 4 ประเมินผล
กำรน ำหลักสูตรไป
จัดฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกร 

             

17. จดัท าโปรแกรม
ในการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมลู 

            วิศรุต  
ตุ้ยศักดา 

18. จดัเก็บข้อมลู
การจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกร 

            1.จังหวัด และ
อ าเภอ 
2.คณะท างาน 

19. บันทึกข้อมลู
และวิเคราะห์ข้อมลู 

            1.จังหวัด และ
อ าเภอ 
2.คณะท างาน 

20. เขยีนเอกสาร 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            1.ศิริวรรณ  
หวังดี 
2.สุพัตรา 
สมบัติมานะผล 
3.มุกดา  
หมายสม 

21. ตรวจสอบ
ความถูกต้องและ
ปรับปรุงแก้ไข 

            1.ศิริวรรณ 
หวังดี 
2.เศรษฐพงศ์ 
เลขะวัฒนะ 

22. จดัท าเล่ม
เอกสารรายงานผล
การด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ ์
 

            1.ศิริวรรณ  
หวังดี 
2.สุพัตรา 
สมบัติมานะผล 
3.มุกดา  
หมายสม 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมิน 

 
 
 รายงานผลการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 2) เพ่ือประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร) และ 3) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร     
มีผลการวิจัยดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
 

1.1 องค์ประกอบการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร)  

การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) มี 5 องค์ประกอบหลัก 
คือ 1) ทีมงาน 2) เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ 3) การสนับสนุน 4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) ติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ทีมงาน  
ทีมงานมีความส าคัญกับการปฏิบัติให้สามารถบรรลุผลในงานที่จะต้อง

ร่วมกันปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 เป็นนโยบายขององค์กรที่จะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการคัดเลือกทีมงานจึงได้พิจาณาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและ



 
49 

 

มีประสบการณ์อย่างแท้จริง สามารถร่วมกันจัดท าหลักสูตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลาตาม
แผนที่ก าหนดได้ การคัดเลือกทีมงานได้ด าเนินการ คือ 

1) พิจารณาองค์ความรู้ที่จะต้องน ามาใช้ในการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว
จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้าง ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ ให้กับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ การจัดท าสื่อการเรียนรู้ การจัดเวทีชุมชน การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
การประเมินผล และคลังความรู้เพ่ือให้บริการในงานส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น 

2) เมื่อก าหนดประเด็นองค์ความรู้ได้แล้ว ก็จะพิจารณาว่าองค์ความรู้
ที่จ าเป็นจะต้องใช้นั้นเป็นของหน่วยงานใด หรือมีอยู่ที่หน่วยงานไหนบ้างภายในองค์กร ได้แก่ 

(1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม คือ ส านักพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

(2) องค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร คือ 
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองพัฒนาเกษตรกร และกอง ส านักวิชาการต่างๆ 

(3) องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนรู้ คือ ส านักพัฒนา   
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(4) องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดเวทีชุมชน คือ กองวิจัยและพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร และกอง ส านักต่างๆ 

(5) องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ คือ 
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(6) องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล คือ กองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร และกองแผนงาน 

(7) องค์ความรู้เกี่ยวกับคลังความรู้เพ่ือให้บริการในงานส่งเสริมการเกษตร 
คือ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นต้น 

3) เมื่อได้หน่วยงานที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้แล้ว ก็จะพิจารณาต่อว่า 
มีเจ้าหน้าที่บุคคลใดที่มีประสบการณ์และทักษะ และหรือมีองค์ความรู้เกี่ยวกับงานดังกล่าวบ้าง อาทิเช่น 
(1) องค์ความรู้การจัดเวทีชุมชน และองค์ความรู้การประเมินผล คือ นายวิศรุต ตุ้ยศักดา จากกองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และ (2) องค์ความรู้คลังความรู้เพ่ือให้บริการในงานส่งเสริมการเกษตร คือ 
นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล จากส านักงานเลขานุการกรม เป็นต้น 

4) เมื่อได้รายชื่อเจ้าหน้าที่แล้ว ก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่รายบุคคล 
เพ่ือขอความร่วมมือในการท างานดังกล่าวโดยชี้แจงท าความเข้าใจและให้เจ้าหน้าที่บุคคลนั้นๆ ตัดสินใจว่า 
จะเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมเป็นคณะท างาน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและสมัครใจเข้าร่วมเป็นคณะท างาน/ทีมงาน 
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พร้อมทั้งได้แจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลให้ได้รับทราบและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ 

5) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นผู้ลงนามค าสั่ง แต่ในการปฏิบัติงานจริงๆ นั้นต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่หลากหลายหน่วยงาน ดังนั้นจึงมีทีมงานที่เข้ามาร่วมงานเพ่ิมเติมอย่างไม่เป็นทางการซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผล อาทิเช่น เรื่องสื่อการเรียนรู้ เรื่องการประเมินผล เรื่องการตรวจสอบ
ระบบโปรแกรมคลังความรู้ และอ่ืนๆ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมท างานทุกคน จะมีการประสานงาน
เพ่ือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นการเบื้องต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่รายบุคคลด้วย 

 

องค์ประกอบที่ 2 เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้  
การศึกษาเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่จะน ามาจัดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม

เกษตรกร เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาเพ่ือก าหนดเป็นประเด็นการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
ได้สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายขององค์กร ซึ่งได้น าเนื้อหาหลักสูตรของโครงการฟ้ืนฟูฯ มาเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตร น าวิธีการและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรที่ผ่านมาเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นการด าเนินงานที่ต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยมีแผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าวเป็นตัวควบคุมก ากับงาน จึงจัดเวทีการประชุมคณะท างาน/ทีมงาน 
เพ่ือร่วมกันออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ โดยมีผู้รู้/ผู้ที่มีความช านาญทั้งภายในและภายนอก
กรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุน
โดยค้นหาและจัดส่งสื่อการเรียนรู้จนส่งผลให้งานเกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิเช่น ส านักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุน  
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งเป็นการด าเนินงาน

ภายใต้ระยะเวลาค่อนข้างจ ากัดและเป็นนโยบาย จึงขอความร่วมมือกับภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย
หน่วยงานเพ่ือให้การสนับสนุน ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
แผนการเรียนรู้รายวิชา และการรวบรวมสื่อการเรียนรู้เพ่ือจัดเก็บไว้ในห้องเรียนออนไลน์ หรือ k-room 
สิ่งดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถปฏิบัติงาน
ได้แล้วเสร็จและน าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ วิทยากร และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรตามเป้าหมายของโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล 
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องค์ประกอบที่ 4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ได้ปฏิบัติการโดยจัดเวที

ประชุมคณะท างาน ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือ 
ในการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สิ่งดังกล่าวได้เพ่ิมเติม/เสริมองค์ความรู้ให้กับ
ทีมงานโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและทักษะความช านาญจากบุคคลสู่ทีมงาน 
มีการสอนงาน เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และปฏิบัติจริง อาทิเช่น การออกแบบเนื้อหาหลักสูตร  
การจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา การรวบรวม กลั่นกรองและตรวจสอบสื่อการเรียนรู้ การจัดท าโปรแกรม
บันทึกผลการประเมินหลักสูตร และการบันทึกผลข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการ
ประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่เกิดประสบการณ์ เกิดทักษะ และเกิดการท างานเป็นทีม  
ที่มีความเข้าใจต่อภารกิจที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได ้
 

องค์ประกอบที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
เมื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโดยหน่วยงานในพ้ืนที่ จ านวน 

77 จังหวัด 882 อ าเภอ 9101 ชุมชน ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร   ได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในภาพรวมของ
องค์กรอย่างเป็นทางการ เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ สถานการณ์การปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ
สนับสนุน  ซึ่งเป็นข้อมูลอันน ามาสู่การพัฒนาปรับปรุงงานในภาพรวมให้เท่าทันกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. ทีมงาน 

2. เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ 

3. การสนับสนุน 

4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. ติดตามและประเมินผล 

มีความรู้ความช านาญในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

สอดคล้องกับความต้องการและนโยบาย 

ความร่วมมือของภาคี/เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

เพ่ิมเติม เสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 

ทราบสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาปรับปรุงให้บรรลุผลได้ 

ภาพที่ 4.1 แสดงองค์ประกอบการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
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1.2 กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)  

การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) มี 3 กระบวนการหลัก 
คือ 1) พัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ทบทวนเนื้อหาหลักสูตรและกลุ่มวิชาต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดเนื้อหาและ
ออกแบบหลักสูตร กลุ่มวิชาและวิชา วิพากษ์เนื้อหาหลักสูตรและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข 
ทดสอบหลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุงแก้ไข และจัดท าคู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรฉบับ
สมบูรณ์ 2) คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ รวบรวม คัดเลือกและจัดกลุ่มสื่อการเรียนรู้รายวิชา บันทึก
และจัดสื่อการเรียนรู้ลงในระบบโปรแกรม k-room ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของสื่อการเรียนรู้ใน 
k-room และทดสอบการเข้าใช้งาน k-room ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้พร้อมส าหรับน ามาสนับสนุนการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร และ 3) ประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ได้แก่ 
ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประเมินผลการน าหลักสูตรไป
จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ดังนี้ 

 

กระบวนการที่ 1 พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 ทบทวนเนื้อหาหลักสูตรและกลุ่มวิชาต่างๆ ได้ประชุมคณะท างาน

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ประสานงานกับหน่วยงานภาคี/เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลที่

ต้องการของโครงการ สิ่งดังกล่าวน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดหลักการและกรอบแนวคิดการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการได้ 

2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ได้น ามาจัดฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรจ านวนมาก พร้อมกับศึกษาผลการ
ประเมินการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรจากโครงการตามนโยบายต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการก าหนดประเด็นเนื้อหาและการออกแบบหลักสูตร 

ผลการทบทวนข้อมูลและเนื้อหา พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
โดยใช้ระยะเวลาสั้น ซึ่งเนื้อหาที่เกษตรกรสนใจส่วนใหญ่จะมาจากประเด็นเนื้อหาที่เกษตรกรเป็นผู้ก าหนด
หรือเลือกด้วยตนเอง และเนื้อหามาจากการก าหนดจากนโยบายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการจัดเนื้อหาและกลุ่ม
วิชาของหลักสูตรตามท่ีโครงการก าหนดจึงควรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เนื้อหาที่มาจากนโยบาย 
ส่วนที่ 2 เนื้อหาเทคโนโลยีวิชาการเกษตรในการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และส่วนที่ 3 เนื้อหาที่มาจาก
ความต้องการของเกษตรกร 
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ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดเนื้อหาและออกแบบหลักสูตร กลุ่มวิชา
และวิชา ได้น าผลการทบทวนข้อมูลจากขั้นที่ 1 มาก าหนดเป็นประเด็นเนื้อหาที่เกษตรกรเป้าหมายควร
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาอาชีพของตนเองได้ ประกอบด้วย 

1) ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร จากการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งน ามา
ก าหนดเป็นประเด็นเนื้อหา จ านวน 3 กลุ่มวิชา จ านวน ๑๑ วิชา จ านวน 18 ชั่วโมง ได้แก่ 

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการส าคัญ วิธีคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
อย่างมีความสุขและพอเพียงในการด ารงชีวิต จ านวน 2 วิชา จ านวน ๓ ชั่วโมง ประกอบด้วย  

วิชาที่ 1 วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 

วิชาที่ 2 วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
สังคมมีสุข (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการปรับเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
เพ่ือเพ่ิมรายได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 วิชา จ านวน ๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาที เป็นกลุ่มวิชา
หลักที่จะต้องจัดให้มีในหลักสูตร จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาที และเป็นวิชาเลือกตามสภาพพ้ืนที่ จ านวน     
๖ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

วิชาที่ 1 วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zoning) (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 

วิชาที่ 2 วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน
อาชีพ (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 

วิชาที่ 3 วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 

วิชาที่  4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร     
(วิชาเลือก) เลือกเรียนจ านวน 1 วิชา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

วิชาที่ 5 วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียนจ านวน ๓ วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ ๔ ชั่วโมง 30 นาที 

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร วัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้ หลักการ แนวคิด การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร ตลอดจนทิศทางของตลาดสินค้าเกษตร จ านวน 3 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง  
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30 นาที ประกอบด้วย 
วิชาที่ 1 วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 30 นาที 
วิชาที่ 2 วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ 

และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
วิชาที่ 3 วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร 

(วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
2) ออกแบบหลักสูตร ไดก้ าหนดโครงร่างหลักสูตรและประเด็น

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร แบ่งเป็น 10 ประเด็นหลัก คือ (1) ชื่อหลักสูตร 
(2) วัตถุประสงค์ (3) เป้าหมาย (4) คุณสมบัติของเกษตรกร (5) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรม
เกษตรกร (6) รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย (ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียด
กลุ่มวิชาภายใต้หลักสูตร แหล่งวิทยากร และรายละเอียดเนื้อหาของกลุ่มวิชาและวิชา)  (7) สื่อการเรียนรู้
ประกอบกิจกรรมย่อยการฝึกอบรมของเกษตรกร (ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สื่อการเรียนรู้ ช่องทาง
เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ขั้นตอนการสืบค้นสื่อวีดีทัศน์ และช่องทางการติดต่อผู้ดูแลระบบคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้) (8) การจัดตารางหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร (9) สรุปสื่อวีดีทัศน์ และ (10) แผนการ
เรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร 

นอกจากนี้ได้ออกแบบการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ๑๑ 
วิชา ประกอบด้วย ๗ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ชื่อกลุ่มวิชา ๒) ชื่อวิชา ๓) วัตถุประสงค์ ๔) กลุ่มเป้าหมาย 
๕) ประเด็นเนื้อหา ๖) รายชื่อสื่อการเรียนรู้ และ ๗) ระยะเวลา ซึ่งประธานและฝ่ายเลขานุการได้ร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขจนแล้วเสร็จ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดเนื้อหาและออกแบบหลักสูตร พบว่า 
ประเด็นเนื้อหาที่ก าหนดจะต้องสอดรับกับนโยบายและความต้องการของเกษตรกร ดังนั้นจึงแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มท่ี 1 เนื้อหาที่เป็นวิชาบังคับ และกลุ่มที่ 2 เนื้อหาที่เป็นวิชาเลือก ส่วนการ
ออกแบบหลักสูตรได้จัดองค์ประกอบโดยก าหนดประเด็นหลักในการเรียบเรียง จัดล าดับและเขียนเนื้อหา
ให้เป็นทิศทางเดียวกัน มี 10 ประเด็นหลัก และแผนการเรียนรู้รายวิชา มี ๗ ประเด็นหลักดังกล่าวข้างต้น 
ซึ่งได้ศึกษารูปแบบจากหลักวิชาการและน ามาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรดังกล่าว 

ขั้นที่ 3 วิพากษ์เนื้อหาหลักสูตรและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้และปรับปรุง
แก้ไข ได้จัดเวทีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพ่ือน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนวิทยากรและสื่อการเรียนรู้        
ทีเ่หมาะสมกับเกษตรกรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
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สื่อบุคคล สื่อวีดีทัศน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ แต่ละหน่วยงานได้มีการแจ้งชื่อหน่วยงานในสังกัดของตน ที่สามารถ
ท าหน้าที่เป็นวิทยากรในพ้ืนที่ได้ และมีการรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอและเอกสาร รวมทั้งสิ้น 
๓๑๘ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) สื่อวีดีทัศน์ จ านวน ๓๑๑ เรื่อง และ ๒) สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน ๗ เรื่อง เพ่ือจัดเก็บ
ไว้ใน “คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” ส าหรับสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต่างๆ ด้วย 

ผลการวิพากษ์เนื้อหาหลักสูตรและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้และปรับปรุง
แก้ไข พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักสูตร แผนการเรียนรู้รายวิชา สื่อการเรียนรู้ และ 
ให้ความร่วมมือในการค้นหาสื่อวีดีทัศน์/สื่ออ่ืนๆ ส าหรับน ามาจัดเก็บไว้ใน k-room ตลอดจนการเข้าร่วม
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ด้วย ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรจึงไม่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข มีเพียงแต่ให้เพ่ิมข้อมูลแหล่งวิทยากร เท่านั้น 

ขั้นที่ 4 ทดสอบหลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุงแก้ไข ได้น าข้อมูล 
(ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ระดับเขต จังหวัด อ าเภอ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง
เป็นรายบุคคลและแบบกลุ่ม เกี่ยวกับความเข้าใจในการสื่อความหมายของเนื้อหาต่างๆ ภาษาในการสื่อสาร 
กระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็น และการจัดเรียงล าดับข้อมูลเนื้อหา เป็นต้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ภาพรวม
ของหลักสูตร ประเด็นเนื้อหา แผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และแหล่งวิทยากร เพ่ือจะได้น าข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ 

ผลการทดสอบหลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับ
ภาษาให้เข้าใจง่าย เพ่ิมเติมสื่อวีดีทัศน์ให้มีความหลากหลายและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีการเพ่ิมเติม
สื่อวีดีทัศน์อย่างต่อเนื่องด้วย 

ขั้นที่ 5 จัดท าคู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรฉบับสมบูรณ์ ได้เรียบ
เรียงและจัดล าดับประเด็นข้อมูลเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของรายละเอียด เพ่ือจัดท า
เป็นเอกสารคู่มือที่เป็นรูปเล่ม เพ่ือให้สามารถสืบค้นและน ามาใช้งานได้ง่าย สะดวกกับกลุ่มเป้าหมาย  

ผลการจัดท าคู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรฉบับสมบูรณ์ พบว่า   
เมื่อเอกสารหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้น ามาเป็นส่วนหนึ่งของเล่มเอกสารคู่มือโครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตร
เพ่ือความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชื่อว่า กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
ซึ่งได้จัดเรียงรายละเอียดข้อมูลตามประเด็น ดังนี้ 

- วัตถุประสงค ์
- เป้าหมาย  
- คุณสมบัติของเกษตรกร  
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมเกษตรกร  
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- รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  
- สื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการฝึกอบรมของเกษตรกร  
- ขั้นตอนการด าเนินการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร  
- การด าเนินการฝึกอบรม  
- การติดตามและประเมินผล 
- แนวทางปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
- หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินด้านผู้จัดการฝึกอบรม 

 ทั้งนี้ได้จัดท าเป็นไฟล์เอกสาร Word และ PDF และน าขึ้นระบบออนไลน์
กรมส่งเสริมการเกษตร คือ https://ssnet.doae.go.th/โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวกในการเข้าถึง สามารถเข้าใช้งานได้ทันที ทุกเวลาตามความต้องการ ตลอดจน
ดาวโหลดคู่มือมาประกอบการท างานได้ ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกัน  
 

กระบวนการที่ 2 คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 รวบรวม คัดเลือกและจัดกลุ่มสื่อการเรียนรู้รายวิชา ได้ศึกษา

ข้อมูลจากหลักสูตรและแผนการเรียนรู้รายวิชา เพ่ือน ามาเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับค้นหา รวบรวมสื่อการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยค้นหาสื่อต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ 
คลังความรู้ออนไลน์ แผ่นวีซีดี/ดีวีดี Youetube เว็บไซต์หน่วยงาน บุคคล/หน่วยงานต่างๆ และอ่ืนๆ  
สามารถรวบรวมสื่อได้ไม่น้อยกว่า 600 เรื่อง โดยเน้นสื่อวีดีทัศน์เป็นหลัก ก็เพราะเกษตรกรชอบที่จะ
เรียนรู้จากสื่อที่ได้เห็นภาพและได้ยินเสียงก็จะเชื่อถือ เกิดการยอมรับ น าไปปฏิบัติตาม สามารถน ามาใช้
สื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การด าเนินงาน
ดังกล่าวได้ศึกษาวิธีการและรูปแบบการจัดสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับเกษตรกรจากหลักสูตร
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ 
e-Learning เกษตรกร ดังนั้นจึงน ามาเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้กับการจัดการคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ของหลักสูตรนี้ได้ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมย่อยการฝึกอบรมของเกษตรกรให้เกิด
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

ผลการรวบรวม คัดเลือกและจัดกลุ่มสื่อการเรียนรู้รายวิชาที่ได้จัดท าขึ้น
ของหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จัดส่ง
สื่อดังกล่าวให้กับคณะท างาน เพ่ือน ามาคัดเลือกและจัดกลุ่มสื่อการเรียนรู้รายวิชา ท าให้มีสื่อเพ่ือน ามา
สนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ประกอบด้วย สื่อวีดีทัศน์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ จ านวน 
11 วิชา จ านวนทั้งสิ้น ๓๑๘ เรื่อง ได้แก่ ๑) สื่อวีดีทัศน์ จ านวน ๓๑๑ เรื่อง และ ๒) สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 
๗ เรื่อง เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บไว้ใน “คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” ต่อไป 

https://ssnet.doae.go.th/โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ


 
57 

 

ขั้นที่ 2 บันทึกและจัดสื่อการเรียนรู้ลงในระบบโปรแกรม k-room ได้
ร่วมกันบันทึกสื่อการเรียนรู้ลงในระบบโปรแกรมออนไลน์ จ านวน ๓๑๘ เรื่อง ซึ่งคณะท างานการจัดการ
คลังความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็นผู้จัดท าและออกแบบระบบโปรแกรม เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วได้จัด
เวทีถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติแบบรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบโปรแกรม 
การบันทึกสื่อลงในระบบโปรแกรม และการตรวจสอบความถูกต้องโดยเข้าใช้งานคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ k-room อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ สามารถน ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนตามเป้าประสงค์ของโครงการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้    
ในการบันทึกสื่อการเรียนรู้ลงในระบบโปรแกรม ด าเนินการโดยคณะท างานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
เกษตรกรเป็นหลัก โดยผ่านช่องทาง https://k-room.doae.go.th มีผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ค าปรึกษาแนะน าจนสามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จ 

ผลการบันทึกและจัดสื่อการเรียนรู้ลงในระบบโปรแกรม k-room ช่องทาง 
https://k-room.doae.go.th สามารถน ามาเป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 
ซึ่งเป็นสื่อที่ได้คัดเลือก ตรวจสอบความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา และบันทึกลงในระบบเสร็จแล้ว 
โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหา จ านวน 11 วิชา จ านวน ๓๑๘ เรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นสื่อหลัก (สอดคล้องกับเนื้อหามากกว่า 
ร้อยละ 80) และสื่อเสริม (สอดคล้องกับเนื้อหา ร้อยละ 50 - 80) 

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของสื่อการเรียนรู้ใน k-room 
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบเนื้อหาในสื่อการเรียนรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ การจัดหมวดหมู่ถูกต้อง
หรือไม่ โดยแบ่งเป็นสื่อหลักและสื่อเสริมตามเกณฑ์การพิจารณา คือ 1) สื่อหลัก เป็นสื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับประเด็นเนื้อหารายวิชามากกว่า ร้อยละ 80 และ 2) สื่อเสริม เป็นสื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหารายวิชา ร้อยละ 50 – 80 ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้รายวิชา จ านวน 11 วิชาตลอดจน
การจัดเรียงล าดับชื่อเรื่องตามตัวอักษร โดยคณะท างานและผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว
จนแล้วเสร็จ 

ผลการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของสื่อการเรียนรู้ใน k-room 
พบว่า ส่วนใหญ่มีประเด็นข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข คือ พิมพ์ตัวอักษรไม่ถูกต้อง การเชื่อมโยงระบบ
โปรแกรมกับข้อมูลสื่อการเรียนรู้ที่บันทึกไม่ถูกต้อง/ไม่หมดทุกสื่อ และอ่ืนๆ ซึ่งคณะท างานพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมเกษตรกร ที่ได้รับมอบหมายก็ได้ประสานงานกับผู้ดูแลระบบโปรแกรมของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และท าการตรวจสอบ จ านวน 3 ครั้งก็เสร็จสมบูรณ์ 

ขั้นที่ 4 ทดสอบการเข้าใช้งาน k-room ได้น าระบบโปรแกรมไปทดสอบ
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ภาพรวมของเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ 
การจัดหมวดหมู่เนื้อหา การเข้าใช้งานระบบ k-room วิธีการสืบค้นข้อมูลใน k-room การน ามาใช้ประโยชน์

https://k-room.doae.go.th/
https://k-room.doae.go.th/
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กับหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร และภาพรวมของคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้
สาธิตให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นและให้ทดลองเข้าใช้งานด้วยตนเอง 

ผลการทดสอบการเข้าใช้งาน k-room พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและมีความพึงพอใจกับเครื่องมือดังกล่าว สามารถน ามาสนับสนุนการจัดหลักสูตรได้ โดยเฉพาะ
เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อวีดีทัศน์ไว้ในแหล่งเดียวกัน ซึ่งผู้ใช้งานเข้ามาค้นหาได้ด้วยตนเอง 
เข้าใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลาตามความต้องการ เป็นศูนย์รวมสื่อที่เชื่อถือได้ สามารถน าสื่อมาถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรได้ทันที เพราะได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเนื้อหาจากหน่วยงานราชการด้วยแล้ว 
ส่วนวิธีการเข้าใช้งานที่สะดวกส าหรับเกษตรกรในการค้นหา คือ วิธีการค้นหาแบบ Google ไม่ต้องเสียเวลา
ในการสืบค้น เพียงแต่พิมพ์ชื่อประเด็นข้อมูล ระบบโปรแกรมก็จะประมวลและน าเสนอรายชื่อสื่อได้ทันที 
ซึ่งเกษตรกรจะชอบวิธีการแบบนี้ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเองในระบบ 
Google และ Youtube อยู่แล้วด้วย ส่วนประเด็นที่ต้องการให้เพ่ิมเติมก็คือ ควรมีการเพ่ิมเติมสื่อวีดีทัศน์
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสื่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย เช่น 
เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น ทั้งนี้การเข้าใช้งานก็จะต้องมีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกร และสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้เกษตรกรได้รับทราบ เพ่ือจะได้เข้าใช้งานคลังความรู้ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ซ่ึงคณะท างานพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย ก็ได้ประสานงานเพื่อรวบรวมจัดเก็บสื่อการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 
ส าหรับน ามาเพ่ิมเติมข้อมูลในคลังความรู้อย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดระบบด้วยแล้ว พร้อมทั้งจัดท าแผ่น
ปลิวคู่มือการเข้าใช้งาน คลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ “คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” 
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงาน เฟซบุ๊ค กลุ่มไลน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เวทีการประชุม/สัมมนา 
และอ่ืนๆ ดังนั้นจึงมีคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าถึงได้ที่ https://k-room.doae.go.th 
 

กระบวนการที่ 3 ประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเกษตรกร  

ได้จัดท ากรอบประเด็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรในภาพรวม 
เพ่ือให้คณะท างานติดตามผลได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าให้กรมทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับปรับปรุงแก้ไขและให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอผู้บริหารได้รับทราบสถานการณ์     
ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับนโยบายองค์กรด้วย 

ผลการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 
พบว่า ส่วนใหญ่สถานการณ์การจัดหลักสูตรมีความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นจะ
มาจากวิทยากรไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตรพร้อมๆ กันหลายชุมชน ส่วนผลดีที่เกิดขึ้นคือ 
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เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รุ่นพ่ีกับรุ่นใหม่ มีการถ่ายทอดประสบการณ์/แลกเปลี่ยนการท างาน
ระหว่างรุ่น เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอร่วมมือกันท างานเป็นทีม อาทิเช่น เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่    
กับเกษตรกรผู้น า และเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ชุมชนเกษตร ตลอดจนเป็นการพัฒนาตัวเจ้าหน้าที่ในเรื่องเดียวกันพร้อมๆ กันได้ทั่วประเทศ ประกอบด้วย   
เรื่องการจัดเวทีชุมชน เรื่องการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร และ
เรื่องประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถท าหน้าที่นักส่งเสริม
การเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 2 ประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ได้จัดท า
เครื่องมือประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งระบุไว้ในคู่มือโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) พร้อมกับน าขึ้น
ระบบออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ดาวโหลดแบบประเมินผล เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกับเกษตรกรเป้าหมาย 
ซึ่งมีกรอบประเด็นข้อมูลประเมินผล ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การประเมินกิริยา ๒) การน าไปใช้ประโยชน์ 
๓) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (พฤติกรรม) และ ๔) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้แบบประเมินที่จัดท าขึ้นเป็นการ
ประเมินปฏิกิริยาของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล 
พร้อมกับระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูล ซึ่งใช้วิธีการศึกษาวิจัยประเมินผลในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวให้กับองค์กรต่อไป  

ผลการประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร โดยมี
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล มีระบบโปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล และมีทีมงานร่วมกันในการปฏิบัติงาน
กับคณะท างาน โดยสื่อสารผ่านช่องทางการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนส าหรับ
ท างานร่วมกันภายใต้แผนปฏิบัติงานที่ควบคุม ก ากับอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 3 รายงานผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ได้ออกแบบ
รูปเล่มเอกสารโดยเรียบเรียงข้อมูลและเขียนเนื้อหาในลักษณะของการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะท างานเพ่ือร่วมกันท า ได้แก่ 
การศึกษาเอกสาร ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล การเรียบเรียงเนื้อหา
สาระต่างๆ และการจัดท าเล่มเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการจัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
โดยมีแผนการศึกษาวิจัยตามท่ีได้ก าหนดไว้เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน ถ้าหากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ก็จะได้เล่มเอกสารผลการศึกษาวิจัยในการน าเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์กับงานท่ีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรต่อไป 
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ตารางที่ 4.1 กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
 

กระบวนการที่ ขั้นตอนงาน ผลที่เกิดขึ้น 
1. พัฒนาหลักสูตร ขั้นที่ 1 ทบทวนเนื้อหาหลักสูตรและกลุ่ม

วิชาต่างๆ 
กรอบการจัดเนื้อหาและกลุ่มวิชา 
ของหลักสูตรตามโครงการ แบ่งเป็น 
3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 เนื้อหาที่มาจากนโยบาย 
ส่วนที่ 2 เนื้อหาเทคโนโลยีวิชาการ
เกษตรในการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้า
เกษตร  
ส่วนที่ 3 เนื้อหาที่มาจากความ
ต้องการของเกษตรกร 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดเนื้อหา
และออกแบบหลักสูตร 

ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 3 
กลุ่มวิชา ๑๑ วิชา 18 ชั่วโมง คือ 
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ 2 วิชา ๓ ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร 5 วิชา ๑๐ 
ชั่วโมง ๓๐ นาที  
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการ
องค์กรเกษตรกร 3 วิชา 4 ชัว่โมง  
30 นาที  

ขั้นที่ 3 วิพากษ์เนื้อหาหลักสูตรและ
สนับสนุนสื่อการเรียนรู้และปรับปรุง
แก้ไข 

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับหลักสูตร แผนการเรียนรู้รายวิชา 
สื่อการเรียนรู้ และให้ความร่วมมือ   
ในการค้นหาสื่อวีดีทัศน์/สื่ออ่ืนๆ 
ส าหรับน ามาจัดเก็บไว้ใน k-room 
ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในแต่
ละพ้ืนที่ด้วย ซ่ึงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกรไม่ต้องปรับปรุง 
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ตารางที่ 4.1 กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) (ต่อ) 
 

กระบวนการที่ ขั้นตอนงาน ผลที่เกิดขึ้น 
  แก้ไข มีเพียงแต่ให้เพ่ิมข้อมูลแหล่ง

วิทยากร เท่านั้น 
ขั้นที่ 4 ทดสอบหลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้อง
และปรับปรุงแก้ไข  
 

ส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับภาษาให้
เข้าใจง่าย เพ่ิมเติมสื่อวีดีทัศน์ให้มี
ความหลากหลายและมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น และให้เพ่ิมเติมสื่อวีดีทัศน์
อย่างต่อเนื่องด้วย 

ขั้นที่ 5 จัดท าคู่มือหลักสูตรการฝึกอบรม
เกษตรกรฉบับสมบูรณ์  
 

1) เป็นส่วนหนึ่งของเล่มเอกสารคู่มือ
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย) ชื่อว่า กิจกรรม
การฝึกอบรมเกษตรกร  
2) จัดท าเป็นไฟล์เอกสาร Word 
และ PDF และน าขึ้นระบบออนไลน์
กรมส่งเสริมการเกษตร คือ 
https://ssnet.doae.go.th/
โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สะดวกต่อการเข้าถึงและ
น ามาใช้ท างานต่อไป 

2. คลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 รวบรวม คัดเลือกและจัดกลุ่ม 
สื่อการเรียนรู้รายวิชา  

มีสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัดหลักสูตร
การฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ได้แก่ 
สื่อวีดีทัศน์ และเอกสารสิ่งพิมพ์  
11 วิชา ๓๑๘ เรื่อง 

ขั้นที่ 2 บันทึกและจัดสื่อการเรียนรู้ลงใน
ระบบโปรแกรม k-room 

ไดบ้ันทึกสื่อลงในระบบเสร็จแล้ว 
โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหา 11 วิชา 
๓๑๘ เรื่อง แบ่งเป็น 1) สื่อหลัก 
(สอดคล้องกับเนื้อหามากกว่าร้อยละ  
80) และสื่อเสริม (สอดคล้องกับ 

 

https://ssnet.doae.go.th/โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ
https://ssnet.doae.go.th/โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ
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ตารางที่ 4.1 กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) (ต่อ) 
 

กระบวนการที่ ขั้นตอนงาน ผลที่เกิดขึ้น 
  เนื้อหา ร้อยละ 50 - 80) 

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของสื่อการเรียนรู้ใน k-room  
 

ส่วนใหญ่มีประเด็นข้อมูลที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข คือ พิมพ์ตัวอักษร 
ไม่ถูกต้อง การเชื่อมโยงระบบ
โปรแกรมกับข้อมูลสื่อการเรียนรู้
บันทึกไม่ถูกต้อง/ไม่หมดทุกสื่อ และ
อ่ืนๆ จ านวน 3 ครั้งก็เสร็จสมบูรณ์ 

ขั้นที่ 4 ทดสอบการเข้าใช้งาน k-room  
 

ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเหมาะสม
และมีความพึงพอใจกับเครื่องมือ
ดังกล่าว สามารถน ามาสนับสนุนการ
จัดหลักสูตรได้ เป็นแหล่งรวบรวมสื่อ
ไว้ในแหล่งเดียวกัน ซึ่งผู้ใช้งานค้นหา
ได้ด้วยตนเอง เข้าใช้งานได้ทุกที่   
ทุกเวลา เป็นศูนย์รวมสื่อที่เชื่อถือได้ 
น าสื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรได้ทันที เพราะได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลเนื้อหา 
จากหน่วยงานราชการด้วยแล้ว  

3. ประเมินผลการ
น าหลักสูตรไปจัด
ฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกร 

ขั้นที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าในการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 

สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการ
แก้ไข และการให้ค าปรึกษาแนะน า 

ขั้นที่ 2 ประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัด
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 

1) เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล  
2) ผลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล 

ขั้นที่ 3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
การฝึกอบรมเกษตรกร 

เล่มเอกสารผลการศึกษาวิจัย จ านวน 
1 เรื่อง 
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ตอนที่ 2 ผลประเมินการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร) 
 

การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจและการน าเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ 2) ความเหมาะสม
และความพึงพอใจ 3) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 4) ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติม และ 
5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 
 
1. ความรู้ความเข้าใจและการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
 

 1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกร โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชา 
จ านวน 3 กลุ่มวิชา 
 

1.1.1 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา 
จ านวน ๓ ชั่วโมง ได้แก่  

1) วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ)    
1 ชั่วโมง 30 นาที 

2) วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกรหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 

 n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การพัฒนาการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิชาบังคับ) 

1,587,502 40.0 41.0 17.0 2.0 0.0 4.17 0.82 83.0 ดี 

2. การเสรมิสร้างความ 
สัมพันธ์และสังคมมีสุข 
(วิชาบังคับ) 

1,589,049 35.0 43.0 19.0 3.0 0.0 4.09 0.83 82.0 ดี 

ภาพรวม 4.13 0.83 83.0 ดี 
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 จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกร
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13) มรีายละเอียดข้อมูลรายวิชาดังนี้ 
 1. วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 2. วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35 

1.1.2 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา จ านวน ๑๐ 
ชั่วโมง ๓๐ นาท ีได้แก่ 

1) วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zoning) (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 
30 นาที 

2) วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
3) วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ)     

1 ชั่วโมง 30 นาที 
4) วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา  1 ชั่วโมง 

30 นาที 
5) วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน     

๓ วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ ๔ ชั่วโมง 30 นาที 
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกรหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร  
 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การบริหารจดัการ
การผลิตให้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี (Zonig)  
(วิชาบังคับ) 

1,586,820 31.0 42.0 22.0 4.0 1.0 3.98 0.87 80.0 ดี 

2. บัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอาชีพ  
(วิชาบังคับ) 

1,586,888 34.0 41.0 20.0 4.0 0.0 4.05 0.86 81.0 ดี 

3. การเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (พืช สัตว์ 
ประมง) (วิชาบังคับ) 

1,585,853 37.0 41.0 18.0 4.0 0.0 4.10 0.85 82.0 ดี 

4. การพัฒนาด้าน
การเกษตร (วิชาเลือก) 

          

  4.1 การจดัการ 
ดินและปุย๋อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

879,816 42.0 39.0 16.0 3.0 0.0 4.19 0.82 84.0 ดี 

  4.2 การบริหาร
จัดการศตัรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

588,540 41.0 41.0 16.0 2.0 0.0 4.21 0.79 84.0 ดีมาก 

  4.3 เครื่องจักรกล
เพื่อการเกษตร 

11,482 35.0 38.0 22.0 5.0 1.0 4.02 0.89 80.0 ดี 

  4.4 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการ 
เกษตร 

48,814 50.0 31.0 17.0 1.0 0.0 4.30 0.81 86.0 ดีมาก 

  4.5 มาตรฐานสินค้า
การเกษตร 

41,849 40.0 37.0 20.0 3.0 1.0 4.12 0.87 82.0 ดี 

  4.6 เทคโนโลยีสาร 
สนเทศเพื่อการเกษตร 

40,477 34.0 46.0 16.0 4.0 0.0 4.09 0.81 82.0 ดี 

  4.7 อื่น ๆ 448,311 51.0 34.0 13.0 2.0 0.0 4.33 0.79 87.0 ดีมาก 
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกรหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร (ต่อ) 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช้ น้อย 

5. การสร้างรายได้
และลดค่า ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (วิชาเลือก) 

          

5.1 การผลิตพืช 1,612,986 42.0 38.8 15.9 3.3 0.0 4.19 0.82 83.83 ดี 
    1) การขยายพันธ์ุ
พืช 

470,728 49.0 35.0 13.0 2.0 0.0 4.30 0.81 86.0 ดีมาก 

    2) พืชไร่ 36,050 22.0 45.0 26.0 6.0 0.0 3.84 0.84 77.0 ดี 
    3) พืชผัก 753,100 49.0 36.0 13.0 2.0 0.0 4.31 0.79 86.0 ดีมาก 
    4) ไม้ดอก  
ไม้ประดับ 

7,256 47.0 37.0 11.0 5.0 0.0 4.25 0.85 85.0 ดีมาก 

    5) พืชอื่นๆ  50,137 42.0 38.0 16.0 3.0 0.0 4.19 0.84 84.0 ดี 
  5.2 ปศุสตัว ์ 295,715 42.0 40.0 15.0 2.0 0.0 4.23 0.78 85.0 ดีมาก 
  5.3 ประมง 307,740 38.0 41.0 18.0 2.0 0.0 4.15 0.80 83.0 ดี 
  5.4 แมลงเศรษฐกิจ 90,744 52.0 34.0 13.0 1.0 0.0 4.36 0.76 87.0 ดีมาก 
  5.5 การแปรรูป 1,596,311 49.0 36.0 13.0 2.0 0.0 4.32 0.78 86.0 ดีมาก 
    1) อาหาร 1,039,863 48.0 36.0 14.0 2.0 0.0 4.30 0.79 86.0 ดีมาก 
    2) ไม่ใช่อาหาร 556,448 51.0 36.0 11.0 2.0 0.0 4.35 0.77 87.0 ดีมาก 
  5.6 ปัจจัยการผลิต 
(ดิน ปุ๋ย และสาร 
ชีวภัณฑ์) 

359,424 49.0 38.0 12.0 2.0 0.0 4.33 0.75 87.0 ดีมาก 

    1) ดิน 33,057 50.0 44.0 11.0 2.0 0.0 4.60 0.00 92.0 ดีมาก 
    2) ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ย
ชีวภาพ 

122,225 52 36.0 12.0 1.0 0.0 4.42 0.24 88.0 ดีมาก 

    3) น้ าหมัก/
ฮอร์โมน 

74,951 51.0 34.0 13.0 2.0 0.0 5.00 0.00 100.0 ดีมาก 

    4) สารชีวภัณฑ ์ 128,058 45.0 42.0 10.0 2.0 0.0 4.31 0.74 86.0 ดีมาก 
    5) เมล็ดพันธ์ุ 3,496 35.0 46.0 15.0 3.0 1.0 4.12 0.83 82.0 ดี 
    6) วิชาเลือกอื่นๆ 241,963 45.0 37.0 15.0 3.0 0.0 4.24 0.82 85.0 ดีมาก 

ภาพรวม 4.25 0.73 85 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกร
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) เมื่อดูรายละเอียดรายวิชาจะเห็นได้ว่า 
 1. การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zonig) (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้
ความเข้าใจดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 32 
 2. วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี        
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 34 
 3. วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 37 
 4. วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลเนื้อหา
เป็นภาพรวมทั่วประเทศ จ านวน 7 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย 

4.1 กลุ่มวิชาเลือก “การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี      
คิดเป็นร้อยละ 39 

4.2  กลุ่มวิชาเลือก “การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจจ านวนมากที่สุดเท่ากัน 2 ระดับ คือ ดีมากและดี คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ          
มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16 

4.3 กลุ่มวิชาเลือก “เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี       
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35 

4.4 กลุ่มวิชาเลือก “กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 31 

4.5 กลุ่มวิชาเลือก “มาตรฐานสินค้าการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก      
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 37  

4.6 กลุ่มวิชาเลือก “เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 34  

4.7 กลุ่มวิชาเลือก “อ่ืนๆ” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 54 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 34 
 5. วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน ๓ วิชา      
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลเนื้อหาเป็นภาพรวมทั่วประเทศ จ านวน 7 กลุ่มวิชาเลือก 
ประกอบด้วย 
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5.1 กลุ่มวิชาเลือก “การผลิตพืช” จ านวน 5 เรื่อง คือ    
เรื่องท่ี 1 การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 49 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 345   
เรื่องที่ 2 พืชไร่ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

45 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26     
เรื่องที่ 3 พืชผัก กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 49 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 36     
เรื่องท่ี 4 ไม้ดอก ไม้ประดับ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 47 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 37     
เรื่องที่ 5 พืชอ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 38      
5.2 กลุ่มวิชาเลือก “ปศุสัตว์” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 40 
5.3 กลุ่มวิชาเลือก “ประมง” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวนมากที่สุด     

คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 38 
5.4 กลุ่มวิชาเลือก “แมลงเศรษฐกิจ” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 34 
5.5 กลุ่มวิชาเลือก “การแปรรูป” จ านวน 2 เรื่อง คือ    

เรื่องที่ 1 อาหาร กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 48 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 36 

 เรื่องที่ 2 ไม่ใช่อาหาร กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 36  

5.6 กลุม่วิชาเลือก “ปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย และสารชีวภัณฑ์)” จ านวน 5 เรื่อง คือ   
เรื่องที่ 1 ดิน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

50 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 44 
 เรื่องที่ 2 ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 52 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 36  
  เรื่องที่ 3 น้ าหมัก/ฮอร์โมน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมาก
ทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 34 

 เรื่องที่ 4 สารชีวภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 42  
  เรื่องที่ 5 เมล็ดพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 46 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35    



 
69 

 

 5.7 กลุ่มวิชาเลือก “อ่ืนๆ” กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดีมาก เป็นจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 37 

 

1.1.3 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง 
30 นาที 

1) วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
2) วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร 

(วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
3) การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
4) วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  

 
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกรหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร
เกษตรกร 
 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การบริหารจดัการ
กลุ่ม (วิชาบังคับ) 

1,571,831 35.0 40.0 21.0 4.0 0.0 4.04 0.87 81.0 ดี 

2. การจดัท าแผนการ
ผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร (วิชาบังคับ) 

1,582,205 32.0 40.0 23.0 5.0 1.0 3.97 0.89 79.0 ดี 

3. การจดัการสินเช่ือด้าน
การเกษตร (วิชาบังคับ) 

1,580,097 36.0 40.0 20.0 4.0 0.0 4.07 0.87 81.0 ดี 

4. การจดัการตลาด
สินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 

1,584,221 33.0 40.0 22.0 4.0 1.0 4.01 0.88 80.0 ดี 

ภาพรวม 4.02 0.88 80 ดี 
  

จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลผลการประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเกษตรกร
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหาร
จัดการองค์กรเกษตรกร พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.02) เมื่อดูรายละเอียดรายวิชาจะเห็นได้ว่า 
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 1. วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35 
 2. วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ) 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความรู้
ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 32 
 3. การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 36 
 4. วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจดี เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33 
 
 1.2 ด้านการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร โดยแบ่งเป็น
กลุ่มวิชา จ านวน 3 กลุ่มวิชา 
 

1.2.1 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา 
จ านวน ๓ ชั่วโมง ได้แก่  

1) วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ)    
1 ชั่วโมง 30 นาที 

2) วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

 n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การพัฒนาการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิชาบังคับ) 

1,585,478 39.0 42.0 16.0 2.0 0.0 4.18 0.80 84.0 ดี 

2. การเสรมิสร้างความ 
สัมพันธ์และสังคมมีสุข 
(วิชาบังคับ) 

1,585,474 35.0 43.0 19.0 3.0 0.0 4.09 0.82 82.0 ดี 

ภาพรวม 4.13 0.81 83 ดี 
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 จากตารางที่ 4.5 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
ของเกษตรกรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหา
สาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13) มีรายละเอียดข้อมูลรายวิชาดังนี้ 
 1. วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย 
มีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 
และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 39 
 2. วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหา
สาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 และรองลงมา 
คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ไดด้ีมาก คิดเป็นร้อยละ 35 
 

1.2.2 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา จ านวน 
๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาท ีได้แก่ 

1) วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zoning) (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 
30 นาที 

2) วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
3) วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 30 นาที 
4) วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา 1 ชั่วโมง 

30 นาที 
5) วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 

๓ วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ ๔ ชั่วโมง 30 นาที 
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ตารางที่ 4.6 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การบริหารจดัการ
การผลิตให้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี (Zonig)  
(วิชาบังคับ) 

1,584,933 31.0 41.0 21.0 5.0 1.0 3.98 0.90 80.0 ดี 

2. บัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอาชีพ  
(วิชาบังคับ) 

1,584,260 35.0 42.0 19.0 4.0 1.0 4.07 0.86 81.0 ดี 

3. การเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (พืช สัตว์ 
ประมง) (วิชาบังคับ) 

1,584,985 39.0 41.0 17.0 3.0 0.0 4.15 0.83 83.0 ดี 

4. การพัฒนาด้าน
การเกษตร  
(วิชาเลือก) 

          

  4.1 การจดัการ 
ดินและปุย๋อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

887,111 41.0 39.0 17.0 2.0 0.0 4.19 0.81 84.0 ดี 

  4.2 การบริหาร
จัดการศตัรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

587,808 43.0 40.0 15.0 2.0 0.0 4.24 0.79 85.0 ดีมาก 

  4.3 เครื่องจักรกล
เพื่อการเกษตร 

12,605 39.0 31.0 24.0 5.0 0.0 4.04 0.93 81.0 ดี 

  4.4 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการ 
เกษตร 

48,664 54.0 27.0 17.0 1.0 0.0 4.34 0.81 87.0 ดีมาก 

  4.5 มาตรฐานสินค้า
การเกษตร 

41,966 42.0 36.0 19.0 2.0 1.0 4.15 0.88 83.0 ดี 

  4.6 เทคโนโลยีสาร 
สนเทศเพื่อการเกษตร 

40,461 35.0 40.0 22.0 4.0 0.0 4.05 0.85 81.0 ดี 

  4.7 อื่น ๆ 446,556 51.0 36.0 11.0 2.0 0.0 4.35 0.77 87.0 ดีมาก 
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ตารางที่ 4.6 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ต่อ) 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

5. การสร้างรายได้
และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (วิชาเลือก) 

          

5.1 การผลิตพืช 1,310,690 42.0 38.9 16.1 3.0 0.0 4.19 0.80 83.80 ดี 
    1) การขยายพันธ์ุ
พืช 

470,929 49.0 36.0 13.0 2.0 0.0 4.32 0.78 86.0 ดีมาก 

    2) พืชไร่ 36,050 20.0 48.0 27.0 5.0 0.0 3.82 0.81 76.0 ดี 
    3) พืชผัก 745,617 50.0 35.0 12.0 2.0 0.0 4.33 0.79 87.0 ดีมาก 
    4) ไม้ดอก  
ไม้ประดับ 

7,256 48.0 38.0 10.0 3.0 0.0 4.30 0.81 86.0 ดีมาก 

    5) พืชอื่นๆ  50,838 42.0 37.0 18.0 2.0 0.0 4.19 0.83 84.0 ดี 
  5.2 ปศุสตัว ์ 278,087 46.0 38.0 14.0 1.0 0.0 4.29 0.77 86.0 ดีมาก 
  5.3 ประมง 305,320 42.0 39.0 13.0 6.0 0.0 4.16 0.89 83.0 ดี 
  5.4 แมลง
เศรษฐกิจ 

90,381 560 32.0 10.0 2.0 0.0 4.41 0.77 88.0 ดีมาก 

  5.5 การแปรรูป 1,637,994 51.0 34.0 13.0 2.0 0.0 4.34 0.79 87.0 ดีมาก 
    1) อาหาร 1,081,551 51.0 35.0 13.0 2.0 0.0 4.34 0.79 87.0 ดีมาก 
    2) ไม่ใช่อาหาร 556,443 53.0 32.0 13.0 2.0 0.0 4.36 0.79 87.0 ดีมาก 
  5.6 ปัจจัยการ
ผลิต (ดิน ปุย๋และ
สารชีวภณัฑ์) 

354,120 55.0 34.0 10.0 1.0 00 4.42 0.74 88.0 ดีมาก 

    1) ดิน 26,002 56.0 27.0 14.0 2.0 0.0 4.37 0.82 87.0 ดีมาก 
    2) ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ย
ชีวภาพ 

122,128 66.0 26.0 6.0 1.0 0.0 4.56 0.69 91.0 ดีมาก 

    3) น้ าหมัก/
ฮอร์โมน 

74,436 53.0 36.0 11.0 1.0 0.0 4.40 0.72 88.0 ดีมาก 

    4) สารชีวภัณฑ ์ 128,058 46.0 41.0 12.0 2.0 0.0 4.30 0.75 86.0 ดีมาก 

    5) เมล็ดพันธ์ุ 3,496 39.0 44.0 13.0 3.0 1.0 4.17 0.83 83.0 ดี 

    6) วิชาเลือกอื่นๆ 239,328 46.0 36.0 15.0 3.0 0.0 4.25 0.83 85.0 ดีมาก 

ภาพรวม 4.25 0.81 85 ดีมาก 
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 ตารางที่ 4.6 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
ของเกษตรกร หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) เมื่อดูรายละเอียดรายวิชาจะเห็นได้ว่า 
 1. การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zonig) (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย มีการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และ
รองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 31 
 2. วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ไดด้ีมาก คิดเป็นร้อยละ 35 
 3. วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย 
มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41 
และรองลงมา คือ มีความรู้ความเข้ามีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 39 
 4. วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลเนื้อหา
เป็นภาพรวมทั่วประเทศ มีจ านวน 7 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย 

4.1 กลุ่มวิชาเลือก “การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ” กลุ่มเป้าหมายมีการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ไดดี้มาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และ
รองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ไดด้ี คิดเป็นร้อยละ 39 

4.2  กลุ่มวิชาเลือก “การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ” กลุ่มเป้าหมายมีการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 และ
รองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 40 

4.3 กลุ่มวิชาเลือก “เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระ          
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 และรองลงมา 
คือ มีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 31 

4.4 กลุ่มวิชาเลือก “กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระ  
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54 และรองลงมา คือ    
มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 27 

4.5 กลุ่มวิชาเลือก “มาตรฐานสินค้าการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ       
มีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 36  
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4.6 กลุ่มวิชาเลือก “เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระ           
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35 

4.7 กลุ่มวิชาเลือก “อ่ืนๆ” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 36 

5. วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน ๓ วิชา      
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลเนื้อหาเป็นภาพรวมทั่วประเทศ จ านวน 7 กลุ่มวิชาเลือก 
ประกอบด้วย 

5.1 กลุ่มวิชาเลือก “การผลิตพืช” จ านวน 5 เรื่อง คือ    
เรื่องท่ี 1 การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรม     

ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระ         
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 36  

เรื่องที่ 2 พืชไร่ กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27     

เรื่องที่ 3 พืชผัก กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระ        
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 35    

เรื่องที่ 4 ไม้ดอก ไม้ประดับ กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระ      
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 38     

เรื่องที่ 5 พืชอ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระ          
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 37    

5.2 กลุ่มวิชาเลือก “ปศุสัตว์” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระ   
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 38 

5.3 กลุ่มวิชาเลือก “ประมง” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรม   
ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระ   
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 39 
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5.4 กลุ่มวิชาเลือก “แมลงเศรษฐกิจ” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56 และรองลงมา คือ มีการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 32 

5.5 กลุ่มวิชาเลือก “การแปรรูป” จ านวน 2 เรื่อง คือ    
เรื่องที่ 1 อาหาร กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์

ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 35 

เรื่องที่ 2 ไม่ใช่อาหาร กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 32  

5.6 กลุม่วิชาเลือก “ปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย และสารชีวภัณฑ์)” จ านวน 5 เรื่อง คือ   
เรื่องที่ 1 ดิน กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์  

ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 27 

เรื่องที่ 2 ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 26 

เรื่องที่ 3 น้ าหมัก/ฮอร์โมน กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระ    
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 36 

 เรื่องท่ี 4 สารชีวภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 41 

 เรื่องที่ 5 เมล็ดพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44   

 5.7 กลุ่มวิชาเลือก “อ่ืนๆ” กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระ      
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 36 
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1.2.3 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง 
30 นาที 

1) วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
2) วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร 

(วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
3) การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
4) วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  

 
ตารางที่ 4.7 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหาร
จัดการองค์กรเกษตรกร 
 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การบริหารจดัการ
กลุ่ม (วิชาบังคับ) 

1,572,452 33.0 40.0 22.0 4.0 1.0 4.01 0.88 80.0 ดี 

2. การจดัท าแผนการ
ผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร (วิชาบังคับ) 

1,584,536 33.0 38.0 23.0 5.0 1.0 3.98 0.90 80.0 ดี 

3. การจดัการสินเช่ือ
ด้านการเกษตร  
(วิชาบังคับ) 

1,584,848 36.0 40.0 20.0 4.0 1.0 4.06 0.87 81.0 ดี 

4. การจดัการตลาด
สินค้าเกษตร  
(วิชาบังคับ) 

1,582,970 34.0 40.0 22.0 4.0 1.0 4.03 0.88 81.0 ดี 

ภาพรวม 4.02 0.88 80 ดี 
 
 จากตารางที่ 4.7 ข้อมูลผลการประเมินการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
ของเกษตรกร หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 
การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.02) เมื่อดูรายละเอียดรายวิชาจะเห็นได้ว่า 
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 1. วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหา
สาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33 
 2. วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ) 
กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 38 และรองลงมา คือ มีการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 33 
 3. การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีการน า  
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 36 
 4. วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 34 
 
2. ความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม และ
การอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
  

 2.1 ด้านความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชา จ านวน 3 กลุ่มวิชา 
 

2.1.1 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา 
จ านวน ๓ ชั่วโมง ได้แก่  

1) วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ)    
1 ชั่วโมง 30 นาที 

2) วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
 



 
79 

 

ตารางที่ 4.8 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

 n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การพัฒนาการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิชาบังคับ) 

1,586,178 41.0 40.0 16.0 2.0 0.0 4.20 0.81 84.0 ดี 

2. การเสรมิสร้างความ 
สัมพันธ์และสังคมมีสุข 
(วิชาบังคับ) 

1,589,069 39.0 40.0 18.0 2.0 00 4.15 0.82 83.0 ดี 

ภาพรวม 4.17 0.82 83 ดี 
 
 ตารางที่ 4.8 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่
จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ  
พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.17) มีรายละเอียดข้อมูลรายวิชาดังนี้ 
 1. วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย
เห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 2. วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความ
เหมาะสมดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 39 
 

2.1.2 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา จ านวน 
๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาท ีได้แก่ 

1) วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zoning) (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 
30 นาที 

2) วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
3) วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 30 นาที 
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4) วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา 1 ชั่วโมง 
30 นาที 

5) วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 
๓ วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ ๔ ชั่วโมง 30 นาที 

 
ตารางที่ 4.9 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การบริหารจดัการ
การผลิตให้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี (Zonig)  
(วิชาบังคับ) 

1,586,168 36.0 41.0 19.0 3.0 0.0 4.09 0.84 82.0 ดี 

2. บัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอาชีพ  
(วิชาบังคับ) 

1,584,451 38.0 40.0 19.0 3.0 0.0 4.11 0.85 82.0 ดี 

3. การเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (พืช สัตว์ 
ประมง) (วิชาบังคับ) 

1,585,651 41.0 40.0 17.0 2.0 0.0 4.18 0.82 84.0 ดี 

4. การพัฒนาด้าน
การเกษตร  
(วิชาเลือก) 

          

  4.1 การจดัการ 
ดินและปุย๋อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

894,285 42.0 40.0 16.0 2.0 0.0 4.21 0.80 84.0 ดีมาก 

  4.2 การบริหาร
จัดการศตัรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

642,955 44.0 39.0 15.0 2.0 0.0 4.24 0.79 85.0 ดีมาก 

  4.3 เครื่องจักรกล
เพื่อการเกษตร 

45,104 33.0 36.0 28.0 3.0 0.0 4.00 0.86 80.0 ดี 

  4.4 กฎหมายทีเ่กี่ยว 
ข้องด้านการเกษตร 

81,220 45.0 34.0 19.0 2.0 0.0 4.21 0.83 84.0 ดีมาก 
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ตารางที่ 4.9 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ต่อ) 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

  4.5 มาตรฐาน
สินค้าการเกษตร 

79,731 41.0 35.0 20.0 3.0 1.0 4.13 0.88 83.0 ด ี

  4.6 เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อ
การเกษตร 

38,506 40.0 45.0 13.0 2.0 0.0 4.22 0.77 84.0 ดีมาก 

  4.7 อื่น ๆ 428,697 51.0 34.0 12.0 2.0 0.0 4.34 0.78 87.0 ดีมาก 
5. การสร้างรายได้
และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (วิชาเลือก) 

          

  5.1 การผลติพืช 1,342,460 49.0 36.0 12.0 2.0 0.0 4.31 0.79 86.0 ดีมาก 
    1) การขยายพันธ์ุ
พืช 

531,926 50.0 35.0 12.0 3.0 0.0 4.32 0.81 86.0 ดีมาก 

    2) พืชไร่ 35,850 19.0 48.0 27.0 5.0 0.0 3.81 0.81 76.0 ด ี
    3) พืชผัก 714,582 50.0 36.0 12.0 2.0 0.0 4.33 0.77 87.0 ดีมาก 
    4) ไม้ดอก  
ไม้ประดับ 

7,256 49.0 36.0 13.0 1.0 0.0 4.33 0.76 87.0 ดีมาก 

    5) พืชอื่นๆ  52,846 44.0 39.0 14.0 2.0 0.0 4.25 0.80 85.0 ดีมาก 
  5.2 ปศุสตัว ์ 259,021 43.0 40.0 15.0 2.0 0.0 4.24 0.78 85.0 ดีมาก 
  5.3 ประมง 268,551 35.0 45.0 17.0 2.0 0.0 4.14 0.77 83.0 ด ี
  5.4 แมลง
เศรษฐกิจ 

85,233 53.0 36.0 11.0 1.0 0.0 4.40 0.72 88.0 ดีมาก 

  5.5 การแปรรูป 1,647,057 50.0 35.0 12.0 2.0 0.0 4.34 0.78 87.0 ดีมาก 
    1) อาหาร 1,075,598 50.0 35.0 13.0 2.0 0.0 4.33 0.78 87.0 ดีมาก 
    2) ไม่ใช่อาหาร 571,459 51.0 35.0 11.0 2.0 0.0 4.36 0.77 87.0 ดีมาก 
  5.6 ปัจจัยการผลิต 
(ดิน ปุ๋ยและสาร 
ชีวภัณฑ์) 

369,177 49.0 38.0 11.0 1.0 0.0 4.35 0.74 87.0 ดีมาก 

    1) ดิน 34,953 53.0 39.0 8.0 1.0 0.0 4.44 0.66 89.0 ดีมาก 
    2) ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ย
ชีวภาพ 

124,801 51.0 36.0 12.0 1.0 0.0 4.36 0.75 87.0 ดีมาก 
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ตารางที่ 4.9 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ต่อ) 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

    3) น้ าหมัก/
ฮอร์โมน 

77,348 52.0 34.0 12.0 1.0 0.0 4.37 0.75 87.0 ดีมาก 

    4) สารชีวภัณฑ ์ 128,090 45.0 43.0 11.0 2.0 0.0 4.31 0.74 86.0 ดีมาก 
    5) เมล็ดพันธ์ุ 3,985 50.0 37.0 11.0 2.0 0.0 4.36 0.75 87.0 ดีมาก 
    6) วิชาเลือกอื่นๆ 249,445 45.0 38.0 14.0 2.0 0.0. 4.26 0.80 85.0 ดีมาก 

ภาพรวม 4.40 0.81 88 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 4.9 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร พบว่า 
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) เมื่อดูรายละเอียดรายวิชาจะเห็นได้ว่า 
 1. การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zonig) (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า    
มีความเหมาะสมด ีเป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 36 
 2. วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดี        
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดีมาก คิดเป็นร้อยละ 38 
 3. วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย
เห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 4. วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลเนื้อหา
เป็นภาพรวมทั่วประเทศ จ านวน 7 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย 

4.1 กลุ่มวิชาเลือก “การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า        
มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี    
คิดเป็นร้อยละ 40 

4.2  กลุ่มวิชาเลือก “การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า        
มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี    
คิดเป็นร้อยละ 39 
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4.3 กลุ่มวิชาเลือก “เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดี
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33 

4.4 กลุ่มวิชาเลือก “กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความ
เหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็น
ร้อยละ 34 

4.5 กลุ่มวิชาเลือก “มาตรฐานสินค้าการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 35  

4.6 กลุ่มวิชาเลือก “เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดี  
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40 

4.7 กลุ่มวิชาเลือก “อ่ืนๆ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 34 

5. วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน ๓ วิชา ตามความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนที ่เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลเนื้อหาเป็นภาพรวมทั่วประเทศ จ านวน 7 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย 

5.1 กลุ่มวิชาเลือก “การผลิตพืช” จ านวน 5 เรื่อง คือ    
เรื่องท่ี 1 การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 35 
เรื่องที่ 2 พืชไร่ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 48 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27    
เรื่องที่ 3 พืชผัก กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 50 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 36    
เรื่องที่ 4 ไม้ดอก ไม้ประดับ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 36   
เรื่องที่ 5 พืชอ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด     

คิดเป็นร้อยละ 44 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 39     
5.2 กลุ่มวิชาเลือก “ปศุสัตว์” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 40 
5.3 กลุ่มวิชาเลือก “ประมง” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดี เป็นจ านวนมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 35 
5.4 กลุ่มวิชาเลือก “แมลงเศรษฐกิจ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 36 
5.5 กลุ่มวิชาเลือก “การแปรรูป” จ านวน 2 เรื่อง คือ    

เรื่องที่ 1 อาหาร กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 50 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 35 



 
84 

 

เรื่องที่ 2 ไม่ใช่อาหาร กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 35 

5.6 กลุม่วิชาเลือก “ปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย และสารชีวภัณฑ์)” จ านวน 5 เรื่อง คือ  
เรื่องท่ี 1 ดิน กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 53 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 39 
เรื่องที่ 2 ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 36  
  เรื่องที่ 3 น้ าหมัก/ฮอร์โมน กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 34 
  เรื่องที่ 4 สารชีวภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 43 
  เรื่องที่ 5 เมล็ดพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 50 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 37   

5.7 กลุ่มวิชาเลือก “อ่ืนๆ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก เป็นจ านวนมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 38 
 

2.1.3 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง 
30 นาที 

1) วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
2) วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร 

(วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
3) การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
4) วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
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ตารางที่ 4.10 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การบริหารจดัการ
กลุ่ม (วิชาบังคับ) 

1,533,737 38.0 39.0 20.0 3.0 0.0 4.10 0.85 82.0 ดี 

2. การจดัท าแผนการ
ผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร (วิชาบังคับ) 

1,547,141 37.0 39.0 21.0 4.0 0.0 4.07 0.87 81.0 ดี 

3. การจดัการสินเช่ือ
ด้านการเกษตร  
(วิชาบังคับ) 

1,526,348 40.0 39.0 18.0 3.0 0.0 4.15 0.85 83.0 ดี 

4. การจดัการตลาด
สินค้าเกษตร  
(วิชาบังคับ) 

1,547,377 38.0 39.0 19.0 4.0 0.0 4.10 0.87 82.0 ดี 

ภาพรวม 4.21 0.84 84 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 4.10 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร พบว่า ภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดมีาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) เมื่อดูรายละเอียดรายวิชาจะเห็นได้ว่า 
 1. วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดี เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดีมาก คิดเป็นร้อยละ 38 
 2. วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ) 
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 และรองลงมา คือ มีความ
เหมาะสมดีมาก คิดเป็นร้อยละ 37 
 3. การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดีมาก 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 39
 4. วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสมดี       
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 และรองลงมา คือ มีความเหมาะสมดีมาก คิดเป็นร้อยละ 38 
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 2.2 ด้านความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชา จ านวน 3 กลุ่มวิชา 
 

2.2.1 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา 
จ านวน ๓ ชั่วโมง ได้แก่  

1) วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ)    
1 ชั่วโมง 30 นาที 

2) วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
ตารางที่ 4.11 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

 n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การพัฒนาการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิชาบังคับ) 

1,585,918 42.0 40.0 16.0 2.0 0.0 4.21 0.79 84.0 ดีมาก 

2. การเสรมิสร้างความ 
สัมพันธ์และสังคมมีสุข 
(วิชาบังคับ) 

1,587,452 40.0 41.0 16.0 2.0 0.0 4.18 0.81 84.0 ดี 

ภาพรวม 4.20 0.80 84 ดี 
 
 จากตารางที่ 4.11 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.20) มีรายละเอียดข้อมูลรายวิชา ดังนี้ 
 1. วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย
เห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีความ      
พึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40 
 2. วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึง
พอใจในระดับดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 40 
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2.2.2 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา จ านวน 
๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาท ีได้แก่ 

1) วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zoning) (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 
30 นาที 

2) วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 
3) วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 30 นาที 
4) วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา 1 ชั่วโมง 

30 นาที 
5) วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 

๓ วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ ๔ ชั่วโมง 30 นาที 
 

ตารางที่ 4.12 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การบริหารจดัการ
การผลิตให้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี (Zonig)  
(วิชาบังคับ) 

1,585,043 37.0 40.0 19.0 3.0 0.0 4.11 0.84 82.0 ดี 

2. บัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอาชีพ  
(วิชาบังคับ) 

1,566,179 38.0 41.0 18.0 3.0 0.0 4.12 0.84 82.0 ดี 

3. การเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (พืช สัตว์ 
ประมง) (วิชาบังคับ) 

1,585,206 42.0 39.0 16.0 2.0 0.0 4.20 0.81 84.0 ดีมาก 

4. การพัฒนาด้าน
การเกษตร  
(วิชาเลือก) 

          

  4.1 การจดัการ 
ดินและปุย๋อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

892,905 43.0 39.0 16.0 2.0 0.0 4.23 0.80 85.0 ดีมาก 
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ตารางที่ 4.12 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ต่อ) 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

  4.2 การบริหาร
จัดการศตัรูพืชอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

640,949 45.0 39.0 14.0 1.0 0.0 4.27 0.77 85.0 ดีมาก 

  4.3 เครื่องจักรกล
เพื่อการเกษตร 

44,809 33.0 36.0 28.0 3.0 0.0 3.99 0.86 80.0 ด ี

  4.4 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการ 
เกษตร 

81,218 47.0 32.0 19.0 2.0 0.0 4.23 0.84 85.0 ดีมาก 

  4.5 มาตรฐาน
สินค้าการเกษตร 

80,086 42.0 36.0 19.0 3.0 1.0 4.17 0.86 83.0 ด ี

  4.6 เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อ
การเกษตร 

38,330 41.0 39.0 17.0 2.0 0.0 4.18 0.81 84.0 ด ี

  4.7 อื่น ๆ 429,689 52.0 36.0 11.0 1.0 0.0 4.37 0.75 87.0 ดีมาก 
5. การสร้างรายได้
และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (วิชาเลือก) 

          

  5.1 การผลติพืช 1,346,051 51.0 35.0 12.0 2.0 0.0 4.35 0.78 87.0 ดีมาก 
    1) การขยายพันธ์ุ
พืช 

534,467 51.0 34.0 13.0 2.0 0.0 4.34 0.79 87.0 ดีมาก 

    2) พืชไร่ 35,816 33.0 53.0 80.0 5.0 0.0 4.14 0.78 83.0 ด ี
    3) พืชผัก 714,527 52.0 34.0 12.0 2.0 0.0 4.36 0.77 87.0 ดีมาก 
    4) ไม้ดอก  
ไม้ประดับ 

7,256 51.0 35.0 11.0 2.0 0.0 4.34 0.79 87.0 ดีมาก 

    5) พืชอื่นๆ  53,985 44.0 41.0 14.0 2.0 0.0 4.26 0.76 85.0 ดีมาก 
  5.2 ปศุสตัว ์ 262,513 51.0 33.0 15.0 1.0 0.0 4.32 0.79 86.0 ดีมาก 
  5.3 ประมง 271,141 45.0 41.0 12.0 2.0 0.0 4.29 0.75 86.0 ดีมาก 
  5.4 แมลง
เศรษฐกิจ 

85,781 57.0 31.0 11.0 1.0 0.0 4.44 0.75 89.0 ดีมาก 
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ตารางที่ 4.12 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ต่อ) 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

  5.5 การแปรรูป 1,633,694 51.0 34.0 13.0 2.0 0.0 4.35 0.78 87.0 ดีมาก 
    1) อาหาร 1,069,160 51.0 34.0 13.0 2.0 0.0 4.34 0.78 87.0 ดีมาก 
    2) ไม่ใช่อาหาร 564,534 52.0 33.0 130 1.0 0.0 4.35 0.77 87.0 ดีมาก 
  5.6 ปัจจัยการผลิต 
(ดิน ปุ๋ยและสาร 
ชีวภัณฑ์) 

362,614 56.0 33.0 10.0 1.0 0.0 4.44 0.72 89.0 ดีมาก 

    1) ดิน 27,789 66.0 25.0 90 1.0 0.0 4.55 0.69 91.0 ดีมาก 
    2) ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ย
ชีวภาพ 

124,759 65.0 27.0 7.0 1.0 0.0 4.56 0.68 91.0 ดีมาก 

    3) น้ าหมัก/
ฮอร์โมน 

77,015 54.0 35.0 11.0 1.0 0.0 4.41 0.72 88.0 ดีมาก 

    4) สารชีวภัณฑ ์ 129,066 47.0 40.0 12.0 1.0 0.0 4.32 0.74 86.0 ดีมาก 
    5) เมล็ดพันธ์ุ 3,985 50.0 36.0 12.0 2.0 0.0 4.34 0.78 87.0 ดีมาก 
    6) วิชาเลือกอื่นๆ 252,718 49.0 37.0 13.0 2.0 0.0 4.32 0.78 86.0 ดีมาก 

ภาพรวม 4.45 0.81 89 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 4.12 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.45) เมื่อดูรายละเอียดรายวิชาจะเห็นได้ว่า 
 1. การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Zonig) (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า    
มีความพึงพอใจในระดับดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจ   
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 37 
 2. วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดี 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 38 
 3. วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมาย
เห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีความ
พึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 39 
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 4. วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา เมือ่จัดกลุ่มข้อมูลเนื้อหา
เป็นภาพรวมทั่วประเทศ จ านวน 7 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย 

4.1 กลุ่มวิชาเลือก “การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 39 

4.2  กลุ่มวิชาเลือก “การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า    
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจ
ในระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 39 

4.3 กลุ่มวิชาเลือก “เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจ     
ในระดับดี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดีมาก     
คิดเป็นร้อยละ 33 

4.4 กลุ่มวิชาเลือก “กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี    
คิดเป็นร้อยละ 32 

4.5 กลุ่มวิชาเลือก “มาตรฐานสินค้าการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 36  

4.6 กลุ่มวิชาเลือก “เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี     
คิดเป็นร้อยละ 39 

4.7 กลุ่มวิชาเลือก “อ่ืนๆ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 36 

5. วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน ๓ วิชา      
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลเนื้อหาเป็นภาพรวมทั่วประเทศ จ านวน 7 กลุ่มวิชาเลือก 
ประกอบด้วย 

5.1 กลุ่มวิชาเลือก “การผลิตพืช” จ านวน 5 เรื่อง คือ    
เรื่องที่ 1 การขยายพันธุ์พืช กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 34 
เรื่องที่ 2 พืชไร่ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดี เป็นจ านวนมากที่สุด    

คิดเป็นร้อยละ 53 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 33 
เรื่องที่ 3 พืชผัก กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 52 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34  
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เรื่องที่ 4 ไม้ดอก ไม้ประดับ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดี มาก       
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 35 

เรื่องที่ 5 พืชอ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 44 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 41   

5.2 กลุ่มวิชาเลือก “ปศุสัตว์” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 33 

5.3 กลุ่มวิชาเลือก “ประมง” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 41 

5.4 กลุ่มวิชาเลือก “แมลงเศรษฐกิจ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก     
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 31 

5.5 กลุ่มวิชาเลือก “การแปรรูป” จ านวน 2 เรื่อง คือ    
เรื่องที่ 1 อาหาร กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 51 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34 
เรื่องที่ 2 ไม่ใช่อาหาร กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 33 
 5.6 กลุม่วิชาเลือก “ปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย และสารชีวภัณฑ์)” จ านวน 5 เรื่อง คือ  

เรื่องที่ 1 ดิน กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดี เป็นจ านวนมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 66 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 25 

เรื่องที่ 2 ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก      
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 27 

เรื่องที่ 3 น้ าหมัก/ฮอร์โมน กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 35 

เรื่องที่ 4 สารชีวภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40 

เรื่องที่ 5 เมล็ดพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 36 

5.7 กลุ่มวิชาเลือก “อ่ืนๆ” กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็นจ านวน
มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 49 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 37 
 

2.2.3 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาที 
1) วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
2) วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร        

(วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
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3) การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  
4) วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 1 ชั่วโมง  

 
ตารางที่ 4.13 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 

n = 77 จังหวัด 

วิชา จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ร้อยละ
ของ 

ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

1. การบริหารจดัการ
กลุ่ม (วิชาบังคับ) 

1,533,639 40.0 38.0 19.0 3.0 0.0 4.15 0.85 83.0 ดี 

2. การจดัท าแผนการ
ผลิต/โครงการ และ
การตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร (วิชาบังคับ) 

1,547,393 38.0 38.0 20.0 4.0 0.0 4.09 0.87 82.0 ดี 

3. การจดัการสินเช่ือ
ด้านการเกษตร  
(วิชาบังคับ)  

1,526,589 41.0 39.0 17.0 3.0 0.0 4.16 0.84 83.0 ดี 

4. การจดัการตลาด
สินค้าเกษตร  
(วิชาบังคับ) 

1,546,814 39.0 39.0 20.0 3.0 0.0 4.12 0.84 82.0 ดี 

ภาพรวม 4.24 0.82 85 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 4.13 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร พบว่า ภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) เมื่อดูรายละเอียดรายวิชาจะเห็นได้ว่า 
 1. วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 38 
 2. วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิ ชาบังคับ) 
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจเป็นจ านวนมากที่สุดเท่ากัน 2 ระดับ คือ ระดับดีมาก และระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 38 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 
 3. การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 39 



 
93 

 

 4. วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความพึงพอใจเป็นจ านวน
มากที่สุดเท่ากัน 2 ระดับ คือ ระดับดีมาก และระดับดี คิดเป็นร้อยละ 39 และรองลงมา คือ มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 
 

ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความสะดวก ระหว่าง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน         
ในการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ กลุ่มวิชาที่ 3 การ
บริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

n = 77 จังหวัด 

กลุ่มวชิา 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

และการอ านวยความ
สะดวก 

รวม
(ค่าเฉลี่ย) 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สรา้งการรับรู้ 
ความเข้าใจร่วมกันใน
การขับเคลื่อนประเทศ 

4.13 4.13 4.17 4.20 4.17 4.20 4.17 

แปลผล ด ี ด ี ดี ด ี ด ี ด ี ด ี
2. การเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการผลิตทาง
การเกษตร 

4.25 4.25 4.40 4.45 4.40 4.45 4.37 

แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
3. การบริหารจดัการ
องค์กรเกษตรกร 

4.02 4.02 4.21 4.24 4.21 4.24 4.16 

แปลผล ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี
ภาพรวม 4.15 4.16 4.19 4.20 4.38 4.40 4.25 
แปลผล ด ี ด ี ดี ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
จากตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ

เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่
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จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก ระหว่าง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ กลุ่มวิชาที่ 3 
การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร พบว่า ภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.25) โดยกลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.37) 
รองลงมา คือ กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ (ค่าเฉลี่ย = 4.17) 
และกลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร (คา่เฉลี่ย = 4.16) ตามล าดับ 
 
3. เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)  
 

 ในการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความ
เหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ดา้นความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก จ านวน 9 เขต 77 จังหวัด 
 
ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวก  
 

n = 9 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

กรุงเทพมหานคร 3.86 3.83 3.84 3.86 3.96 3.97 
ชัยนาท 4.33 4.39 4.37 4.41 4.47 4.48 
นนทบุรี 3.89 3.89 4.36 4.37 4.51 4.48 
ปทุมธาน ี 4.31 4.45 4.40 4.46 4.66 4.74 
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ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวก (ต่อ) 
 

n = 9 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

พระนครศรีอยุธยา 4.30 4.29 4.30 4.33 4.22 4.21 
ลพบุร ี 4.29 4.37 4.31 4.32 4.76 4.75 
สระบรุ ี 4.25 4.29 4.32 4.38 4.17 4.20 
สิงห์บุร ี 3.75 3.72 3.80 3.76 4.01 4.01 
อ่างทอง 4.16 4.09 4.17 4.14 4.87 4.87 

รวม 4.13 4.15 4.21 4.23 4.40 4.41 
แปลผล ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 

 
 จากตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้ าใจ และ
การน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  

1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13) เกษตรกรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดชัยนาท (ค่าเฉลี่ ย = 4.33) รองลงมา 
คือ จังหวัดปทุมธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.31) และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ตามล าดับ 
ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี (ค่าเฉลี่ย = 3.75) 
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1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.15) เกษตรกร
ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดปทุมธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.45) 
รองลงมา คือ จังหวัดชัยนาท (ค่าเฉลี่ย = 4.39) และจังหวัดลพบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ตามล าดับ      
ส่วนเกษตรกรทีน่ าความรู้ไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี (ค่าเฉลี่ย = 3.72) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ จังหวัดปทุมธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.40) รองลงมา 
คือ จังหวัดชัยนาท (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และจังหวัดนนทบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.36) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกร 
ที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมากที่สุด คือ จังหวัดปทุมธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.46) รองลงมา คือ จังหวัดชัยนาท (ค่าเฉลี่ย 
= 4.41) และจังหวัดสระบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี (ค่าเฉลี่ย = 3.76) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดอ่างทอง
(ค่าเฉลี่ย = 4.87) รองลงมา คือ จังหวัดลพบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.76) และจังหวัดปทุมธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.66) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสม   
น้อยที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (ค่าเฉลี่ย = 3.96) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากที่สุด คือ จังหวัดอ่างทอง (ค่าเฉลี่ย = 4.87) 
รองลงมา คือ จังหวัดลพบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.75) และจังหวัดปทุมธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.74) ตามล าดับ          
ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 
(ค่าเฉลี่ย = 3.97) 
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ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวก  
 

n = 8 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้  
ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

กาญจนบุร ี 4.51 4.52 4.51 4.54 4.44 4.53 
นครปฐม 3.97 4.04 3.98 4.04 4.00 4.04 
ประจวบครีีขันธ ์ 4.21 4.18 4.21 4.21 4.90 4.89 
เพชรบุร ี 4.49 4.49 4.49 4.49 4.21 4.22 
ราชบุร ี 4.30 4.24 4.30 4.26 4.35 4.34 
สมุทรสงคราม 2.44 2.45 2.55 2.57 4.55 4.54 
สมุทรสาคร 4.06 4.06 4.06 4.09 4.20 4.22 
สุพรรณบุร ี 4.28 4.25 4.30 4.28 4.37 4.33 

รวม 4.03 4.03 4.05 4.06 4.38 4.39 
แปลผล ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
การน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
สถานทีจ่ัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  

1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.03) เกษตรกรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.51) 
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รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.49) และจังหวัดราชบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ตามล าดับ     
ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม (ค่าเฉลี่ย = 2.44) 

1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.03) เกษตรกร
ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.52) 
รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.49) และจังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ตามล าดับ      
ส่วนเกษตรกรทีน่ าความรู้ไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม (ค่าเฉลี่ย = 2.45) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.05) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.45) รองลงมา คือ จังหวัด
เพชรบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.49) และอันดับ 3 เท่ากัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.30) และ
จงัหวัดสุพรรณบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม (ค่าเฉลี่ย = 2.55) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.06) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.54) รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบุรี (ค่าเฉลี่ย = 
4.49) และจังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.28) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรทีม่ีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม (ค่าเฉลี่ย = 2.57) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.91) รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรสงคราม (ค่าเฉลี่ย = 4.55) และจังหวัด
กาญจนบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.44) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความ
สะดวก มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดนครปฐม (ค่าเฉลี่ย = 4.00) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 
4.89) รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรสงคราม (ค่าเฉลี่ย = 4.55) และจังหวัดกาญจนบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.53) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด 
คือ จังหวัดนครปฐม (ค่าเฉลี่ย = 4.04) 
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ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระท่ีได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวก  
 

n = 8 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

จันทบุร ี 3.99 4.02 4.08 4.09 4.52 4.51 
ฉะเชิงเทรา 4.25 4.27 4.35 4.36 4.30 4.30 
ชลบุร ี 4.35 4.32 4.37 4.35 4.99 4.92 
ตราด 3.69 3.79 3.78 3.76 3.80 3.53 
นครนายก 2.90 2.95 3.03 3.06 4.93 4.98 
ปราจีนบุร ี 4.33 4.47 4.47 4.54 4.45 4.49 
ระยอง 4.41 4.41 4.41 4.42 4.73 4.73 
สมุทรปราการ 4.37 4.34 4.47 4.43 4.68 4.69 
สระแก้ว 4.29 4.30 4.37 4.39 4.33 4.36 

รวม 4.06 4.10 4.15 4.16 4.53 4.50 
แปลผล ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

 
 ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
การน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  
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1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.06) เกษตรกรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดระยอง (ค่าเฉลี่ย = 4.41) รองลงมา 
คือ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และจังหวัดชลบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.35) ตามล าดับ ส่วน
เกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดนครนายก (ค่าเฉลี่ย = 2.90) 

1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.10) เกษตรกร
ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.47) 
รองลงมา คือ จังหวัดระยอง (ค่าเฉลี่ย = 4.41) และจังหวัดสมุทรปราการ (ค่าเฉลี่ย = 4.34) ตามล าดับ      
ส่วนเกษตรกรทีน่ าความรู้ไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด คอื จังหวัดนครนายก (ค่าเฉลี่ย = 2.95) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.15) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด เท่ากัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  
(ค่าเฉลี่ย = 4.47) รองลงมา คือ จังหวัดระยอง (ค่าเฉลี่ย = 4.41) และอันดับ 3 เท่ากัน 2 จังหวัด คือ 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดนครนายก (ค่าเฉลี่ย = 3.03) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.16) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมากที่สุด คือ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.54) รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าเฉลี่ย 
= 4.43) และจังหวัดระยอง (ค่าเฉลี่ย = 4.42) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดนครนายก (ค่าเฉลี่ย = 3.06) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.53) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.99) รองลงมา คือ จังหวัดนครนายก (ค่าเฉลี่ย = 4.93) และจังหวัดระยอง (ค่าเฉลี่ย = 4.42) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมน้อย
ที่สุด คอื จังหวัดตราด (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากที่สุด คือ จังหวัดนครนายก (ค่าเฉลี่ย = 4.98) 
รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.92) และจังหวัดระยอง (ค่าเฉลี่ย = 4.73) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกร
ทีม่ีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด คือ จังหวัดตราด (ค่าเฉลี่ย 
= 3.53) 
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ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ไดแ้ก ่1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวก  
 

n = 8 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

กาฬสินธุ ์ 4.15 4.18 4.21 4.23 4.77 4.77 
ขอนแก่น 3.92 3.94 4.22 4.43 4.67 4.67 
นครพนม 4.03 4.08 4.22 4.18 4.78 4.81 
บึงกาฬ 3.97 3.85 3.87 3.86 4.28 4.11 
มหาสารคาม 4.35 4.25 4.35 4.24 4.26 4.31 
มุกดาหาร 4.19 4.27 4.31 4.34 4.42 4.45 
ร้อยเอ็ด 4.30 4.36 4.30 4.40 4.35 4.39 
เลย 3.87 3.83 3.91 3.91 4.01 4.07 
สกลนคร 4.24 4.17 4.13 4.10 4.17 4.20 
หนองคาย 4.30 4.27 4.25 4.23 4.38 4.38 
หนองบัวล าภ ู 4.17 4.02 4.22 4.22 4.34 4.31 
อุดรธาน ี 4.34 4.37 4.34 4.36 4.41 4.43 

รวม 4.15 4.13 4.19 4.21 4.40 4.41 
แปลผล ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
 ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
การน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
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 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  

1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.15) เกษตรกรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดมหาสารคาม (ค่าเฉลี่ย = 4.35) 
รองลงมา คือ จังหวัดอุดรธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.34) และอันดับ 3 เท่ากัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด 
และจังหวัดหนองคาย (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ 
จังหวัดเลย (ค่าเฉลี่ย = 3.87) 

1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13) เกษตรกร
ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดอุดรธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.37) 
รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด (ค่าเฉลี่ย = 4.36) และอันดับ 3 เท่ากัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดหนองคาย (ค่าเฉลี่ย = 4.27) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ 
จังหวัดเลย (ค่าเฉลี่ย = 3.83) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.19) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดมหาสารคาม (ค่าเฉลี่ย = 4.35) รองลงมา คือ จังหวัด
อุดรธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.34) และมุกดาหาร (ค่าเฉลี่ย = 4.31) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดบึงกาฬ (ค่าเฉลี่ย = 3.87) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมากที่สุด คือ จังหวัดขอนแก่น (ค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด (ค่าเฉลี่ย 
= 4.40) และจังหวัดอุดรธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.36) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดบึงกาฬ (ค่าเฉลี่ย = 3.86) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดนครพนม
(ค่าเฉลี่ย = 4.78) รองลงมา คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.77) และจังหวัดขอนแก่น (ค่าเฉลี่ย = 4.67) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมน้อย
ที่สุด คือ จังหวัดเลย (ค่าเฉลี่ย = 4.01) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากที่สุด คือ จังหวัดนครพนม (ค่าเฉลี่ย = 4.81) 
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รองลงมา คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.77) และจังหวัดขอนแก่น (ค่าเฉลี่ย = 4.67) ตามล าดับ 
ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด คือ จังหวัดเลย 
(ค่าเฉลี่ย = 4.07) 
 
ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวก  
 

n = 8 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ตรัง 4.20 4.18 4.18 4.18 4.10 4.09 
นราธิวาส 4.14 4.15 4.13 4.17 4.16 4.18 
ปัตตาน ี 4.03 3.91 4.12 4.07 3.99 4.07 
พัทลุง 3.93 3.96 4.03 4.02 4.69 4.66 
ยะลา 4.34 4.35 4.33 4.35 4.82 4.85 
สงขลา 4.10 4.05 4.11 4.11 4.05 4.03 
สตูล 4.01 4.00 4.04 4.03 4.11 4.14 

รวม 4.11 4.09 4.13 4.13 4.27 4.29 
 
 จากตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
การน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า  
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 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  

1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.11) เกษตรกรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย = 4.34) รองลงมา 
คือ จังหวัดตรัง (ค่าเฉลี่ย = 4.20) และจังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย = 4.14) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มี
ความรู้ ความเข้าใจน้อยท่ีสุด คือ จังหวัดพัทลุง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) 

1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.09) เกษตรกร
ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย = 4.35) 
รองลงมา คือ จังหวัดตรัง (ค่าเฉลี่ย = 4.18) และจังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย = 4.15) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกร
ที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดปัตตานี (ค่าเฉลี่ย = 4.03) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย = 4.33) รองลงมา คือ จังหวัดตรัง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.18) และจังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย = 4.13) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดพัทลุง (ค่าเฉลี่ย = 4.03) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมากที่สุด คือ จังหวัดยะลา (คา่เฉลี่ย = 4.33) รองลงมา คือ จังหวัดตรัง (ค่าเฉลี่ย = 4.18) และ
จังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย = 4.17) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดพัทลุง (ค่าเฉลี่ย = 4.02) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดยะลา
(ค่าเฉลี่ย = 4.82) รองลงมา คือ จังหวัดพัทลุง (ค่าเฉลี่ย = 4.69) และจังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย = 4.16) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมน้อย
ที่สุด คือ จังหวัดปัตตานี (ค่าเฉลี่ย = 3.99) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด คือ จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย = 4.85) 
รองลงมา คือ จังหวัดพัทลุง (ค่าเฉลี่ย = 4.66) และจังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย = 4.18) ตามล าดับ     
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ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 
(ค่าเฉลี่ย = 4.03) 
 
ตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ่ได้แก ่1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวก  
 

n = 8 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

เชียงราย 4.25 4.19 4.33 4.34 4.19 4.22 
เชียงใหม ่ 4.22 4.15 4.18 4.19 4.17 4.17 
น่าน 4.21 4.27 4.26 4.33 4.85 4.84 
พะเยา 4.20 4.14 4.21 4.24 4.06 4.06 
แพร่ 4.00 3.67 3.94 3.74 4.08 4.07 
แม่ฮ่องสอน 3.78 3.69 3.80 3.80 3.94 3.92 
ล าปาง 3.94 4.04 3.96 4.06 4.63 4.62 
ล าพูน 4.21 4.16 4.23 4.23 4.79 4.81 

รวม 4.10 4.04 4.11 4.12 4.34 4.34 
 
 จากตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก ่1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน า
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึง
พอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัด
ฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  
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1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.10) เกษตรกรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงราย (ค่าเฉลี่ย = 4.25) รองลงมา 
คือ จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย = 4.22) และจังหวัดพะเยา (ค่าเฉลี่ย = 4.20) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่
มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ค่าเฉลี่ย = 3.78) 

1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.04) เกษตรกร
ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดน่าน (ค่าเฉลี่ย = 4.27) รองลงมา 
คือ จังหวัดเชียงราย (ค่าเฉลี่ย = 4.19) และจังหวัดล าพูน (ค่าเฉลี่ย = 4.16) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกร     
ที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดแพร่ (ค่าเฉลี่ย = 3.67) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.11) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงราย (ค่าเฉลี่ย = 4.33) รองลงมา คือ จังหวัดน่าน
(ค่าเฉลี่ย = 4.26) และจังหวัดล าพูน (ค่าเฉลี่ย = 4.23) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.12) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย (ค่าเฉลี่ย = 4.34) รองลงมา คือ จังหวัดน่าน (ค่าเฉลี่ย = 4.33) 
และจังหวัดพะเยา (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดแพร่ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดน่าน
(ค่าเฉลี่ย = 4.85) รองลงมา คือ จังหวัดล าพูน (ค่าเฉลี่ย = 4.79) และจังหวัดล าปาง (ค่าเฉลี่ย = 4.63) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมน้อย
ที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากที่สุด คือ จังหวัดน่าน (ค่าเฉลี่ย = 4.84) 
รองลงมา คือ จังหวัดล าพูน (ค่าเฉลี่ย = 4.81) และจังหวัดล าปาง (ค่าเฉลี่ย = 4.62) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกร
ที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ค่าเฉลี่ย = 3.92) 
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ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระ     
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการ
อ านวยความสะดวก  
 

n = 8 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ชัยภูม ิ 4.32 4.34 4.37 4.37 4.46 4.44 
นครราชสมีา 4.41 4.43 4.43 4.45 4.01 4.01 
บุรีรัมย ์ 4.21 4.21 4.22 4.21 4.36 4.36 
ยโสธร 4.40 4.37 4.43 4.43 4.40 4.36 
ศรีสะเกษ 4.28 4.28 4.31 4.31 4.28 4.29 
สุรินทร ์ 4.09 4.21 4.13 4.17 4.15 4.17 
อ านาจเจรญิ 3.53 4.11 3.62 4.13 4.23 4.81 
อุบลราชธาน ี 4.01 4.14 4.19 4.23 4.74 4.86 

รวม 4.16 4.26 4.21 4.29 4.33 4.41 
 
 ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  

1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.16) เกษตรกรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 4.41) 
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รองลงมา คือ จังหวัดยโสธร (ค่าเฉลี่ย = 4.40) และจังหวัดชัยภูมิ (ค่าเฉลี่ย = 4.32) ตามล าดับ         
ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ (ค่าเฉลี่ย = 3.53) 

1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.26) 
เกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา 
(ค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมา คือ จังหวัดยโสธร (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และจังหวัดชัยภูมิ (ค่าเฉลี่ย = 4.34) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ (ค่าเฉลี่ย = 4.11) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด เท่ากัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดยโสธร 
(ค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และจังหวัดศรีสะเกษ (ค่าเฉลี่ย = 4.31) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัด
อ านาจเจริญ (ค่าเฉลี่ย = 3.62) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 4.45) รองลงมา คือ จังหวัดยโสธร 
(ค่าเฉลี่ย = 4.43) และจังหวัดชัยภูมิ (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ (ค่าเฉลี่ย = 4.13) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.74) รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ (ค่าเฉลี่ย = 4.46) และจังหวัดยโสธร (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสม    
น้อยที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 4.01) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าเฉลี่ย = 
4.86) รองลงมา คือ จังหวัดอ านาจเจริญ (ค่าเฉลี่ย = 4.81) และจังหวัดชัยภูมิ (ค่าเฉลี่ย = 4.44) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด 
คือ จังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 4.01) 
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ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระ     
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการ
อ านวยความสะดวก  
 

n = 8 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

กระบี ่ 4.17 4.20 4.18 4.21 4.27 4.27 
ชุมพร 4.18 4.20 4.21 4.22 4.31 4.35 
นครศรีธรรมราช 4.17 4.14 4.18 4.15 4.86 4.82 
พังงา 4.24 4.29 4.20 4.29 4.09 4.18 
ภูเก็ต 4.40 4.42 4.42 4.44 4.37 4.43 
ระนอง 4.86 4.80 4.86 4.80 4.99 4.99 
สรุาษฎร์ธาน ี 4.12 4.12 4.14 4.15 4.19 4.17 

รวม 4.31 4.31 4.31 4.32 4.44 4.46 
 
 ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  

1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) เกษตรกร
ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดระนอง (ค่าเฉลี่ย = 4.86) รองลงมา 
คือ จังหวัดภูเก็ต (ค่าเฉลี่ย = 4.40) และจังหวัดพังงา (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มี
ความรู้ ความเข้าใจน้อยท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.12) 
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1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) 
เกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดระนอง (ค่าเฉลี่ย = 
4.80) รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต (ค่าเฉลี่ย = 4.42) และจังหวัดพังงา (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ตามล าดับ 
ส่วนเกษตรกรที่มคีวามรู้ ความเข้าใจน้อยท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.12) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดระนอง (ค่าเฉลี่ย = 4.86) รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต 
(ค่าเฉลี่ย = 4.42) และจังหวัดชุมพร (ค่าเฉลี่ย = 4.21) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.14) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมากท่ีสุด คือ จังหวัดระนอง (ค่าเฉลี่ย = 4.86) รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต (ค่าเฉลี่ย = 
4.44) และจังหวัดพังงา (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรน้อยที่สุด เท่ากัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.15) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดระนอง
(ค่าเฉลี่ย = 4.99) รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าเฉลี่ย = 4.86) และจังหวัดภูเก็ต (ค่าเฉลี่ย 
= 4.37) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดพังงา (ค่าเฉลี่ย = 4.09) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากที่สุด คือ จังหวัดระนอง (ค่าเฉลี่ย = 
4.99) รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าเฉลี่ย = 4.82) และจังหวัดภูเก็ต (ค่าเฉลี่ย = 4.43) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด 
คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.17) 
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ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้ 
รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวย
ความสะดวก  
 

n = 8 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ก าแพงเพชร 4.42 4.37 4.37 4.38 4.49 4.50 
ตาก 4.23 4.30 4.29 4.31 4.22 4.23 
นครสวรรค ์ 4.28 4.27 4.24 4.26 4.76 4.78 
พิจิตร 4.30 4.35 4.30 4.35 4.36 4.54 
พิษณุโลก 4.36 4.36 4.35 4.36 4.31 4.30 
เพชรบูรณ ์ 4.09 4.09 4.11 4.13 4.23 4.24 
สุโขทัย 4.40 4.45 4.50 4.52 4.48 4.59 
อุตรดิตถ ์ 4.15 4.12 4.20 4.16 4.15 4.16 
อุทัยธาน ี 4.38 4.40 4.41 4.43 4.04 3.94 

รวม 4.29 4.30 4.31 4.32 4.34 4.36 
 
 ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดภายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
การน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  

1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) เกษตรกร
ของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ จังหวัดก าแพงเพชร (ค่าเฉลี่ย = 4.42) 
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รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย (ค่าเฉลี่ย = 4.40) และจังหวัดอุทัยธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ตามล าดับ     
ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.15) 

1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30) 
เกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ค่าเฉลี่ย = 
4.45) รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.40) และจังหวัดก าแพงเพชร (ค่าเฉลี่ย = 4.37) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.09) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ค่าเฉลี่ย = 4.50) รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.41) และจังหวัดก าแพงเพชร (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.11) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมากที่สุด คือ จังหวัดสุโขทัย (ค่าเฉลี่ย = 4.52) รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี (ค่าเฉลี่ย 
= 4.43) และจังหวัดก าแพงเพชร (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ ์(ค่าเฉลี่ย = 4.13) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
ที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.76) รองลงมา คือ จังหวัดก าแพงเพชร (ค่าเฉลี่ย = 4.49) และจังหวัดสุโขทัย(ค่าเฉลี่ย = 
4.48) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสม
น้อยที่สุด คือ จังหวัดอุทัยธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.04) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36) โดยเกษตรกรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่มีความ
พึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ (ค่าเฉลี่ย = 
4.78) รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย (ค่าเฉลี่ย = 4.59) และจังหวัดพิจิตร (ค่าเฉลี่ย = 4.54) ตามล าดับ 
ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด คือ จังหวัด
อุทัยธานี (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 
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ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 
ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และ 3) ด้านความ
เหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก  
 

n = 9 เขต 77 จังหวัด 

หน่วยงาน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าเน้ือหาสาระ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากร 

ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
และการอ านวยความ

สะดวก 

ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ระดับการน า 
ไปใช้ประโยชน ์

ระดับความ 
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

สสก.1 จ.ชัยนาท 4.13 4.15 4.21 4.23 4.40 4.41 
สสก.2 จ.ราชบรุ ี 4.03 4.03 4.05 4.06 4.38 4.39 
สสก.3 จ.ระยอง 4.06 4.10 4.15 4.16 4.53 4.50 
สสก.4 จ.ขอนแก่น 4.15 4.13 4.19 4.21 4.40 4.41 
สสก.5 จ.สงขลา 4.11 4.09 4.13 4.13 4.27 4.29 
สสก.6 จ.เชียงใหม ่ 4.10 4.04 4.11 4.12 4.34 4.34 
สสก.7 จ.นครราชสมีา 4.16 4.26 4.21 4.29 4.33 4.41 
สสก.8 จ.สรุาษฎร์ธาน ี 4.31 4.31 4.31 4.32 4.44 4.46 
สสก.9 จ.พิษณโุลก 4.29 4.30 4.31 4.32 4.34 4.36 

รวม 4.15 4.16 4.19 4.20 4.38 4.40 
 
 จากตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรที่ 1-9 ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรม     
ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 2) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
และ 3) ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร พบว่า  

1.1 ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.15) เกษตรกรของ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.31) รองลงมา คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก (ค่าเฉลี่ย = 4.30) และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัด
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นครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 4.16) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.03) 

1.2 ภาพรวมเกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.16) 
เกษตรกรของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.31) รองลงมา คือ ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก (ค่าเฉลี่ย = 4.30) และส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 4.26) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
น้อยที่สุด คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.09) 
 2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  

2.1 ภาพรวมความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.19) โดยเกษตรกรของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เห็นว่า 
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด เท่ากัน 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัด
พิษณุโลก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) รองลงมา เท่ากัน 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 จังหวัดชัยนาท และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 
4.21) และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (ค่าเฉลี่ย = 4.19) ตามล าดับ 
ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.05) 

2.2 ภาพรวมความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.20) โดยเกษตรกรของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีความพึงพอใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมากที่สุด เท่ากัน 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) 
รองลงมา คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 4.29) และ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (ค่าเฉลี่ย = 4.23) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกร   
ที่มีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรน้อยที่สุด คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 
2 จังหวัดราชบุรี (ค่าเฉลี่ย = 4.06) 
 3. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 

3.1 ภาพรวมความเหมาะสมในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38) โดยเกษตรกรของส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่เห็นว่า สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (ค่าเฉลี่ย = 4.53) รองลงมา คือ ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.44) และอันดับ 3 เท่ากัน 2 
หน่วยงาน คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และส านักงานส่งเสริมและ
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พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่า สถานที่จัด
ฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย = 4.27) 

3.2 ภาพรวมความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก เกษตรกร    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) โดยเกษตรกรของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรทีม่ีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด คือ ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (ค่าเฉลี่ย = 4.50) รองลงมา คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าเฉลี่ย = 4.46) และอันดับ 3 เท่ากัน จ านวน 3 อันดับ คือ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 
จังหวัดขอนแก่น และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย = 4.41) 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด 
คือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย = 4.29) 
 
4. เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)  
 

 หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
(โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้รู้/ผู้มีความถนัดในเนื้อหาองค์
ความรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ได้แก่          
1) วิทยากรเกษตรกร 2) วิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 3) วิทยากรจากหน่วยงานภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 4) วิทยากรจากหน่วยงานในกทม.และปริมณฑล 5) วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ 6) วิทยากรอื่นๆ โดยหน่วยงานระดับเขต จ านวน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  สสก.1 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท 
  สสก.2 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 
  สสก.3 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  
  สสก.4 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอแก่น 
  สสก.5 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
  สสก.6 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
  สสก.7 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 
  สสก.8 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  สสก.9 หมายถึง   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากร
เกษตรกร 
 

n = 77 จังหวัด 

ประเด็น 
สสก. 
1 

สสก. 
2 

สสก. 
3 

สสก. 
4 

สสก. 
5 

สสก. 
6 

สสก. 
7 

สสก. 
8 

สสก. 
9 

รวม  
(คน) 

ร้อยละ 

Q อาสา  22 71 92 170 51 32 374 69 105 986 3.05 
Smart Farmer 
ต้นแบบ 

226 260 155 1,036 407 269 454 427 188 3,422 10.57 

Young Smart 
Farmer ต้นแบบ 

137 103 97 383 158 129 208 131 78 1,424 4.40 

เกษตรกรดีเด่น
ของระดับจังหวัด/
ระดับประเทศ 

28 43 22 53 36 21 38 24 36 301 0.93 

เกษตรกรต้นแบบ 
ศพก. 

205 202 229 681 298 332 678 207 413 3,245 10.03 

เกษตรกรต้นแบบ
แปลงใหญ่ 

57 35 27 232 45 68 180 81 53 778 2.40 

ครูบัญชีอาสา 149 209 193 484 243 208 373 277 164 2,300 7.11 
ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดินท่ีอยู่
ในจังหวัด 

10 24 32 83 52 26 25 35 44 331 1.02 

ปราชญ์เกษตร
ของจังหวัด 

203 152 115 243 130 88 144 123 85 1,283 3.96 

หมอดินอาสา 28 119 64 294 101 71 241 93 107 1,118 3.45 
อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) 

128 356 247 774 508 160 883 363 188 3,607 11.14 

อื่นๆ (ไม่ระบุ) 830 842 1,002 2,329 2,191 872 2,660 1,424 1,424 13,574 41.94 
ภาพรวม 2,023 2,416 2,275 6,762 4,220 2,276 6,258 3,254 2,885 32,369 100.00 
ร้อยละ 6.25 7.46 7.03 20.89 13.04 7.03 19.33 10.05 8.91 - 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 -9 
ด้านวิทยากรเกษตรกร พบว่า วิทยากรเกษตรกรมากที่สุด คือ อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 41.94 
รองลงมา คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) คิดเป็นร้อยละ 11.14 และSmart Farmer ต้นแบบ    
คิดเป็นร้อยละ 10.57 ตามล าดับ โดยวิทยากรเกษตรกรน้อยที่สุด คือ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่อยู่ในจังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 1.02 ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีวิทยากรมากท่ีสุด       
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คิดเป็นร้อยละ 20.89 รองลงมา คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น
ร้อยละ 19.33 และ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 13.04 
ตามล าดับ วิทยากรน้อยที่สุด คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 6.25 
 
ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร 

n = 77 จังหวัด 

ประเด็น 
สสก. 
1 

สสก. 
2 

สสก. 
3 

สสก. 
4 

สสก. 
5 

สสก. 
6 

สสก. 
7 

สสก. 
8 

สสก. 
9 

รวม  
(คน) 

ร้อยละ 

ศูนย์ส่งเสริมเทค 
โนโลยีการเกษตร
ด้านแมลง
เศรษฐกิจ 

 -  -  -  -  -  - 1 22  - 23 0.61 

ศูนย์ส่งเสริมเทค 
โนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรม
เกษตร 

1  -  - 2  -  -  -  - 1 4 0.11 

ศูนย์ส่งเสริมเทค 
โนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช 

5 2 4 16 4  1 8 5 45 1.19 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

1 5 19 13 11 16 9 13 10 97 2.57 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

83 39 93 101 49 19 20 42 40 486 12.87 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอ 

336 359 312 476 50 182 529 219 167 2,630 69.67 

ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการ
เกษตร 

15 1 10 8 1 9 2 1 5 52 1.38 

อื่นๆ (ไม่ระบุ) 57 49 89 67 21 36 43 38 38 438 11.60 
ภาพรวม 498 455 527 683 136 262 605 343 266 3,775 100.00 
ร้อยละ 13.19  12.05  13.96  18.09   3.60   6.94  16.03   9.09   7.05  100.00  100.00 

 
 



 
118 

 

 จากตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 -9 
ด้านวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า วิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตรมากที่สุด คือ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 69.67 รองลงมา คือ ส านักงานเกษตรจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
12.87 และอ่ืนๆ (ไม่ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 11.60 ตามล าดับ โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
น้อยที่สุด คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 0.11 ซึ่งส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีวิทยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.09 รองลงมา 
คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 16.03 และ ส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 13.96 ตามล าดับ วิทยากรน้อยที่สุด 
คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 3.60 
 
ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

n = 77 จังหวัด 

ประเด็น 
สสก. 
1 

สสก. 
2 

สสก. 
3 

สสก. 
4 

สสก. 
5 

สสก. 
6 

สสก. 
7 

สสก. 
8 

สสก. 
9 

รวม  
(คน) 

ร้อยละ 

ส านักงานประมง
จังหวัด  

92 58 78 221 95 147 149 85 63 988 8.50 

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด  

80 74 103 366 78 164 255 79 141 1,340 11.53 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร  

4 60 41 49 64 58 108 53 98 535 4.60 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร  

14 17 32 16 32 42 48 18 41 260 2.24 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว  

8 7 11 57 2 15 6  - 25 131 1.13 

ศูนย์วิจัยข้าว  31 17 16 26 28 20 10 5 7 160 1.38 
สถานีพัฒนาท่ีดิน
จังหวัด  

318 186 293 313 265 309 315 225 270 2,494 21.46 

ส านักงานพัฒนา
ท่ีดิน  

81 82 158 134 116 128 130 102 127 1,058 9.10 

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัด  

164 112 172 133 62 116 144 43 118 1,064 9.16 
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ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 
 

n = 77 จังหวัด 

ประเด็น 
สสก. 
1 

สสก. 
2 

สสก. 
3 

สสก. 
4 

สสก. 
5 

สสก. 
6 

สสก. 
7 

สสก. 
8 

สสก. 
9 

รวม  
(คน) 

ร้อยละ 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
สหกรณ์  

 - 2 6 1 4 1  -  -  - 14 0.12 

สหกรณ์การ 
เกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จใน
พื้นท่ี  

5 13 36 44 5 58 54 34 43 292 2.51 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด  

253 190 290 425 197 333 290 145 165 2,288 19.69 

ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์  

22 12 12 43 16 28 29 8 19 189 1.63 

อื่นๆ (ไม่ระบุ) 42 73 86 125 135 94 126 71 55 807 6.94 
ภาพรวม 1,114 903 1,334 1,953 1,099 1,513 1,664 868 1,172 11,620 100.00 
ร้อยละ 9.59 7.77 11.48 16.81 9.46 13.02 14.32 7.47 10.09 100.00 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 -9 
ด้านวิทยากรจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พบว่า วิทยากรจากหน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากที่สุด คือ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 21.46 รองลงมา คือ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 19.69 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 11.53 
ตามล าดับ โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อยที่สุด คือ ศูนย์ถ่า ยทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.12 ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 
มีวิทยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.81 รองลงมา คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 14.32 และ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 จังหวัดเชียงใหม่      
คิดเป็นร้อยละ 13.02 ตามล าดับ วิทยากรน้อยที่สุด คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 7.47 
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ตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจาก
หน่วยงานในกทม.และปริมณฑล  

n = 77 จังหวัด 

ประเด็น 
สสก. 
1 

สสก. 
2 

สสก. 
3 

สสก. 
4 

สสก. 
5 

สสก. 
6 

สสก. 
7 

สสก. 
8 

สสก. 
9 

รวม  
(คน) 

ร้อยละ 

ส านักกิจการนคร
หลวง (ธ.ก.ส.) 

4  - 1 2  - 2  - 1  - 10 31.25 

ส านักงานประ 
สานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  

 -  -  -  - 1  -  -  -  - 1 3.13 

ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพ 
มหานครพื้นท่ี 1 
และ 2  

2  -  -  -  -  -  -  -  - 2 6.25 

อื่นๆ (ไม่ระบุ) 3  -  - 6 1 2 4 1 2 19 59.38 
ภาพรวม 9 0 1 8 2 4 4 2 2 32 100.00 
ร้อยละ 28.13 0.00 3.13 25.00 6.25 12.50 12.50 6.25 6.25 100.00 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 -9 
ด้านวิทยากรจากหน่วยงานในกทม.และปริมณฑล พบว่า วิทยากรจากหน่วยงานในกทม.และปริมณฑล
มากที่สุด คือ อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 59.38 รองลงมา คือ ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพ มหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 6.25 
ตามล าดับ โดยวิทยากรจากหน่วยงานในกทม.และปริมณฑลน้อยที่สุด คือ ส านักงานประ สานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ คิดเป็นร้อยละ 3.13 ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 
จังหวัดชัยนาท มีวิทยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.13 รองลงมา คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอันดับ 3 เท่ากัน จ านวน 2 หน่วยงาน คือ ส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดับ วิทยากรน้อยที่สุด คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนา    
การเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

n = 77 จังหวัด 

ประเด็น 
สสก. 
1 

สสก. 
2 

สสก. 
3 

สสก. 
4 

สสก. 
5 

สสก. 
6 

สสก. 
7 

สสก. 
8 

สสก. 
9 

รวม  
(คน) 

ร้อยละ 

กระทรวงมหาดไทย 115 80 133 546 125 199 756 191 136 2,281 12.49 
กองอ านวยการ
รักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณา 
จักร  

150 149 203 435 127 212 234 90 214 1,814 9.93 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 
1-11  

 -  -  - 1  - 1 1 1  - 4 0.02 

ส านักงาน ธ.ก.ส. 
จังหวัด 

411 356 504 1,030 478 524 878 476 590 5,247 28.73 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด  

17 25 32 55 22 28 42 12 22 255 1.40 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ  

181 81 99 538 227 275 455 110 252 2,218 12.14 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด  

136 101 138 192 124 116 98 46 87 1,038 5.68 

ส านักงานอุตสาห 
กรรมจังหวัด  

2  -  - 1 4  - 21 1  - 29 0.16 

หอการค้าจังหวัด  7  - 1 1 17 12 2 1 3 44 0.24 
สถาบันการศึกษา 222 225 120 625 196 433 754 309 322 3,206 17.55 
บริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีจังหวัด 

11  - 6 1 1 1  - 3 3 26 0.14 

ภาคเอกชน 8 37 9 59 16 30 34 32 43 268 1.47 
อื่นๆ (ไม่ระบุ) 74 112 145 312 213 170 404 114 289 1,833 10.04 

ภาพรวม 1,334 1,166 1,390 3,796 1,550 2,001 3,679 1,386 1,961 18,263 100.00 
ร้อยละ 7.30 6.38 7.61 20.79 8.49 10.96 20.14 7.59 10.74 100.00 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 
ด้านวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ ส านักงาน 
ธ.ก.ส. จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 28.73 รองลงมา คือ สถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.55 และ
กระทรวงมหาดไทย คิดเป็นร้อยละ 12.49 ตามล าดับ โดยวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 
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คือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 
จังหวัดขอนแก่น มีวิทยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.79 รองลงมา คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 20.14 และอันดับ 3 คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 10.96 ตามล าดับ วิทยากรน้อยที่สุด คือ ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 7.30 
 
ตารางที่ 4.30 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด้านวิทยากรอ่ืนๆ 
 

n = 77 จังหวัด 

ประเด็น 
สสก. 
1 

สสก. 
2 

สสก. 
3 

สสก. 
4 

สสก. 
5 

สสก. 
6 

สสก. 
7 

สสก. 
8 

สสก. 
9 

รวม  
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่ระบุ 6,816 7,169 6,421 18,152 6,650 9,168 18,087 5,342 9,101 86,906  
ภาพรวม 6,816 7,169 6,421 18,152 6,650 9,168 18,087 5,342 9,101 86,906 100.00 
ร้อยละ 7.84 8.25 7.39 20.89 7.65 10.55 20.81 6.15 10.47 100.00 100.00 

  
จากตารางที่ 4.30 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง

รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 -9 
ด้านวิทยากรอ่ืนๆ พบว่า วิทยากรอ่ืนๆ ไม่ระบุแหล่งที่มาของวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีวิทยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.89 รองลงมา 
คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 20.81 และอันดับ 3 คือ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 10.55 ตามล าดับ วิทยากร  
น้อยที่สุด คือ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 6.15 
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ตารางที่ 4.31 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ได้แก่ 1) ด้านวิทยากร
เกษตรกร 2) ด้านวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 3) ด้านวิทยากรจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์4) ด้านวิทยากรจากหน่วยงานในกทม.และปริมณฑล 5) ด้านวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ 6) ด้านวิทยากรอื่นๆ 

n = 77 จังหวัด 
กลุ่มที่ 

สสก. 
1 

สสก. 
2 

สสก. 
3 

สสก. 
4 

สสก. 
5 

สสก. 
6 

สสก. 
7 

สสก. 
8 

สสก. 
9 

รวม  
(คน) 

1. วิทยากร
เกษตรกร 

2,023  2,416  2,275  6,762  4,220  2,276  6,258  3,254  2,885   32,369  

ร้อยละ  6.25   7.46   7.03  20.89  13.04   7.03  19.33  10.06   8.91   100.00  
รวม 9 เขต 32,369 คน (ร้อยละ 21.16) 

2. วิทยากรจาก
กรมส่งเสริม
การเกษตร 

 498   455   527   683   136   262   605   343   266   3,775  

ร้อยละ 13.19  12.05  13.96  18.09   3.60   6.94  16.03   9.09   7.05   100.00  
รวม 9 เขต 3,775 คน (ร้อยละ 2.47) 

3. วิทยากรจาก
หน่วยงาน
ภายในกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

1,114   903  1,334  1,953  1,099  1,513  1,664   868  1,172   11,620  

ร้อยละ  9.59   7.77  11.48  16.81   9.46  13.02  14.32   7.47  10.09   100.00  
รวม 9 เขต 11,620 คน (ร้อยละ 7.60) 

4. วิทยากรจาก
หน่วยงาน 
ในกทม.และ
ปริมณฑล 

 9   -     1   8   2   4   4   2   2   32  

ร้อยละ 28.13   -     3.12  25.00   6.25  12.50  12.50   6.25   6.25   100.00  
รวม 9 เขต 32 คน (ร้อยละ 0.02) 

5. วิทยากรจาก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1,334  1,166  1,390  3,796  1,550  2,001  3,679  1,386  1,961   18,263  

ร้อยละ  7.30   6.38   7.61  20.79   8.49  10.96  20.14   7.59  10.74   100.00  
รวม 9 เขต 18,263 คน (ร้อยละ 11.94) 

6. วิทยากรอื่นๆ            
(ไม่ระบุ) 6,816  7,169  6,421  18,152  6,650  9,168  18,087  5,342  9,101   86,906  

รวม 9 เขต 86,906 คน (ร้อยละ 56.81) 
ภาพรวม 11,794  12,109  11,948   31,354  13,657  15,224  30,297  11,195  15,387  152,965  

ร้อยละ 7.71 7.92 7.81 20.50 8.93 9.95 19.81 7.32 10.06 100.00 
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 จากตารางที่ 4.31 เปรียบเทียบข้อมูลวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 
ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยากรเกษตรกร 2) กลุ่มวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 3) กลุ่มวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) กลุ่มวิทยากรจากหน่วยงานในกทม.และปริมณฑล 5) กลุ่มวิทยากร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6) กลุม่วิทยากรอื่นๆ พบว่า  
 1. ด้านแหล่งวิทยากร พบว่า ภาพรวมแหล่งวิทยากรที่มีมากที่สุด คือ วิทยากรอ่ืนๆ (ไม่ระบุ)    
คิดเป็นร้อยละ 56.81 รองลงมา คือ วิทยากรเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21.16 และวิทยากรจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 11.94 โดยแหล่งวิทยากรที่มีน้อยที่สุด คือ วิทยากรจากหน่วยงานในกทม. และ
ปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 0.02 
 2. ด้านหน่วยงานของวิทยากร พบว่า ภาพรวมหน่วยงานของวิทยากรที่มีมากท่ีสุด คือ ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 20.50 รองลงมา คือ ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 19.81 และส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 10.06 โดยหน่วยงานของวิทยากรที่มีน้อยที่สุด คือ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 7.32 
 
5. ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) โดยคณะ
ติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 1 – 9 และส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน 
 

 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 
2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) มีคณะท างานติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 และส านักงานบริหาร
จัดการโครงการเกษตรยั่งยืน ไดต้ิดตามความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ คือ 
 

 5.1 คณะท างานติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 
 

จากข้อมูลรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะ
ติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 ซึ่งได้ลงพ้ืนที่ติดตามงาน จ านวน 77 จังหวัด มีเนื้อหา
ทีป่ระมวลข้อมูล ประกอบด้วย สถานการณ์การฝึกอบรมเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคการฝึกอบรมเกษตรกร 
และข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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5.1.1 สถานการณ์การฝึกอบรมเกษตรกร ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ได้จัดเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพ้ืนที่จริง โดยการสนทนากลุ่ม หลังจากนั้นน าข้อมูลมาจ าแนก 
จัดกลุ่มข้อมูล และสรุปอธิบายความเก่ียวกับสถานการณ์การฝึกอบรมเกษตรกร ประกอบด้วย 

1) การก าหนดวิชาเลือก ส่วนใหญ่มาจากการจัดเวทีชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีได้ร่วมกัน
เลือกวิชาที่ตรงกับความต้องการของตนเอง โดยเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ท ากันอยู่เดิม และเห็นว่าวิชาดังกล่าว
จะสามารถสร้างรายได้และช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของตนเองได้ หลังจากนั้นจึงน าน ามาจัดท าเป็น
แผนการฝึกอบรม 

2) การจัดท าแผนและหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้น าชุมชน เป็นผู้ที่มีบทบาทภายในชุมชนซึ่งได้
เข้าร่วมด าเนินงานโครงการดังกล่าว โดยเป็นผู้ที่จะมาร่วมกันจัดท าแผนการฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรม
ตามประเด็นที่ชุมชนก าหนด 

3) สถานที่ที่ฝึกอบรมเกษตรกร ส่วนใหญ่ชุมชนจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถานที่
ฝึกอบรม โดยค านึงถึงการเดินทางที่สะดวกและใกล้ชุมชน เป็นหลัก ได้แก่ ที่ท าการ อบต. ศาลาอเนกประสงค์
ในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งอาจจะไม่ใช้สถานที่ของ ศพก. ในการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรก็ได้ 

4) วิทยากรฝึกอบรม ส่วนใหญ่มีความหลากหลายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และอ่ืนๆ โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่จัดฝึกอบรมเป็นหลัก ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูบัญชีอาสา พัฒนาที่ดิน ประมงจังหวัด เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ธ.ก.ส. และอ่ืนๆ เป็นต้น 

5) การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ส่วนใหญ่จะมอบ
ใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรในเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โดยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเชิญหัวหน้าส่วนราชการมาเป็นประธานในการมอบ เพ่ือให้เกษตรกรภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ด้วย 

6) การขับเคลื่อนกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ส่วนใหญ่ส านักงานเกษตรจังหวัด 
มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ ดูแล และให้การสนับสนุนส านักงานเกษตรอ าเภอต่างๆ โดยมีกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

7) ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน ส่วนใหญ่ในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
เมื่อเทียบกับปริมาณงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับจ านวนชุมชน จะเห็นได้ว่า มีปริมาณชุมชนมากว่าจ านวน
เจ้าหน้าที่ค่อนข้างมาก โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจ านวนชุมชนมากที่สุด คือ 4 ชุมชน จัดฝึกอบรมจ านวน 
16 รุ่น จ านวน 48 วันติดต่อกัน ดังนั้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนและระยะเวลาที่
กรมก าหนด จึงจ าเป็น ต้องท างานร่วมกับชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นผู้ช่วยจัดฝึกอบรม ได้แก่ การจัดการ
สถานที่ และการดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการฝึกอบรม เป็นต้น 
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8) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ เกษตรกรมีความ      
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมที่ให้ความรู้ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
สามารถวิเคราะห์และน าเสนอได้ และสามารถน าความรู้มาด าเนินโครงการของชุมชนในการต่อยอดเชิง
ธุรกิจได้ โดยเฉพาะวิชาเลือกที่เกษตรกรให้ความสนใจเป็นพิเศษ วิชาเลือกที่ตรงกับความต้องการ และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับอาชีพเดิมได้ เช่น การท าไข่เค็ม และน้ ายาล้างจาน เป็นต้น  

5.1.2 ปัญหาอุปสรรคการฝึกอบรมเกษตรกร ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
ได้จัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่จริง โดยการสนทนากลุ่ม หลังจากนั้นได้น าข้อมูล
มาจ าแนก จัดกลุ่มข้อมูล และสรุปอธิบายความเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการฝึกอบรมเกษตรกร ประกอบด้วย 

1) เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม โดยจ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากเข้ารับ
การฝึกอบรมของโครงการนี้ก็จะท าให้เสียสิทธิ์การได้รับเงินเพ่ิมในบัตร เกษตรกรต้องเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการไทยนิยมของหน่วยงานอื่น และเกษตรกรอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิต เป็น
ต้น 

2) การจัดเวทีฝึกอบรม โดยเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมนั้น เมื่อถึงวัน
ฝึกอบรมปรากฏว่า เกษตรกรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ หรือเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบทั้งหลักสูตร 
(จ านวน 3 วัน) เนื่องจากติดภารกิจ และป่วยในวันดังกล่าว เป็นต้น 

3) วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมีไม่เพียงพอ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
เกษตรกรต้องด าเนินการพร้อมๆ กันหลายชุมชน จึงต้องใช้วิทยากรจ านวนมาก ซึ่งวิทยากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละพ้ืนที่/ชุมชนมีไม่เท่ากัน อาจจะส่งผล   
ให้ประสิทธิภาพการฝึกอบรมในแต่ละเนื้อหาวิชาอาจจะไม่เท่ากันได้ 

4) เครื่องมือ/สื่อการเรียนรู้ โดยความพร้อมของอุปกรณ์ในการดาวน์โหลดเอกสาร 
สื่อวีดีทัศน์ และสื่อการเรียนรู้ใน k-room ยังขาดความพร้อม ขาดเครื่องมือ ซึ่งท าให้ไม่สามารถน าสิ่งดังกล่าว  
มาใช้ประโยชน์กับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร      
ได้จัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพ้ืนที่จริง โดยการสนทนากลุ่ม หลังจากนั้นได้น าข้อมูล
มาจ าแนก จัดกลุ่มข้อมูล และสรุปอธิบายความเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 

 1) การก าหนดวิชาและหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยเนื้อหาวิชาบังคับใน   
บางวิชา เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมมาหลายครั้ง ซึ่งท าให้เกษตรกรขาดความสนใจ จึงไม่เกิดประโยชน์
กับเกษตรกรเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเลือกวิชาเรียนด้วยตนเองได้มากกว่านี้    
และควรจัดเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ การเขียนโครงการ และการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น ก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 
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 2) การชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ โดยก่อนด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการ
จัดฝึกอบรมเกษตรกร ควรชี้แจงท าความเข้าใจ หรือจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ หรือมีทีมให้ค าปรึกษา
แนะน า/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่จะมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน/ไม่เท่ากัน ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แด่ การเบิก-จ่ายเงิน และ
การใช้ระบบโปรแกรม เป็นต้น 
 

 5.2 ส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน 
 

จากข้อมูลรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดย
คณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน กับตัวแทนระดับเขต 9 เขต  11 จังหวัด ซ่ึงมี
รายละเอียดตามข้อมูลในตาราง 
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ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวั ด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต 

         จ านวน  11 จังหวัด 
ประเด็น จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุร ี จ.ระยอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุร ี จ.จันทบุร ี

1. กลุ่มเป้าหมาย 1) เป็นเกษตรกร 
ในชุมชน  
2) ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอาย ุ

1) ประชาสมัพันธ์ผ่าน
สื่อและช่องทางต่างๆ 
2) เป็นเกษตรกร 
ในชุมชน  

เป็นเกษตรกรในชุมชน เป็นเกษตรกรในชุมชน เป็นเกษตรกรในชุมชน เป็นเกษตรกรในชุมชน 

2. แผนการฝึกอบรมและ
เนื้อหาหลักสูตร 

1) ชุมชนร่วมท า 
2) จนท.ประมวลแผน
รวมระดับอ าเภอ 

ชุมชนร่วมกันท าด้วย
ตนเอง 

1) ชุมชนร่วมกันท า
ด้วยตนเอง 
2) จัดฝึกอบรม 
วันเว้นวัน ไม่ใช่ 3 วัน
ติดต่อกัน 

1) ชุมชนร่วมกัน
ก าหนดวิชาเลือก 
ให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่มีในชุมชน 
2) ชุมชนร่วมกันท า
ด้วยตนเอง 

1) ชุมชนร่วมกัน
ก าหนดวิชาเลือก 
ให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่มีในชุมชน 
2) ชุมชนร่วมกันท า
ด้วยตนเอง 

1) ชุมชนร่วมกัน
ก าหนดวิชาเลือก 
ให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่มีในชุมชน 
2) ชุมชนร่วมกันท า
ด้วยตนเอง 

3. วิธีการและเทคนิคการ
จัดกิจกรรม 

1) บรรยาย 
2) ฝึกปฏิบตั ิ

1) บรรยาย 
2) ฝึกปฏิบตั ิ

1) บรรยาย 
2) ฝึกปฏิบตัิจัด 
3) มีการสันทนาการ
เพื่อไม่ให้เกษตรกรเบื่อ 
และอยู่จนจบ 

1) บรรยาย 
2) ฝึกปฏิบตั ิ
 

1) บรรยาย 
2) ฝึกปฏิบตั ิ
 

ไม่ระบ ุ

4. สื่อการเรียนรู ้ ขึ้นกับวิชาที่เรียน 1) ขึ้นอยู่กับวิชา 
ที่สอนและความ
สะดวก 
2) วัสดฝุึกปฏิบตั ิ

1) ขึ้นอยู่กบัวิชา 
ที่สอนและสถานท่ี 
2) k-room 

เอกสาร 1) เอกสาร 
2) k-room 

เอกสาร 
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ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

         จ านวน  11 จังหวัด 
ประเด็น จ.อา่งทอง จ.สุพรรณบุร ี จ.ระยอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุร ี จ.จันทบุร ี

5. สถานท่ีฝึกอบรม ชุมชนเลือกเอง 
เป็น ศพก.อยู่ในชุมชน
เป็นหลัก 

ชุมชนเลือกเอง เป็น
สถานท่ีที่ใกล้ชุมชน 
เดินทางไดส้ะดวก 

1) ชุมชนเลือกจาก
เสียงส่วนใหญ ่
2) อยู่ในชุมชน 
เดินทางไดส้ะดวก 

ศพก.เป็นสถานท่ีหลัก
ในการจัดฝึกอบรม 

ศพก.เป็นสถานท่ีหลัก 
ในการจัดฝึกอบรม 

ศพก.เป็นสถานท่ีหลัก 
ในการจัดฝึกอบรม 

6. วิทยากร 1) เกษตรกรตัวอย่าง 
2) ครูบัญชีอาสา 
3) ปราชญ์ชาวบ้าน 
4) ธกส. 
5) อื่นๆ 

จากหลากหลาย
หน่วยงาน 

จากหลากหลาย
หน่วยงาน เช่น ภาครัฐ 
YSF ปราชญ์ชาวบ้าน 
และอื่นๆ 

1) เกษตรกรที่เป็นผู้น า
ในชุมชน 
2) จนท.เกษตร 
ที่เกษียณ มีความรู้และ
ความสามารถ 

จากหลากหลาย
หน่วยงาน 

1) เกษตรกรที่เป็นผู้น า
ในชุมชน ท่ีมีความรู้
ความสามารถเป็นเป็น
ที่ยอมรับในชุมชน 
2) จนท.จากหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

7. ปัญหาอุปสรรค 1) จ านวนเกษตรกร 
ไม่ตรงตามแผน 
2) เกษตรกรสูงวัย 
เดินทางล าบาก 
 

1) วิทยากรไม่พอ 
2) วิทยากรมาไมไ่ด้ 
เพราะตดิภารกิจ 

1) เกษตรกรอยู่ในช่วง
เก็บเกี่ยวและจ าหน่าย
ผลผลติ จึงไม่ว่างเข้า
ฝึกอบรม 
2) ในเมืองมีพื้นท่ี 

1) วิทยากรมีน้อย 
คัดเลือกไม่ค่อยได ้
2) สถานท่ีไม่สะดวก
ในการใช้สื่อ k-room 
 

1) ชุมชนไกล จึงจัด 
หาสถานท่ีที่เป็น
ศูนย์กลางได้ยาก 
2) เกษตรกรติดงาน 
ในไร่นา จึงเข้าอบรม 

1) ศพก.บางแห่ง
สถานท่ีไมเ่หมาะสม 
เนื่องจากอยู่ไกล 
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ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

         จ านวน  11 จังหวัด 
ประเด็น จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุร ี จ.ระยอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุร ี จ.จันทบุร ี

 3) เกษตรกรไม่วา่งเข้า
ฝึกอบรมได้ทุกวัน 
4) วิทยากรไม่พอ 

 ท าการเกษตรน้อย 
3) ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมมากเกินไป 
4) จัดฝึกอบรม
ติดต่อกัน จนท. จึงท า
ใบประกาศฯ ไม่ทัน 

3) เกษตรกรส่วนใหญ่
จะสูงอาย ุ

ได้ไม่ครบ 3 วัน เพราะ
เป็นฤดูกาลผลติ 
3) จัดหาวิทยากรได้
ค่อนข้างยาก 
4) สถานท่ีฝึกอบรม 
ไม่มีอุปกรณ์เพื่อใช้  
k-room 

2) ขาดแคลนวิทยากร 
เพราะฝึกอบรมพร้อมๆ 
กันหลายชุมชน 
3) เกษตรกรต้องการ
เรียนวิชาเลือกมากกว่า
วิชาที่ก าหนดไว้ไห้แล้ว 
4) เกษตรกรมีภารกิจ
ในสวน เพราะตรงกับ
ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลติ 
5) สถานท่ีฝึกอบรม 
ไม่มีอุปกรณ์เพื่อใช้  
k-room 

8. แนวทางการแก้ไข 1) ฝึกอบรม 2 วัน 
2) สลับตารางการ
ฝึกอบรมใหส้อดรับกับ
วิทยากร โดยดูจาก
สถานท่ีที่ใกล้เคียงกัน 

- 1) ลดเวลาการ
ฝึกอบรม 2 วัน 
2) มอบใบประกาศนยี 
บัตร ในเวทีชุมชน     
ครั้งท่ี 2  
 

สลับวิชาในการ
ฝึกอบรม เพื่อให้
วิทยากรสะดวกและ
บริหารจดัการได้ง่าย 

1) สลับวิชาเลือกกับ
วิชาบังคับ เพ่ือให้
สะดวกกับวิทยากร 
2) ชุมชนร่วมกัน
ก าหนดสถานท่ี 
3) ระยะเวลามากกว่า 
3 วัน เพื่อจะได้ท าให้ 

1) สลับวิชาเลือกกับ
วิชาบังคับ เพ่ือให้
สะดวกกับวิทยากร 
2) ชุมชนร่วมกัน
ก าหนดสถานท่ี 
3) ลดเวลาฝึกอบรม
เป็น 2 วัน 
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ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อ่างทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

         จ านวน  11 จังหวัด 
ประเด็น จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุร ี จ.ระยอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุร ี จ.จันทบุร ี

     เป็นจริงๆ โดยฝึกอบรม
ครึ่งวัน เนื่องจากเป็น 
ผู้สูงวัย และเหมาะกับ
ชีวิตเกษตรกร 
3) เน้นวิชาที่เกษตรกร
สนใจที่จะเลือกเรยีน
มากกว่าวิชาบังคับ 

3) เน้นวิชาที่เกษตรกร
สนใจท่ีจะเลือกเรยีน
มากกว่าวิชาบังคับ 

9. การมอบใบ
ประกาศนียบตัร 

1) เฉพาะผูผ้่านการ
ฝึกอบรม 
2) วันสุดท้ายของการ
ฝึกอบรม 

1) หลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 
2) เวทีชุมชนครั้งท่ี 2 

เวทีชุมชนครั้งท่ี 2 หลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมในวันสดุท้าย 

หลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมในวันสดุท้าย 

1) เฉพาะผูผ้่านการ
ฝึกอบรมครบหลักสูตร 
2) วันสุดท้ายของการ
ฝึกอบรม 

10. ผลที่เกดิขึ้น 1) เกษตรตั้งใจฟัง
วิทยากร 
2) เกษตรกรได้ความรู ้
3) เกษตรกรได้ฝึก
ปฏิบัติจริง 

1) เกษตรตั้งใจฟัง
วิทยากร 
2) เกษตรกรได้ความรู ้
3) เกษตรกรได้ฝึก
ปฏิบัติจริง 

1) เกษตรตั้งใจฟงั
วิทยากร 
2) เกษตรกรได้ความรู ้
3) เกษตรกรได้ฝึก
ปฏิบัติจริง 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

11. ความพึงพอใจของ
เกษตรกร (สัมภาษณ์) 

เกษตรกรส่วนใหญ่ชอบ
วิชาเลือก เพราะน ามา 

1) ชอบวิชาที่ฝึกปฏิบัต ิ
2) น ามาลดรายจ่ายได้ 
เช่น เพาะเห็ด 

เกษตรกรส่วนใหญ่ชอบ
วิชาเลือก เพราะน ามา 

1) ชอบวิชาเลือก 
มากกว่าวิชาบังคับ 
เพราะมสี่วนร่วม 

1) ชอบและให้ความ
สนใจกับวิชาเลือก  
 

1) ชอบและให้ความ
สนใจกับวิชาเลือก  
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ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อ่างทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

         จ านวน  11 จังหวัด 
ประเด็น จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุร ี จ.ระยอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุร ี จ.จันทบุร ี

 ลดรายจ่ายในครัวเรือน  ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
เช่น น้ ายาล้างจาน 

ในการเลือกวิชาเรยีน 
2) ชอบวิชาที่ได้
ทดลองท า เช่น  
การบริหารจัดการ
ศัตรูพืช 

มากกว่าวิชาบังคับ 
เพราะมสี่วนร่วม 
ในการเลือกวิชาเรยีน 
ที่ตนเองสนใจ เช่น  
ท าไข่เค็ม การบริหาร
จัดการศตัรูพืช 
2) น าไปใช้จริงได้ 
เพราะได้ทดลองท า 

มากกว่าวิชาบังคับ 
เพราะมสี่วนร่วม 
ในการเลือกวิชาเรยีน 
ที่ตนเองสนใจ และลด
รายจ่าย เพิม่รายได้
เช่น การท าขดลวด
กระถางส าหรับรอง 
น้ ายางพารา 
2) น าไปใช้จริงได้ 
เพราะได้ทดลองท า 

 จ. พัทลุง จ. ตรัง จ. สงขลา จ. พังงา จ. ภูเก็ต จ. พัทลุง 
1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกรในชุมชน  

 
เป็นเกษตรกรในชุมชน  
 

เป็นเกษตรกรในชุมชน  
 

เป็นเกษตรกรในชุมชน  
 

เป็นเกษตรกรในชุมชน เป็นเกษตรกรในชุมชน  
 

2. แผนการฝึกอบรมและ
เนื้อหาหลักสูตร 

ตามรายวิชาที่กรม
ก าหนด ส่วนวิชาเลือก
ชุมชนร่วมกันก าหนด 

ตามรายวิชาที่กรม
ก าหนด ส่วนวิชาเลือก
ชุมชนร่วมกันก าหนด 

ตามรายวิชาที่กรม
ก าหนด ส่วนวิชาเลือก
ชุมชนร่วมกันก าหนด 

ตามรายวิชาที่กรม
ก าหนด ส่วนวิชาเลือก
ชุมชนร่วมกันก าหนด 

ตามรายวิชาที่กรม
ก าหนด ส่วนวิชาเลือก
ชุมชนร่วมกันก าหนด 

ตามรายวิชาทีก่รม
ก าหนด ส่วนวิชาเลือก
ชุมชนร่วมกันก าหนด 

3. วิธีการและเทคนิคการ
จัดกิจกรรม 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
 

ไม่ระบ ุ
 

ไม่ระบ ุ

4. สื่อการเรียนรู ้ ตามกิจกรรมฝึกอบรม ตามกิจกรรมฝึกอบรม ตามกิจกรรมฝึกอบรม ตามกิจกรรมฝึกอบรม ตามกิจกรรมฝึกอบรม ตามกิจกรรมฝึกอบรม 
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ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

         จ านวน  11 จังหวัด 
ประเด็น จ. พัทลุง จ. ตรัง จ. สงขลา จ. พังงา จ. ภูเก็ต จ. พัทลุง 

5. สถานท่ีฝึกอบรม ไม่ระบ ุ ศพก. ศพก. ศูนย์การเรียนรู้
ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศพก.ศูนย์เครือข่าย  
(กลุ่มท่องเที่ยวเกษตร
เชิงอนุรักษ์) 

ศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. วิทยากร เพียงพอ และมีความรู้
ตรงกับวิชาที่ก าหนด 

เพียงพอ และมีความรู้
ตรงกับวิชาที่ก าหนด 
เนื่องจากมีจ านวน
ชุมชนไม่มาก 

เพียงพอ และมีความรู้
ตรงกับวิชาที่ก าหนด  

มีความรูต้รงกับวิชา 
ที่ก าหนด 

เพียงพอ และมีความรู้
ตรงกับวิชาที่ก าหนด 
เนื่องจากมีจ านวน
ชุมชนไม่มาก 

มีความรูต้รงกับวิชา 
ที่ก าหนด 

7. ปัญหาอุปสรรค ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ วิทยากรที่มีองค์ความรู้
ในวิชาเฉพาะด้านนั้น 
มีไมเ่พียงพอ 
 

1) เกษตรกรไมไ่ด้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร 
2) เกษตรกรไมส่นใจ
เข้ารับการฝึกอบรม 
เนื่องจากมีอาชีพหลัก
ด้านท่องเที่ยว 
3) เกษตรกรมาอบรม
ไม่ครบตามจ านวนวันท่ี
ก าหนดไว ้

ไม่ระบ ุ
 

8. แนวทางการแก้ไข ไม่ระบ ุ
 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
 

1) สลับวิชาในการ
ฝึกอบรม เพื่อให้
วิทยากรสะดวก 

ประชาสมัพันธ์และ 
ท าความเข้าใจกับ
เกษตรกรไดเ้ข้าใจถึง 

ไม่ระบ ุ



 

134 
 

ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

         จ านวน  11 จังหวัด 
ประเด็น จ. พัทลุง จ. ตรัง จ. สงขลา จ. พังงา จ. ภูเก็ต จ. พัทลุง 

    2) ไม่ควรให้วิทยากร
ท่านเดียวสอนหลาย 
วิชา ควรค านึงถึง
ความรู้ความสามารถ
เป็นหลัก 

เงื่อนไขและการเสีย
สิทธ์ิ ถ้าไม่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 

9. การมอบใบ
ประกาศนียบตัร 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ 1) หลังจากเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมในวัน
สุดท้าย 
2) มีพิธีมอบใบ
ประกาศฯ โดยท่าน
เกษตรอ าเภอ 

1) หลังจากเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมในวัน
สุดท้าย 
2) มีพิธีมอบใบ
ประกาศฯ โดยท่าน
เกษตรอ าเภอ 

ไม่ระบุ 

10. ผลที่เกดิขึ้น เกษตรกรไดร้ับความรู้ 
และน ามาลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได ้

เกษตรกรไดร้ับความรู้ 
และน ามาลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได ้

เกษตรกรไดร้ับความรู้ 
และน ามาลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้ เช่น  
น้ ายาล้างจาน และ
น้ ายาปรับผ้านุ่ม 

1) เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมด้าน
วิชาการ สามารถน าไป
ต่อยอดธุรกิจได ้
2) เกิดความสามคัค ี
ในชุมชนมากขึ้น 

1) เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมด้าน
วิชาการ  
2) เกิดความสามคัค ี
ในชุมชนมากขึ้น 

เกษตรกรไดร้ับความรู้ 
และน ามาลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได ้
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ตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อ่างทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

         จ านวน  11 จังหวัด 
ประเด็น จ. พัทลุง จ. ตรัง จ. สงขลา จ. พังงา จ. ภูเก็ต จ. พัทลุง 

11. ความพึงพอใจของ
เกษตรกร (สัมภาษณ์) 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ 1) ชอบวิชาเลือก เช่น 
ผลิตสารชีวภัณฑ์  
การแปรรปูผลผลิต 
2) ได้เพิม่พูนความรู้
และทักษะมากขึ้น 
 

ชอบวิชาเลือก เช่น 
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
เนื่องจากน ามาใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน
และจ าหนา่ยในชุมนได ้
 

ไม่ระบ ุ
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 จากตารางที่ 4.32 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะ
ติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ของส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อ่างทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พบว่า  
 1. กลุ่มเป้าหมาย  ในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า เป็นเกษตรกร
ในชุมชน โดยมีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมด้วย ซึ่งได้สื่อสารข้อมูลข่าวสารโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและ
ช่องทางต่างๆ  
 2. แผนการฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตร ในภาพรวมของการจัดท าแผนการฝึกอบรมและเนื้อหา
หลักสูตร จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ชุมชนร่วมท าด้วยตนเอง โดยร่วมกันก าหนดวิชาเลือกที่สนใจหรือต้องการ
และสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีในชุมชน ซึ่งวิชาบังคับด าเนินการตามรายวิชาที่กรมก าหนด ส่วนวิชาเลือก
ชุมชนร่วมกันก าหนด นอกจากนี้บางชุมชนได้วางแผนการจัดฝึกอบรม คือ วันเว้นวัน ไม่ใช่ 3 วันติดต่อกัน 
ก็เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจ ความสะดวกของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนภาพรวมของแผนนั้นเจ้าหน้าที่จะ
ประมวลแผนเป็นภาพรวมของระดับอ าเภอ  
 3. วิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรม ในภาพรวมของวิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และมีสันทนาการสอดแทรกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้เกษตรกรเบื่อและอยู่ร่วมกิจกรรมจนแล้วเสร็จ 
  4. สื่อการเรียนรู้ ในภาพรวมของสื่อการเรียนรู้ที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกร จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ขึ้นกับวิชาที่เรียนตามกิจกรรมฝึกอบรม โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
ของเนื้อหาวิชาที่สอน ความสะดวก และสถานที ่ได้แก่ วัสดุฝึกปฏิบัติ เอกสาร และ k-room เป็นต้น 
 5. สถานที่ฝึกอบรม ในภาพรวมของสถานที่ฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. หลักและเครือข่าย) โดยชุมชนเลือกเองจากเสียงส่วนใหญ่ 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเป็นหลัก เป็นสถานที่ที่ใกล้ชุมชน สามารถเดินทางได้สะดวก ได้แก่ ศูนย์การ
เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ และอ่ืนๆ  
 6. วิทยากร ในภาพรวมของวิทยากร จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่
หลากหลาย โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกให้กับชุมชน และหรือชุมชนเป็นผู้คัดเลือกเอง ซึ่งวิทยากรจะเป็นผู้    
ที่มคีวามรู้ ความสามารถตรงตามเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ และเป็นที่ยอมรับในชุมชน ได้แก่ เกษตรกรตัวอย่าง 
ครูบัญชีอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรที่เป็นผู้น าในชุมชน เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกษียณแล้ว
และมีความรู้ ความสามารถ เจ้าหน้าที่จาก ธกส. และอ่ืนๆ ซึ่งวิทยากรจะมี 2 ลักษณะ คือ 1) บางพ้ืนที่
จะมีวิทยากรเพียงพอ เนื่องจากมีจ านวนชุมชนไม่มาก และ 2) บางพ้ืนที่จะมีวิทยากรไมเ่พียงพอ เนื่องจากมี
จ านวนชุมชนมาก ใช้วิทยากรคนเดียวในหลายชุมชน และขาดแคลนวิทยากรเฉพาะด้าน เป็นต้น 
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 7. ปัญหาอุปสรรค ในภาพรวมของปัญหาอุปสรรคในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า   
ส่วนใหญ่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยมีสาเหตุดังนี้  

7.1 วิทยากร ได้แก่ วิทยากรที่มีองค์ความรู้ในวิชาเฉพาะด้านนั้นมีไม่เพียงพอ/มีน้อย จัดหา
ค่อนข้างยาก คัดเลือกไม่ค่อยได้ ขาดแคลนวิทยากรเพราะฝึกอบรมพร้อมๆ กันหลายชุมชน และวิทยากร
มาไม่ไดเ้พราะติดภารกิจ เป็นต้น 

7.2 เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ได้แก่ จ านวนเกษตรกรไม่ตรงตามแผน 
เป็นผู้สูงวัยซึ่งเดินทางล าบาก ไม่ว่างเข้าฝึกอบรมได้ทุกวัน/ไม่ครบทุกวัน ติดงานในไร่นา/สวน อยู่ในช่วง
เก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในเมืองมีพ้ืนที่ท าการเกษตรน้อย และเกษตรกร
ไม่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจากมีอาชีพหลักอยู่แล้ว เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น 

7.3 สถานที่ฝึกอบรม ได้แก่ ศพก.บางแห่งสถานที่ไม่เหมาะสม สถานที่ไม่สะดวก เดินทางไกล 
อยู่ห่างชุมชน ชุมชนไกลจัดหาสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางได้ยาก และไม่มีอุปกรณ์เพ่ือใช้สื่อได้ทุกสื่อ อาทเิช่น     
k-room เป็นต้น 

7.4 ระยะเวลาในการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมที่ใช้ระยะเวลา 3 วัน เกษตรกรมี 2 ความคิดเห็น 
คือ 1) มีระยะเวลานาน/มากเกินไป เพราะเกษตรกรมีอาชีพเกษตร ต้องท างานของตนเอง เข้าร่วมฝึกอบรม
ไม่ได้ทุกวัน และ 2) มีระยะเวลาน้อยเกินไป เพราะเกษตรกรต้องกันความรู้ที่เป็นทักษะ ซึ่งต้องการท าให้
เป็นเพื่อน าความรู้มาใช้ได้ทั้งหมด เป็นต้น 

7.5 เนื้อหาหลักสูตร โดยเกษตรกรต้องการคัดเลือกวิชาเรียนด้วยตนเอง เพราะเกษตรกร
ต้องการเรียนวิชาเลือกมากกว่าวิชาที่ก าหนดไว้ไห้แล้ว ซึ่งท าให้มีเวลาเรียนได้น้อย และจะได้ตรงกับความ
สนใจ/ความต้องการได ้

7.6 การมอบใบประกาศนียบัตร โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดหลักสูตรฝึกอบรม ส่วนใหญ่
ต้องรับผิดชอบหลายชุมชน ท าให้ต้องจัดฝึกอบรมติดต่อกัน ดังนั้นจึงท าใบประกาศนียบัตรที่จะมอบให้กับ
เกษตรกรไม่ทัน เป็นต้น 
 8. แนวทางการแก้ไข ในภาพรวมของแนวทางการแก้ไขในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า   
ส่วนใหญ่แนวทางแก้ไขท่ีเกิดข้ึนนั้น เมื่อจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยมีดังนี้  

8.1 วิทยากร ได้แก่ สลับตารางและวิชาที่จะฝึกอบรมให้สอดรับกับวิทยากรโดยดูความสอดคล้อง
ของสถานที่ที่ใกล้เคียงกันเพ่ือให้วิทยากรสะดวกและบริหารจัดการได้ง่าย เช่น สลับวิชาเลือก กับวิชาบังคับ 
ไม่ควรให้วิทยากรท่านเดียวสอนหลายวิชา ควรค านึงถึงความรู้ความสามารถเป็นหลัก เป็นต้น 

8.2 เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ได้ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับ
เกษตรกรได้เข้าใจถึงเงื่อนไขและการเสียสิทธิ์ ถ้าไม่เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบหลักสูตร เป็นต้น 

8.3 สถานที่ฝึกอบรม โดยให้ชุมชนร่วมกันก าหนดสถานที่ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดสะดวก และ
ตรงความต้องการ เป็นต้น 
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8.4 ระยะเวลาในการฝึกอบรม ควรด าเนินการคือ 1) ลดระยะเวลาการฝึกอบรมเหลือ 2 วัน 
และ 2) เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 3 วัน เพ่ือเกษตรกรจะได้ฝึกทักษะท าให้เป็นจริงๆ ซึ่งอาจจะ
ฝึกอบรมครึ่งวัน เนื่องจากเป็นผู้สูงวัย และเหมาะกับชีวิตเกษตรกร เป็นต้น 

8.5 เนื้อหาหลักสูตร โดยเน้นวิชาที่เกษตรกรสนใจที่จะเลือกเรียนมากกว่าวิชาบังคับ เป็นต้น  
8.6 การมอบใบประกาศนียบัตร โดยมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรที่ผ่านหลักสูตร

ในเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ซึ่งมีเกษตรอ าเภอเป็นผู้มอบ และมีการจัดพิธีการด้วย เป็นต้น 
 9. การมอบใบประกาศนียบัตร ในภาพรวมของการมอบใบประกาศนียบัตร จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่
มีการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดยมี 2 ลักษณะ คือ 1) มอบใบประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายของ
การฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเฉพาะที่ผ่านหลักสูตรเท่านั้น โดยเกษตรอ าเภอเป็น
ผู้มอบ และ 2) มอบใบประกาศนียบัตรในเวทีชุมชนครั้งที่ 2 
 10. ผลที่เกิดขึ้น ในภาพรวมของผลที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

10.1 เกษตรกรตั้งใจฟังวิทยากร เกษตรกรไดร้ับความรู้ และเกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริง  
10.2 เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับมาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ เช่น น ายาล้างจาน และน้ ายา

ปรับผ้านุ่ม เป็นต้น 
10. เกษตรกรได้รับความรู้เพ่ิมเติมด้านวิชาการ สามารถน าไปต่อยอดธุรกิจได้ 
10.3 เกษตรกรเกิดความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น 

 11. ความพึงพอใจของเกษตรกร จากการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้ารับ
ฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า เกษตรกรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยจัดล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

11.1 เกษตรกรชอบวิชาเลือกมากกว่าวิชาบังคับ เพราะมีส่วนร่วมในการเลือกวิชาเรียน 
สามารถน ามาลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือนได้ เช่น น้ ายาล้างจาน ท าไข่เค็ม การบริหารจัดการศัตรูพืช 
การท าขดลวดกระถางส าหรับรองน้ ายางพารา ผลิตสารชีวภัณฑ์ และการแปรรูปผลผลิต เป็นต้น 

11.2 เกษตรกรชอบวิชาที่ฝึกปฏิบัติ/ได้ทดลองท า สามารถน าไปใช้จริงได้ เพราะได้ทดลอง
ท าด้วยตนเอง เช่น การบริหารจัดการศัตรูพืช และเพาะเห็ด เป็นต้น 

11.3 เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะมากขึ้น เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากน ามาใช้
ประโยชน์ในครัวเรือนและจ าหน่ายในชุมนได้ 
 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง
จากการติดตามติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณะติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 และส านักงาน
บริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน จะเห็นได้ว่า  
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 1. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พบว่า  
1.1 ปัญหาอุปสรรคมาจากวิทยากร ได้แก่ วิทยากรมีไม่เพียงพอ/มีน้อย หายาก และวิทยากร

ติดภารกิจ เป็นต้น  
แนวทางการแก้ไข คือ จัดตารางฝึกอบรมใหม่ให้สอดรับกับวิทยากร และสะดวกต่อการ

บริหารจัดการได้ง่าย อาทิเช่น สลับวิชาใหม่ เพ่ิมจ านวนวิทยากร และลดจ านวนวิชาต่อวิทยากร 1 คน
และอ่ืนๆ เป็นต้น 

1.2 ปัญหาอุปสรรคมาจากเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ได้แก่ จ านวนเกษตรกร
ไม่ตรงตามแผน เป็นผู้สูงวัย ไม่ว่างเข้าฝึกอบรม ติดภารกิจงาน ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกร
ไม่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจากมีอาชีพหลักอยู่แล้ว และอ่ืนๆ เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไข คือ สื่อสารข้อมูลและท าความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
การเสียสิทธิ์ ถ้าไม่เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบหลักสูตร เป็นต้น 

1.3 ปัญหาอุปสรรคมาจากสถานที่ฝึกอบรม ได้แก่ สถานที่ของ ศพก.ไม่เหมาะสม เดินทางไม่
สะดวก อยู่ห่างชุมชน สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางหาได้ยาก และอ่ืนๆ เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไข คือ ชุมชนร่วมกันก าหนดสถานที่ทีส่ะดวก ตรงความต้องการ เป็นต้น 
1.4 ปัญหาอุปสรรคมาจากระยะเวลาในการฝึกอบรม ได้แก่ 1) ระยะเวลานานเกินไป และ        

2) ระยะเวลาน้อยเกินไป เพราะเป็นความรู้ที่เป็นทักษะ ต้องการท าให้เป็นเพื่อน าความรู้มาใช้ได้ เป็นต้น 
แนวทางการแก้ไข คือ 1) ลดระยะเวลาการฝึกอบรมเหลือ 2 วัน และ 2) เพ่ิมระยะเวลา

การฝึกอบรมมากกว่า 3 วัน เพ่ือเกษตรกรจะได้ฝึกทักษะท าให้เป็นจริงๆ ส่วนการฝึกอบรมอบรมครั้งละ
ครึ่งวัน เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้สูงวัยและเป็นเวลาที่เหมาะกับชีวิต/อาชีพของเกษตรกร เป็นต้น 

1.5 ปัญหาอุปสรรคมาจากเนื้อหาหลักสูตร โดยเกษตรกรต้องการเรียนวิชาเลือกมากกว่าวิชา
ที่ก าหนดไว้ และจะได้ตรงกับความสนใจ/ความต้องการได้  

แนวทางการแก้ไข คือ เน้นวิชาที่เกษตรกรสนใจ/เลือกเรียนมากกว่าวิชาบังคับ เป็นต้น 
1.6 ปัญหาอุปสรรคมาจากเครื่องมือ/สื่อการเรียนรู้ โดยขาดความพร้อมและขาดเครื่องมือ   

ซึ่งไม่สามารถน าสื่อการเรียนรู้มาถ่ายทอดความรู้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ ดาวโหลดสื่อวีดีทัศน์ไม่ได้ 
และไม่มีเครื่องฉายสื่อวีดีทัศน์ เป็นต้น  

แนวทางการแก้ไข คือ วิทยากรเล่าให้ฟัง และแนะน าช่องทางให้เกษตรกรที่มีศักยภาพ
เข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ด้วยตนเอง เป็นต้น 

1.7 ปัญหาอุปสรรคมาจากการมอบใบประกาศนียบัตร โดยเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายชุมชน 
ต้องจัดฝึกอบรมติดต่อกัน จึงท าใบประกาศนียบัตรที่จะมอบให้กับเกษตรกรไม่ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

แนวทางการแก้ไข คือ มอบใบประกาศนียบัตรในเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ซึ่งมีเกษตรอ าเภอ
เป็นผู้มอบ และมีการจัดพิธีการด้วย เป็นต้น 
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 2. ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติม 
จากการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความต้องการเรียนรู้เนื้อหาเพ่ิมเติม 

พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความต้องการเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจ คือ วิชาเลือกต่างๆ เพราะเนื้อหาสาระ
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเกษตรได้ และสามารถสร้าง
รายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือนและลดรายจ่ายภาคการเกษตรได้  
 

ตารางที่ 4.33 ข้อมูลประเด็นเนื้อหาของเกษตรกรที่มีความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
n = 77 จังหวัด 

เรื่อง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 48,664 1.22 
2. ด้านการขยายพันธุ์พืช 470,929 11.85 
3. ด้านการผลิตพืชไร่ 36,050 0.91 
4. ด้านการผลิตพืชผัก 745,617 18.76 
5. ด้านการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ 7,256 0.18 
6. ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ 278,087 7.00 
7. ด้านประมง 305,320 7.68 
8. ด้านแมลงเศรษฐกิจ 90,381 2.27 
9. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1,637,994 41.21 
10. ด้านการจัดการดิน 26,002 0.65 
11. ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ 122,128 3.07 
12. ด้านน้ าหมัก/ฮอร์โมน 74,436 1.87 
13. ด้านสารชีวภัณฑ์ 128,058 3.22 
14. ด้านเมล็ดพันธุ ์ 3,496 0.09 

ภาพรวม 3,974,418 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.33 ข้อมูลประเด็นเนื้อหาของเกษตรกรที่มีความต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม พบว่า 
ประเด็นเนื้อหาที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมมากที่สุด คือ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ
41.21 รองลงมา คือ ด้านการผลิตพืชผัก คิดเป็นร้อยละ 18.76 และด้านการขยายพันธุ์พืช คิดเป็นร้อยละ 
11.85 ตามล าดับ โดยประเด็นเนื้อหาที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมน้อยที่สุด คือ ด้านเมล็ดพันธุ์   
คิดเป็นร้อยละ 0.09 รองลงมา คือ ด้านการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ คิดเป็นร้อยละ 0.18 และด้านการ
จัดการดิน คิดเป็นร้อยละ 0.65 ตามล าดับ 
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 3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพ้ืนที่จริง เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ประกอบด้วย 
3.1 หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ได้แก่ วิชาบังคับบางวิชา เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม

จ านวนหลายครั้ง ท าให้ขาดความสนใจ แต่วิชาเลือกเกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างมาก จึงควรให้โอกาส
เกษตรกรเลือกวิชาเรียนด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จะต้องท าให้เป็น 
ได้แก่ การเขียนโครงการ การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น ก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 

3.2 การสื่อสารข้อมูล ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ก่อนด าเนินการโครงการ หรือจัด
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร พร้อมกับมีทีมให้
ค าปรึกษาแนะน า/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนีเ้พราะเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกัน ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้แก่ เรื่องการเบิก-จ่ายเงิน และเรื่องการใช้ระบบ
โปรแกรม เป็นต้น ก็จะท าให้งานเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
และผลประเมินการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ซึ่งได้ก าหนดเป็น
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 การก าหนดเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรกร สามารถน าข้อมูลผลการประเมินหลักสูตร
ตามท่ีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะประเด็น
เนื้อหา/วิชาที่เกษตรกรให้ความสนใจ หรือมีความต้องการพัฒนาตนเองและอาชีพการเกษตรมากที่สุด 
รวมทั้งประเด็นเนื้อหา/วิชาที่เกษตรกรได้รับการพัฒนามาแล้ว เพราะผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
เกษตรกรตามโครงการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับวิชาที่ตนเองเลือก น าไป
ลดรายจ่าย-เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือนและอาชีพการเกษตรได ้อาทิเช่น การขยายพันธุ์พืช พืชผัก ไม้ดอก-  
ไม้ประดับปศุสัตว์ แมลงเศรษฐกิจ การแปรรูป และปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย และสารชีวภัณฑ์) เป็นต้น  

เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสิมการเกษตร
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าผู้แทนเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมได้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเกิด
ความพึงพอใจ มีความเป็นเจ้าของ และแบ่งเบาภารการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ได้ด้วย ส่วนวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนควรหลากหลาย เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหา ได้แก่ บรรยาย ศึกษาดูงาน วีดีทัศน์ ฝึก
ปฏิบัติจริง และผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น ส่วนวิทยากรก็ควรจะมีความหลากหลาย เพราะเป็น
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การเพ่ิมประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นความสนใจ อาทิเช่น วิทยากรเกษตรกร หน่วยงาน
ราชการ และภาคเอกชน เป็นต้น 

เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมเกษตรกร จะเห็นได้ว่า คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรจะต้องจัดท า เพ่ือน ามาสื่อสารและท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ เป็นคู่มือที่รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
รายละเอียดของแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ทั้งหมดด้วย  

ดังนั้นเมื่อโครงการลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โครงการเป็นรายบุคคล สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่า เจ้าหน้าที่ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่รุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง เพ่ือนร่วมงาน และ
เกษตรกร มีการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือและแบ่งปันระหว่างกัน และอ่ืนๆ สามารถพัฒนาเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเพ่ิมประสบการณ์ในเนื้อหาเดียวกันได้ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของส านักงานเกษตรอ าเภอและจังหวัด สามารถปฏิบัติงาน
โครงการดังกลา่วได้บรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพได้ตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

เรื่องที่ 4 สนับสนุนการด าเนินงานให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในการ
ด าเนินงานโครงการซึ่งเป็นนโยบายองค์กร จะเห็นได้ว่า ความพร้อมของทีมงาน ทรัพยากร องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี/อุปกรณ์ และการสื่อสาร/ประสานงาน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีควรจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
1) การสนับสนุนในภาพรวมที่เหมือนกัน อาทิเช่น งบประมาณ สื่อการเรียนรู้ ที่ปรึกษา ทีมงาน และอ่ืนๆ 
และ 2) การสนับสนุนเฉพาะพ้ืนที่ อาทิเช่น องค์ความรู้ เวทีการแลกเปลี่ยน ระบบงาน และอ่ืนๆ 
นอกจากนี้จะต้องเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ติดตามประเมินผล ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจ
กับผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 

เรื่องที่ 5 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายตามประเด็นการเรียนรู้ทั้งเกษตรกร
รายบุคคล และรายกลุ่ม ประกอบด้วย 

1) เจ้าหน้าที่สามารถน าหลักการและกระบวนการฝึกอบรมเข้ามาประยุกต์ใช้ ก็จะท า
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะจากการปฏิบัติจริง ได้แก่ การค้นหาและก าหนดประเด็นความต้องการ 
ก าหนดเนื้อหาหลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ และประเมินผล 

2) เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาตนเองได้จากงานที่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมาย ซึ่งจัดท าเป็น
แผนพัฒนาตนเองให้เกิดความต่อเนื่อง ได้แก่ เรื่องการจัดเวทีชุมชน เรื่องการใช้เครื่องมือในการท างานกับ
ชุมชน เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประสานงาน และเรื่องประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น 
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ส่วนผลสัมฤทธิ์หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ได้จ าแนกข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูล แบ่งเป็น 
4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 ความรู้ ความสามารถที่เกิดขึ้นของเกษตรกร ซึ่งภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับด ี 

กลุ่มที่ 2 การน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติพัฒนาอาชีพ ซ่ึงภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีการน าเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก 

กลุ่มที่ 3 ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นของเกษตรกร ซึ่งในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนั้น ภาพรวม
เกษตรกรเห็นว่า มีความเหมาะสมและมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัด
ฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก 

กลุ่มที่ 4 ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน ได้แก่  
1) เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และอาชีพ

การเกษตร ตลอดจนได้รับบริการในงานส่งเสริมการเกษตรทั่วถึงทุกชุมชน  
2) เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการ

ท างานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการท างานและถ่ายทอด
ความรู้ให้เกิดความต่อเนื่องได้ 

3) หน่วยงาน/องค์กร มีระบบการบริหารจัดการงานโครงการ การถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกร และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันได้ 
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บทท่ี 5  
 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
  
  
 รายงานผลการด าเนินงานเรื่อง ประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 2) เพ่ือประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร) และ 3) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร มีรายละเอียดข้อมูลโดยสรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

 จากการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 77 จังหวัด 
882 อ าเภอ 9,101 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 9 เขต 77 จังหวัด โดยใช้แบบ 
สอบถาม สนทนากลุ่ม (Focus Group) และเอกสารรายงานผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา จัดหมวดหมู่ข้อมูล จ าแนกข้อมูล สรุปข้อมูลและอธิบายความ ผลการประเมิน พบว่า 
 1. องค์ประกอบและกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร มี 5 
องค์ประกอบ คือ 1) ทีมงาน 2) เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ 3) การสนับสนุน 4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และ 5) ติดตามและประเมินผล ส่วนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร มี 3 กระบวนการ คือ 1) พัฒนา
หลักสูตร 2) คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ และ 3) ประเมินผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกร 
 2. ผลการน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 

2.1 ความรู้ ความเข้าใจและการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
ของเกษตรกร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.15) และ          
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย = 4.16) 

2.2 ความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัด
ฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ได้แก่ ด้าน
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี  และ        
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.19 และ 4.20 ตามล าดับ) และด้านสถานที่จัดฝึกอบรม 
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และการอ านวยความสะดวก ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก และ      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากด้วยเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.38 และ 4.40 ตามล าดับ)  

2.3 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ พบว่า การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมมีวิทยากรรวมทั้งสิ้น 
152,965 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วิทยากรเกษตรกร กลุ่มที่ 2 วิทยากรจากกรมส่งเสริม
การเกษตร กลุ่มที่ 3 วิทยากรจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มที่ 4 วิทยากร
จากหน่วยงานใน กทม.และปริมณฑล กลุ่มที่ 5 วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มที่ 6 
วิทยากรอื่นๆ (ไม่ระบุแหล่งที่มา) โดยวิทยากรที่มีจ านวนมากที่สุด คือ กลุ่มท่ี 6 วิทยากรอื่นๆ (ไม่ระบุ
แหล่งที่มา) คิดเป็นร้อยละ 56.81 รองลงมา คือ กลุ่มท่ี 1 วิทยากรเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21.16 
กลุ่มท่ี 5 วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 11.94 และต่ าสุด คือ กลุ่มท่ี 4 วิทยากร
จากหน่วยงานใน กทม.และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 0.02 

2.4 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรของคณะท างาน พบว่า 
2.4.1 สถานการณ์ สรุปได้ว่า ในการก าหนดวิชาเลือก ส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกร 

ส่วนการจัดท าแผนการเรียนรู้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเกษตรกร สถานที่ในการจัดฝึกอบรมจะร่วมกันก าหนด
โดยพิจาณาจาก ศพก. เป็นหลักโดยค านึงถึงการเดินทางสะดวกและอยู่ใกล้ชุมชน วิทยากรถ่ายทอด
ความรู้จะเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่ต้องการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะสอดคล้อง
กับเนื้อหาโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติในวิชาเลือก ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจที่ได้ลงมือท าด้วยตนเอง 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ เช่น ท าไขเค็ม และน ายาล้างจาน เป็นต้น 
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรมได้มีการประเมินผล และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ
ครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

2.4.2 ปัญหาอุปสรรค สรุปได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่มาจากวิทยากรมีไม่เพียงพอ 
เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ และสถานที่ที่จัดฝึกอบรม
ไม่เหมาะสมในการใช้สื่อออนไลน์ สถานที่บางแห่งไกลจากชุมชน เป็นต้น 

2.4.3 ข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไข สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ร่วมกับเกษตรกรได้บริหาร
จัดการและปรับแก้ตารางการจัดฝึกอบรมให้สอดรับกับวิทยากร มีการสื่อสารและชี้แจงท าความเข้าใจ
กับเกษตรกรเพ่ือให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม และปรับเปลี่ยนสถานที่
ในการจัดฝึกอบรมโดยให้ชุมชนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม เป็นต้น 

2.4.4 ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาเพ่ิมเติม สรุปได้ว่า เนื้อหาองค์ความรู้ที่เกษตรกร
มีความต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นหลัก 
รองลงมาคือ เนื้อหาเก่ียวกับการผลิตพืชผัก และการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น 

 

3. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เรื่องที่ 1 การก าหนดเนื้อหาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาเกษตรกร น าผลการประเมินหลักสูตรที่ผ่านมา

เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหา/วิชาที่เกษตรกรสนใจและต้องการ
พัฒนาตนเองและอาชีพการเกษตรมากท่ีสุด  
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เรื่องที่ 2 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าผู้แทนเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร
เกิดความพึงพอใจ มีความเป็นเจ้าของ และแบ่งเบาภารการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ได้ด้วย     
ซึ่งวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนและวิทยากรถ่ายทอดความรู้ควรหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา 
เพ่ิมประสบการณใ์ห้กับกลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นความสนใจได้อย่างแท้จริง  

เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมเกษตรกร คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ เป็นสิ่ง 
จ าเป็นที่ควรจะต้องจัดท า เพ่ือน ามาสื่อสารและท าความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบงานศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยคู่มือดังกล่าวได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งรายละเอียดของแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ทั้งหมดของโครงการ ก็จะท าให้ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

เรื่องที่ 4 สนับสนุนการด าเนินงานให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการ
ด าเนินงานโครงการซึ่งเป็นนโยบายองค์กร ความพร้อมของทีมงาน ทรัพยากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี/
อุปกรณ์ และการสื่อสาร/ประสานงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ควรจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
จะต้องเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ติดตามประเมินผล ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 

เรื่องท่ี 5 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย 

1) เจ้าหน้าทีน่ าหลักการและกระบวนการฝึกอบรมเข้ามาประยุกต์ใช้ ก็จะท าให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะจากการปฏิบัติจริง ได้แก่ การค้นหาและก าหนดประเด็นความต้องการ 
ก าหนดเนื้อหาหลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ และประเมินผล เป็นต้น 

2) เจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองได้จากงานที่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมาย ซึ่งจัดท าเป็น
แผนพัฒนาตนเองให้เกิดความต่อเนื่อง ได้แก่ เรื่องการจัดเวทีชุมชน เรื่องการใช้เครื่องมือในการท างาน
กับชุมชน เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประสานงาน และเรื่องประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น 

ส่วนผลสัมฤทธิ์หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ไดส้ังเคราะห์สรุปข้อมูลแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มท่ี 1 ความรู้ ความสามารถท่ีเกิดข้ึนของเกษตรกร  
กลุ่มท่ี 2 การน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติพัฒนาอาชีพ  
กลุ่มท่ี 3 ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นของเกษตรกร  
กลุ่มท่ี 4 ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน คือ 

1) เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
อาชีพการเกษตร ตลอดจนได้รับบริการในงานส่งเสริมการเกษตรทั่วถึงทุกชุมชน  

2) เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะใน
การท างานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการท างานและ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกิดความต่อเนื่องได้ 
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3) หน่วยงาน/องค์กร มีระบบการบริหารจัดการงานโครงการ การถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกร และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันได้ 

 
2. อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาผลการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)    
ซ่ึงผลการประเมิน พบว่า  

เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 
และมีความพึงพอใจหลักสูตรอยู่ในระดับดีถึงดีมากนั้น เป็นผลมาจากในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเกษตรกร ได้ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการตามหลักวิชาการ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกษตรกร
เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง โดยน าหลักสูตรเดิมมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย สอดรับกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการเพ่ือให้เกษตรกรน ามาใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกร
บรรลุผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยน าความรูที่ได้รับจากหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือใชประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ ซ่ึงในการจัดหลักสูตรได้น า
ประเภทหลักสูตรมารวมกัน 3 ประเภท คือ 1) หลักสูตรสหพันธ์ 2) หลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ 
และ 3) หลักสูตรที่เน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม พร้อมทั้งมีการจัดองค์ประกอบหลักส าคัญของหลักสูตร
ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) เนื้อหา 
3) การน าหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมินผล ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) โดยสอดคล้องกับวิชัย วงษ์ใหญ่ (2533) ที่ได้น าเสนอกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร ประกอบด้วย 3 ระบบ โดยเริ่มต้นจาก 1) ระบบการร่างหลักสูตร        
2) ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และ 3) ระบบการประเมินหลักสูตร ตลอดจนประเด็นเนื้อหาของวิชา
เลือก เป็นความต้องการของชุมชนซึ่งได้มาจากการจัดเวทีชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร      
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีเป็นผู้ก าหนดและตัดสินใจเลือกเรียนวิชานั้นๆ ด้วยตนเองภายใต้เหตุผล     
ที่ชุมชนก าหนด จึงท าให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพึงพอใจ เพราะสามารถน าความรู้     
ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนให้กับตนเองได้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะการน ามาใช้ประโยชน์  
3.1.1 การจัดองค์ประกอบและกระบวนการจัดหลักสูตร สามารถน ามาเป็นมาตรฐาน      

ในการจัดหลักสูตรพัฒนาเกษตรกร ซึ่งได้น าหลักวิชาการฝึกอบรมมาเป็นกรอบในการพิจารณา ได้แก่ 
ก าหนดประเด็นเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดเวทีการเรียนรู้ และประเมินผล 
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3.1.2 การก าหนดแนวทางในการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร สามารถ
น ามาเป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือขยายผลสู่หลักสูตรอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นการประเมินผลเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

3.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
3.2.1 การเชื่อมโยงและสร้างภาคี/เครือข่ายการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ควรมา

จากชุมชนเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการเรียนรู้ เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วม    
ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อเนื่อง 

3.2.2 การจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ควรมีระบบสนับสนุนเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ สามารถสร้างการยอมรับกับวิทยากร
เกษตรกรภาคี/เครือข่าย และชุมชนเกษตรกรให้เกิดประสิทธิผลได ้

3.3 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานต่อไป ประกอบด้วย  
3.3.1 ก าหนดให้มีเวทีฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับวิทยากรเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือสร้างการยอมรับในการท างานร่วมกันกับชุมชน สามารถก าหนดโครงการตาม
นโยบาย หรือโครงการส าคัญๆ มาเป็นเวทีการเรียนรู้พร้อมกันทั่วประเทศให้เกิดความต่อเนื่องได้ 

3.3.2 มีการจัดระบบสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม เพ่ือน ามาทดลองใช้ควบคู่กับระบบปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะสร้างความศรัทธาและขวัญก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไดอ้ย่างแท้จริง 
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ภาคผนวกที่ 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

และการจัดการคลังความรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการด าเนินการพัฒนาหลักสตูรและการจดัการคลังความรู้ 
ผ่านระบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกร 

 

 



 

155 
 

 
 



 
156 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
แบบประเมินการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
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แบบประเมินการฝึกอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ชุมชน ...................................................ต าบล.....................อ าเภอ......................จังหวัด......................  
 

รุ่นที่.................. ระหว่างวันที.่............................................ 
  

ค าอธิบาย : แบบประเมินผลการฝึกอบรมจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน   
      จากการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  
      รายย่อย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรได้ตรงความต้องการ และ   
      เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงโดยท า  
      เครื่องหมาย () ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
  

ที ่ ชื่อวิชา 
ระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ช่ือวิชา.......................................................           
2 ช่ือวิชา.......................................................           
3 ช่ือวิชา.......................................................           
4 ช่ือวิชา.......................................................           
5 ช่ือวิชา.......................................................           
6 ช่ือวิชา.......................................................           
7 ช่ือวิชา.......................................................           
8 ช่ือวิชา.......................................................           
9 ช่ือวิชา.......................................................           

10 ช่ือวิชา.......................................................           
11 ภาพรวมของเนื้อหาหลักสตูรที่ท่านเข้ารับการ

ฝึกอบรม 
          

 

2. ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความ
สะดวก 
 

ที ่ ชื่อวิชา 
ระดับความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
1 ช่ือวิชา.......................................................           
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ที ่ ชื่อวิชา 
ระดับความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2 ช่ือวิชา.......................................................           
3 ช่ือวิชา.......................................................           
4 ช่ือวิชา.......................................................           
5 ช่ือวิชา.......................................................           
6 ช่ือวิชา.......................................................           
7 ช่ือวิชา.......................................................           
8 ช่ือวิชา.......................................................           
9 ช่ือวิชา.......................................................           

10 ช่ือวิชา.......................................................           
11 ภาพรวมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร           
ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวก 
1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดฝกึอบรมของ

ตัวท่าน (เกษตรกร) 
          

2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมลูการจัด
ฝึกอบรม 

          

3 การประสานงานและอ านวยความสะดวก           
4 สถานท่ีจัดฝึกอบรม           
5 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม           
6 สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วีดีทัศน์ ของจริง เอกสาร/

สิ่งพิมพ์ ฝึกปฏิบตัิจริง และอื่นๆ 
          

7 อาหารว่างและเครื่องดืม่ และอาหารกลางวัน            
8 ภาพรวมของสถานท่ีจัดฝึกอบรม และการ

อ านวยความสะดวกต่างๆ 
          

 

3. ด้านประเด็นเนื้อหาที่ท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
 1) ............................................................................................................................. .............................. 
 2) ................................................................................................ ........................................................... 
4. ด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป 

 1) ............................................................................................................................. .............................. 
 2) ................................................................................................ ........................................................... 
 

 
ขอขอบคุณทุกท่าน...ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ภาคผนวกที่ 3 
แบบรายงานผลการติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ 

ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
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แบบรายงานผลการติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
ประจ าปี 2561 ของส านกังานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน 

.................................................. 
1. รายชื่อคณะติดตามงาน 
 1.1 
 1.2 
 1.3 
2. วันทีต่ิดตามงาน วันที ่....................... เดือน .................................... พ.ศ. ....................... 
3. สถานที่ติดตามงาน จ ำนวน ....................... จุด (........................................................................................) 
4. รายละเอียดข้อมูลการติดตามงาน 
 

ประเด็น ผลการติดตามงาน/ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. กำรคดัเลือกคณะกรรมกำรฯ 
ระดบัชุมชน 
 

   

2. กำรจดัท ำหลักสตูรและ
แผนกำรฝึกอบรม 
 

   

3. กำรเช่ือมโยงกิจกรรมกำร
ฝึกอบรมกับกจิกรรมกำรพัฒนำ
กลุ่มเกษตรกร 
 

   

4. ผลกำรจัดเวทีชุมชน 
 

   

5. อื่นๆ (ระบุ................................) 
 

   

 

5. การเตรียมการด าเนินการ (กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร) 
 

6. เจ้าหนา้ที่ผู้จัดการฝึกอบรม และหรือท าหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ภายหลังจากด าเนินกจิกรรม 
 6.1 ท่ำนได้น ำองคค์วำมรู้ใดมำใช้ในกำรถ่ำยทอดสู่เกษตรกร 

............................................................................................................................. ............
................................................................................................................................................................  
 6.2 ท่ำนได้พัฒนำควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ อย่ำงไร 

............................................................................................................................. ............
................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ..................................................... ผู้รวบรวมรำยงำน 
     (.........................................................) 
วันที ่.............. เดือน...................... พ.ศ. ................ 
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ภาคผนวกที่ 4 
ขั้นตอนงาน แผนและตัวอย่างก าหนดการฝึกอบรม 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
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ขั้นตอนการด าเนินงานจัดฝึกอบรมเกษตรกร 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

 
ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 

การฝึกอบรม  

1. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
ศพก.ระดับอ าเภอ และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ชี้แจงท าความเข้าใจ
การด าเนินโครงการ ในการจัดเวที
ชุมชน (ครั้งที่ 1) พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และ
เสนอแผนการจัดฝึกอบรม  

1.1 รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

1.2 แผนการจัดฝึกอบรม (แบบ กย.1-01) 

 

2. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประกาศ
ประกาศประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
เกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย 3 วัน 

2.1 ประกาศประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

2.2 ก าหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02) 

3. ส านักงานเกษตรอ าเภอรับสมัคร 
เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม  

3.1 ใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03) 

 

4. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกับ
ส านักงานประมงอ าเภอ และ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ พิจารณา
ตรวจสอบและคัดเลือกเกษตรกรเข้า
รับการฝึกอบรม 

4.1 ใบรับสมัครเกษตรกร (แบบ กย.1-03) 

4.2 ก าหนดการฝึกอบรม (แบบ กย.1-02) 

 

5. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
ศพก.ระดับอ าเภอ และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการฝึกอบรม 

5.1 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม  
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ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 

6. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ขออนุมัติ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนและ
หลักสูตรที่ก าหนด 

6.1 รายงานแผนการฝึกอบรมเกษตรกร (แบบ กย.1-04) 

6.2 ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง (ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าตกแต่งสถานที่) 

6.3 ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม  

6.4 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการฝึกอบรม 

6.5 ตัวอย่างสัญญายืมเงินทดรองราชการ  

7. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
ศพก.ระดับอ าเภอ และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ตามแผนและหลักสูตรที่ก าหนด 

7.1 รายงานผลการฝึกอบรม (แบบ กย.1-05) 

7.2 แบบประเมินการฝึกอบรม (แบบ กย.1-06) 
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ตัวอย่างแผนการจัดฝึกอบรม 
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  ชุมชน ............................................................................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ..............................จงัหวัด................................  

 
ครั้งที่ 1 2 3 4 

สถานที่อบรม 
วันที่/รุ่นที่ 23 - 25 เม.ย.61 30 เม.ย. – 2 พ.ค.61  7 – 9 พ.ค.61 14 – 16 พ.ค.61 
รุ่นที่ 1 

(...... ราย) 
      

รุ่นที่ 2 
(...... ราย) 

     

รุ่นที่ 3 
(...... ราย) 

     

รุ่นที่ 4 
(...... ราย) 

     

 

 

  
 
 
 

แบบ กย.1-01 
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ก าหนดการฝึกอบรม 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชน .............................................................................. รุ่นที ่........... 

ต าบล.....................................อ าเภอ..............................จงัหวัด................................  
 

วัน / เดือน / ปี เวลา ชื่อวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

วิทยากร สถานที่อบรม 
ชื่อ – สกุล หน่วยงาน / เกษตรกร  

วันที่ 1 
(ระบุวันที่) ................ 

(เช้า) เวลา ...................... น. 
(บ่าย) เวลา ..................... น. 

วิชา…………………………………………….... 
วิชา....................................................... 

...............
.............. 

   

วันที่ 2 
(ระบุวันที่) ................ 

(เช้า) เวลา ...................... น. 
(บ่าย) เวลา ..................... น. 

วิชา…………………………………………….... 
วิชา....................................................... 

...............

............... 
   

วันที่ 3 
(ระบุวันที่) ................ 

(เช้า) เวลา ...................... น. 
(บ่าย) เวลา ..................... น. 

วิชา…………………………………………….... 
วิชา....................................................... 

...............

............... 
   

 
หมายเหตุ 1) ให้บันทึกในแบบฟอร์มในการเข้ารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง ต่อ 1 รุ่น 
 2) ตารางการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 3) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ลงชื่อ                               
(                       ) 

  ต าแหน่ง                

แบบ กย.1-02 
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ใบรับสมัครเกษตรกร 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ชุมชน ......................................................................................  

ข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร  รุ่นที ่............................. 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  พืช      ปศุสัตว์     ประมง   อื่นๆ (ระบุ).................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    วัน/เดือน/ปเีกิด           อายุ    
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  หมู่บ้าน   หมู่ที ่ ต าบล    
อ าเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  เบอร์โทรศัพท์    
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร (ท าเครื่องหมาย  ในช่องสีเ่หลี่ยม) และระบุช่ือกลุ่ม       

 โครงการเกษตรยั่งยืน 1  (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน) 
 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร..........................................   กลุม่วิสาหกิจชุมชน........................................ 
 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ...............................................   อื่นๆ ระบุ)...................................................... 

ในปี 2560 ข้าพเจ้ามีรายไดจ้ากการท าการเกษตร รวมเป็นเงิน .................. บาท/ปี 

    มีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน และสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. เป็นเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบยีนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. เป็นเกษตรกรที่มีท่ีอยู่อาศยัหรอืพ้ืนท่ีท ากินอยูในชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร    
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมไดต้ลอดตามแผนการฝึกอบรม 
 

ทั้งนี้ ได้แนบส าเนาหน้าสมุดธนาคารรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ที่ระบุช่ือบัญชีเกษตรกรที่สมัครเข้ารบัการ
ฝึกอบรม จ านวน 1 แผ่น มาด้วยแล้ว เพื่อการโอนค่ายานพาหนะในการเดินทางกรณีผูส้มัครได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 

 

ลงช่ือ     เกษตรกร 
(     ) 

 

 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
  มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ    ไม่มคีุณสมบตัิในการเข้าร่วมโครงการ 
  หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จ านวน 3 วัน   
 

วันที่รับสมัคร 
…………/…………/…………. 

 

แบบ กย.1-03 

ลงช่ือ                                                                                  
(                                                  ) 
ต าแหน่ง                              
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ภาคผนวกที่ 5 
รายละเอียดการด าเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
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กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วม
บริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

1.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม 
 
๒. เป้าหมาย  

๒.๑  จุดด าเนินการ จ านวน ๙,๑๐๑ ชุมชน (ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร) 
๒.๒  เกษตรกรชุมชนละ ๒๐๐ ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑,๘๒๐,๒๐๐ ราย   

 
๓. คุณสมบัติของเกษตรกร   
 ๓.๑ เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ๓.๒ เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร  
 
๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมเกษตรกร 
 4.1 การฝึกอบรมเกษตรกรต้องด าเนินการให้ครบตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ก าหนด  
  4.2 จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาวิชา และพิจารณาวิทยากรในพ้ืนที่เป็นล าดับแรก 
 
5. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย  

   5.1 โครงสร้างหลักสูตร 
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ได้ก าหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมจ านวน 1 หลักสูตร จ านวน 3 กลุ่มวิชา จ านวน 18 ชั่วโมง ดังนี้ 
 
  5.2 รายละเอียดกลุ่มวิชาภายใต้หลักสูตร 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ 1) กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 
2) กลุ่มวิชาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ 3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร โดยมี
จ านวนชั่วโมงของกระบวนการเรียนรู้และแหล่งวิทยากรของแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
    กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ วัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการส าคัญ วิธีคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร อย่างมีความสุขและพอเพียง
ในการด ารงชีวิต จ านวน 2 วิชา จ ำนวน ๓ ชั่วโมง ประกอบด้วย  

 

ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
1. วิชำกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ทุกจังหวัด  
๓) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
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ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
๔) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด 
๕) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)  
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
๖) ส านักงานประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
๗) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๘) วิทยากรเกษตรกร 
๙) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม  
    เป็นต้น 

2. วิชำกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และสังคมมีสุข 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพ้ืนที่ 
๔) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
๖) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๗) วิทยากรเกษตรกร  
๘) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

    
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร

เรียนรู้วิธีการปรับเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เพื่อเพ่ิมรายได้อย่างสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 5 วิชา จ ำนวน ๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาที เป็นกลุ่มวิชาหลักที่จะต้องจัดให้มีในหลักสูตร จ านวน 4 ชั่วโมง 30 
นาท ีและเป็นวิชาเลือกตามสภาพพ้ืนที่ จ านวน ๖ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

 

ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
1. วิชำกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตให้เหมำะสมกับ
พ้ืนที่ (Zoning) 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 
30 นาท ี

๑) กระทรวงมหาดไทย 
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 
๔) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
๕) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๖) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

2. วิชำบัญชีครัวเรือน/บัญชีตน้ทุนอำชีพ 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง 
30 นาที 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  
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ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
ทุกจังหวัด 
๓) ครูบัญชีอาสา 
๔) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๕) วิทยากรเกษตรกร 
๖) หน่วยงานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

3. วิชำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
    (พืช สัตว์ ประมง) 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) สถานีพัฒนาที่ดินเขต ทุกเขต 
๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
๔) ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด  
๖) ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่  
๗) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่ 
๘) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๙) วิทยากรเกษตรกร 
๑๐) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

4. วิชำกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร  
    (วิชาเลือก)  
    เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   1) การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร 
   4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
   5) กฎหมายที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร  
(พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช และ 
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
   6) มาตรฐานสินค้าเกษตร  
   7) อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1 ชั่วโมง  
30 นาท ี

 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร  
๒) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  
๓) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
๔) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 
ที ่1 - 8 (กรมวิชาการเกษตร) 
๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ทุก
จังหวัด (กรมวิชาการเกษตร) 
๖) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
ที่ 1, 6, 7, 8, 12, 16, 17 และ 20  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
๗) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มอกช.) (ส าหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล) 
๘) Q อาสา ในจังหวัดก าแพงเพชร, พิจิตร, 
พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง
(ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ)  
๙) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๑๐) วิทยากรเกษตรกร  
๑๑) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
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ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
5. วิชำกำรสร้ำงรำยได้และลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน       
    (วิชาเลือก)  
    เลือกเรียน จ านวน ๓ วิชา ตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนที่ เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตร การ
ขยายพันธุ์ (พืช สัตว์ ประมง) การสร้างอาชีพระยะ
สั้น เช่น การเพาะเห็ด และการเพาะถั่วงอก เป็นต้น 

๔ ชั่วโมง  
30 นาท ี

 

๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
๒) กระทรวงมหาดไทย 
๓) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๔) ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด 
๖) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๗) วิทยากรเกษตรกร 
๘) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

 
      กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้ 

หลักการ แนวคิด การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร 
ตลอดจนทิศทางของตลาดสินค้าเกษตร จ านวน 3 วิชา จ ำนวน 4 ชั่วโมง 30 นำท ีประกอบด้วย  

 

ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
1. วิชำกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาท ี

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ทุกจังหวัด  
๓) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  
ทุกอ าเภอ 
๔) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
๕) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ส าหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล)  
๖) ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และ
ปริมณฑล) 
๗) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๘) วิทยากรเกษตรกร 
๙) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

2. วิชำกำรจัดท ำแผนกำรผลิต/โครงกำร และกำรตลำด 
    เบื้องต้นของเกษตรกร 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด 
3) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
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ชื่อวิชา ระยะเวลา แหล่งวิทยากร 
4) ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สหกรณ ์(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
5) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่  1 
และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
6) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด  
7) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และ
ปริมณฑล) 
8) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพื้นที่) 
9) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๑๐) วิทยากรเกษตรกร 
11) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

3. วิชำกำรจัดกำรตลำดสินค้ำเกษตร 
    (วิชาบังคับ) 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี  
1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
3) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
4) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด  
5) หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด 
6) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
จังหวัด จ ากัด ทุกจังหวัด 
7) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด  
8) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และ
ปริมณฑล) 
9) สหกรณ์การเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จในพื้นที่ (สามารถขอข้อมูล 
ได้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด) 
๑๐) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 
11) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๑2) วิทยากรเกษตรกร 
13) หน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
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๕.๓ แหล่งวิทยากร  
 ๕.๓.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ๑) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ ๑-๙ 

๒) ส านักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัด 
๓) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
๔) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
๖) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
๗) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 
๘) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 
    ฯลฯ 

๕.๓.๒ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
2) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
3) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด 
๔) ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด  
๖) ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่   
๗) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่  
8) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร) 
9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร) 
10) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1,6,7,8,12,16,17 และ 20 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
11) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
12) สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความส าเร็จในพื้นที่ (สามารถขอข้อมูลได้ท่ีส านักงานสหกรณ์

จังหวัด ทุกจังหวัด) 
     ฯลฯ 

๕.๓.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) กระทรวงมหาดไทย 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด  
๓) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
๔) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด 
5) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพ้ืนที่ 
6) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด 
7) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
8) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
9) หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด 
10) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จ ากัด ทุกจังหวัด 
๑1) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 
12) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
      ฯลฯ 
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๕.๓.๔ กทม. และปริมณฑล 
1) ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)  
2) ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์  
3) ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
4) ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)  
5) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอกช.)  
    ฯลฯ 

๕.๓.๕ วิทยากรเกษตรกร 
 1) เกษตรกรดีเด่นของจังหวัด/ระดับประเทศที่อยู่ในจังหวัด 
 2) เกษตรกรต้นแบบ ศพก. 
 3) เกษตรกรต้นแบบแปลงใหญ่ 
 4) ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่อยู่ในจังหวัด 
 5) ปราชญ์เกษตรของจังหวัด 
 6) Young Smart Farmer ตน้แบบ 
 7) Smart Farmer ต้นแบบ 
 8) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
 9) หมอดินอาสา 
 ๑๐) ครูบัญชีอาสา 
 ๑๑) Q อาสา ในจังหวัดก าแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง
(ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 

       ฯลฯ 
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5.๔ รายละเอียดเนื้อหาของกลุ่มวิชาและวิชา 
 

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา จ านวน  ๓ ชัว่โมง ดังนี้ 
 

หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

1. วิชาการพัฒนาการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (วิชาบังคับ) 
 
 
 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
3. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น เกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
 
 

๑ ชั่วโมง 
๓๐ นาที 

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด  
๓) ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ทุกอ าเภอ 
4) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 
ทุกจังหวัด 
๕) ส านักกิจการนครหลวง  
(ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล) 
๖) ส านักงานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. 
และปริมณฑล) 
๗) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๘) วิทยากรเกษตรกร  
๙) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
   เป็นต้น 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

2. วิชาการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และสังคม 
มีสุข 
   (วิชาบังคับ) 
 
 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ  
และเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข
ภายในชุมชน/ท้องถิ่น 

1. แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
และสังคมมีสุข 
2. กรณีตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์และ
สังคมมีสุข 
 

1 ชั่วโมง
30 นาที 

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt.  
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษา 
ดูงาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

๑) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓) กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
ในพ้ืนที่ 
๔) ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด  
๕) ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ทุกอ าเภอ 
๖) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๗) วิทยากรเกษตรกร  
๘) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
   เป็นต้น 
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กลุ่มวิชาที ่2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา จ านวน ๑๐ ชั่วโมง ๓๐ นาที ดังนี ้
 

หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

1. วิชำกำรบริหำรจัดกำร
กำรผลิตให้เหมำะสมกับ
พ้ืนที ่(Zoning) 
   (วิชาบังคับ) 
 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการผลิตและสินค้าเกษตร
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การผลิตพืช สัตว์ 
และประมง 

1. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ และการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตร เป็นต้น 
2. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม  (Zoning)  

1 ชั่วโมง
30 นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) กระทรวงมหาดไทย 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
3) ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12 
4) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ทุกจังหวัด 
๕) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
   เป็นต้น 

2. วิชำบัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอำชีพ 
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ  
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุนอาชีพอย่างง่าย ได้ถูกต้อง ได้แก่ 
วิธีการจดบันทึกบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน  
และการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นต้น 
 

1. การจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน 
   - วธิีการจดบันทึกรายการรับ - จ่าย  
ในชีวิตประจ าวันตามประเภทรายการที่เกิดขึ้น 
  - การค านวณยอดรวมรายรับ – รายจ่าย 
และยอดเงินคงเหลือทุกเดือนที่มีรายการเกิดข้ึน    
2. การจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ  
  - ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

- การค านวณยอดรายได้ - ค่าใช้จ่าย และ
ต้นทุนประกอบอาชีพ เมื่อครบรอบการผลิต 
3. กรณีตัวอย่างการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชี
ต้นทุนอาชีพของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ  

1 ชั่วโมง
30 นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt  
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 
 
 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด 
3) ครูบัญชีอาสา 
4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
5) วิทยากรเกษตรกร 
6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
   เป็นต้น 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

3. วิชำกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร  
(พืช สัตว์ ประมง) 
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื้นที่ สินค้า  
 

1. เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
882 ศูนย์ ทีแ่ตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ หรือ
เทคโนโลยีเด่นของสินค้าเกษตรหลักภายใน
ชุมชน 
2. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื้นที่ สินค้า  
 

1 ชั่วโมง
30 นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt  
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัต ิ

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) สถานีพัฒนาที่ดินเขต 
ทุกเขต 
3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ทุกจังหวัด 
4) ส านักงานประมงจังหวัด 
ทุกจังหวัด  
5) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ทุกจังหวัด  
6) ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่  
7) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใน
พ้ืนที่ 
๘) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
๙) วิทยากรเกษตรกร 
10) หน่วยงานอื่นๆตาม
ความเหมาะสม 
   เป็นต้น 

4. วิชำกำรพัฒนำด้ำน
กำรเกษตร   
   (วิชาเลือก)  
เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  4.1) การจัดการดินและ
ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการผลิตของพ้ืนที่ในการ
พัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร 
ให้มีประสิทธิภาพและสินค้ามีความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

1. หลักการ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติ 
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ 
- การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  
- การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร  
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 

1 ชั่วโมง
30 นาที 

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

วิชาที ่๑ การจัดการดิน
และปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
หน่วยงานวิทยากร 
๑.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร  
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

  4.2) การบริหารจัดการ
ศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  4.3) เครื่องจักรกล 
เพ่ือการเกษตร  
  4.4) เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
เช่น การใช้ Application 
เป็นต้น         
  4.5) กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
(พรบ.ปุ๋ย,  พรบ.วัตถุ
อันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์
พืช)  
  4.๖) มาตรฐานสินค้า
เกษตร  
  4.7) อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เช่น การใช้ Application เป็นต้น  
- กฎหมายที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร  
(พรบ.ปุ๋ย,  พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการพัฒนาด้านการเกษตร   

- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

๑.2) ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12  
๑.3) สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด ทุกจังหวัด 
๑.4) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๑.๕) วิทยากรเกษตรกร  
1.6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที ่2 การบริหารจัดการ
ศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
หน่วยงานวิทยากร  
2.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร  
2.2) ส านักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 1-8  
(กรมวิชาการเกษตร) 
2.3) ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตร ทุกจังหวัด  
(กรมวิชาการเกษตร) 
๒.4) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

๒.5) วิทยากรเกษตรกร 
2.6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที ่3 เครื่องจักรกล 
เพื่อการเกษตร  
หน่วยงานวิทยากร 
3.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร 
๓.2) ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์  
ที่ 1, 6, 7, 8, 12, 16, 
17 และ 20  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
๓.3) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๓.4) วิทยากรเกษตรกร  
3.5) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที ่4 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
เช่น การใช้ Application 
เป็นต้น   
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

หน่วยงานวิทยากร 
4.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร 
๔.2) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๔.๓) วิทยากรเกษตรกร  
4.4) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที ่5 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
(พรบ.ปุ๋ย,  พรบ.วัตถุ
อันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 
และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์
พืช)  
หน่วยงานวิทยากร 
5.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร  
๕.2) ส านักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 1-8  
(กรมวิชาการเกษตร) 
5.3) ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรทุกจังหวัด 
(กรมวิชาการเกษตร) 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

5.4) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
5.5) วิทยากรเกษตรกร  
5.6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 
วิชาที ่๖ มาตรฐานสินค้า
เกษตร  
หน่วยงานวิทยากร 
6.๑) กรมส่งเสริม
การเกษตร  
๖.๒) ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มอกช.) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และ
ปริมณฑล) 
6.3) Q อาสา ในจังหวัด
ก าแพงเพชร, พิจิตร, 
พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, 
สระแก้ว และพัทลุง
(ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ)  
6.4) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

6.๕) วิทยากรเกษตรกร  
6.6) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

5. วิชำกำรสร้ำงรำยได้ 
และลดค่ำใช้จ่ำยใน
ครัวเรือน 
   (วิชาเลือก)  
เลือกเรียน จ านวน ๓ วิชา 
ตามความเหมาะสมของ
สภาพพ้ืนที่ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะการปฏิบัติอาชีพในการสร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

1. หลักการแนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์ 
และกรณีตัวอย่างอาชีพที่สร้างรายได้และ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกร 
ที่ประสบผลส าเร็จ 
2. ฝึกปฏิบัติอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน (ในระยะเวลาสั้น) เช่น 
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- การเพาะเห็ด 
- การเพาะถั่วงอก 
- การขยายพันธุ์ (พืช สัตว์ ประมง) 
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น การเลี้ยงกบ
คอนโด, การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
- การผลิตสินค้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน 
- การเพ่ิมมูลค่าสินค้าท้องถิ่น 
  เป็นต้น 

๔ ชั่วโมง 
๓๐ นาท ี

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
๒) กระทรวงมหาดไทย 
3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) ส านักงานประมงจังหวัด 
ทุกจังหวัด  
5) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ทุกจังหวัด 
6) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
7) วิทยากรเกษตรกร 
8) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 
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กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 3 วิชา จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาที ดังนี้ 
 

หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

1. วิชำกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
   (วิชาบังคับ) 

 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม 
กระบวนการกลุ่ม ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรเกษตรกร และสามารถน าไป 
ปรับใช้กับกลุ่ม/องค์กรของตนเองได้ 

1. การบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ หลักการ
แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบ 
กระบวนการกลุ่ม และประโยชน์ของการ
รวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 
2. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการบริหารจัดการกลุ่ม 

1 ชั่วโมง
30 นาที 

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ทุกจังหวัด  
3) ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ทุกอ าเภอ 
4) ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
5) ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 1 และ 2  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. 
และปริมณฑล)  
6) ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ (กรมส่งเสริม
สหกรณ์) (ส าหรับ
หน่วยงานใน กทม. และ
ปริมณฑล) 
7) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๘) วิทยากรเกษตรกร 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

9) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
    เป็นต้น 

2. วิชำกำรจัดท ำแผนกำร
ผลิต/โครงกำร และกำรตลำด
เบื้องต้นของเกษตรกร 
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ 
และแผนการตลาดส าหรับสินค้า
การเกษตรในเบื้องต้นได้ 
 

1. การจัดท าแผนการผลิตการเกษตร/โครงการ
การเกษตร ได้แก่ หลักการแนวคิด ความส าคัญ 
ประโยชน์ และกรณีตัวอย่างการจัดท าแผน 
การผลิตเบื้องต้น  
2. การจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น ได้แก่ 
หลักการแนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์ และ
กรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น  
3. กรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการผลิตและ
การตลาดเบื้องต้นที่ประสบผลส าเร็จ 

1 ชั่วโมง
30 นาที 

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt.  
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ทุกจังหวัด 
3) ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
4) ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. 
และปริมณฑล) 
5) ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์พ้ืนที่  1 และ 2 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
(ส าหรับหน่วยงานใน กทม. 
และปริมณฑล) 
6) ส านักงาน ธ.ก.ส. 
จังหวัด ทุกจังหวัด  
7) ส านักกิจการนครหลวง 
(ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล) 
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

8) ภาคเอกชน 
(ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 
9) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๑๐) วิทยากรเกษตรกร 
11) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

3. วิชำกำรจัดกำรตลำดสินค้ำ
เกษตร 
   (วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ทิศทางและแนวโน้มการตลาด และ
การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น 
เป็นต้น 

1. หลักการแนวคิดการบริหารจัดการตลาด
สินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
(การตลาดน าการผลิต) 
2. ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และอ่ืนๆ  
๓. บรรจุภัณฑ์ 
๕. กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในการ
จัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ เกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และอ่ืนๆ (ตามความ
เหมาะสม) 
 

1 ชั่วโมง
30 นาที 

- เอกสาร 
- บรรยาย 
- ppt 
- VTR     
- กิจกรรม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- ศึกษาดู
งาน 
- ฝึกปฏิบัติ 

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
3) ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ทุกจังหวัด  
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
4) ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ทุกจังหวัด  
5) หอการค้าจังหวัด  
ทุกจังหวัด 
6) บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด จ ากัด   
ทุกจังหวัด 
7) ส านักงาน ธ.ก.ส. 
จังหวัด ทุกจังหวัด  
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หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ประเด็น/เนื้อหา/ขอบเขต 
ของหัวข้อวิชา 

ระยะเวลา เทคนิค/
วิธีการ/สื่อ 

แหล่งวิทยากร 

8) ส านักกิจการนครหลวง 
(ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงาน
ใน กทม. และปริมณฑล) 
9) สหกรณ์การเกษตรที่
ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่ 
(สามารถขอข้อมูลได้ที่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ทุกจังหวัด) 
๑๐) ภาคเอกชน 
(ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 
11) สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ 
๑2) วิทยากรเกษตรกร 
13) หน่วยงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
      เป็นต้น 

 
หมายเหตุ   สามารถปรับเปลี่ยนวิชาเรียนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ แต่จ านวนชั่วโมงเรียนต้องครบตามที่ก าหนดไว้ ในแต่ละกลุ่มวิชา คือ 

 กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ  จ านวน     ๓   ชัว่โมง  
 กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  จ านวน   ๑๐   ชั่วโมง   ๓๐   นาท ี
 กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร     จ านวน     4   ชัว่โมง   30   นาที  
                   รวมทั้งสิ้นจ านวน   ๑๘   ชั่วโมง 
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๖. สื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมย่อยการฝึกอบรมของเกษตรกร 

๖.๑ วัตถุประสงค์ 
๖.๑.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร 
๖.๑.๒ เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ 

๖.๒ สื่อการเรียนรู้ 
๖.๒.๑ สื่อวีดิทัศน์  
๖.๒.๒ สื่อเสียง/ไฟล์เสียง 
๖.๒.๓ สื่อเอกสาร/สิ่งพิมพ์ 
๖.๒.๔ สื่อออนไลน์ เช่น Website  Facebook 
๖.๒.๕ อ่ืนๆ 

๖.๓ ช่องทางเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ “คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้” 
http://9101subject.doae.go.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://9101subject.doae.go.th/
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 ๖.๔ ขั้นตอนการสืบค้นสื่อวีดิทัศน์ จ านวน ๔ วิธ ี

๖.๔.๑ วิธีที่ ๑ ค้นหาได้จากรายช่ือวิชาเรียน  
- เลือกวิชาที่ต้องการค้นหาสื่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- เลือกสื่อที่ต้องการจากรายชื่อสื่อวีดิทัศน์ในวิชานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน้าแสดงผล 
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๖.๔.๒ วิธีที่ ๒ ค้นหาไดจ้ากรายช่ือกลุ่มวิชา  
  - เลือกกลุ่มวิชาที่ต้องการค้นหาสื่อ  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   - เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากรายชื่อสื่อ 
 
 
 
 

 

- หน้าแสดงผล 
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๖.๔.๓ วิธีที่ ๓ ค้นหาไดจ้ากรายช่ือสื่อหลัก/สื่อเสริม  
  - เลือกประเภทของสื่อที่ต้องการ (สื่อหลัก/สื่อเสริม) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   - เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากรายชื่อสื่อ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน้าแสดงผล 
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๖.๔.4 วิธีที่ ๔ ค้นหาสื่อจากการใช้ค าค้นหา 
  - พิมพ์ค าค้นหาที่ต้องการลงในช่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   - เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากรายชื่อสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน้าแสดงผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



193 
 

๖.๕ ช่องทางติดต่อผู้ดูแลระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
- นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรฯ 0 2940 5740 

- นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรฯ 0 2940 5740 

- นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท์  ศูนย์วิทยบริการเพ่ือส่งเสริมการเกษตร  
ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรฯ ๐ 2579 5517 

- นางสาวมนพิภา หมื่นชนะ ส านักงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรฯ ๐ 2579 3825 
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(ตัวอย่าง) การจัดตารางหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 
 

เวลา 
วันที่ 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

1 การพัฒนาการเกษตร
ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(เกษตรกรดีเด่น 
ระดับจังหวัด) 

วิชาเลือก การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ 
และสังคมมีสุข 

(กอ.รมน.) 

วิชาเลือก 

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร  

(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

การจัดการตลาด 
สินค้าเกษตร 

(ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด) 

 

วิชาเลือก การบริหารจัดการ 
การผลิตให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่ (Zoning) 
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

 
3 การบริหารจัดการกลุ่ม 

(กรมส่งเสริมการเกษตร) 
การจัดท าแผนการ
ผลิต/โครงการ และ

การตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร 

(ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด) 

บัญชีครัวเรือน/บัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

(ครูบัญชีอาสา) 

วิชาเลือก 
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ภาคผนวกที่ 6 
แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

1. ชื่อวิชา   การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท า
การเกษตรแบบยั่งยืน 
3. กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน  
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา 
  4.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 การท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
4.3 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพการเกษตร 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
      5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
      5.1.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
      5.1.4 ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ทุกจังหวัด 

        5.1.5 ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
          5.1.6 ส านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
                         (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

      5.1.7 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
        5.1.8 วิทยากรเกษตรกร 
         5.1.9 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   

    เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......๒0...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......๗...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......๑3...... เรื่อง   
 
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่    
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 การเรียนรู้และการด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  30 สื่อหลัก 
2 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  57 สื่อหลัก 
3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  30 สื่อหลัก 
4 เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  29 สื่อหลัก 
5 แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กรมส่งเสริมการเกษตร 36 สื่อหลัก 

6 การส่งเสริมการจัดการฟาร์มเพ่ือการเกษตร 
แบบยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กรมส่งเสริมการเกษตร 46 สื่อหลัก 

7 เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กรมส่งเสริมการเกษตร  26 สื่อหลัก 

8 รูปแบบการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  กรมส่งเสริมการเกษตร 36 สื่อเสริม 
9 ปุ๋ยพืชสดฟ้ืนฟู ปฐพีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  7 สื่อเสริม 

10 การส่งเสริมตามขั้นตอนของเศรษฐกิจพอเพียง  กรมส่งเสริมการเกษตร  30 สื่อเสริม 
11 เกษตรแบบผสมผสาน กรมส่งเสริมการเกษตร 7 สื่อเสริม 
12 การจัดการพืชแบบผสมผสาน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  12 สื่อเสริม 
13 เกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร 8 สื่อเสริม 
14 เกษตรทฤษฎีใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร  28 สื่อเสริม 
15 เกษตรทฤษฎีใหม่จากใจถึงใจ กรมส่งเสริมการเกษตร 5 สื่อเสริม 
16 การปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  35 สื่อเสริม 
17 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม กรมส่งเสริมการเกษตร 30 สื่อเสริม 
18 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  19 สื่อเสริม 

19 กรณีศึกษาระดับบุคคล ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ไร่นา 
สวนผสม เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร  
 

57 สื่อเสริม 

20 1) ชีวิตที่พอเพียงของส าเริง เย็นรัมย์  
2) ชีวิตที่พอเพียงของยายพริ้ง ทองสีดา  
3) พอเพียง เพียงพอ ภูมิพ่อคุ้มแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

25 สื่อเสริม 

 
5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 สื่อเสียง/ไฟล์เสียง จ านวน 42 เรื่อง ประกอบด้วย 

    1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 1 จ านวน 22 ศูนย ์
    2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 2 จ านวน 20 ศูนย ์
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      5.3.2 สื่อเอกสาร/สิ่งพิมพ์ จ านวน 42 ศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย 

    1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 1 จ านวน 22 ศูนย ์
    2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 2 จ านวน 20 ศูนย ์

      5.3.3 เว็บไซต์ 
                         1) เว็บไซต์ “ศูนยว์ิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร” 
                             ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/ 
             โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
             2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร”   
                             ที่อยู่  http://www.k-station.doae.go.th 
                             โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
                         3) เว็บไซต์ “ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (Mobile Application)” 
                             ที่อยู่ http://porpeing.doae.go.th/ 
                             โดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
                         4) เว็บไซต์ “ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                             พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)” 
                             ที่อยู่ http://www.rdpb.go.th/ 
                  โดย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                             พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
6. ระยะเวลา 

จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.k-station.doae.go.th/
http://www.rdpb.go.th/
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

1. ชื่อวิชา   การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข 
2. วัตถุประสงค์   เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุขภายใน   
    ชุมชน/ท้องถิ่น 
3. กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน  
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา 
  4.1 แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข 

4.2 กรณีตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
              5.1.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                5.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตรกร 
                5.1.3 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพ้ืนที่ 
                5.1.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด 
                5.1.5 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
                5.1.6 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                5.1.7 วิทยากรเกษตรกร 
                5.1.8 หน่วยงานอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม  

    เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......๕...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......๕...... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 เกษตรส านึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร 10 สื่อเสริม 
2 สร้างสุขเมืองไทยตอนลูกผู้ชายตัวจริง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5.04 สื่อเสริม 
3 เสียงกู่จากครูใหญ่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 28.19 สื่อเสริม 
4 ยอดหญิงนักพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 28.11 สื่อเสริม 
5 ทุ่งแสงตะวันตอน ส่งผัก ส่งใจ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 19.30 สื่อเสริม 

 
6. ระยะเวลา    

จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 

1. ชื่อวิชา  การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning) 
2. วัตถุประสงค์   เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตและสินค้าเกษตร 
    ให้เหมาะสมกับพ้ืนที ่ได้แก่ การผลิตพืช สัตว์ และประมง 
3. กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   

4.1 การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning)  
      ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ และการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตร เป็นต้น 
4.2 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทาง 

                การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม  (Zoning)  
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
              5.1.1 กระทรวงมหาดไทย 
                5.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร 
                5.1.3 ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 
                5.1.4 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 

      5.1.5 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
      5.1.6 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   

     เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......๒...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......๑...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......๑...... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดทิัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ ตามความเหมาะสม 
และหรือตามที่เกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่ https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดี
ทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 

รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภทสื่อ 

1 ใช้หลักโซนนิ่งมีผลดีอย่างไร กรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.50 สื่อหลัก 
2 เปลี่ยนการผลิตพืชโดยใช้โซนนิ่ง  กรมส่งเสริมการเกษตร 4.00 สื่อเสริม 

6. ระยะเวลา   จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 

1. ชื่อวิชา  บัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ  
2. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ  
    ได้ถูกต้อง ได้แก่ วิธีการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และการจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัด   
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา 
    4.1 การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน 
         4.1.1 วิธีการจดบันทึกรายการรับ-จ่าย ในชีวิตประจ าวันตามประเภทรายการที่เกิดขึ้น 
         4.1.2 การค านวณยอดรวมรายรับ-รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือทุกเดือนที่มีรายการเกิดข้ึน    

4.2 การจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  
         4.2.1 ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการประกอบอาชีพ 

      4.2.2 การค านวณยอดรายได้ - ค่าใช้จ่าย และต้นทุนประกอบอาชีพ เมื่อครบรอบการผลิต 
4.3 กรณีตัวอย่างการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

              5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
              5.1.2 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด 

      5.1.3 ครูบัญชีอาสา 
              5.1.4 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
              5.1.5 วิทยากรเกษตรกร 
              5.1.5 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

     เป็นต้น  
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......๑...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......๑...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......-...... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 

2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 บัญชีครัวเรือน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 35 สื่อหลัก 
 
6. ระยะเวลา    

จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 

1. ชื่อวิชา  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) 
2. วัตถุประสงค์   
   เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้/เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
     การผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พ้ืนที่ สินค้า 
3. กลุ่มเป้าหมาย    

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา 
  4.1 เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์  
                ที่แตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ หรือเทคโนโลยีเด่นของสินค้าเกษตรหลักภายในชุมชน 

4.2 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
        ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พ้ืนที่ สินค้า  
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
              5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 

      5.1.2 สถานีพัฒนาที่ดินเขต ทุกเขต 
      5.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.4 ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.6 ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่ 
      5.1.7 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่ 

              5.1.8 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
              5.1.9 วิทยากรเกษตรกร 
                5.1.10 หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  เป็นต้น 

5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......37...... เรื่อง  ประกอบด้วย 
              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......5...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน ......32...... เรื่อง   
 
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
 



 
205 

 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภทสื่อ 

1 หลักการและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร  32 สื่อหลัก 
2 การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  4.55 สื่อหลัก 
3 การจัดการระบบการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตร 5 สื่อหลัก 
4 การบริหารจัดการน้ าในไร่นา ด้วยโคกหนองนาโมเดล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 29.38 สื่อหลัก 
5 การจัดการระบบน้ าหยดในมันส าปะหลัง กรมส่งเสริมการเกษตร 45 สื่อหลัก 
6 การปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  35.54 สื่อเสริม 
7 การท าไร่อ้อยในจังหวัดเลย กรมส่งเสริมการเกษตร 12.21 สื่อเสริม 
8 การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ ามัน กรมส่งเสริมการเกษตร 5.02 สื่อเสริม 
9 การเสียบยอดทุเรียน กรมส่งเสริมการเกษตร 3.59 สื่อเสริม 

10 เกษตรกรรมแปลงใหญ่มะม่วง จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมการเกษตร 8.12 สื่อเสริม 

11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ต้นแบบจังหวัดตาก 
2560 

กรมส่งเสริมการเกษตร 6.06 สื่อเสริม 

12 แปลงใหญ่ต้นแบบสุโขทัย กรมส่งเสริมการเกษตร 6.51 สื่อเสริม 
13 การลดต้นทุนการผลิตข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 81 สื่อเสริม 
14 การท านาแบบลดต้นทุนของ ดร.แสวง รวยสูงเนิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 91 สื่อเสริม 
15 ส้มโอ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร 7.53 สื่อเสริม 
16 การส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรีในพื้นที่ ต.ผาช้างน้อย 

อ.ปง จ.พะเยา 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

11.22 สื่อเสริม 

17 การปลูกมะพร้าวน้ าหอม กรมส่งเสริมการเกษตร 13.41 สื่อเสริม 
18 การจัดการความรู้เรื่อง 

การผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

26.27 สื่อเสริม 

19 ถอดองค์ความรู้ ศพก.ธารโต150 กรมส่งเสริมการเกษตร 5.38 สื่อเสริม 
20 เกร็ดความรู้คู่การเกษตร เรื่อง ศพก. กรมส่งเสริมการเกษตร 3.25 สื่อเสริม 
21 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ (ศพก) บางบาล 

พระนครศรีอยุธยา 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

1.53 สื่อเสริม 

22 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ (ศพก) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

2.34 สื่อเสริม 

23 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) บ้านหนองมะกรูด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

10.16 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภทสื่อ 

24 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 

กรมส่งเสริมการเกษตร  
 

9.44 สื่อเสริม 

25 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ (ศพก)  ม.4  
ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร  5.24 สื่อเสริม 

26 เกษตรกรต้นแบบ นายจ าลอง  คลี่หมื่นไวย กรมส่งเสริมการเกษตร 5.20 สื่อเสริม 
27 GAP พืชอาหาร มกอช. 10 สื่อเสริม 
28 GAP เกษตรอินทรีย์ มกอช. 15 สื่อเสริม 
29 มาตรฐานบังคับ มกอช. 8 สื่อเสริม 
30 เครื่องหมาย Q มกอช. 8 สื่อเสริม 
31 รอบรู้คูช่าวนา ตอน ชัยพรชาวนามีเงินเดือน กรมการค้าภายใน 4.10 สื่อเสริม 
32 LIVE_สาระความรู้_ชัยพรชาวนานักประดิษฐ์ กรมการค้าภายใน 60 สื่อเสริม 
33 เกร็ดความรู้จากการอบรม การต่อท่อน้ าหยดเข้า 

ท่อ PVC 
กรมการค้าภายใน 
 

6.16 สื่อเสริม 

34 เกร็ดความรู้จากการอบรม ระบบกรองน้ า กรมการค้าภายใน 5.20 สื่อเสริม 
35 เกร็ดความรู้จากการอบรม คุณสมบัติเครื่องสูบน้ า กรมการค้าภายใน 6.21 สื่อเสริม 
36 เกร็ดความรู้จากการอบรม ความเสียดทานภายในท่อ กรมการค้าภายใน 6.30 สื่อเสริม 
37 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลังใน

ระบบน้ าหยด 
กรมการค้าภายใน 
 

17.57 สื่อเสริม 

 
5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 เว็บไซต์ 

                         1) เว็บไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร” 
                   ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/ 

             โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
                         2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร”   
                       ที่อยู่  http://www.k-station.doae.go.th 
                       โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 

           3) เว็บไซต์ “ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ” 
        ที่อยู่ http://www.acfs.go.th/agri_standards.php  

                     โดย “ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ” 
6. ระยะเวลา    
 จ านวน  1 ชัว่โมง 30 นาท ี

................................................................................  
 

http://www.k-station.doae.go.th/
http://www.acfs.go.th/agri_standards.php
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 

1. ชื่อวิชา  การพัฒนาด้านการเกษตร  
ให้เลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

   1) การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร 
   4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น 
   5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช 
                         และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
   6) มาตรฐานสินค้าเกษตร 
   7) อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ 
    สถานการณ์ด้านการผลิตของพ้ืนที่ในการพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและ 
    สินค้ามีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   

4.1 หลักการ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ 
      4.1.1 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.1.2 การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.1.3 เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร 
      4.1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น 
      4.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืช  
               และ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
      4.1.6 มาตรฐานสินค้าเกษตร 
4.2 กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาด้านการเกษตร  

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

วิชาที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานวิทยากร 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 

    3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด 
                    4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
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                    5) วิทยากรเกษตรกร 
    6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

    เป็นต้น 
วิชาที่ 2 การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 

           หน่วยงานวิทยากร 
          1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
                   2) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร) 
                   3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร) 
                   4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                   5) วิทยากรเกษตรกร 
   6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
                         เป็นต้น 

วิชาที่ 3 เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร 
   หน่วยงานวิทยากร 
   1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
   2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1,6,7,8,12,16,17 และ 20 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
   3) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                   4) วิทยากรเกษตรกร 
   5) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

          เป็นต้น 
วิชาที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร เช่น การใช้ Application เป็นต้น 
           หนว่ยงานวิทยากร 
  1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
  2) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
          3) วิทยากรเกษตรกร 
  4) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
              เป็นต้น 

       วิชาที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร (พรบ.ปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย,  
                               พรบ.พันธุ์พืช, และพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช) 
                        หนว่ยงานวทิยากร 

   1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
     2) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 (กรมวิชาการเกษตร) 
     3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทุกจังหวัด (กรมวิชาการเกษตร) 
    4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                    5) วิทยากรเกษตรกร 
    6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   

    เป็นต้น 
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วิชาที่ 6 มาตรฐานสินค้าเกษตร  

หน่วยงานวิทยากร 
    1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
       2) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (ส าหรับหน่วยงานใน กทม.  
                                   และปริมณฑล) 
    3) Q อาสา ในจังหวัดก าแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง  
                                   (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 
     4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                    5) วิทยากรเกษตรกร 
    6) หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
                                   เป็นต้น  

5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......98...... เรื่อง  ประกอบด้วย 
              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....98...... เรื่อง   
 
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 146 สื่อเสริม 
2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11.41 สื่อเสริม 

3 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10.23 สื่อเสริม 
4 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 22.35 สื่อเสริม 
5 การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต  กรมส่งเสริมการเกษตร 11.54 สื่อเสริม 
6 ภูมิปัญญาหมอดินเกษตรกรไทย ชุดเทคโนโลยีการ

พัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

44.00 สื่อเสริม 

7 การท าดินระเบิดท าปุ๋ยพืชสดท าปุ๋ยหมักจากขยะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 56.33 สื่อเสริม 
8 สาธิตการท าน้ าสกัดชีวภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 48.44 สื่อเสริม 
9 ปศุสัตว์อินทรีย์ เพ่ือทุกชีวีปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 19 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

10 สารเร่งซุปเปอร์ พ.ด. 1 พด.2 พด.3 สารเร่งจุลินทรีย์
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

19.55 สื่อเสริม 

11 ภูมิปัญญาหมอดินอาสากับสารเร่ง พด.7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 27.09 สื่อเสริม 
12 การผลิตจุลินทรีย์โดยใช้สารเร่ง พด.9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10.29 สื่อเสริม 
13 สอนวิธีการท าน้ าหมักโดยไม่ใช้โมลาสหรือกากน้ าตาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 42.59 สื่อเสริม 
14 เชื้อราเขียวผู้ช่วยจากธรรมชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร 3.00 สื่อเสริม 
15 การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

16.25 สื่อเสริม 

16 การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย กรมส่งเสริมการเกษตร 21.21 สื่อเสริม 
17 การแก้ไขปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันส าปะหลัง กรมส่งเสริมการเกษตร 5.28 สื่อเสริม 
18 โรครากขาวยางพาราและเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า กรมส่งเสริมการเกษตร 2.19 สื่อเสริม 
19 ส่งเสริมผลิตผักปลอดสารพิษ กรมส่งเสริมการเกษตร 12.13 สื่อเสริม 
20 การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพิ่มคุณภาพชีวิต

และผลผลิตปลอดภัย 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

7.50 สื่อเสริม 

21 พันธุกรรมและการท าเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 33 สื่อเสริม 
22 จุลินทรีย์แก้ปัญหาน้ าเน่าเสีย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 71 สื่อเสริม 
23 ควบคุมแมลงโดยใช้น้ าส้มควันไม้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 71 สื่อเสริม 
24 ศูนย์จัดการศัตรูพืชุชมชน ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี 

จังหวัดมุกดาหาร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

6.18 สื่อเสริม 

25 มารู้จักด้วงแรดมะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 3.52 สื่อเสริม 
26 การจัดแหล่งขยายพันธุ์และด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัย กรมส่งเสริมการเกษตร 3.30 สื่อเสริม 
27 มาร่วมมือก าจัดศัตรูพืชตัวฉกาจให้หมดไปกรมส่งเสริม

การเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

3.13 สื่อเสริม 

28 การจัดการศัตรูมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง  กรมส่งเสริมการเกษตร 9.09 สื่อเสริม 
29 การจัดการศัตรูถั่วเหลืองและถั่วลิสงในช่วงฤดูแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตร 6.27 สื่อเสริม 
30 ด้วงแรดมะพร้าวศัตรูพืชตระกูลปาล์ม กรมส่งเสริมการเกษตร 9.05 สื่อเสริม 
31 การจัดการศัตรูกล้วยไม้ในช่วงฤดูแล้ง  กรมส่งเสริมการเกษตร 9.44 สื่อเสริม 
32 แมลงวันผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร 7.37 สื่อเสริม 
33 แมลงศัตรูผักและการป้องกันก าจัด กรมส่งเสริมการเกษตร 6.34 สื่อเสริม 
34 แมลงศัตรูพืชที่มากับความแห้งแล้งและการจัดการ กรมส่งเสริมการเกษตร 13.19 สื่อเสริม 
35 ศัตรูมะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 7.17 สื่อเสริม 
36 การรับสถานการณ์ศัตรูพืชเปิดฤดูกาลใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร 14.12 สื่อเสริม 
37 การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยกับดัก  กรมส่งเสริมการเกษตร 17 สื่อเสริม 
38 การจัดการศัตรูอ้อยในช่วงฤดูแล้ง  กรมส่งเสริมการเกษตร 8.24 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

39 การจัดการศัตรูข้าวในช่วงฤดูแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตร 5.06 สื่อเสริม 
40 การควบคุมแมลงโดยใช้น้ าส้มควันไม้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 73 สื่อเสริม 
41 สมุนไพรไล่แมลง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 55 สื่อเสริม 

42 สาธิตการปลูกผักด้วยวัสดุง่าย ๆ ไม่ต้องรดน้ าบ่อย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 39 สื่อเสริม 
43 เพาะเห็ดฟางในตะกร้า  

ลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

4.07 สื่อเสริม 

44 การเพาะเห็ดนางรมจากฟางข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 5.37 สื่อเสริม 
45 เพาะเห็ดโคนน้อยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร 6.59 สื่อเสริม 
46 การผ่าหน่อกล้วย กรมส่งเสริมการเกษตร 4.57 สื่อเสริม 
47 เทคนิคการเพาะเมล็ดมะม่วง กรมส่งเสริมการเกษตร 6.44 สื่อเสริม 
48 การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย กรมส่งเสริมการเกษตร 6.10 สื่อเสริม 
49 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย กรมส่งเสริมการเกษตร 8.29 สื่อเสริม 
50 โรคปลาสวยงาม กรมประมง 15 สื่อเสริม 
51 โรคสัตว์น้ า กรมประมง 45 สื่อเสริม 
52 การตรวจสุขภาพกุ้ง กรมประมง 21 สื่อเสริม 
53 โรคสัตว์น้ า (การตรวจไวรัสด้วยวิธี PCR/โรคและ

ลักษณะโรคที่เกิดกับกุ้งกุลาด า) 
กรมประมง 
 

30 สื่อเสริม 

54 โรคกุ้งกุลาด าและการป้องกัน กรมประมง 21 สื่อเสริม 
55 เวชภัณฑ์ยาที่ควรรู้ กรมประมง 21 สื่อเสริม 
56 อาหารส าหรับอนุบาลลูกปลา กรมประมง 25 สื่อเสริม 
57 การป้องกันและรักษาโรคกบ กรมประมง 25 สื่อเสริม 
58 เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างไรให้มีคุณภาพ กรมประมง 21 สื่อเสริม 
59 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในโรงเรือนพลาสติก กรมประมง 6 สื่อเสริม 
60 โรคกุ้งก้ามกรามที่ควรรู้ กรมประมง 22 สื่อเสริม 
61 มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดีส าหรับ 

การผลิตสัตว์น้ า 
กรมประมง 
 

10 สื่อเสริม 

62 คลินิคโรคสัตว์น้ า กรมประมง 10 สื่อเสริม 
63 โรคปลานิล กรมประมง 10 สื่อเสริม 
64 การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า กรมประมง 10 สื่อเสริม 
65 การพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปากพนัง กรมประมง 10 สื่อเสริม 
66 การประดิษฐ์เครื่องตัดหัวปลาและเครื่องขอดเกร็ดปลา กรมประมง 10 สื่อเสริม 
67 ตู้อบลมร้อนและรมควันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า กรมประมง 10 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

68 การผลิตหอยคุณภาพและปลอดภัย กรมประมง 10 สื่อเสริม 
69 สุขลักษณะผลิตภัณฑ์น้ าปลา กรมประมง 10 สื่อเสริม 
70 น้ าปลาคุณภาพ กรมประมง 10 สื่อเสริม 
71 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ าอินทรีย์ กรมประมง 5 สื่อเสริม 
72 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอินทรีย์แบบพัฒนา กรมประมง 10 สื่อเสริม 
73 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอินทรีย์แบบธรรมชาติ กรมประมง 5 สื่อเสริม 
74 การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนแพเชือก กรมประมง 5 สื่อเสริม 
75 การเลี้ยงสัตว์น้ าในระบบน้ าหมุนเวียน กรมประมง 5 สื่อเสริม 
76 วัชพืชในดอกหน้าวัว กรมวิชาการเกษตร 0.58 สื่อเสริม 
77 วัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 3.41 สื่อเสริม 
78 วัชพืชในหน่อไม้ฝรั่ง กรมวิชาการเกษตร 4.51 สื่อเสริม 
79 วัชพืชในมันส าปะหลัง กรมวิชาการเกษตร 1.59 สื่อเสริม 
80 แมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 8.20 สื่อเสริม 
81 แมลงศัตรูพืชในทุเรียน กรมวิชาการเกษตร 25.43 สื่อเสริม 
82 แมลงศัตรูพืชในมันส าปะหลัง กรมวิชาการเกษตร 3.50 สื่อเสริม 
83 แมลงศัตรูในมังคุด กรมวิชาการเกษตร 13.16 สื่อเสริม 
84 แมลงศัตรูพืชในลองกอง กรมวิชาการเกษตร 4.37 สื่อเสริม 
85 แมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง กรมวิชาการเกษตร 9.31 สื่อเสริม 
86 โรคพืชในมันส าปะหลัง กรมวิชาการเกษตร 4.21 สื่อเสริม 
87 โรครากของยางพาราและการป้องกันก าจัด กรมวิชาการเกษตร 14.55 สื่อเสริม 
88 โรคพืชในดอกหน้าวัว กรมวิชาการเกษตร 2.25 สื่อเสริม 
89 โรคพืชในทุเรียน กรมวิชาการเกษตร 1.02 สื่อเสริม 
90 โรคพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 6.11 สื่อเสริม 

91 การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 7.44 สื่อเสริม 
92 การใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 6.00 สื่อเสริม 
93 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์

นครสวรรค์ 
กรมวิชาการเกษตร 
 

12.39 สื่อเสริม 

94 การผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร 17.15 สื่อเสริม 
95 เทคนิคการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 25.34 สื่อเสริม 
96 ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ ามันตามค่าวิเคราะห์ใบ กรมวิชาการเกษตร 14.30 สื่อเสริม 
97 ปุ๋ยหมักเติมอากาศ กรมวิชาการเกษตร  15.30 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

98 LIVE_ประโยชน์ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

กรมการค้าภายใน 
 

62 สื่อเสริม 

 
   5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
         5.3.1 เว็บไซต์ 
                             1) เวบ็ไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพ่ือส่งเสริมการเกษตร” 
                                 ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/ 
                           โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
6. ระยะเวลา 
    จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 

1. ชื่อวิชา  การสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
เลือกเรียนจ านวน 3 วิชา ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ 

2. วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติอาชีพในการสร้างรายได้และลดรายจ่าย 

     ในครัวเรือน 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   

4.1 หลักการแนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์และกรณีตัวอย่างอาชีพที่สร้างรายได้และลดรายจ่าย 
                ในครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 

4.2 ฝึกปฏิบัติอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน (ในระยะเวลาสั้น) เช่น 
      4.2.1 การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
      4.2.2 การเพาะเห็ด 
      4.2.3 การเพาะถั่วงอก 
      4.2.4 การขยายพันธุ์ (พืช สัตว์ ประมง) 

          4.2.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (เช่น การเลี้ยงกบคอนโด/การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์) 
                4.2.6 การผลิตสินค้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน 
                4.2.7 การเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น   

    เป็นต้น 
5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
      5.1.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      5.1.2 กระทรวงมหาดไทย 

              5.1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร 
      5.1.4 ส านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด 

               5.1.6 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
                5.1.7 วิทยากรเกษตรกร 
              5.1.8 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
                     เป็นต้น 

5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......80...... เรื่อง  ประกอบด้วย 
              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....80...... เรื่อง   
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หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 

 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 เกษตรแปลงใหญ่ สู่รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร 5.18 สื่อเสริม 
2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร 6.18 สื่อเสริม 
3 เส้นทางราชินีข้าวเหนียว ข้าวผัวหลงหนองบัวล าภู กรมส่งเสริมการเกษตร 7.03 สื่อเสริม 
4 กลุ่มผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้ส่งออก กรมส่งเสริมการเกษตร 12.30 สื่อเสริม 
5 นู๋นาพาเท่ียว ตอน ตามดูการฟ้ืนฟูลองกองคุณภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร 9.07 สื่อเสริม 
6 แผ่นดินเกษตร ตอนลิ้นจี่ห่อทอง กรมส่งเสริมการเกษตร 6.26 สื่อเสริม 
7 การผลิตสับปะรดภูแล จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร 15.37 สื่อเสริม 
8 สับปะรดภูงาพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร 9.37 สื่อเสริม 
9 การปลูกกล้วยหอมทองเพ่ือการส่งออกประเทศญี่ปุ่น กรมส่งเสริมการเกษตร 9.37 สื่อเสริม 

1๐ กล้วยหอมทอง แซมสวนยางสร้างรายได้ กรมส่งเสริมการเกษตร 9.08 สื่อเสริม 
1๑ การปลูกสับปะรดภูเก็ต สร้างอาชีพเสริมให้แก่

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
กรมส่งเสริมการเกษตร 6.38 สื่อเสริม 

1๒ กระวาน พืชร่วมยางสร้างรายได้ กรมส่งเสริมการเกษตร 7.46 สื่อเสริม 
13 การปลูกกล้วยเล็บมือนางชุมพร แซมในสวนยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร 11.56 สื่อเสริม 
14 การสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

“การผลิตดาวเรืองตัดดอก” 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

15.19 สื่อเสริม 

15 ผักไฮโดรโปนิกส์..สวนนายกล้วย จ.สโุขทัย กรมส่งเสริมการเกษตร 6.34 สื่อเสริม 
16 ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบลาน กรมส่งเสริมการเกษตร 5.11 สื่อเสริม 
17 เปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้ า กรมส่งเสริมการเกษตร 3.28 สื่อเสริม 
18 กระยาสารท อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร 4.42 สื่อเสริม 
19 การเลี้ยงผึ้งในสวนยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร 15.29 สื่อเสริม 
20 เกษตรอินดี้ ตอน ไก่งวงบ้านค าเก้ิม กรมส่งเสริมการเกษตร 21.48 สื่อเสริม 

21 การเลี้ยงจิ้งหรีด กรมส่งเสริมการเกษตร 3.17 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

22 ถั่วเน่าแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร 3.40 สื่อเสริม 
23 เรื่องกล้วยๆ : กล้วยเส้นสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร 5.38 สื่อเสริม 
24 ข้าวแตนสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง  

อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

8.13 สื่อเสริม 

25 ปลากัด กรมประมง 28.41 สื่อเสริม 
26 ปลาสวยงามเพ่ือการส่งออก กรมประมง 4.55 สื่อเสริม 
27 ปลาหางนกยูง กรมประมง 29.43 สื่อเสริม 
28 การเลี้ยงปลาบู่ในกระชังและบ่อดิน กรมประมง 14.15 สื่อเสริม 
29 การเลี้ยงปลาบู่ในกระชัง กรมประมง 22.06 สื่อเสริม 
30 การเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานวลจันทร์เทศ กรมประมง 19.11 สื่อเสริม 
31 อนุบาลลูกปลาบู่ กรมประมง 25.29 สื่อเสริม 
32 การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวาย กรมประมง 19.31 สื่อเสริม 
33 การเลี้ยงหอยแครง กรมประมง 19.01 สื่อเสริม 
34 การเลี้ยงหอยแมลงภู่ กรมประมง 14.32 สื่อเสริม 
35 การแปรรูปสัตว์น้ า (การท าปลาเชียง) กรมประมง 13.51 สื่อเสริม 
36 หอยหวาน กรมประมง 24.28 สื่อเสริม 
๓๗ การแปรรูปสัตว์น้ าปรุงรส (ปลาหยอง/ปูปรุงรส) กรมประมง 20 สื่อเสริม 
38 การเลี้ยงกุ้ง COC กรมประมง 13.04 สื่อเสริม 
39 ปลายอ กรมประมง 22.36 สื่อเสริม 
40 การเลี้ยงกุ้งระบบชีวภาพ กรมประมง 18.24 สื่อเสริม 
41 เลี้ยงกุ้งกุลาด าอย่างไรให้มีสุขภาพดี กรมประมง 21.26 สื่อเสริม 
42 การเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบยั่งยืน กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
43 การเพาะพันธุ์พ่อแม่กุ้งกุลาด าในบ่อดิน กรมประมง 30 สื่อเสริม 
44 การเพาะเลี้ยงไรน้ ากร่อย กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
45 การเพาะเลี้ยงไรแดง กรมประมง 10.28 สื่อเสริม 
46 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กรมประมง 20 สื่อเสริม 
47 การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย กรมประมง 8.34 สื่อเสริม 
48 การเลี้ยงกบ กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
49 การเลี้ยงตะพาบน้ าพันธุ์ไต้หวัน กรมประมง 17.30 สื่อเสริม 
50 การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
51 การเลี้ยงปลาเก๋าในกระชัง กรมประมง 22.35 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

52 การน าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ า กรมประมง 10.15 สื่อเสริม 
53 ปลาหมอทะเล กรมประมง 7.27 สื่อเสริม 
54 การเพาะพันธุ์ปลาปอมปาดัวร์ กรมประมง 10.06 สื่อเสริม 
55 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก กรมประมง 3.04 สื่อเสริม 
56 การเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม (ปลาการ์ตูน) กรมประมง ๙.56 สื่อเสริม 
57 การเลี้ยงกุ้งระบบ COC  กรมประมง 9.57 สื่อเสริม 
58 การเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล กรมประมง 10.03 สื่อเสริม 
59 การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ กรมประมง 9.58 สื่อเสริม 
60 ผลิตภัณฑ์ปลานิลเพ่ือการส่งออก กรมประมง 9.48 สื่อเสริม 
61 เครื่องประดับจากเกล็ดปลาและหนัง กรมประมง 9.28 สื่อเสริม 
62 การเพาะพันธุ์ปลานิล กรมประมง 13.22 สื่อเสริม 
63 สถานการณ์ปลานิลในตลาดโลกและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกการเลี้ยงปลานิล 
กรมประมง 14.43 สื่อเสริม 

64 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่ยั่งยืน กรมประมง 5.24 สื่อเสริม 
65 ปลานิลแดงทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี กรมประมง 10.01 สื่อเสริม 
66 การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล กรมประมง 7.09 สื่อเสริม 
67 ปลาหมอชุมพร กรมประมง 5 สื่อเสริม 
68 กุ้งทะเลสวยงาม กรมประมง 5.24 สื่อเสริม 
69 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพายมวกเหล็กแหลม กรมประมง 5.05 สื่อเสริม 
70 การเพาะเลี้ยงปลาทู กรมประมง 4.59 สื่อเสริม 
71 ธนาคารไข่หมึก กรมประมง 5.02 สื่อเสริม 
72 การอนุบาลปลากะพงขาวในบ่อดิน กรมประมง 5 สื่อเสริม 
73 การเพาะพันธ์ปลาหมอทะเล กรมประมง 5 สื่อเสริม 
74 LIVE_การแปรรูป เพ่ิมมูลค่า ชาวนาท าได้ กรมการค้าภายใน 75 สื่อเสริม 
75 LIVE_พ่ีน้องชาวไร่มัน ท ามันเส้นสะอาดกันเถอะ กรมการค้าภายใน 60.58 สื่อเสริม 
76 LIVE_ชาวนา ช่างสังเกต กรมการค้าภายใน 59.06 สื่อเสริม 
77 LIVE_เมนูเพ่ือลูกรักกับข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง กรมการค้าภายใน 37.49 สื่อเสริม 
78 LIVE_แปรรูปข้าวพันธุ์พืน้เมือง สู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย กรมการค้าภายใน 41.48 สื่อเสริม 
79 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน หนองสาหร่าย ชาวนาเข้มแข็ง กรมการค้าภายใน 4.32 สื่อเสริม 
80 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ตากข้าว ลดความชื้น ขายได้ 

ราคาดี 
กรมการค้าภายใน 
 

3 สื่อเสริม 
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5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 เว็บไซต์ 

                         1) เว็บไซต์ “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร 
                             ที่อยู่ http://esc.agritech.doae.go.th/ 
            โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
             2) เว็บไซต์ “สถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร”   
                             ที่อยู่  http://www.k-station.doae.go.th 
                             โดย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
6. ระยะเวลา 

   จ านวน 4 ชั่วโมง 30 นาที   
 

................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.k-station.doae.go.th/
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 

1. ชื่อวิชา   การบริหารจัดการกลุ่ม 
2. วัตถุประสงค์   
  เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม  
    ระบบการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร และสามารถน าไปปรับใช้กับกลุ่ม/องค์กรของตนเองได้ 
3. กลุ่มเป้าหมาย    

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   
    4.1 การบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ หลักการแนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบ กระบวนการกลุ่ม  
           และประโยชน์ของการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 

4.2 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการกลุ่ม 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
      5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
      5.1.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
      5.1.4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

        5.1.5 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
                         (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

      5.1.6 ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
                         (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

      5.1.7 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
      5.1.8 วิทยากรเกษตรกร 
      5.1.9 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
               เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......11...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....11..... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
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รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
สื่อ 

1 ปรัชญาแนวคิดและองคป์ระกอบวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 55.43 สื่อเสริม 
2 กรณีศึกษา เครือข่ายสมาคมฟื้นฟูหมู่บ้านชนบทสงขลา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 57.59 สื่อเสริม 
3 ธนาคารเมล็ดพนัธุ์ข้าว ต.นาซา่ว อ าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

6.20 สื่อเสริม 

4 กรณีศึกษา ศนูย์วสิาหกจิชุมชนไม้เรียง ต.ไม้เรยีง อ.ฉวาง  
จ. นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

34.28 สื่อเสริม 

5 กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต าบล
บางจาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

55.55 สื่อเสริม 

6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขต 9 ภาคเหนือตอนล่าง  กรมส่งเสริมการเกษตร 11.17 สื่อเสริม 
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง ต าบลห้วยพุก 

อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

5.39 สื่อเสริม 

8 สารคดีสั้น ชุดสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2559 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ บ้านสร้างแป้น  
ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

11.55 สื่อเสริม 

9 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 28.47 สื่อเสริม 
10 LIVE_รวมกลุ่มปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ดี ท ามัน

สะอาดเพ่ือส่งขายรายได้ยั่งยืน 
กรมการค้าภายใน 
 

42.28 สื่อเสริม 

11 LIVE_สาระความรู้_หนองสาหร่ายชาวนาเข้มแข็ง  กรมการค้าภายใน 64 สื่อเสริม 
 
5.3 สื่ออ่ืนๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 เว็บไซต์ 

                         1) เว็บไซต์ “กรมส่งเสริมสหกรณ”์ 
                   ที่อยู่ http://web.cpd.go.th/webcpdknowledge/ 

             โดย  กรมส่งเสริมสหกรณ ์
6. ระยะเวลา 
    จ านวน 1 ชั่วโมง  
 

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 

1. ชื่อวิชา   การจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ และแผนการตลาด 
    ส าหรับสินค้าการเกษตรในเบื้องต้นได้ 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   

4.1 การจัดท าแผนการผลิตการเกษตร/โครงการการเกษตร ได้แก่ หลักการแนวคิด ความส าคัญ        
      ประโยชน ์และกรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการผลิตเบื้องต้น  
4.2 การจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น ได้แก่ หลักการแนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์  

                 และกรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น  
4.3 กรณีตัวอย่างการจัดท าแผนการผลิตและการตลาดเบื้องต้นที่ประสบผลส าเร็จ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

              5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
              5.1.2 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด 

      5.1.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
      5.1.4 ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
               (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
      5.1.5 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ 1 และ 2 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
               (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
      5.1.6 ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.7 ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
      5.1.8 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 

5.1.9 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
      5.1.10 วิทยากรเกษตรกร 

5.1.11 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......3...... เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....3...... เรื่อง   
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หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภทสื่อ 

1 เกษตรกรยุคใหม่ควรรู้อะไรบ้าง  
(การวางแผนการผลิต Smart Planning) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 127 สื่อเสริม 

2 การวางแผนการผลิตและตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30.35 สื่อเสริม 
3 LIVE_หาตลาดไว้ก่อนล่วงหน้า แล้ววางแผนการผลิต 

ให้ตรงตามความต้องการ 
กรมการค้าภายใน 63.11 สื่อเสริม 

 
6. ระยะเวลา 
    จ านวน 1 ชั่วโมง  
 

................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 

1. ชื่อวิชา   การจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินเชื่อในการสร้างโอกาสการเข้าถึง      
    แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

3. กลุ่มเป้าหมาย     
เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทุกหน่วยงาน 

    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4. ประเด็นเนื้อหา   
4.1 หลักการ แนวคิด และวิธีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ 
4.2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

              5.1.1 ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด 
             5.1.7 ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.) (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 

5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน ......29...... เรื่อง  ประกอบด้วย 
              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....29...... เรื่อง   
หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่          
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 
 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 3 รู้ 12 แนวทางสว่างทางการเงิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.57 สื่อเสริม 
2 รู้ค าพ่อสอน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.34 สื่อเสริม 
3 รู้ตนเอง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.15 สื่อเสริม 
4 ออมก่อนรวยกว่า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.07 สื่อเสริม 

5 6 รู้ออมก่อนใช้ (ตอน1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.26 สื่อเสริม 

6 รู้ออมแบบไหน (ตอน1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.50 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

7 รู้ออมแบบไหน (ตอน2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.30 สื่อเสริม 

8 รู้ผลตอบแทน (ตอน1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.34 สื่อเสริม 

9 รู้ผลตอบแทน (ตอน2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.25 สื่อเสริม 

10 รู้คิดก่อนกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.08 สื่อเสริม 

11 รู้ประเภทเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.20 สื่อเสริม 

12 รู้ดอกเบี้ยเงินกู ้(ตอน 1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.43 สื่อเสริม 

13 รู้ดอกเบี้ยเงินกู ้(ตอน 2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.53 สื่อเสริม 

14 รู้การช าระหนี้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.10 สื่อเสริม 

15 รู้หลักใช้เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.06 สื่อเสริม 

16 รู้แหล่งเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.06 สื่อเสริม 

17 หนี้นอกระบบ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.32 สื่อเสริม 

18 โรงเรียนธนาคาร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.07 สื่อเสริม 

19 รู้ออมก่อนใช้ (ตอน2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.27 สื่อเสริม 

20 3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจ SMEs เกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.47 สื่อเสริม 

21 รู้ที ่1 รู้ประเภทธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.53 สื่อเสริม 

22 
รู้ที ่2 รู้ลูกค้า ตลาด ทรัพยากร ทุน 
และวัตถุดิบ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1.53 สื่อเสริม 

23 รู้ที ่3 รู้กฎหมาย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.14 สื่อเสริม 

24 รู้ที ่4 รู้ฐานะการเงิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.24 สื่อเสริม 

25 รู้ที ่5 รู้จัดท าบัญชี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.59 สื่อเสริม 

26 รู้ที ่6 รู้จัดท าแผนธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.11 สื่อเสริม 

27 รู้ที ่7 รู้สินเชื่อเพ่ือต่อยอด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 3.10 สื่อเสริม 

28 รู้ที ่8 รู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.43 สื่อเสริม 

29 รู้ที ่9 รู้ภัยทางการเงิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 3.11 สื่อเสริม 
 

5.3 สื่ออ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
      5.3.1 Application ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในสมาร์ทโฟน  
ทั้งระบบAndroid และ IOS 

 

6. ระยะเวลา จ านวน  1 ชัว่โมง  
................................................................................  
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แผนการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาการเกษตร 

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 

1. ชื่อวิชา   การจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ ทิศทาง 
    และแนวโน้มการตลาด และการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
    ในท้องถิ่น เป็นต้น 
3. กลุ่มเป้าหมาย     

เกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน 
    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ประเด็นเนื้อหา   
    4.1 หลักการแนวคิดการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  
                 (การตลาดน าการผลิต) 

4.2 ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และอ่ืนๆ  
4.3 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ได้แก่ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร    

                ต้นแบบ และอ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) 
          4.4 บรรจุภัณฑ์ 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
              5.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 

5.1.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
      5.1.3 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

5.1.4 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด  
      5.1.5 หอการค้าจังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.6 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จ ากัด ทุกจังหวัด 
      5.1.7 ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทุกจังหวัด 
      5.1.8 ส านักกิจการนครหลวง (ธ.ก.ส.)  (ส าหรับหน่วยงานใน กทม. และปริมณฑล) 
      5.1.9 สหกรณ์การเกษตรที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่ (ติดต่อข้อมูลที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
               ทุกจังหวัด) 
      5.1.10 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการในพ้ืนที่) 

             5.1.11 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
              5.1.12 วิทยากรเกษตรกร 

5.1.13 หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
                 เป็นต้น 
5.2 สื่อวีดิทัศน์ จ านวน   25   เรื่อง  ประกอบด้วย 

              5.2.1 สื่อหลัก  จ านวน ......-...... เรื่อง   
              5.2.2 สื่อเสริม จ านวน .....25...... เรื่อง   
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หมายเหตุ  

1) วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้ 
ตามความเหมาะสม และหรือตามท่ีเกษตรกรสนใจ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้ที่ 
https://k-room.doae.go.th หรือเลือกใช้สื่อวีดีทัศน์จากแหล่งอื่นที่มีเนื้อหาของสื่อสอดคล้องกับประเด็น
เนื้อหาของวิชาได้ 
 2) สื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้จะมีการเพิ่มเติมในระยะต่อไป 

 
รายช่ือสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

1 เกษตรมิติใหม่ ตอน ตลาดเกษตรกรคืออะไร กรมส่งเสริมการเกษตร 2.31 สื่อเสริม 
2 เกษตรมิติใหม่ ตอน ตลาดเกษตรกรต่างจากตลาดอ่ืน

อย่างไร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

2.35 สื่อเสริม 

3 เกษตรมิติใหม่ ตอน การจัดการตลาดเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2.29 สื่อเสริม 
4 สร้างสุขเมืองไทย ตอน ตลาดนัดสีเขียว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5.00 สื่อเสริม 
5 ตลาดเกษตรกรส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร 4.55 สื่อเสริม 
6 ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี  กรมส่งเสริมการเกษตร 2.15 สื่อเสริม 
7 ตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 23.47 สื่อเสริม 
8 คนละไม้คนละมือการจัดการตลาดที่ด่านช้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 14.59 สื่อเสริม 
9 ตลาดเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร 3.46 สื่อเสริม 

10 LIVE_น้ าข้าวยาคู เครื่องดื่มธัญญาหารเพ่ือสุขภาพ กรมการค้าภายใน 41.28 สื่อเสริม 
11 LIVE_น้าน้อย...ชาวนาคนเก่งกับลูกสาว ที่หวนคืนบ้าน

เกิดมาช่วยแม่ท าการตลาดข้าว 
กรมการค้าภายใน 
 

51.14 สื่อเสริม 

12 วิธีปลูกมันส าปะหลังยุค 4.0 กรมการค้าภายใน 3.24 สื่อเสริม 
13 ชาวไร่มันส าปะหลังยุค 4.0 กรมการค้าภายใน 3.19 สื่อเสริม 
14 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ชาวนาท าการตลาดแบบพ่ึงพาสู่

ความยั่งยืน กลุ่มเกษตรกร "เรนโบว์ฟาร์ม" 
กรมการค้าภายใน 4.07 สื่อเสริม 

15 LIVE_เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่ จากศิลปินชื่อดัง สู่อาชีพ
เกษตรกร 

กรมการค้าภายใน 38.55 สื่อเสริม 

16 รอบรู้คู่ชาวไร่มันส าปะหลัง ตอน 1 ชาวไร่มัน 
ลดต้นทุนค่ายาด้วยไส้เดือนฝอย 

กรมการค้าภายใน 3.52 สื่อเสริม 

17 
 

รอบรู้คู่ชาวไร่มันส าปะหลัง ตอน 2 ท ามันเส้นสะอาด 
เพ่ิมมูลค่า 

กรมการค้าภายใน 4.48 สื่อเสริม 

18 รอบรู้คู่ชาวไร่มันส าปะหลัง ตอน 3 มันสะอาด มันที่
ใครใครต้องการ 

กรมการค้าภายใน 
 

3.53 สื่อเสริม 
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ที ่ ชื่อเรื่อง แหล่งสื่อ 
เวลา 
(นาที) 

ประเภท
ส่ือ 

19 รอบรู้คู่ชาวไร่มันส าปะหลัง ตอน 4 พ่ีน้องชาวไร่มันไป
ขายมันเส้นสะอาดกันเถอะ 

กรมการค้าภายใน 
 

3.22 สื่อเสริม 

20 LIVE_ขายข้าวออนไลน์ ช่องทางใหม่เพ่ือชาวนาไทย กรมการค้าภายใน 55.12 สื่อเสริม 
21 LIVE_ท ามันสะอาดดีต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลัง กรมการค้าภายใน 45.22 สื่อเสริม 
22 LIVE_เรนโบว์ฟาร์มกับการตลาดแบบพ่ึงพาตนเอง

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสู่ความยั่งยืน 
กรมการค้าภายใน 46 สื่อเสริม 

23 LIVE_กลุ่มเข้มแข็งน านวัตกรรม QR Code มาพัฒนา
ท าการตลาด 

กรมการค้าภายใน 
 

56 สื่อเสริม 

24 LIVE_มันเส้นสะอาด คุณภาพดี ท าแล้วไปไหน การการค้าภายใน 60 สื่อเสริม 
25 รอบรู้คู่ชาวนา ตอน ชาวนาควรรู้เมื่อไปขายข้าว กรมการค้าภายใน 4.17 สื่อเสริม 

 
6. ระยะเวลา 
    จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

................................................................................  
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ภาคผนวกที่ 7 
ตัวอย่างการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

และแบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
229 

 
ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารบัการอบรม 

 

ประกาศส านักงานเกษตรอ าเภอ..................................... 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

ชุมชน .........................................................................................  
 

  ตามท่ีได้มีการรับสมัครเกษตรกร เพ่ือเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  นั้น 

บัดนี้ การคัดเลือกเกษตรกรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาการเกษตร  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จ านวนทั้งสิ้น ...... รุ่น รวม 200 ราย ดังนี ้

รุ่นที่ ….. (........ ราย) สถานที่อบรม ........................................... 
อบรมระหว่างวันที่.................................................................... 
1. .............................................................................................  
2. ........................................................ ..................................... 
.............................................................................................  
รุ่นที่ …. (........ ราย) สถานที่อบรม ........................................... 
อบรมระหว่างวันที่.................................................................... 
1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  
.............................................................................................  
รุ่นที่ …. (........ ราย) สถานที่อบรม ........................................... 
อบรมระหว่างวันที่.................................................................... 
1. .............................................................................................  
2. ............................................................................................. 
.............................................................................................  
รุ่นที่ …. (........ ราย) สถานที่อบรม ........................................... 
อบรมระหว่างวันที่.................................................................... 
1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพฒันาการเกษตร โครงการเสริมสรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
ณ ...................  ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด ตลอดหลักสตูรการอบรม โดยให้แนบส าเนาหน้าสมุดธนาคารรัฐวสิาหกิจ 
((ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย))ที่ระบุชือ่บัญชีเกษตรกรผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรมมาในวันลงทะเบียนเข้ารบัการฝึกอบรม ซึ่งจะโอนเงิน 
เข้าบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น อน่ึง ค่าธรรมเนยีมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับโอน 
 

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ..................................... 2561 
   ลงชื่อ............................................. 

     (.......................................................) 
                เกษตรอ าเภอ.............................. 
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ตัวอย่างแบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ฝึกอบรมระหว่างวันที่................................ 

รุ่นที่........................  ชุมชน ..............................................................................  
ณ ............................................................... ต าบล........................อ าเภอ..............จังหวัด............. 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
เลขท่ีบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ของเกษตรกร ลายมือช่ือ 
(เช้า) 

วันท่ี............. 

ลายมือช่ือ 
(บ่าย) 

วันท่ี............. 
หมายเหต ุ

บ้านเลขท่ี 
หมู่
ที ่

หมู่บ้าน ต าบล 
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ภาคผนวกที่ 8 
ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2562 
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ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรมอบให้เกษตรกร 

 

 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายสราวุฒิ รักษช์าต ิ
 

เป็นเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 
 
 

                                                                                              ............................................... 
                                                                                                            (นายชาติ   สมเกียรติ) 
                                                                                                       เกษตรอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
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ภาคผนวกที่ 9 
รายงานผลการเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

ผ่านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
ของเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 

หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ 
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561  

(โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
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รายงานผลการเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
ผ่านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
(โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 

 
1. ความเป็นมา 

จากการให้บริการคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ หรือ k-room ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
(โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ซึ่งด าเนินการโดยผ่านช่องทางระบบออนไลน์ 
https://k-room.doae.go.th ส าหรับน ามาเป็นสื่อการเรียนรู้ หรือเป็นเครื่องมือช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และสนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร 
2.2 เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 จัดท ารายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา 

สื่อการเรียนรู้ จ านวน 26 เรื่อง 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา สื่อการ

เรียนรู้ จ านวน 240 เรื่อง 
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา สื่อการเรียนรู้ จ านวน 

72 เรื่อง 
3.2 รวบรวมและวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ คือ สื่อวีดีทัศน์ สื่อเสียง/ไฟล์เสียง สื่อเอกสาร/

สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เช่น Website และ Facebook เป็นต้น และสื่ออ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 338 เรื่อง 
ประกอบด้วย 

ประเภทที่ 1 สื่อวีดีทัศน ์จ านวน 330 เรื่อง 
ประเภทที่ 2 สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 7 เรื่อง 
ประเภทที่ 3 สื่อเสียง จ านวน 1 เรื่อง 
ประเภทที่ 4 สื่ออ่ืน ๆ (ไม่มี) 

3.3 ก าหนดช่องทางเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ คือ https://k-room.doae.go.th 

https://k-room.doae.go.th/
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3.4 ก าหนดผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ มีคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

 
4. ผลการเข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 8.1 แสดงจ านวนสื่อการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาเกษตรกร ที่ให้บริการผ่านระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ 

กลุ่มวชิา/วิชา ประเภทสื่อ 
สื่อวีดีทัศน์ สื่อ

สิ่งพิมพ์ 
สื่อเสียง สื่ออื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนประเทศ 

26 - - - 26 

1.1 วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) 

21 - - - 21 

1.2 วิชาการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และสังคม 
มีสุข (วิชาบังคับ) 
 

5 - - - 5 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ทางการเกษตร 

234 6 - - 240 

2.1 วิชาการบริหารจัดการการผลติให้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี (Zoning) (วิชาบังคับ) 

2 - - - 2 

2.2 วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ  
(วิชาบังคับ) 

2 - - - 2 

2.3 วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) 

37 - - - 37 

2.4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) 
เลือกเรยีน จ านวน 1 วิชา 

92 6 - - 98 

2.5 วิชาการสร้างรายได้และลดคา่ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 3 วิชา 
 

101 - - - 101 

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 70 1 1 - 72 
3.1 วิชาการบริหารจัดการกลุม่ (วิชาบังคับ) 13 - 1 - 14 
3.2 วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ  
และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ) 

3 - - - 3 

3.3 วิชาการจัดการสินเช่ือด้านการเกษตร  
(วิชาบังคับ) 

29 1 - - 30 

3.4 วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 25 - - - 25 
ภาพรวม 330 7 1 - 338 
ร้อยละ 97.63 2.07 0.30  100.00 

https://k-room.doae.go.th/
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 จากตารางภาคผนวกท่ี 8.1 แสดงจ านวนสื่อการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาเกษตรกร ที่ให้บริการ
ผ่านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า มีการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 338 เรื่อง โดยสื่อการเรียนรู้ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ 
สื่อวีดีทัศน์ จ านวน 330 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.63 รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 2.07 
และสื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30  
 
ตารางภาคผนวกท่ี 8.2 แสดงจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/  

 สื่อการเรียนรู้ 338 เรื่อง 

กลุ่มวชิา วิชา 
จ านวนสื่อ 
การเรียนรู้ 

(เรื่อง) 

จ านวนครั้ง 
ที่เข้าชม 

ร้อยละ รวม 

1. สรา้งการรับรู้ 
ความเข้าใจร่วมกันใน
การขับเคลื่อน
ประเทศ 

1.1 วิชาการพัฒนาการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิชาบังคับ) 

21 

 
   

 1.2 วิชาการเสริมสร้างความสัมพนัธ์
และสังคมมสีุข (วิชาบังคับ) 

5 

 
   

 รวม 21 4,153   
2. การเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการผลิตทาง
การเกษตร  

2.1 วิชาการบริหารจัดการการผลติ
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning)  
(วิชาบังคับ) 

2    

 2.2 วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน
อาชีพ (วิชาบังคับ) 

2    

 2.3 วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) 
(วิชาบังคับ) 

37    

 2.4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร 
(วิชาเลือก) เลือกเรยีน จ านวน 1 
วิชา 

98    

 2.5 วิชาการสร้างรายได้และลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) 
เลือกเรยีน จ านวน 3 วิชา 

101    

 รวม 234 7,506   
3. การบริหารจดัการ
องค์กรเกษตรกร  

3.1 วิชาการบริหารจัดการกลุม่ 
(วิชาบังคับ) 

14    

 3.2 วิชาการจัดท าแผนการผลิต/
โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร (วิชาบังคับ) 

3    

https://k-room.doae.go.th/%20ซึ่งจะ
https://k-room.doae.go.th/%20ซึ่งจะ
https://k-room.doae.go.th/%20ซึ่งจะ
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ตารางภาคผนวกท่ี 8.2 แสดงจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ (ต่อ) 

 สื่อการเรียนรู้ 338 เรื่อง 

กลุ่มวชิา วิชา 
จ านวนสื่อ 
การเรียนรู้ 

(เรื่อง) 

จ านวนครั้ง 
ที่เข้าชม 

ร้อยละ รวม 

 3.3 วิชาการจัดการสินเช่ือด้าน
การเกษตร (วิชาบังคับ) 

30    

 3.4 วิชาการจัดการตลาดสินค้า
เกษตร (วิชาบังคับ) 

25    

 รวม 72 5,238   
 ภาพรวม  16,897   

 

 
 
 

https://k-room.doae.go.th/%20ซึ่งจะ


 
238 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 10 
รายงานผลข้อมูลเรื่อง การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร

ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
ประจ าปี 2561 
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รายงานผลข้อมูล 

เร่ือง การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ 
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 

 
 

 เนื่องจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเวทีน าเสนอข้อมูล
และสรุปผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจ าปี 2561 ซ่ึงในขณะทีเ่จ้าหน้าที่
ได้น าเสนอผลการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรและ Coach ปรากฏว่า 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ก็คือเป็นเวที
ฝึกปฏิบัติในการจัดเวทีชุมชน และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือกับชุมชน อย่างน้อย 3 ชุมชน/คน ซึ่งในช่วงแรก
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนั้นเป็นการบังคับให้ท างานตามนโยบาย แต่เมื่อใกล้จะสิ้นสุดโครงการ
เจ้าหน้าที่กลับมองเห็นว่า เป็นเวทีที่เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ได้มีเวทีส าหรับพัฒนาตนเอง พร้อมกับมีรุ่นพ่ีในพ้ืนที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ตนเอง
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเกิดความมั่นใจในการเข้าไปท างานกับชุมชน และสามารถปฏิบัติงาน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยร่วมกับชุมชนจนประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะตนเอง        
มีความเข้าใจและมทีัศนคติที่ดีกับงานส่งเสริมการเกษตรด้วย  

ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้วางระบบการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามที่ตนเองได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบชุมชน ประกอบด้วย วางแผนงาน 
เตรียมความพร้อมก่อนจัดเวทีชุมชน ด าเนินการจัดเวทีชุมชนตามกระบวนการที่ได้รับการเรียนรู้ของหลักสูตร 
และประเมินผลการจัดเวที อาทิเช่น เริ่มตั้งแตก่ารจัดเวทีชุมชนเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจโครงการ หาความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือก าหนดเป็นประเด็นการเรียนรู้ จัดเวทีฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ และจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น  
 จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในเวทีน าเสนอและสรุปผลหลักสูตร ซึ่งก าหนดให้เจ้าหน้าที่ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้น าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลนั้น (จ านวน 50 คน) ดังนั้น หลังจากเสร็จสิ้นการ
น าเสนอผลงานจึงได้สอบถามข้อมูลกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
พร้อมกับใช้บัตรค าเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล น าข้อมูลมาจ าแนก แยกแยะ จัดหมดหมู่ และสรุปความ 
ภายใต้ข้อมูล 3 ประเด็น คือ 1) องค์ความรู้ที่น ามาใช้ปฏิบัติงาน 2) ขั้นตอน/กิจกรรม/งานที่น าองค์
ความรู้มาใช้ปฏิบัติงาน และ 3) ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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1. องค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่น ามาใช้ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

1.1 เรื่องการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม (จ านวน 29 คน) ประกอบด้วย 
1.1.1 วางแผนก่อนจัดเวทีจริง ได้แก่ การเก็บข้อมูล การเข้าชุมชน วิธีพูดกับชุมชน และ

กระบวนการจัดเวทีชุมชน เป็นต้น 
1.1.2 เตรียมความพร้อม ได้แก่ สถานที่ วิทยากร ประสานงาน และเลือกใช้เครื่องมือ     

ที่เหมาะสม เช่น บัตรค า ก้างปลา และ SWOT เป็นต้น 
1.1.3 ด าเนินการจัดเวทีชุมชน ได้แก่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ละลายพฤติกรรม วิเคราะห์

ปัญหาและความต้องการของชุมชน (เช่น ใช้ SWOT เป็นต้น) และเขียนโครงการ เป็นต้น 
1.1.4 ประเมินผลการจัดเวทีชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการจัดเวที

ชุมชน และความต้องการของชุมชน เป็นต้น 
1.2 เรื่องการเป็นวิทยากรกระบวนการ (จ านวน 14 คน) ประกอบด้วย วิทยากรกระบวนการ

ในการจัดเวทีชุมชน การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน การจัดกระบวนการคิดของชุมชน การท างานแบบมี
ส่วนร่วม การพูดในที่ชุมชน และทักษะการสื่อสารในที่ชุมชน  

1.3 เรื่องการคิดเชิงระบบ (จ านวน 3 คน) ได้แก่ การมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.4 เรื่องเทคโนโลยีการเกษตร (จ านวน 3 คน) ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ย การใช้สารชีวภัณฑ์ 

การใช้ปุ๋ย และไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกร  
1.5 เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้/การถ่ายทอดความรู้ (จ านวน 1 คน) 

 

 2. ขั้นตอน/กิจกรรม/งานที่น าองค์ความรู้ตามข้อ 1 มาใช้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

2.1 การจัดเวทีชุมชน (จ านวน 31 คน) ประกอบด้วย 
2.1.1 วางแผนจัดเวทีชุมชน ซึ่งใช้เทคนิคการระดมสมอง เป็นต้น 
2.1.2 การชี้แจงโครงการ โดยจัดเวทีชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล และชี้แจง

รายละเอียดโครงการ 
2.1.3 การรบรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดประเด็นความต้องการ ซึ่งจัดเวทีชุมชนโดยใช้

เทคนิคการสอบถามในการค้นหาความต้องการของชุมชน  
2.1.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปความต้องการของชุมชน ซึ่งเวทีชุมชนได้ช่วยกันจัด

เรียงล าดับข้อมูลความต้องการของชุมชนตามความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน ามาสรุปเป็น
ประเด็นความต้องการของชุมชน 
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2.2 การจัดเวทีฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ (จ านวน 13 คน) เป็นการให้ความรู้ตามประเด็นที่
ชุมชนต้องการ โดยมีการวางแผนงาน การถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคและสื่อ การเป็นวิทยากรกระบวนการ
และการสร้างทีมวิทยากรในชุมชน เป็นต้น 

2.3 การก าหนดโครงการและความต้องการในการท ากิจกรรม (จ านวน 6 คน) ซึ่งเกษตรกร
จะรวมกลุ่ม มีการปรึกษาหารือเพ่ือท ากิจกรรม และเขียนโครงการเพื่อน าเสนอ เป็นต้น 
 

3. ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/กิจกรรม/งานตามข้อ 2 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร (จ านวน 28 คน) ประกอบด้วย 
3.1.1 ชุมชนแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น มาจากการแก้ไข

ปัญหาที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง น ามาจัดท าเป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
ได้ถูกจุด (ได้โครงการตามความต้องการชุมชน) 

3.1.2 เกษตรกรมีกิจกรรมในการรวมกลุ่มเพื่อรับความรู้เสริม 
3.1.3 เกษตรกรได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้เลือกของแต่ละชุมชน ซึ่งเกษตรกรเข้าใจง่าย 

ให้ความสนใจเรียนรู้ ชอบเนื้อหาที่ฝึกอบรม (บรรยาย และฝึกปฏิบัติ เป็นต้น) และเกษตรกรผ่อนคลาย
โดยวิทยากรกระตุ้นให้เกษตรกรสนใจและมีส่วนร่วม 

3.1.4 เกษตรกรน าความรู้ไปปรับใช้ในการเกษตร ซึ่งเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ
การเกษตรของตนเอง 

3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (จ านวน 12 คน) ประกอบด้วย 
3.2.1 เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์และความรู้ในการท างานกับชุมชน ได้แก่ รู้จักชุมชน

มากขึ้น แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ท างานได้ราบรื่น ไม่เขินอาย/กล้าพูดกับชุมชนในเวที จัดเวที
ชุมชนและควบคุมเวทีได้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ 

3.2.2 เจ้าหน้าที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดเวทีชุมชน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมนั้นๆ ท าให้ได้ข้อมูลมากขึ้น ตรงตามความเป็นจริง ได้ประเด็นปัญหาที่ตรงจุด และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันได้ง่ายขึ้น  

3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน (จ านวน 10 คน) ประกอบด้วย 
3.3.1 เกษตรกรเข้าใจโครงการ สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดความคิดร่วมกัน โดยชุมชน

เกิดโครงการพัฒนาเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถวิเคราะห์ความต้องการและจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการได ้

3.3.2 งานบรรลุผลส าเร็จได้เร็วขึ้น มาจากการคิดเป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจน ข้อมูล
ถูกต้อง ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานน้อยลง สร้างการท างานเป็นทีมในต าบล และเกิดทีมวิทยากรใน
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ชุมชน และเกิดแนวทางในการพัฒนาและคัดเลือกโครงการส าคัญของชุมชน สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่อไปได ้

3.3.3 เกิดการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ กล้าแสดงออก ปรับบุคลิกภาพ 
ฝึกการเป็นพิธีกร วิทยากร การน าเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ และการคิดเป็นระบบแบบองค์รวมมากขึ้น  
 

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กับ
หลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เป็นเวทีเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ได้ทั่วทั้ง
ประเทศ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดประสบการณ์ในการท างาน
กับชุมชน ได้มีเวทีฝึกปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อย 3 ชุมชนต่อคน) อาทิเช่น เรื่องจัด
เวทีชุมชน เรื่องหาความต้องการของชุมชน เรื่องการน าเครื่องมือไปใช้ท างานกับชุมชน เรื่องการจัดเวที
ถ่ายทอดความรู้ และเรื่องการประเมินผล เป็นต้น ตลอดจนได้เรียนรู้การเงิน-บัญชีจากคู่มือปฏิบัติงานด้วยซึ่ง
เป็นผลมาจากการสนับสนุนคือ มีคู่มือปฏิบัติงานโครงการที่ละเอียด/ปฏิบัติตามได้ทันที และมีผู้รู้/
ผู้เชี่ยวชาญในระดับพ้ืนที่เป็นผู้สอนงาน หรือ Coach ให้กับเจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ          
ได้บรรลุผลส าเร็จ และเกิดความเชื่อมม่ันในการท างานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชนได้ 
 
 



 
 
  
 

 ที่ปรึกษา 
 1. นายส าราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 2. ดร. เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน 
 3. นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช 
 

 คณะผู้วิจัย 
 1. นางศิริวรรณ หวังดี    ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 2. นายวิศรุต ตุ้ยศักดา  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 3. นางสาวมนพิภา หมื่นชนะ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 4. นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล ส านักงานเลขานุการกรม 
 5. นางสาวมุกดา หมายสม ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 6. นางอโณทัย นุตะศะริน  กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 7. นางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 8. นางสาวกัญญาภัค ช่องพิทักษ์ กองพัฒนาเกษตรกร 
 9. นางชัญญา ทิพานุกะ  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย 
 10. นางสาวชิดชนก คงเกตุ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย 
 11. นางอาภัสสิริ จันทรโรทัย ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 12. นางสาววภิาวดี สายสุวรรณ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

รายชื่อผู้จัดท า 
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