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(ค)
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศู น ย์ เรีย นรู้ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สิ น ค้ าเกษตร (ศพก.) ด าเนิ น งานมาตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาศักยภาพของ ศพก. 882 แห่ง (ศูนย์) และศูนย์เครือข่าย
ศพก. ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด
แก่ เกษตรกร รวมทั้ ง เป็ น การบู ร ณาการการท างานของหน่ ว ยงานต่ างๆ ในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นา
การเกษตรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรต้น แบบเจ้าของ ศพก. ร่วมกับหน่วยงาน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และ
สนับสนุนการดาเนินงาน ซึง่ การประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ปี 2559-2560
ผลการประเมิน พบว่า การจัดตั้ง ศพก. ดาเนินงานได้ครบตามเป้าหมาย 882 แห่ง และจัดตั้งศูนย์
เครือข่าย ศพก. ได้รวม 10,523 ศูนย์ เฉลี่ย 12 ศูนย์เครือข่าย/ศพก. สูงกว่าเป้าหมาย (10 ศูนย์เครือข่าย/
ศพก.) การพัฒนา ศพก. เพื่อสร้างความพร้อมในการดาเนินงานให้เป็นศูนย์บริการด้านการเกษตรในชุมชน
ศพก. ทั้ง 882 แห่ ง ได้รับ การพัฒ นาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ศาลา
เรีย นรู้ ฐานเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ ในส่วนการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. นั้น สรุปได้ว่า เกษตรกร
ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาจากวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุม สัมมนา ในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรต้นแบบได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ และ
เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งกัน และกัน ทาให้เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. มีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุนชน และการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง
การให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ การจัดอบรม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field day) การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และการรับเรื่องร้องทุกข์ด้านการเกษตรต่าง ๆ
มีผู้ใช้บริการในปี 2559 จานวน 317,295 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 892,320 ราย ในปี 2560 โดยใช้บริการเฉลี่ย
8 ครั้งต่อรายต่อปี โดยเกษตรกรมีความเห็นว่าจะกลับมาใช้บริการต่อไป ร้อยละ 68.89 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ
17.78 ไม่กลับมาใช้บริการเพราะไม่สะดวกในการเดินทาง และร้อยละ 13.33 ขึ้นอยู่กับโอกาส เช่น ถ้ามีเพื่อน
มาอบรม ก็จะมาด้วย
เกษตรกรผู้ ใช้ บ ริ ก าร ศพก. ร้ อยละ 96.12 น าความรู้ ที่ ได้ รั บ จาก ศพก. ไปใช้ ป ระโยชน์ และ
อีกร้อยละ 3.88 ไม่ได้นาไปใช้ ป ระโยชน์ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ทาการเกษตรเป็นของตนเอง และประสบ
ปัญ หาภัย พิบัติ โดยประเภทความรู้ที่เกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.58 คือ ความรู้
ด้านลดค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิต เนื่องจากเป็นความรู้ที่หลายหน่วยงานถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ในเนื้อหา/หลักสูตร
เดียวกัน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการแปลง/ดูแลรักษาพืชตามหลักวิชาการ เป็นต้น
เกษตรกรที่นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ได้รับผลทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 78.59 ของเกษตรกร
ที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในจานวนนี้แบ่งเป็น 1) เกษตรกร ร้อยละ 32.56 ลดค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิต
ลงได้ เฉลี่ย รายละ 608.65 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากเกษตรกรนาความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
ต่าง ๆ ใช้แทนปุ๋ยเคมี การใช้สารชีว ภัณฑ์ในการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช แทนการใช้
สารเคมี 2) เกษตรกร ร้อ ยละ 17.98 มีร ายได้ส ุท ธิท างการเกษตรเพิ ่ม ขึ ้น เฉลี ่ย 3,385.71 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี เนื่องจากได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นและรายจ่ายทางการเกษตรลดลง และ 3) เกษตรกร ร้อยละ
20.27 มีร ายจ่ายเพื่อ การบริโภคในครัว เรือ นลดลง เฉลี ่ย 886.61 บาทต่อ ครัว เรือ นต่อ เดือน เป็น ผล
มาจากการนาแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เช่น การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน
การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงได้ เป็นต้น

(ง)
นอกจากนี้ การประเมินผล พบว่า ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่มีกระบวนการจัดเก็บ ข้อมูล องค์ความรู้ๆ รายละเอียดการสนับสนุนของหน่วยงาน ชื่อ หน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ และการดาเนินงาน ศพก. ต้องอาศัยศูนย์เครือข่ายเพื่อเข้าถึงเกษตรกรทุกพื้นที่ เนื่องจาก
มีความหลากหลายของกิจกรรมทางการเกษตรและกระจายอยู่ทั่วอาเภอ แต่ศูนย์เครือข่ายจานวนมาก
มีศัก ยภาพไม่เพี ย งพอ เช่ น ไม่ มีฐ านเรีย นรู้ ขาดแคลนวัส ดุ อุป กรณ์ ต่าง ๆ ที่ จาเป็ น ต่อ การดาเนิ น งาน
เป็น ต้น การจัดอบรม หลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ มีความซ้าซ้อน เน้นด้านการผลิ ต
เชื่อมโยงการตลาดยังมีน้อย
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรพัฒ นาศูนย์เครือข่าย ศพก.
ควบคู่ ไปกับการพัฒนา ศพก. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เช่น จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และประสานขอรับ การช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน เพื่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินงาน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ รายละเอียดการสนับสนุน
ของหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน อย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแผนจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ภ ายใน ศพก. ควรพิจ ารณารายละเอียดของเนื้อหา/หลักสูตรร่วมกัน เพื่อจะได้จัดอบรม
ร่ว มกัน ในเรื่องเดียวกัน หรือเกี่ย วข้องกัน (ป้องกันการซ้าซ้อนของเนื้อหา/หลักสูตร) รวมทั้ง ควรเพิ่ม
การประชาสัม พัน ธ์ ศพก. และศูน ย์เ ครือ ข่า ย ให้เ ป็น ที่รู้จัก เพื ่อ น าไปสู ่ก ารเข้า มาใช้บ ริก ารของ
เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

(จ)
Executive Summary
The Project of learning center for increasing agricultural production efficiency (Sor
Por Kor) has been in operation since the fiscal year 2016. The objective of this project is
to develop the potential of 882 Sor Por Kor centers and their network centers to be ready
for technology transfer services of agricultural production, management and marketing for
farmers. Also, this project is to support integrated working of various departments in
problem solving and agricultural development in local area. Prototype farmers, who are
the owner of Sor Por Kor centers, and government agencies work together to transfer
knowledge and supporting operations for farmers. This purpose of evaluation report is to
evaluate the achievement of this project in between 2016 to 2017.
The evaluation result showed that the establishment of Sor Por Kor has
completed with the target of 882 Sor Por Kor centers and the establishment of their
network centers for the total of 10,523 centers, with an average of 12 network centers per
one Sor Por Kor which is higher than the target (10 network centers per one Sor Por Kor).
The 882 Sor Por Kor centers has been continuously developed as agricultural service
centers in community in various aspects such as learning pavilion, learning base and
learning farm plots. Also prototype farmers have been developed by various methods,
such as organizing meetings and seminars at provincial, regional and national levels in
order to provide opportunities for prototype farmers to share and exchange their ideas,
experiences and knowledge for each other. This would promote prototype farmers, who
are the owners of Sor Por Kor centers, improving their potential to be a learning center of
the community and continuous integration of government agencies.
In the part of providing services to farmers and other interested person, such as
training, technology transfer day (field day), agricultural information service, and complaint
receiving, there are 317,295 users in 2016, increasing to 892,320 users in 2017, or an
average of 8 times per person per year in using service of Sor Por Kor centers. Farmers
have suggested that 68.89 percent of farmers would go back to use Sor Por Kor’s service
again, 17.78 percent of farmers would not return to use service because of inconvenience
in traveling, and 13.33 percent of farmers would return to use service depending on
opportunity, for example, if their friends to come to train, they will come too.

(ฉ)
In the part of utilization of knowledge gained from Sor Por Kor, 96.12 percent of
farmers were able to use knowledge gained for their production while 3.88 percent did
not be able to utilize knowledge because there were no own agricultural land and
experiencing natural disaster. The categories of knowledge that most farmers are able to
utilize about 97.58 percent are reducing production costs because government agencies
have trained farmers in the same contents / courses such as increasing production
efficiency, plant management /cultivation according to academic principles, etc.
Farmers who apply knowledge gained from Sor Por Kor received economic
benefits account for 78.59 percent. It could be divided into 1) 32.56 percent of farmers
can reduce cost of production by an average of 608.65 baht per rai, resulting from farmers
using different types of organic fertilizer instead of chemical fertilizer, using bio-products
in the prevention of diseases and pests instead of using chemicals, 2) 17.98 percent of
farmers have the increase in net income on average 3,385.71 baht per household per year
due to increased productivity and reduced farm expenses, and 3) 20.27 percent of
farmers have the decrease in household expenditure on average 886.61 baht per
household per month due to conducting sufficiency economy principle in their lives, such
as planting vegetables and raising animals for household consumption and reducing
extravagant expenses, etc.
In addition, the evaluation result found that Sor Por Kor centers are the learning
centers for agricultural production technology in the community. However, there is no
process to systematically collect data, knowledge, supporting details of organization, the
name of organization. Also, the operation of Sor Por Kor centers requires network centers
to reach farmers in all areas. The reasons is that there is various agricultural activities and
farm located spread throughout the district but many network centers have not enough
potential, for example, lack of learning bases, materials and equipment needed for
operations. Moreover, training courses for transferring knowledge that would be presented
by various agencies are redundant and the contents are more focus on farm production
than marketing which most farmers need to develop sale skill.
The suggestion from the evaluation is that all government agencies in the Ministry
of Agriculture and Cooperatives should develop the network centers in parallel with Sor
Por Kor centers in order to provide services to farmers thoroughly and efficiently. Also it

(ช)
should request assistance from local administrative organizations /private sectors to
participate in support of operations, collecting data, knowledge, supporting detail of each
department, name of the organization systematically. All departments that have plans to
organize training for transferring knowledge to Sor Por Kor centers should consider the
details of the content / curriculum together in order to organize workshops together on
the same subjects or related topics for preventing duplication of content /courses).
Additionally, Sor Por Kor centers and network centers should be promoted by public
relations in order to increase number of farmers using Sor Por Kor and their network
centers.

(ฌ)
คำนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น ในช่วงปลายปี 2558 และคัดเลือกเกษตรกรที่ประสบ
ความสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มผลผลิต ต่อหน่วยพื้นที่
การลดต้ น ทุ น การผลิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ตลอดจนการท าการเกษตรโดยยึดหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะมาทาหน้าที่เป็นเกษตรกรต้นแบบและใช้พื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบเหล่านี้
เป็น ศพก. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ แก่เกษตรกรในพื้ นที่
ซึ่งมีการดาเนินงานมา 2 ปี (ปี 2559-2560) แล้ว
ดังนั้ น ศูน ย์ ประเมิน ผล ส านั กงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ประเมินผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เนื่องจาก ศพก. เป็นโครงการสาคัญตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง
การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
ทั้ งนี้ ศู น ย์ ป ระเมิ น ผล ได้ รั บ ความร่ ว มมื ออย่ างดี ยิ่ งจากกรมส่ งเสริ ม การเกษตร หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. เกษตรกรที่เคยใช้บริการ
ศพก. และเกษตรกรทั่ วไป ที่ ได้ให้ ความอนุ เคราะห์ ข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ ทาให้ การประเมิ นผลฉบั บนี้
เกิดความสมบูรณ์ จึงใคร่ ข อขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้ว ย และหวังว่า รายงานการประเมิน ผลฉบับ นี้
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บทที่ 1
สาระสาคัญของโครงการ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
ในปี พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
ในระดับชุมชน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ต่างๆ ในพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมและพัฒ นาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้ มีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับชุมชนอาเภอละ
1 แห่ง รวม 882 แห่ง การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ใช้หลักการ Zoning ซึ่งมีการจาแนกพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม
มาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม ร่วมกับความต้องการของเกษตรกร จึงมีประเด็น
การเรียนรู้ทั้งจากการพัฒนาและการเปลี่ยนกิจกรรมตามหลักของ Zoning เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้
ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรจากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ทา
อาชีพการเกษตรและประสบความสาเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การปรับปรุงบารุงดิน พร้อมทั้งการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพีย งมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อนาไปสู่ กระบวนการผลิ ตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การดาเนิ น งานที่ผ่านมาได้มีการพัฒ นา ศพก. ภายใต้ห ลั กคิด “เกษตรกรพัฒ นาเกษตรกรด้ว ย
กันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ดังนั้น ศพก. จึงเป็นศูนย์ของเกษตรกรและชุมชนในระดับอาเภอ
มี ก ารด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ คื อ 1) การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ ศพก. ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 2) การให้บริการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน และ
3) การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมี ศพก. เป็นหลักในการดาเนินงาน และมีศูนย์
เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะทาง เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้า นปศุสัตว์ เป็นต้น เป็นเครือข่ายในการเสริมหนุน
กระบวนการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์และครอบคลุมหลากหลายสาขาทางการเกษตร และตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งภาคราชการจะต้องเข้าไปร่วมดาเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุน
ให้ ศพก. สามารถปฏิบัติงานได้และมีความเข้มแข็ง รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ตามแนวทางประชารัฐ
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก. จึงต้องมีการพัฒนา และสนับสนุนการดาเนินงานทั้งศูนย์หลัก
และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการดาเนินงาน สามารถให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่าง
แท้จริง มีการประสานงานกันระหว่าง ศพก. เป็นเครือข่ายการทางาน ทั้งในระดับจังหวัด เขต และประเทศ
รวมทั้งให้มีการบูรณาการและเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก. ร่วมกัน

2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ต การบริห ารจัดการ และการตลาด แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้ บริการ
ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
1.2.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
1.2.3 เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
การเกษตรในพื้นที่
1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ
1.3.1 เป้าหมาย ดาเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด 882 อาเภอ ประกอบด้วย
(1) จัดตั้งและพัฒนา ศพก. เพื่อเป็นจุดให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างทั่วถึง 882 แห่ง
ทั่วประเทศ (อาเภอละ 1 แห่ง) ในปีงบประมาณ 2559
(2) จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. อย่างน้อย 10 ศูนย์เครือข่าย/ศพก. 1 แห่ง ในปีงบประมาณ
2560
1.3.2 งบประมาณดาเนนนการ
(1) ปี งบประมาณ 2559 เจี ย ดจ่ า ยจากงบประมาณปกติ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ เข้ า ร่ ว ม
ดาเนินการ
(2) ปีงบประมาณ 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับจัดสรรงบประมาณหมวดรายจ่าย
อื่นให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ รวม 12 หน่วยงาน จานวนทั้งสิ้น 403,371,214 บาท
1.4 วนธีการดาเนนนงานโครงการ
กิจ กรรมการด าเนิ น งานของ ศพก. ประกอบด้ว ย 6 กิจกรรมหลั ก ในบทบาทหลั กของกรมส่ งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ
1.4.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพน่มประสนทธนภาพการผลนตสนนค้าเกษตร (ศพก.)
เป็ น การพัฒ นาศักยภาพ ศพก.ให้ มีความพร้อมในการเป็นแหล่ งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ
ชุมชน เป็ น สถานที่ให้ บ ริการข่าวสาร บริการด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียน ของ
เกษตรกรในชุมชน โดย
1) วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และจัดทาแผนและแนวทางการพัฒนา โดยคณะกรรมการ ศพก.
ร่วมกับเจ้าหน้าทีเ่ กษตร ดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. และจัดทาแผนและแนวทางการพัฒนา
2) พั ฒ นาฐานเรีย นรู้ โดยเจ้าหน้าที่เกษตรร่ว มกับเกษตรกรต้นแบบพั ฒ นาฐานการเรียนรู้
เพื่อที่จะเป็ นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นจุดสาธิตบนความพร้อมของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีอ งค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ ประจาไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย
(เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้) ทั้งนี้ สามารถประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน
3) พัฒนาแปลงเรียนรู้ โดยเจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกรต้นแบบ ปรับปรุงและพัฒนาแปลง
เรียนรู้ของเกษตรกรให้ มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
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การผลิตสิน ค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทาป้ายแปลงเรียนรู้ให้ เห็ นได้
ชัดเจน
4) กาหนดหลักสูตรการเรียนรู้ โดยเจ้าหน้าที่เกษตรร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ร่วมกันกาหนด
หลักสู ตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจัดทาแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามา
เรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒ นา และ
ความต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตร ภาคบังคับ และ
หลักสูตรเสริม ดังนี้
- หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่
- หลักสูตรภาคบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน
- หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีครัวเรือน องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ฯลฯ
5) พัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งจัดทา/ปรับปรุง
ข้อมูลประจาศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกรต้นแบบ ประสานงาน
และบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา
6) เชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย และจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ในอาเภอ เพื่อให้มีการเสริมหนุน ศพก. และ
เสริมหนุน ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน
1.4.2 การบรนหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนนนงาน
1) การประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
- การประชุมคณะทางาน ศพก. (ส่วนกลาง) จัดประชุมคณะทางาน ศพก. ในส่วนกลาง เพื่อ
การบริหารโครงการ
- การประชุมคณะกรรมการ ศพก. โดยเกษตรกรต้นแบบ (ประธานคณะกรรมการ ศพก.)
เจ้าหน้ าที่เกษตร จัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงานของ
ศพก. การรับรองศูนย์เครือข่าย การสรุปผลการดาเนินงาน และ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
2) ฝึกอบรมการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
- อบรมวิทยากรหลัก ส่วนกลาง จัดการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ให้กับเจ้าหน้าที่ของเขตและจังหวัด เพื่อให้เป็นวิทยากรหลักในการไปถ่ายทอดต่อให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับ
อาเภอ
3) เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- ประชุ ม คณะกรรมการเครื อ ข่ าย ศพก. ระดั บ จั งหวัด ส านั ก งานเกษตรจั งหวัด เป็ น
ผู้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน
ศพก. ของอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัด อย่างน้อย 3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต สานักงานส่งเสริมและพั ฒนาการเกษตร
ที่ 1-9 เป็นผู้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เพื่อเป็นการประสานงาน เชื่อมโยง
การขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 3 ครั้ง
- ประชุ ม คณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ ประเทศ โดยส่ ว นกลาง กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ เพื่อประสานเชื่อมโยง วางแผน และ
ขับเคลื่อนการดาเนินการ ศพก. อย่างน้อย 10 ครั้ง
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4) การถอดบทเรียน ศพก. จานวน 9 จุด (เขตละ 1 จุด) คัดเลือก ศพก. ที่มีการดาเนินการ
ขับเคลื่อนได้ดี และดาเนินการถอดบทเรียน เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา ศพก. อื่นๆ
5) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (จังหวัดละ 4 ครั้ง) เป็นการจัดเวที
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
6) จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ ผ่าน ศพก. จัดการประชุมกับ หน่วยงานวิจัย
ต่างๆ เพื่อประสานงานและคัดเลือกผลงานวิจัยนาสู่การใช้ประโยชน์ และจัดประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อ
จัดทาเมนูทางเลือกและขยายผลแก่เกษตรกร
1.4.3 การสนับสนุนการให้บรนการของ ศพก.
1) การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกศูนย์ โดยบูรณาการในการ
จัดงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งในงานจะประกอบไปด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่างๆ
กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ และนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง
และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจาหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิ สาหกิจชุมชน การจัดมุม
น้าดื่ม ฯลฯ โดยให้ เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ล ะ 200 คน และเริ่มจัดในช่วงของการเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่
2) การสนับ สนุน การให้บ ริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. จัดทาเอกสารวิชาการ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ ศพก. และเครือข่ายในอาเภอ
1.4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นา
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นา ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่กาหนด
โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้อง
จัดการเรียนรู้ไม่ต่ากว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต (โดยบูรณาการโครงการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนการดาเนินการได้)
1.4.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ดาเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของ ศพก เช่น
ศูน ย์ จั ดการดิน ปุ๋ ย ชุม ชน (ศดปช.) ศูน ย์ จัดการศั ตรูพื ช ชุม ชน (ศจช.) เป็ น ต้น เพื่ อ ให้ เป็ น แหล่ งในการ
ถ่ายทอดความรู้และการบริการด้านดินปุ๋ย การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
1.4.6 การตนดตาม ประเมนนผล และรายงาน
1) การติดตาม ประเมินผล
- เขต/ส่วนกลาง/จังหวัด ติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
- ส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- สานักงานเกษตรอาเภอ จังหวัด ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล เกษตรกรที่มาเรียนรู้ และ
ผลการนาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง.
2) การส ารวจพื้ น ที่ และติดตามการนาผลงานวิจัยขยายผลสู่ พื้น ที่ ศพก. โดยส่ ว นกลางของ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดาเนินการ เพื่อให้มีการนาผลงานวิจัยขยายผล
สู่พื้นที่
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3) การรายงานการดาเนิ นงานให้รายงานตามลาดับชั้น โดยระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ให้
รายงานแผน (เป้าหมายและผลการดาเนินงาน) ในระบบรายงานแบบ Online ที่ http://alc.doae.go.th
- ข้อมูลศูนย์เรียนรู้
- หลักสูตรและแผนการเรียนรู้
- การจัดกระบวนการเรียนรู้
- แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
- การรายงานผลในภาพรวม
1.5 หน่วยงานที่รับผนดชอบ
กรมส่ งเสริ ม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ว มกั บ กรมประมง
กรมปศุสั ตว์ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ กรมวิช าการเกษตร กรมการข้า ว กรมพั ฒ นาที่ ดิน กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
1.6.1 เกษตรกร ที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
1.6.2 เกษตรกร องค์กรเกษตรกร สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้
สอดคล้องการตลาดสินค้าเกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

บทที่ 2
ระเบียบวิธีการประเมินผล
2.1 ความสาคัญของการประเมินผล
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรของไทย เช่น เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ผลผลิต
ต่อหน่วยพื้นที่ต่า ความผันผวนด้านภูมิอากาศ ด้านตลาดและราคา เป็นต้น ทาให้รัฐบาลได้ให้ความสาคั ญใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นจุดถ่ายทอด
ความรู้ในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร
สื บ เนื่ อ งจาก คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) มี น โยบายต้ อ งการให้ มี ศู น ย์ เรี ย นรู้
ด้านการเกษตรในชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรในระดับพื้นที่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยกร่าง การดาเนินงาน
ศูน ย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น และในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดตั้ง
ศพก. อย่างเป็นทางการ ทั่วประเทศ จานวน 882 แห่ง (อาเภอละ 1 แห่ง) โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพการเกษตรประสบความสาเร็จ เช่น สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้นและ
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม มีการปรับปรุงบารุงดิน พร้อมทั้งการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนาไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็น
มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม มาเป็ น เกษตรกรต้ น แบบ และใช้ พื้ น ที่ ข องเกษตรกรต้ น แบบดั ง กล่ า ว เป็ น พื้ น ที่
ดาเนินการของ ศพก. และได้เริ่มต้นการดาเนินงาน ศพก. เป็นต้นมา
ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ ด เสร็ จ (Single Command) ได้ ป ระเมิน เพื่ อ จัด ระดั บ การพั ฒ นา ศพก.ทั้ ง 882 แห่ ง ในด้ านอาคาร
สถานที่ของ ศพก. ด้านเกษตรกรต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการ/แนวทางการพัฒนา และด้านการเชื่อมโยง
เครือข่าย ซึ่งผลประเมินได้จัดระดับ ศพก. เป็นระดับดี (เกรด A) จานวน 470 แห่ง (ร้อยละ 53.29) ระดับ
ปานกลาง (เกรด B) จานวน 401 แห่ง (ร้อยละ 45.46) และระดับพอใช้ (เกรด C) จานวน 11 แห่ง (ร้อยละ
1.25) นอกจากนี้ มีการอบรมเกษตรกรแล้วจานวน 44,100 รายทั่วประเทศ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก. สร้างการรับรู้ เข้าใจ และดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ อบรมประธาน ศพก. จานวน
882 ราย จัดทาหลักสูตร “เทคนิคการเป็นผู้นา การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร”ตลอดจนมีการจัดทาระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ว่าด้วยการบริหาร ศพก. พ.ศ. 2560 กาหนดสิทธิในการเบิกจ่ายค่า
เดิน ทางไปราชการของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ร่ว ม
ดาเนินงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ” ลงนามปฏิญญาการขับเคลื่อน ศพก. และการผลิตเกษตร
แปลงใหญ่ร่วมกัน ช่วยเหลือ ศพก. ที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ และประกาศ
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ศพก. และการจัดตั้งกองทุน ศพก. (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)
จะเห็ น ได้ ว่ า ศพก.มี ก ารด าเนิ น งานมา 2 ปี (ปี 2559-2560) แล้ ว ดั ง นั้ น ศู น ย์ ป ระเมิ น ผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ทาการประเมินผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) เนื่องจาก ศพก. เป็นโครงการสาคัญตามนโยบายที่คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง
การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
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2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2.3 ขอบเขตของการประเมินผล
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จานวน 882
แห่ง(ศูนย์) และศูนย์เครือข่ายขัน้ ต่า จานวน 8,820 ศูนย์ทั่วประเทศ
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย:
1) เจ้ าหน้ าที่ ผู้รับ ผิ ดชอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรมส่ งเสริมการเกษตร กรม
ประมง กรมปศุ สั ต ว์ กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ กรมวิ ช าการเกษตร กรมการข้ า ว กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรม
ชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
3) เกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก.
4) เกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
5) เกษตรกรทั่วไป
2.3.4 ระยะเวลาข้อมูล: ข้อมูลโครงการฯ เดือนตุลาคม 2558 –กันยายน 2560
2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
2.4.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมายความว่า สถานที่ของ
เกษตรกรต้น แบบที่ ได้รั บ การคัดเลื อกให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้การผลิ ตสิ น ค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม
สาหรับชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริการ แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกร
ในชุมชน
2.4.2 คณะกรรมการ ศพก. หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ผลิตสินค้าเกษตรระดับอาเภอในพื้นที่จังหวัด และระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2.4.3 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากประธาน
กรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอาเภอของแต่ล ะจังหวัดและเขตใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
2.4.4 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรระดั บ จั ง หวั ด และกรุ งเทพมหานครของแต่ ล ะเขตของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
2.4.5 คณะกรรมการเครื อข่ าย ศพก. ระดับ ประเทศ หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ าย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ ซึ่งมาจากประธานคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ของกรมส่งเสริมการเกษตร
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2.4.6 ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. หมายความว่า ศูนย์ หรือจุดเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้าน
ต่างๆ ของเกษตรกรที่ดาเนินงานจนประสบความสาเร็จ และ/หรือ มีผลการดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานของ ศพก. ในอาเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2.4.7 การแบ่ง ศพก. เป็นระดับ ตามศักยภาพ ดังนี้
1) ศพก. ระดับ ดี (เกรด A) หมายความว่า ศพก. ที่มีค วามพร้อมในการเป็น แหล่ งเรียนรู้
ด้านการเกษตรในชุมชน และมีความเชื่ อมโยงกับศูนย์เครือข่าย (ศูนย์ที่ช่วยดาเนินงานของ ศพก.หลัก) ซึ่ง
ศูนย์เครือข่ายอาจยังไม่มีความพร้อมสมบูรณ์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้
2) ศพก. ระดับ ปานกลาง (เกรด B) หมายความว่า ศพก. ยังมีความจาเป็ นในการพัฒ นา
เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนบางด้าน เช่น แปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้
การจัดทาข้อมูลประจาศูนย์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ระหว่างการดาเนินงานจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
3) ศพก. ระดับพอใช้ (เกรด C) หมายความว่า ศพก. ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้พร้อมเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนในหลายด้าน เช่น อาคารเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ การจัดทาข้อมูล
ประจาศูนย์ และอยู่ระหว่างการดาเนินงานจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
2.4.8 เกษตรกรทั่วไป หมายความว่า เกษตรกรที่ทาการเกษตร และอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอ ที่ ศพก.
ตั้งอยู่ โดยไม่ได้เป็นสมาชิก และไม่เคยใช้บริการ ศพก.
2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.5.1 การตรวจเอกสาร
1) การประเมินผลศูนย์เรียนรู้
การประเมิน ผลการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิ ตสิน ค้าเกษตร
(ศพก.) ปี ง บประมาณ 2559 และ 2560 ของส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรในปี 2559 พบว่ า
ในปีงบประมาณ 2559 ศักยภาพ ศพก. อยู่ในระดับดี ร้อยละ 40 ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.43 และ
ระดับพอใช้ร้อยละ 9.57 การกาหนดแนวทาง/แผนการดาเนินงานของ ศพก. ทุกจังหวัดได้จัดทาแผนครบ
แล้ว แต่มีเกษตรกรที่รับทราบแผนเพียงร้อยละ 30.77 ศพก. แต่ละแห่งมี ฐานเรียนรู้เฉลี่ย 5 ฐาน เกษตรกร
ที่ใช้บริการ ร้อยละ 74.90 ต้องการให้ปรับปรุง ศพก. ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เกษตรกรเข้ารับบริการใน
ศพก. เฉลี่ย 617 รายต่อศูนย์ต่อปี ส่วนในปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าใช้บริการ ศพก.
เฉลี่ ย 8 ครั้ ง/ปี ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้ารับการอบรม เข้าร่ว มงาน Field Day เป็น ต้น ศพก. ยัง
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างๆ เช่น โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ และโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ
สาหรับเกษตรกรที่เข้าอบรมในปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 86.85 นาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ เช่น การใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การผลิตตามมาตรฐาน
GAP และการทาอาชีพเสริม/ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคและขายเป็นรายได้เสริม ขณะที่ในปีงบประมาณ
2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 94.78 นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องเดียวกันกับปี งบประมาณ 2559 โดยจะมี
การอบรมที่ เน้ น การใช้ เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ เหมาะสม การท าสารชี ว ภั ณ ฑ์ การปรั บ ปรุ งบ ารุ งดิ น มากขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ 2559 ผลจากการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 58.26 เริ่มเห็นผล ขณะที่ในปีงบประมาณ
2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 89.56 โดยสามารถลดปุ๋ยเคมีได้ จากเดิม 330.65 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 188.89
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กิโลกรัมต่อไร่ สามารถปรับปรุงบารุงดินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นได้ ลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิตข้าว
จากเดิม 483.89 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 636.11 กิโลกรัม ต่อไร่ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เฉลี่ย 893.54 บาท
ต่อเดือน เป็นต้น
ในการดาเนินการ ศพก. ปีงบประมาณ 2559 ยังมีความต้องการเพิ่มเติมในหลายด้าน เช่น
เกษตรกรต้ น แบบต้อ งการมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการพั ฒ นา/ดาเนิ น งานใน ศพก. ของตนเอง และ
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่างๆ ยังเป็นการบูรณาการในเชิงพื้นที่ ทาให้การสนับสนุนส่งเสริม
ของหน่ ว ยงานอยู่ ในลั ก ษณะงานประจ าของตนเอง และเกษตรกรต้ น แบบหลายราย มองว่ า ศพก.
ไม่จาเป็นต้องทาการเกษตรทุกด้าน (พืช ประมง ปศุสัตว์) ดังนั้น การขยาย ศพก. เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา
ดูงาน ฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรต้องครอบคลุม เครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายด้านการแปรรูป เครือข่ายด้าน
การตลาด เป็นต้น ขณะที่ปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรต้นแบบต้องการมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ในสาขาต่ า งๆ การเพิ่ ม ผลผลิ ต การเกษตร และการพั ฒ นาฐานเรี ยนรู้
แปลงเรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการกั บ เกษตรกรมากขึ้ น ข้ อ ค้ น พบจา ก
การประเมิ น ผล พบว่า ด้านการขยายเครือข่ าย ปั จจุบั น เกษตรกรร้อยละ 58.28 ไม่เคยเข้ าใช้บ ริก าร
ศูนย์เครือข่าย ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. บางแห่งก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นศูนย์เครือข่าย ทาให้ประสบ
ปัญหาในการดาเนินการ ควรมีการจัดประชุมระหว่าง ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. เพื่อทาความเข้าใจ
ในการทางานในอนาคตต่อไป ด้านหลักสูตร มีความซ้าซ้อนของเนื้อหาในการอบรมของหน่วยงานต่างๆ
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ควรจัดทาระเบียนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโดย ความ
ร่วมมือของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน และในการอบรมให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่
ด้วย ด้านปัจจัยการผลิต ควรพิจารณาจากสภาพพื้นที่ก่อนให้การสนับสนุน ถ้ายังมีความรู้ไม่เพียงพอต้อง
ได้ รับ การแนะน า และควรลงพื้ น ที่ติ ดตามการด าเนิน งานอย่างต่ อเนื่ อง ด้ านสถานที่ ฐานเรีย นรู้ต่ างๆ
ควรได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการติดป้ายองค์ความรู้ต่างๆ ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน และความสวยงามของสถานที่
นอกจากนั้น สานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินผลโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร โดยใช้ ศพก. เป็ น สถานที่ อบรม มี วัตถุป ระสงค์เพื่อประเมิ นผลการน าความรู้ที่เกษตรกรได้รับ
จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้ารับ
การอบรมที่มีต่อการจัดอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.62 มีแนวคิดในการนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
โดยร้อยละ 55.45 เริ่มนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว ความรู้ที่เกษตรกรนาไปปฏิบัติ ได้แก่ ร้อยละ 75.94
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 75.78 ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 41.52 ประกอบอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ประเด็ น ที่ ค้ น พบจากการประเมิ น ผล คื อ ด้ านเกษตรกรต้ น แบบเจ้าของศูน ย์ เรีย นรู้ฯ
ทุกแห่ง มีจิตอาสา พร้อมที่จะเป็นฐานในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่ อนเกษตรกรด้วยกัน ด้านเกษตรกรที่
เข้ารับการอบรมมีความตื่นตัวต่อการอบรมในครั้งนี้มาก เนื่องจากทั้งเนื้อหาในหลักสูตรและวิทยากรมีความ
หลากหลาย ทาให้บรรยากาศในการฝึกอบรมได้รับความสนใจและตั้งใจฟังจากเกษตรกรเป็นอย่างดี สร้าง
บรรยากาศที่เป็นกันเอง ระหว่างวิทยากรและเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรมีความกล้าที่จะซักถามปัญหาต่อ
วิทยากร นามาซึ่งความร่วมมือต่างๆ ระหว่างเกษตรกรด้วยตนเอง เกษตรกรส่วนใหญ่ชอบการฝึกปฏิบัติ
มากกว่าการเรียนภาคทฤษฎี และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวิทยากรที่ให้ความรู้โดยใช้ภาษาท้องถิ่น
ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น จะใช้เป็นฐานข้อมูลของการประเมินผลในครั้งนี้
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2) ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ความส าเร็จ ในการด าเนิ น งานของศู น ย์ เรีย นรู้ชุ ม ชนใน
ประเทศไทย ของปัญญา จันทโคตร และกุลธิดา ท้วมสุข ในปี 2558 พบว่า ปัจจั ยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการดาเนิน งานของศูนย์ เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทยมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัย
ภายในมีผลมากกว่าปัจจัยภายนอก ที่ค่าเฉลี่ย 3.76 และ 3.65 ตามลาดับ (คะแนนเต็ม เท่ากับ 5.00)
ปัจจัยภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วย1) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ สามารถเข้าถึง
ได้สะดวก มีอาคารเหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน พื้นที่เพียงพอต่อการจัดกิ จกรรม บรรยากาศสะอาดและ
ปลอดภัย 2) ปัจจัยด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ มีการวางแผนการดาเนินงานระยะสั้นและยาว
มีการประเมินผลการดาเนินงาน มีการสื่อสารและประชาสั มพันธ์ บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ โดย
มีวาระดารงตาแหน่ง มีภาคีเครือข่ายในการให้คาปรึกษา 3) ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นผู้ที่ชุมชนรู้จักและให้
ความไว้วางใจ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 4) ปัจจัยด้านกิจกรรมและการบริการ
การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ วิถีชีวิตคนในชุมชน กิจกรรมที่จัดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้
คนในชุ ม ชน 5) ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศและความรู้ การมี ฐ านข้ อ มู ล ชุ ม ชนที่ เป็ น ปั จ จุ บั น
สารสนเทศและความรู้ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 6) ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี วัสดุ
ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ และ7) ปัจจัยด้านงบประมาณ สนับสนุน
จากภาครัฐ สนับสนุนจากชุมชน
ปัจจัยภายนอกศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านผู้นาชุมชน ผู้นามีส่วนร่วมใน
การจัดตั้งศูนย์ฯ ผู้นาให้ความสาคั ญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ 2) ปัจจัยด้านคนในชุมชน คนในชุมชนให้
ความสาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดตั้งศูนย์ฯ และ 3) ปัจจัย
ด้านหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน ภาคีการพัฒนาให้การสนับสนุน
3) ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต และวัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคการผลิตข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวางจากการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการ
เพาะปลูก 2555/56 ในนาหว่าน ของบังอร แสนศรี อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ ศุภรัตน์ จิตต์จานง และพัชรี สิริ
ตระกูลศักดิ์ ในปี 2557 จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเลือกอาเภอที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ
เป็นอาเภอที่มีพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 17 และ 22 มากที่สุด (ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในเกษตรกรที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในกลุ่มชุดดินที่ 17 และ
22 จานวนละ 40 ตัวอย่าง รวม 80 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas พบว่า
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี และตัวแปรดัมมี่ คือ กลุ่มชุดดิน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนต่อขนาดการผลิต พบว่ามีค่าเท่ากับ
0.8386 อยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดลดลง และการวัดผลประสิทธิภ าพการผลิตเชิงเทคนิค พบว่า
เกษตรกรในกลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 22 มี ร ะดั บ ต่ ากว่าเกษตรกรในกลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 17 ร้อ ยละ 6.01 นั่ น หมายถึ ง
เกษตรกรในกลุ่มชุดดินที่ 17 มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเกษตรกรในกลุ่มชุดดินที่ 22
ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มเป็นเป้าหมายในเชิงนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรที่แตกต่างกันในระยะต่อไป
นอกจากนี้ ในปี 2554 ขจรศักดิ์ ทองอะไพพงษ์ ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพาราและลดต้นทุนด้านพลังงาน กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปยางพารา พบว่า โรงงานแปรรูปยางพาราที่
ศึ ก ษาเกิ ด ปั ญ หาของการท างานที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และขั้ น ตอนของกระบวนการอบยางพารานั้ น
ไม่สามารถทางานได้ดีพอ เนื่องจากความร้อนจากเตาเผาไม่สามารถกระจายเข้าสู่ห้องอบได้ โดยตรง ผู้วิจัย
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ได้นาเทคนิคแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต Flow Process Chart มาใช้ศึกษากระบวนการทางาน
เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ดังนี้ ขั้นตอนแรก การนาน้ายางเข้ามาใน
โรงงาน ขั้นตอนที่สอง การแปรรูปน้ายางพารา สามารถลดเวลาในการทางานลงทั้งสิ้น 900 นาทีหรือร้อย
ละ 62.03 ขั้นตอนที่สาม การนายางแผ่นเข้าโรงอบ สามารถลดขั้นตอนลงได้ 1 ขั้นตอนหรือร้อยละ 25 และ
ขั้นตอนสุดท้าย การคัดแยกและบรรจุภัณฑ์ สามารถลดระยะทางระหว่างโรงอบยางพาราถึงคลังเก็บสินค้า
ทั้งสิ้น 40 เมตรหรือร้อยละ 29.41 สรุปค่าเฉลี่ยผลการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่ขั้นตอน
ที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 ลดระยะทางลงได้ ร้อยละ 9 เวลาใช้ลดลง 13.8 และขั้นตอนลดลงร้อยละ 5.26 ในส่วน
ของการปรับปรุงโรงอบยางพารา สามารถลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนลง 554 กิโลกรัม และลดต้นทุนการใช้ไม้
ฟืนลง 332 บาทต่อการอบแต่ละครั้ง
จากการตรวจสอบเอกสาร ทาให้ผู้ประเมินผลได้ทราบถึงปัญหาในการดาเนินงานของศูนย์
เรี ยนรู้ฯ ที่ ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ น ในด้านองค์ความรู้ ด้านความพร้อมของสถานที่ ด้านความต้องการของ
เกษตรกรต้ น แบบเจ้ า ของศู น ย์ ฯ และความต้ อ งการของเกษตรกรที่ เข้ า รั บ การอบรม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล
กับความสาเร็จของการดาเนิ นงานศูนย์เรียนรู้ ฯ เพื่อนาไปสู่การพัฒ นา ให้ สามารถเป็นสถานที่ถ่ ายทอด
ความรู้ต่างๆ สู่เกษตรกร รวมทั้ง การวัดประสิทธิภาพการผลิตในข้าวขาวดอกมะลิ การแปรรูปยางพารา
ซึ่งผู้ประเมินจะใช้เป็นแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัดและประกอบการเขียนรายงานฉบับนี้ต่อไป
2.5.2 แนวคิดและทฤษฎี
1) แนวคิดการประเมินผล
การประเมินผลโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาของโครงการ ดังนี้
(บรรเทิง มาแสง, 2546)
(1) การประเมิ น ผลก่ อ นเริ่ม โครงการ (Ex–ante or Pre–Project Evaluation) เป็ น
การประเมินผลก่อนการดาเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์
เสนอผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ
(2) การประเมิ น ผลระหว่ า งการด าเนิ น งานโครงการ (Ongoing or Concurrent
Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลในระหว่ า งการด าเนิ น งานตามโครงการ ซึ่ ง เป็ น การวิ เคราะห์ ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างผลผลิ ตที่ ได้กั บ ผลกระทบในระยะสั้ นของโครงการ การประเมิน ผลในระยะนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานตามโครงการให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว
นอกจากนี้ บ ทเรี ย นที่ ได้จ ากการประเมิ นผลยังสามารถนาไปใช้ในการจัดท าโครงการอื่น ๆ ที่ มีลั กษณะ
คล้ายกันได้
(3) การประเมิ น ผลหลั งจากที่ โ ครงการสิ้ น สุ ด แล้ ว (Ex–post Evaluation) เป็ น การ
ประเมิ น ผลกระทบอั น เกิ ด จากการด าเนิ น งานตามโครงการ โดยการเปรีย บเที ย บผลกระทบทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม ระหว่างก่อนและหลังการดาเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผลการดาเนินงานนั้นเป็นไป
ตามวัตถุป ระสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จหรือล้ มเหลวของ
โครงการจะได้นาไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการวางโครงการอื่นๆ ต่อไป
2) แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ
รูป แบบการประเมิน ผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็น วิธีการสื่อที่เป็น ระบบและเห็น
ภาพได้ชัดเจน ที่สามารถนาเสนอความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร ที่นามาใช้
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ในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือ โครงการ การจัดกิจ กรรมต่างๆ และผลงานที่ต้อ งการให้บ รรลุผ ล
สาเร็จตามที่คาดหวังไว้ (W.K. Kellogg Foundation, 2004)
รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องค์ประกอบ คือ
(1) ทรัพ ยากรต่างๆ หรื อที่เรียกว่า ปั จจัยน าเข้า (Resource/Inputs) เช่น คน งบประมาณ
การจัดองค์กร และชุมชน ที่แผนงานสามารถจัดหาได้เพื่อดาเนินงาน
(2) กิจกรรมของแผนงาน (Activities) เป็น สิ่ งที่แผนงานจัดทาโดยใช้ทรัพยากร กิจกรรมทั้ง
กระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระทาที่เป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจจะทา กิจกรรมการ
พัฒนานี้ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือแผนงานที่ต้องการบรรลุผลสาเร็จ ซึ่งได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ
(3) ผลผลิต (Outputs) เป็ น ผลที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการจัดกิจกรรมของแผนงาน และอาจ
ครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน
(4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพ และระดับ
ของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน
(5) ผลกระทบ (Impact) เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์กร ชุมชน
หรือระบบ อันเป็นผลการสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน ซึ่งโดยปกติจะทาการประเมินผลกระทบ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน
3) การวัดทัศนคติ
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน พ.ศ. 2542 (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2546 หน้ า 321)
ได้บัญญัติศัพท์ว่า เจตคติ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า Attitude มาจากภาษาลาตินคาว่า Aptus หมายถึง
ท่าทีหรือความรู้สึ กของบุ คคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง นอกจากนี้คาว่า เจตคติ หรือนักวิชาการบางคน ใช้คาว่า
ทัศนคติ นั้น ได้มีผู้ให้คาจากัดความไว้มากมายรวมถึงบริบทของการประเมินค่า ดังนี้
รั ง สรรค์ ประเสริ ฐ ศรี (2548) กล่ า วว่ า ทั ศ นคติ หมายถึ ง การประเมิ น หรื อ การตั ด สิ น
เกี่ ย วกั บ ความชอบหรื อ ไม่ ช อบในวั ต ถุ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง จะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู้สึกของคน
คนหนึ่ง เกี่ยวกับ บางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นท่าทีห รือแนวโน้มส่วนบุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็น
บุคคล กลุ่มคน ความคิด และสิ่งของที่ได้รับ
วิภาส ทองสุข (2552) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า คือการประเมินหรือตัดสินเพื่อสะท้อน
ความรู้สึ กของคนเกี่ยวกับ ความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ สิ่ งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ จากความหมาย
ดังกล่ าวข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ทั ศ นคติ หมายถึ ง ความรู้สึ ก ความคิด ความเชื่ อ ของบุ ค คลที ่ม ีต ่อ สิ ่ง ใดๆ
อันเนื่องมาจากความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ในลักษณะชอบ ไม่ชอบ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งใดๆ ในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง ทั้งทางบวกและทางลบ
การวัดทัศนคติโดยตรงทาได้ยากเนื่องจากเป็นการวัดความรู้สึก นึกคิด ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล
ตามความหมายข้างต้น ดังนั้นการประเมินค่าทัศนคติของบุคคลในเรื่องต่างๆ จึงเป็นการวัดทางอ้อม เช่น
การถามสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการวัดโดยให้บุคคลเป้าหมายเป็นผู้ตอบ ให้คะแนน หรือประเมิน
ค่ าจากค าตอบตามความคิ ด เห็ น ต่ าง ๆ ที่ มี (เจษฎา อั งกาบสี , 2554) อย่ างไรก็ ต าม การวั ด ทั ศ นคติ
มีความสาคัญ 4 ประการ คือ
ประการที่ 1 การวัดทัศนคติเพื่อทานาย เป็น การวัดทัศนคติที่ทานายว่าบุคคลนั้น มีความรู้สึก
นึกคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และกระทาไปอย่างไร
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ประการที่ 2 การวัด ทัศ นคติเพื่อ เข้า ใจสาเหตุแ ละผล เป็น การวัด ทัศ นคติจ ากการกระทา
ว่าทาไมบุคคลนั้น ถึงทาเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุผลใด
ประการที่ 3 การวัด ทัศ นคติเ พื ่อ หาทางป้อ งกัน เป็น การวัด ทัศ นคติเ พื ่อ ประเมิน ความ
คิด เห็น ของคนคนหนึ่ง เช่น การรับบุคคลเข้าเป็นแพทย์ พยาบาล นักบิน อาจารย์ จาเป็นต้องได้ทัศนคติ
ที่ดี และเหมาะสมต่ออาชีพนั้น มิฉะนั้นอาจทาให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ประการที่ 4 การวัดทัศนคติเพื่อหาทางแก้ไข เนื่องจากแต่ละคนมีทัศนคติที่แตกต่างกัน คนใน
สังคมจึงอาจมีทัศนคติที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้องในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการวัดทัศนคติ จะช่วยแก้ไขให้
บุคคลที่มีทัศนคติที่ไม่ดี/ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม คุณธรรมของสังคม
วิธีการวัดทัศนคติมีหลายวิธี แต่ที่นิยมมี ดังนี้
(1) การวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นการวิเคราะห์ค่าความคิดเห็นหลังจากนาไป
ทดลองใช้แล้ว การวัดทัศนคติของลิเคิร์ท แบ่งระดับการวัดเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสเกล แต่ละระดับ
มีความต่อเนื่อง จากการเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ละระดับ
กาหนดคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ การวัดแบบนี้นิยมใช้กันทั่วไป สร้างได้ง่าย และใช้ได้ผลดี
(2) การวัดทัศนคติตามวิธีของออสกูด (Osgood) การวัดแบบนี้ใช้คาคุณศัพท์อธิบายคุณลักษณะ
ของสิ่งที่วัดออกเป็นคาตรงกันข้ามกัน เช่น ดี-เลว ชอบ-ไม่ชอบ เป็นต้น การวัดแบบนี้ประกอบด้วยข้อที่ให้
เลือก 7 ข้อ จากการประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
(3) การศึกษาของ Cummins, R.A. and Gullone, E. (2000) ได้ศึกษาการวัดระดับ ความพึง
พอใจของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิตโดยขยายการวัดจาก 5 ระดับ หรือ 7 ระดับ พบว่า ไม่ส่งผลเสียหายต่อ
ความเที่ ย งของข้อมู ล (Reliability) ในทางตรงกัน ข้ามกลั บยิ่งเพิ่ มความรับรู้ ความพึงพอใจ หรือความ
คิดเห็นได้กว้างขึ้น ละเอียดขึ้น ซึ่งการวัดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต ควรใช้ระดับการวัด 10 ระดับ ซึ่งใน
แต่ละระดับกาหนดคะแนนเป็น 10 9 8 7 6 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า มี นั ก วิ จั ย ได้ วั ด ทั ศ นคติ เป็ น มาตรส่ ว น 5 ระดั บ 7 ระดั บ 10 ระดั บ ซึ่ ง ใน
การประเมิ น ผลครั้ งนี้ ผู้ ป ระเมิ น เห็ น ว่าควรใช้การวัด 10 ระดั บ ตามวิธีก ารของ Cummins, R.A. and
Gullone เพราะเป็ น การวัดทั ศ นคติ ที่ ออกมาในรูป ของระดับ การรับ รู้ ระดั บ ความพึ งพอใจได้ ล ะเอี ย ด
ใกล้เคียงกับความรู้สึกมากที่สุด
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4) กรอบแนวคิดในการประเมินผล จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ สามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการประเมินผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2559-2560
ได้ดังนี้

ปัจจัยนาเข้า
(Inputs)
1. งบประมาณ
2. บุคลากร/
หน่วยงาน
3. ศพก. /
เครือข่าย
4. ปัจจัย
สนับสนุน
5. องค์ความรู้/
หลักสูตร

กิจกรรม (Activities)
1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. /เครือข่าย
1.1 การพัฒนา ศพก
1.2 การพัฒนาฐานเรียนรู้
1.3 การพัฒนาแปลงเรียนรู้
1.4 การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ/
เครือข่าย
2. ประสิทธิภาพการให้บริการ
2.1 การให้บริการแก่เกษตรกร
2.2 การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้
(Field Day)
3. การสร้างเครือข่ายการทางาน
3.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชุม/สัมมนาศูนย์
เครือข่าย
4. การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานวิชาการ
- การทางานวิจัยในพื้นที่ร่วมกัน

ผลผลิต (Outputs)
1. เกษตรกรต้นแบบ/เครือข่ายได้รับ
การพัฒนา
2. ฐานเรียนรู/้ แปลงเรียนรูไ้ ด้รับการ
พัฒนา
3. เกษตรกรได้เข้ารับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้/กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
4. งานวิจัยในพื้นที่ ศพก.

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผลจากเกษตรกรนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์
2. การใช้ประโยชน์ในงานวิจัยในพื้นที่
3. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ ศพก./
เครือข่าย
4. ความยั่งยืนของ ศพก.

ภาพที่ 2.1 แนวคิดการประเมินผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2559-2560
2.6 วิธีการประเมินผล
2.6.1 รูปแบบการประเมินผล
จากแนวคิดการประเมินผลโดยใช้รูปแบบ Logic ดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบในการกาหนด
ประเด็นที่ต้องการประเมินผล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ปัจจัยนาเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต
(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)
2.6.2 ประเภทการประเมินผล
เป็ น การประเมิ น ผลระหว่ า งการด าเนิ น งานโครงการ (Ongoing Evaluation) เนื่ อ งจาก
โครงการได้ดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุด โครงการยังดาเนินต่อไปโดยมุ่งเน้นพิจารณาผลได้
ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรม การตอบสนองของชุมชน รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
2.6.3 แผนแบบการประเมินผล
เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายโครงการ เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ
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2.6.4 ประเด็นและตัวชี้วัด
จากรูป แบบการประเมินผลดั งกล่ าว นามาสร้างเป็น ประเด็นและตัวชี้วัดของศูน ย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2559-2560 โดยใช้การเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือ
เกณฑ์ตามหลักวิชาการ (ตารางที่ 2.1) ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของการประเมินผล
ประเด็น
1.ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
1.1 งบประมาณ
1.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ

1.3 การเข้าร่วมของเกษตรกร
เครือข่าย
1.4 การสนับสนุนปัจจัย.
1.5 องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

2. กิจกรรม (Activities)
2.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

2.2 การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
เกษตรกรต้นแบบ และเครือข่าย
2.3 การให้บริการแก่เกษตรกร

2.4 การพัฒนาเครือข่าย

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การวัด

- ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย
- จานวนหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่เข้าร่วม
ดาเนินงาน
- จานวนหน่วยงานนอกสังกัด กษ. ที่เข้าร่วม
ดาเนินงาน
- จานวนศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมดาเนินงาน
กับ ศพก.
- ประเภทปัจจัยที่สนับสนุน ศพก.
- ความทันเวลาในการใช้งาน
- ร้อยละของ ศพก.ที่ได้รับการกาหนดแผน
ฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในหลักสูตรต่างๆ
- ประเภทของหลักสูตรสาคัญ

- ร้อยละ 96 ของงบประมาณที่ได้รับ
- อย่างน้อย 6 หน่วยงานในสังกัด กษ.

- ร้อยละของ ศพก. ที่มีการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพตามระดับต่าง ๆ
- ร้อยละของ ศพก. ที่หน่วยงานใน กษ. ให้
การพัฒนาตามแผนที่วางไว้
- ร้อยละของ ศพก. ที่หน่วยงานนอก กษ.
ให้การพัฒนา/สนับสนุน/ส่งเสริม
- ร้อยละของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
ได้รับการพัฒนาความรู้
- ร้อยละของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย
ได้รับการพัฒนาความรู้
- จานวนหลักสูตรที่อบรมให้เกษตรกรใน
ศพก.
- จานวนเกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอด
ความรู้ (Field Day)
- จานวนครั้งการจัดประชุม/สัมมนา ของ
คณะกรรมการ ศพก.

- ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย 882 แห่ง

- จานวนครั้งในการประชุม/ทากิจกรรม
ของ ศพก. กับเครือข่ายในอาเภอ

- อย่างน้อย 1 หน่วยงานนอกสังกัด กษ.
- ครบตามเป้าหมาย 10 ศูนย์เครือข่าย
ต่อ ศพก.
- อย่างน้อย 4 ประเภท
- 7 วัน ก่อนใช้งาน
- ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย 882 แห่ง
- ไม่ต่ากว่า 2 ประเภท (หลักสูตรหลัก
และบังคับ)

- ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย 882 แห่ง
- อย่างน้อย 1 กระทรวง
- ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย 882 แห่ง
- ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 8,820
ศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ
- ไม่ต่ากว่า 2 หลักสูตรสาคัญใน
โครงการ (หลักสูตรหลัก และบังคับ)
- เฉลี่ย 200 รายต่อ ศพก.
- ระดับประเทศไม่ต่ากว่า 4 ครั้งต่อปี
- ระดับเขตไม่ต่ากว่า 5 ครั้งต่อปี
- ระดับจังหวัดไม่ต่ากว่า 6 ครั้งต่อปี
- ไม่ต่ากว่า 6 ครั้งต่อปี
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ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของการประเมินผล(ต่อ)
ประเด็น
2.5 การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยวิชาการ
3. ผลผลิต (Outputs)
3.1 การเข้าใช้บริการ ศพก.

3.2 ความพร้อมในการให้บริการ
ของศพก. /ศูนย์เครือข่าย
3.3 งานวิจัยในพื้นที่ ศพก.
4. ผลลัพธ์ (Outcomes)
4.1 การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ของเกษตรกร
4.2 ผลทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตรกร
4.3 ความพึงพอใจของเกษตรกร
ที่มีต่อ ศพก. และเครือข่าย

4.4 ความยั่งยืนของ ศพก.

ตัวชี้วัด
- ร้อยละศพก. ที่ทางานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานวิชาการ

เกณฑ์การวัด
- ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย 882 แห่ง

- จานวนเกษตรกรที่ใช้บริการ ศพก.
- จานวนเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์เครือข่าย
- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า
ใช้บริการ ศพก.
- จานวนเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์เครือข่าย
- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า
ใช้บริการ ศพก.
- ร้อยละของ ศพก. ที่ได้รับการพัฒนาด้าน
ต่างๆ (อาคาร ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้...)
- ร้อยละของศูนย์เครือข่าย ศพก. ที่ได้รับ
การพัฒนา
- จานวนงานวิจัยที่ได้จากการทางานร่วมกัน
ระหว่าง ศพก. กับหน่วยวิชาการ

- ไม่ต่ากว่า 300 รายต่อปีต่อ ศพก
- ไม่ต่ากว่า 30 รายต่อปีต่อศูนย์เครือข่าย
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่ ศพก.
- ไม่ต่ากว่า 30 รายต่อปีต่อศูนย์เครือข่าย
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่ ศพก.
- ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย 882 แห่ง

- ร้อยละของเกษตรกรที่นาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
- ประเภทความรู้ที่เกษตรกรนามาใช้
- ร้อยละเกษตรกรที่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการผลิตลดลงในครัวเรือน
- ร้อยละเกษตรกรที่สามารถลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
- ระดับความพึงพอใจต่ออาคาร สถานที่
- ระดับความพึงพอใจต่อฐานเรียนรู้/
แปลงเรียนรู้
- ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม
- ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงาน
ศพก.ที่ตอบสนองต่อชุมชน
- ร้อยละ ศพก.ที่ดาเนินงานต่อเนื่อง
- ร้อยละเกษตรกรที่กลับมาใช้บริการ ศพก

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเกษตรกร
ที่เข้าใช้บริการ

- ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ตามเป้าหมาย
8,820 ศูนย์เครือข่าย
- จานวน 1 เรื่องขึ้นไปต่อ ศพก.

- ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของเกษตรกร
ที่นาความรู้ไปใช้ในครัวเรือน
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของเกษตรกร
ที่นาความรู้ไปใช้ในครัวเรือน
- ระดับ 8 ขึ้นไป
- ระดับ 8 ขึ้นไป
- ระดับ 8 ขึ้นไป
- ระดับ 8 ขึ้นไป
- ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 882 แห่ง
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเกษตรกร
ที่เคยใช้บริการ ศพก.

2.6.5 การรวบรวมข้อมูล
1) วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีคาถามทั้งคาถามปลายปิด (Close – Ended Question) และคาถามปลายเปิด
(Open – Ended Question) โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนี้
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(1) เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
(2) เกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก.
(3) เกษตรกรที่เคยใชบริการ ศพก.
(4) เกษตรกรทั่วไป
(5) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค
2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
รายละเอียดดังนี้
2.1.1) เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
(1) ขนาดตั ว อย่ าง จาก ศพก. ทั้ งหมดในปี 2559-2560 จ านวน 882 ศู น ย์
แบ่งระดับการพัฒนาตามศักยภาพ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี (เกรด A)
จานวน 470 ศูนย์ ระดับปานกลาง (เกรด B) จานวน 401 ศูนย์ และระดับพอใช้ (เกรด C) จานวน 11 ศูนย์
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ที่ร้อยละ 10 (สิน พันธ์พินิจ, 2555) ได้จานวนตัวอย่าง ศพก. เกรด A
จานวน 47 ศูนย์ เกรด B จานวน 40 ศูนย์ และเกรด C จานวน 3 ศูนย์ รวม 90 ศูนย์ (ตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.2 ขนาดตัวอย่างของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
ระดับชัน้ ศพก.
จานวน ศพก. (ศูนย์)
A
470
B
401
C
11
รวม
882
หมายเหตุ : * จัดเก็บ ศพก. ขั้นต่า 3 ศูนย์
1 ศูนย์ เท่ากับ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. 1 ราย

จานวนตัวอย่าง ศพก. ที่จัดเก็บ (ศูนย์)
47
40
3*
90

(2) การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ Simple Random Sampling
without Replacement
2.1.2) เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.
(1) ขนาดตัวอย่าง จากเป้าหมายการดาเนินงานที่มีจานวนขั้นต่าของเกษตรกร
เจ้าของศูน ย์เครือข่าย 10 รายต่อ ศพก. ทั่วประเทศ ทาให้ ศพก. ตัวอย่างในการจัดเก็บ (ข้อ 2.1.1(1))
ระดับ A มีเกษตรกรศูนย์เครือข่าย จานวน 470 ศูนย์เครือข่าย(47*10) ระดับ B มีเกษตรกรศูนย์เครือข่าย
จานวน 400 ศูนย์ เครือข่าย(40*10) และระดับ C มีเกษตรกรศูนย์เครือข่าย จานวน 30 ศูนย์ เครือข่าย
(30*10) รวมเป็นเกษตรกรศูนย์เครือข่ายขั้นต่ารวม 900 ศูนย์เครือข่าย จากนั้นนามากาหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 ได้จานวนตัวอย่างศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ตามระดับเกรด A (ศพก.) จานวน 94
ศูนย์เครือข่าย เกรด B (ศพก.) จานวน 80 ศูนย์เครือข่าย และเกรด C (ศพก.) จานวน 6 ศูนย์เครือข่าย รวม
เป็นศูนย์เครือข่ายตัวอย่างทั้งสิ้น 180 ศูนย์เครือข่าย (ตารางที่ 2.3)
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ตารางที่ 2.3 ขนาดตัวอย่างของเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก.
จานวนตัวอย่าง ศพก.
จานวนเครือข่าย ศพก.
ที่จัดเก็บ* (ศูนย์)
(ศูนย์เครือข่าย)
A
47
470
B
40
400
C
3
30
รวม
90
900
หมายเหตุ : * ตารางที่ 2.2 คอลัมน์ที่ 3
1 ศูนย์เครือข่าย เท่ากับ เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย 1 ราย
ระดับชัน้ ศพก.

จานวนตัวอย่างเครือข่าย ศพก.
ที่จัดเก็บ (ศูนย์เครือข่าย)
94
80
6
180

(2) การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ Simple Random Sampling
without Replacement
2.1.3) เกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
เกษตรกรที่เคยใช้ บริการ ศพก. จัดเก็บใน ศพก. ต้นแบบตัวอย่าง (ข้อ 2.1.1(1))
จานวน 90 แห่งๆ ละ 5 ราย ในทุกระดับชั้น ศพก. ( A B C) ได้เกษตรกรที่เข้าใช้บริการทั้งสิ้น 450 ราย โดยใช้
สุ่มจานวนตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling (ตารางที่ 2.4)
ตารางที่ 2.4 ขนาดตัวอย่างของเกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
จานวนตัวอย่าง ศพก.
ระดับชั้น ศพก.
ที่จัดเก็บ (ศูนย์)
A
47
B
40
C
3
รวม
90

จานวนตัวอย่างเกษตรกร
ที่เคยใช้บริการ ศพก. (ราย)
235
200
15
450

หมายเหตุ : * ตารางที่ 2.2 คอลัมน์ที่ 3

2.1.4) เกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรทั่ วไป จัดเก็ บในพื้ นที่ บริการของ ศพก. ต้ นแบบตัวอย่าง (ข้อ 2.1.1(1))
จานวน 90 แห่งๆ ละ 5 ราย ในทุกระดับชั้น ศพก. ( A B C) ได้จานวนเกษตรกรทั่วไปทั้งสิ้น 450 ราย โดยใช้
การสุ่มจานวนตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) (ตารางที่ 2.5)
ตารางที่ 2.5 ขนาดตัวอย่างของเกษตรกรทั่วไป
จานวนตัวอย่าง ศพก.
จานวนตัวอย่างเกษตรกร
ระดับชั้น ศพก.
ที่จัดเก็บ* (ศูนย์)
ทั่วไป (ราย)
A
47
235
B
40
200
C
3
15
รวม
90
450
จากข้อ 2.1.1) – 2.1.4) เขียนเป็นภาพรวมการจัดเก็บจานวนตัวอย่าง ใน ศพก. แต่ละระดับ
(ตารางที่ 2.6) ได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.6 ขนาดตัวอย่างทั้งหมดที่จัดเก็บใน ศพก.
กลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
เกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก.
เกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
เกษตรกรทั่วไป
รวม

ระดับ A (ราย)
47
94
235
235
611

ระดับ B (ราย)
40
80
200
200
520

ระดับ C (ราย)
3
6
15
15
39

รวม (ราย)
90
180
450
450
1,170

2.1.5) เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ องในระดั บ ภู มิ ภ าค (ส านั ก งานเกษตรจั งหวัด ส านั ก งาน
ประมงจังหวัด สานักงานปศุสัตว์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ฯลฯ) จังหวัดละ 1 หน่วยงาน 17 จังหวัด
ได้จานวนตัวอย่างเจ้าหน้าที่รวม 17 ราย
2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารโครงการ รายงานผล
การดาเนินงานต่างๆ และรายงานการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
ใน เชิงตัวเลข ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ค่าผลรวม ที่เสนอเป็นคาอธิบายประกอบตาราง และแผนภาพ รวมทั้งการวัดระดับทัศนคติ วัดความพึง
พอใจ ตามตัวชี้วัด นามาคิดค่าเฉลี่ยของคะแนน ตามมาตรวัดที่มีการแบ่งสเกลออกเป็น 10 ระดับ กาหนด
คะแนนเป็น 10 9 8 7 6 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ บอกถึงความต่อเนื่องจาก
การเห็นด้วยมากที่สุดจนถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด เช่น มีค่าเฉลี่ยที่เห็นด้วยในเรื่องแปลงเรียนรู้ 7.54 เป็นต้น
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล
2.7.1 ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นแนวทาง
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.7.2 เพื่อดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป

บทที่ 3
สภาพทั่วไป
โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร (ศพก.) ปี 2559 – 2560
มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ สภาพทั่วไปของ ศพก. ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ที่ตั้งขึ้นในปี 2560) เกษตรกรที่
เคยใช้บริการ ศพก. และเกษตรกรทั่วไปในชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 สภาพทั่วไปของ ศพก.
3.1.1. ประเภทของ ศพก.
ศพก. ได้จัดตั้งขึ้นจานวนครบ 882 ศูนย์(แห่ง) ในปีงบประมาณ 2559 โดยปีงบประมาณ
2560 ได้จาแนก ศพก. ตามประเภทสินค้าหลักที่ ศพก. ส่งเสริม/ดาเนินการ ประกอบด้วย ข้าว จานวน 450
ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 51.02 พืชไร่ (มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น) จานวน 78 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ
8.84 พืชผัก จานวน 31 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 3.52 ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน จานวน 78 ศูนย์ คิด
เป็นร้อยละ 8.84 ไม้ผล (ทุเรียน มังคุด มะม่วง เป็นต้น) จานวน 139 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 15.76 ยางพารา
จ านวน 52 ศูน ย์ คิดเป็ น ร้ อยละ 5.90 ปาล์ มน้ามัน จานวน 44 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 4.99 และอื่ น ๆ
(กล้วยไม้ เป็นต้น) จานวน 10 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 1.13 (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จาแนกตามประเภทสินค้าหลัก
สินค้าหลัก
1. ข้าว
2. พืชไร่
3. พืชผัก
4. ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน
5. ไม้ผล
6. ยางพารา
7. ปาล์มน้ามัน
8. อื่นๆ เช่น กล้วยไม้
รวม
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560

จานวน (ศูนย์)
450
78
31
78
139
52
44
10
882

สัดส่วน (ร้อยละ)
51.02
8.84
3.52
8.84
15.76
5.90
4.99
1.13
100.00

3.1.2. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
1) ข้อมูลของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ที่ดาเนินงาน ศพก. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 มีอายุ
เฉลี่ ย 55 ปี ซึ่ ง ผู้ ที่ มี อ ายุ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 32 ปี และอายุ ม ากที่ สุ ด คื อ 72 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า ร้อยละ 37.78 ระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่า ร้อยละ 48.89 และระดับปริญญาตรีขั้นไป ร้อยละ 13.33
มีประสบการณ์การทาการเกษตร เฉลี่ย 27.33 ปี ในส่วนของพื้นที่ทาการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ และ
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พื้นที่ ศพก. เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. มีพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 52.32 ไร่ ขณะที่มีพื้นที่เพื่อ
จัดทาเป็น ศพก. เฉลี่ย 12.81 ไร่ (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
รายการ
1) อายุ เฉลี่ย
- น้อยที่สุด
- มากที่สุด
2) ระดับการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
- อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปริญญาตรีขึ้นไป
3) พื้นที่ทาการเกษตร เฉลี่ย
พื้นที่ ศพก. เฉลี่ย

หน่วยนับ
ปี

จานวน
55
32
72

ร้อยละ
37.78
48.89
13.33
52.32
12.81

ไร่/ราย
ไร่/ศพก.

ที่มา : จากการสารวจ

2) รูปแบบการทาเกษตรของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ทาการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ามัน ยางพารา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง ร้อยละ
32.58 ขณะที่ทาการเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 67.42 และเมื่อเข้าร่วมโครงการ ศพก. มีการทา
เกษตรปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ามัน ยางพารา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2
อย่าง เพียงร้อยละ 1.44 ขณะที่มีการเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่ เพิ่มเป็นร้อยละ 98.56 ทาให้ภาพรวม
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. มีการเปลี่ยนแปลงมาทาการเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ
31.14 (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 รูปแบบการทาเกษตรของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
หน่วย : ร้อยละ
รูปแบบการทาเกษตร
1) การทาเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง เป็นต้น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 2 อย่าง
2) การทาเกษตรผสมผสาน/ ทฤษฎีใหม่
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ
32.58

หลังเข้าร่วม
โครงการ
1.44

67.42

98.56

31.14

100.00

100.00

-

การเปลี่ยนแปลง
- 31.14
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3.2 สภาพทั่วไปของศูนย์เครือข่าย ศพก.
3.2.1 ประเภทของศูนย์เครือข่าย ศพก.
ศพก. ในพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบ เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตร ในระดับ
ชุมชน เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี และเทคนิคต่างๆ โดยใช้
องค์ความรู้ ของเกษตรกรต้นแบบร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ ายทอดจากหน่วยงานด้านวิชาการต่างๆ
แต่มีเพียงระดับอาเภอ ซึ่งไม่เพียงพอ และมีความจาเป็นในการที่จะต้องเสริมความรู้ด้านต่างๆ เพื่อสามารถ
ตอบสนองและให้การบริการเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงมีการขยายศูนย์เครือข่าย ศพก. อย่างน้อย
10 จุด ในพื้นที่แต่ละ ศพก. เพื่อให้เป็นเครือข่ายครอบคลุมทุกตาบลในพื้นที่ ซึ่งมีหลากหลายองค์ความรู้
ที่มีจุดเน้นแตกต่างกันออกไป ปีงบประมาณ 2560 สามารถขยายศูนย์เครือข่ายได้ จานวน 10,533 แห่ง
แบ่งเป็นศูนย์ประเภทหลักๆ ได้แก่ ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน
ร้อยละ 29.11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ร้ อยละ 13.43 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ร้อยละ
11.87 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ร้อยละ 6.83 ตามลาดับ (ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 ประเภทของศูนย์เครือข่าย ศพก.
ประเภทของศูนย์เครือข่าย ศพก.
1. ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน (ศจช.)
2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
3. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน
4. ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง
5. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
6. ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว/ศูนย์ขา้ วชุมชน
7. ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่
8. ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล
9. ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยนื ต้น
10. ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ
11. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
12. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสาน
13. ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
14. ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร
15. ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์
16. ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี
17. ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน/การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
18. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
19. ศูนย์เรียนรู้ด้านผัก
20. ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม
21. ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร
รวมทั้งหมด
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2560)

จานวน (ศูนย์)
1,415
719
278
447
420
1,250
336
644
286
55
178
3,066

ร้อยละ
13.43
6.83
2.64
4.24
3.99
11.87
3.19
6.11
2.72
0.52
1.69
29.11

128
78
53
37
30
87
478
45
503

1.21
0.74
0.50
0.35
0.28
0.83
4.54
0.43
4.78

10,533

100.00
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3.2.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.
1) ข้อมูลของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.
เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ที่ร่วมดาเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2560
พบว่า มีอายุเฉลี่ย 53 ปี ซึ่งผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด คือ 34 ปี และอายุมากที่สุด คือ 77 ปี มีระดับการศึกษาที่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) เทียบเท่า ร้อยละ 62.25 ระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) เทียบเท่า ร้อยละ 30.47 และระดับปริญญาตรีขั้นไป ร้อยละ
7.28 โดยเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. มีพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 46.67 ไร่ ขณะที่มีพื้นที่
เพื่อจัดทาเป็นศูนย์เครือข่าย ศพก. เฉลี่ย 28.39 ไร่ (ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.
รายการ
1) อายุ เฉลี่ย
- น้อยที่สุด
- มากที่สุด
2) ระดับการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
- อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปริญญาตรีขึ้นไป
3) พื้นที่ทาการเกษตร เฉลี่ย
พื้นที่ศูนย์เครือข่าย ศพก. เฉลี่ย

หน่วยนับ
ปี

จานวน
53
34
77

ร้อยละ
62.25
30.47
7.28
46.67
28.39

ไร่/ราย
ไร่/เครือข่าย ศพก.

ที่มา : จากการสารวจ

2) การเข้าร่วมโครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมโครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ ร้อยละ 74.00 เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ฯ ร้อยละ 66.67 เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ
64.67 เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 52.67 เข้าร่วมโครงการ Smart
Farmer ตามลาดับ (ตารางที่ 3.6)
ตารางที่ 3.6 การเข้าร่วมโครงการสาคัญต่างๆ ของ กษ. ของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.
โครงการ
1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
2. โครงการเกษตรอินทรีย์
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
4. โครงการ Smart Farmer
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
74.00
66.67
64.67
52.67
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3) ชื่อของศูนย์เครือข่าย ศพก. ที่ชุมชนรู้จัก
ชื่อของศูนย์เครือข่าย ศพก. ที่ ชุมชนรู้จักหรือเรียกขาน ได้แก่ ร้อยละ 60.67 รู้จักในชื่อ
เจ้ า ของศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย ศพก. ซึ่ ง ใช้ พื้ น ที่ ส่ ว นตั ว /บ้ า นพั ก อาศั ย ของตนเอง ร้ อ ยละ 14.00 รู้ จั ก ในชื่ อ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ร้อยละ 11.33 รู้จักในชื่อ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ร้อยละ 8.00 รู้จักในชื่อ
เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 3.33 รู้จักในชื่อศูนย์ข้าวชุมชน และร้อยละ 2.67
รู้จักในชื่อศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน (ตารางที่ 3.7)
ตารางที่ 3.7 ชื่อของศูนย์เครือข่าย ศพก.
ชื่อเรียก
1. ชื่อเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.
2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
3. ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน
4. เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่
5. ศูนย์ข้าวชุมชน
6. ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

ร้อยละ
60.67
14.00
11.33
8.00
3.33
2.67
100.00

4) การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศพก.
ในการเข้าร่ ว มการดาเนินงาน ศพก. เพื่อเป็นแหล่ งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุ ม ชน
ตอบสนองความต้องการของชุมชน นั้น ปัจจัยสาคัญหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่งก็คือ ศูนย์เครือข่าย ศพก. เพราะ
ช่วยสนับสนุน เชื่อมโยงกับ ศพก. ในพื้นที่ อาเภอ มีจุดเรียนรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป สามารถ
ช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกับ ศพก. ได้เป็นอย่างดี จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรเจ้าของศูนย์
เครือข่าย ร้อยละ 68.67 สมัครใจเข้าร่วมดาเนินงานกับ ศพก.เอง โดยเหตุผล อยากเรียนรู้ด้านนวัตกรรม
การเกษตรใหม่ๆ อยากแนะนาให้เกษตรกรรายอื่นได้นาความรู้ด้านการเกษตรที่มีอยู่ไปปรับใช้ในพื้ นที่
ตนเอง ทาการเกษตรแบบมีเครือข่าย จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือกัน ลดต้นทุนการผลิต ชุมชนมี
รายได้ ร้อยละ 26.00 เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประสานให้เข้าร่วม โดยเห็นว่าดาเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรอยู่แล้ว เช่น เป็นศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการด้านการเกษตร เป็นต้น และ
ร้อยละ 5.33 ยังไม่ได้สมัครใจเข้าร่วม แต่ถูกนาชื่อไปใส่เป็นเครือข่าย โดยเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย
ศพก. ไม่ทราบมาก่อน (ตารางที่ 3.8)
ตารางที่ 3.8 การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศพก.
การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศพก.
1. สมัครใจเข้าร่วมกับ ศพก.
2. เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประสานให้เข้าร่วม
3. ถูกนาชื่อไปใส่เป็นเครือข่าย ศพก.
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

ร้อยละ
68.67
26.00
5.33
100.00
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5) การร่วมงานกับเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
ในการร่วมงานกับเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย
เป็นความร่วมมือก่อนการเข้าร่วมเป็ นเครือข่าย ศพก. ซึ่งจากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรเจ้าของศูนย์
เครือข่าย ร้อยละ 60.67 เคยรู้จักและร่วมงานกับเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. มาก่อน เช่น จากการ
ประชุมเครือข่ายผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เคยอบรม เรียนรู้ด้วยกันมาก่อน เป็นต้น และอีกร้อยละ
21.33 ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
3.3 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
3.3.1 ข้อมูลทั่วไป
สาหรับข้อมูลเกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก. ที่หมายถึง เกษตรกรในพื้นที่ ศพก. ที่เคยเข้า
อบรม ร่วมงาน Field Day ขอคาแนะนา ข้อมูล ข่าวสารๆ ขอปัจจัยการผลิต และอื่นๆ เช่น การประชุม
การแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน เป็นต้น พบว่า เกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก. มีอายุเฉลี่ย 51 ปี ซึ่งผู้ที่มีอายุ
น้อยที่สุด คือ 31 ปี และอายุมากที่สุด คือ 75 ปี มีระดับการศึกษา ที่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า ร้อยละ 34.89 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า ร้อยละ 46.51 ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทียบเท่า ร้อยละ 17.31 และระดับปริญญาตรีขึ้ นไป ร้อยละ 1.29 โดยพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดของ
เกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก. เฉลี่ย 25.18 ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 3.9)
ตารางที่ 3.9 ข้อมูลของเกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
รายการ
1) อายุ เฉลี่ย
- น้อยที่สุด
- มากที่สุด
2) ระดับการศึกษา
- ต่ากว่า มัธยมศึกษาปีที่ 6/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
- อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปริญญาตรีขึ้นไป
3) พื้นที่ทาการเกษตร เฉลี่ย
ที่มา : จากการสารวจ

หน่วยนับ
ปี

จานวน
51
31
75

ร้อยละ
34.89
46.51
17.31
ไร่/ราย

1.29
25.18

3.3.2 การเข้าร่วมโครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
เกษตรกรที่เคยใช้บ ริ การ ศพก. ได้ เข้าร่ว มโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แก่ ร้อยละ 40.48 เป็นเกษตรกรทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการสาคัญของ กษ. มาก่อน แต่รู้จัก เคยร่วม
กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 29.36 เป็นเกษตรกรสมาชิกโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 21.79 เป็นเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และร้อยละ
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8.37 เป็นเกษตรกรโครงการสาคัญอื่นๆ เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เป็นต้น (ตารางที่ 3.10)
ตารางที่ 3.10 การเข้าร่วมโครงการสาคัญต่างๆ ของ กษ. ของเกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
การเข้าร่วมโครงการ
1. เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสาคัญของ กษ.
2. สมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
3. เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
4. เกษตรกรโครงการสาคัญอื่นๆ
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

ร้อยละ
40.48
29.36
21.79
8.37
100.00

3.3.3 กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
เกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก. จานวน 387 ราย มีกิจกรรมในการทาการเกษตร ได้แก่
ร้อยละ 61.24 ปลูกข้าว ร้อยละ 29.27 ปลูกพืชไร่ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ามัน เป็นต้น ร้อยละ
23.26 ทาสวนผลไม้ เช่น กล้วย มะม่วง ฝรั่ง เป็นต้น ร้อยละ 31.78 ทาประมง เช่น เลี้ยงปลาดุก ปลานิล
ปลาตะเพียน เป็นต้น ร้อยละ 39.02 ทาปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ไข่ เป็ด หมู วัว เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 18.86
ทาการเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่ (ตารางที่ 3.11)
ตารางที่ 3.11 กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก.
รูปแบบหลัก
1) ปลูกข้าว
2) ปลูกพืชไร่ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย
3) สวนผลไม้ เช่น กล้วย มะม่วง
4) ประมง เช่น ปลาดุก ปลานิล
5) ปศุสัตว์ เช่น ไก่ไข่ เป็ด
6) ทาเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่

ร้อยละ
61.24
29.72
23.26
31.78
39.02
18.86

ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

3.4 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน
3.4.1 ข้อมูลทั่วไป
เกษตรกรทั่วไปในชุมชน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ทาการเกษตร และอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอที่ ศพก.
ตั้งอยู่ และไม่เคยใช้บริการ ศพก. จากการประเมินผล พบว่า มีอายุเฉลี่ย 53 ปี ผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด คือ 28 ปี
และอายุมากที่สุด คือ 79 ปี มีระดับการศึกษา ที่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เทียบเท่า ร้อยละ 45.63 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า
ร้อยละ 38.81 ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่า ร้อยละ 14.42 และ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 1.14 โดยพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน เฉลี่ย
15.23 ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 3.12)
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ตารางที่ 3.12 ข้อมูลของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน
รายการ
1) อายุ เฉลี่ย
- น้อยที่สุด
- มากที่สุด
2) ระดับการศึกษา
- ต่ากว่า มัธยมศึกษาปีที่ 6/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
- อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปริญญาตรีขึ้นไป
3) พื้นที่ทาการเกษตร เฉลี่ย
ที่มา : จากการสารวจ

หน่วยนับ
ปี

จานวน
53
28
79

ร้อยละ
45.63
38.81
14.42
ไร่/ราย

1.14
15.23

3.4.2 การเข้าร่วมโครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
เกษตรกรทั่วไปในชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ ร้อยละ 63.42 เป็นเกษตรกรที่ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสาคัญ ของ กษ. มาก่อน ร้อยละ 15.12 เป็น
เกษตรกรสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 16.75 เป็นเกษตรกรโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และร้อยละ 4.71 เป็นเกษตรกรโครงการสาคัญอื่นๆ เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการธนาคารสินค้า
เกษตร เป็นต้น (ตารางที่ 3.13)
ตารางที่ 3.13 การเข้าร่วมโครงการสาคัญต่างๆ ของ กษ. ของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน
การเข้าร่วมโครงการ
1. เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสาคัญของ กษ.
2. สมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
3. เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
4. เกษตรกรโครงการสาคัญอื่นๆ
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

ร้อยละ
63.42
15.12
16.75
4.71
100.00

3.4.3 กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน
เกษตรกรทั่วไปในชุมชน จานวน 295 ราย มีกิจกรรมในการทาการเกษตร ได้แก่ ร้อยละ
79.81 ปลูกข้าว ร้อยละ 31.44 ปลูกพืชไร่ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ามัน เป็นต้น ร้อยละ 32.53 ทาสวน
ผลไม้ เช่น กล้วย มะม่วง ฝรั่ง เป็นต้น ร้อยละ 28.92 ทาประมง เช่น เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน เป็น
ต้น ร้ อยละ 31.61 ทาปศุสั ตว์ เช่น เลี้ ยงไก่ ไข่ เป็ด หมู วัว เป็นต้น ขณะที่ร้ อยละ 8.32 ทาการเกษตร
ผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่ (ตารางที่ 3.14)

29
ตารางที่ 3.14 กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน
รูปแบบหลัก
1) ปลูกข้าว
2) ปลูกพืชไร่ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย
3) สวนผลไม้ เช่น กล้วย มะม่วง
4) ประมง เช่น ปลาดุก ปลานิล
5) ปศุสัตว์ เช่น ไก่ไข่ เป็ด
6) ทาเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
79.81
31.44
32.52
28.92
31.61
8.23

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559 -2560
ได้กาหนดประเด็นในการประเมินผล คือ ปัจจัยนาเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยผลการประเมิน
มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
4.1.1 งบประมาณ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นโครงการบูรณาการร่วมกัน
ของหลายหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2559-2560 หน่วยงานต่างๆ
ได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อดาเนินงานโครงการ ดังนี้
ปีงบประมาณ 2559 เป็นการบูรณาการในช่วงต้นของโครงการ โดยใช้การเจียดจ่ายจาก
งบประมาณปกติของแต่ล ะหน่วยงานดาเนินการ ทั้งหมด 12 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมชลประทาน สานักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ปี งบประมาณ 2560 มีห น่ว ยงานที่ได้รับการจั ดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้ น 12 หน่ว ยงาน
เช่นเดิม จานวนเงินงบประมาณรวม 403,371,214 บาท ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ
98.82 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สูงกว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
แบ่งเป็นหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเกณฑ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 233,870,800
บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 99.35 กรมพัฒนาที่ดิน 10,800,000 บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 กรมประมง
27,572,700 บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 97.94 กรมปศุสัตว์ 25,478,200 บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9,292,800 บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 98.13 กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ 37,006,744
บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 99.99 กรมวิชาการเกษตร 19,118,300 เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 กรมการข้าว
16,925,000 บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 และ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 500,000 บาท เบิกจ่าย
แล้วร้อยละ 100 ส่วนหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าเกณฑ์ ได้แก่ กรมชลประทาน 8,820,000
บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 91.70 สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 7,475,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ 95.60 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6,507,670 บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 77.64 เนื่องจากเป็น
งบลงทุน และบางส่วนดาเนินการกันเป็นงบเหลื่อมปี (ตารางที่ 4.1)
ขณะเดียวกันในปีงบประมาณ 2560 ได้รับเงินบริจาคจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นามาจัดสรรให้แก่ ศพก. ทุกแห่งๆ ละ 150,000 บาท เพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนา (จัดสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง)
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ตารางที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ศพก. ปี 2560 ณ 30 กันยายน 2560
หน่วยงาน
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมพัฒนาที่ดิน
3. กรมประมง
4. กรมปศุสัตว์
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7. กรมวิชาการเกษตร
8. กรมการข้าว
9. กรมชลประทาน
10. สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
11. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
12. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รวม

งบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร
233,870,800
10,800,000
27,572,700
25,478,200
9,296,800
37,006,744
19,118,300
16,925,000
8,820,000
7,475,000
6,507,670
500,000
403,371,214

เบิกจ่าย
232,354,679
10,800,000
27,003,835
25,478,200
9,122,944
37,006,732
19,118,300
16,925,000
8,087,501.09
7,145,900
5,052,332
500,000
398,595,423.09

ร้อยละ
99.35
100.00
97.94
100.00
98.13
99.99
100.00
100.00
91.70
95.60
77.64
100.00
98.82

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560
4.1.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีการบูรณาการ
ของหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กษ). และหน่ ว ยงานนอกสั งกัด กษ. โดยได้ ดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ตามภารกิจของหน่ว ยงาน และให้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การสาธิต การบริการต่างๆ ซึ่งในปี 2559 - 2560 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ
ศพก. รู้จัก รับรู้ และรับทราบกิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการ ในการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานของ ศพก. ดังนี้
1) เกษตรกรต้น แบบเจ้ าของ ศพก. รับรู้ รับทราบ การเข้าร่ว มกิจ กรรมบู รณาการของ
หน่วยงานในสังกัด กษ. ได้แก่ กิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก. ให้ความช่วยเหลือประสานงานเกษตรกรต้นแบบในด้านการอานวยความ
สะดวกในการเข้ารับการอบรมของเกษตรกร การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ การพัฒนา ปรับปรุง
สถานที่ อาคารอบรม การร่วมให้ความรู้กับเกษตรกรด้านต่างๆ เช่น การทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นต้น
คิดเป็นร้อยละ 98.43 ส่วนร้อยละ 1.57 ไม่ ได้รับทราบว่าการสนับสนุนเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตร
เพราะมีการสนับสนุนหลายหน่วยงานในเวลาเดียวกัน
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ในด้านการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องปุ๋ย เรื่องดิน
ช่วยสนับสนุนในการทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรต่างๆ การทาน้าหมักชีวภาพ การปรับปรุงบารุงดินด้วยพืช
ปุ๋ยสด การไถกลบตอซัง เป็นต้น รวมถึงให้คาปรึกษากับเกษตรกร เมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ
93.26 กิจ กรรมของกรมประมง ในด้านการอบรมให้ ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการทาประมง ได้แก่
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การเลี้ยงปลา การผลิตอาหารปลา/กบ การเพาะพันธุ์ปลา/กบ การเลี้ยงกบ เป็นต้น รวมถึงการให้คาปรึกษา
กับเกษตรกร เมื่อเกิดปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ ร้อยละ 86.52 กิจกรรมของกรมปศุสัตว์ ในด้าน
การอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่ อง การทาปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การทาอาหารสัตว์ โรค/
การระบาดของสัตว์ เป็นต้น รวมถึงการให้คาปรึกษากับเกษตรกรเมื่อเกิดปัญหาด้านการทาปศุสัตว์ในพื้นที่
คิดเป็นร้อยละ 82.02
ในส่ ว นกิจ กรรมของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ด้านการอบรมให้ ความรู้กับเกษตรกรในเรื่อง
การรวมกลุ่มต่างๆ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ในการบริหารจัดการกลุ่ม เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ได้รับรู้
รั บ ทราบ คิดเป็ น ร้ อยละ 38.20 กิจ กรรมของกรมตรวจบั ญชีส หกรณ์ ในด้านการอบรมให้ ความรู้ กั บ
เกษตรกรในเรื่อง การทาบัญชีประเภทต่างๆ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ ครูบัญชีอาสาในแต่ละพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ
68.54 กิจกรรมของกรมวิชาการเกษตร ด้านการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการผลิตสินค้าให้ได้
มาตรฐาน เทคนิ ควิธีในการปลู กพืช ชนิ ดต่างๆ คิดเป็น ร้อยละ 32.58 กิจกรรมของกรมการข้าว ด้าน
การอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องข้าว การผลิตข้าวคุณภาพ การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุน และ
เทคนิควิธีการปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 50.56 ในขณะทีก่ ิจกรรมของกรมชลประทาน ให้ความรู้กับเกษตรกร
ในเรื่องการบริหารจัดการน้า กาลักน้า การสูบน้า การใช้น้าให้เหมาะสมกับน้าในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 39.33
สาหรับการรับรู้ รับทราบ การเข้าร่วมกิจกรรมของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้ ความรู้ กับ เกษตรกรในเรื่ อง ระบบน้ าหยด การทาปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ ด การทาเกษตรทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 20.22 กิจกรรมของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนในด้าน
การอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่อง กระดาษเศรษฐี เพื่อการคานวณหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
สถานการณ์ก ารผลิ ตสิ น ค้า ราคา เป็ น ต้น คิดเป็น ร้อยละ 20.14 และได้รับรู้ รับทราบ กิจกรรมของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่ ในด้าน
การอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่อง แนวคิดตามแผนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การทา
เกษตรผสมผสาน การนาภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 16.85 (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 การสนับสนุนการดาเนินงาน ศพก. ของหน่วยงานใน กษ.
หน่วยงาน
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมพัฒนาที่ดิน
3. กรมประมง
4. กรมปศุสัตว์
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ศพก. (ร้อยละ)
กิจกรรมในโครงการ
98.43
การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ การพัฒนา ปรับปรุง
สถานที่ และร่วมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ฯลฯ
93.26
การทาปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพสูตรต่างๆ การทาน้าหมักชีวภาพ
การปรับปรุงบารุงดิน การไถกลบตอซัง ฯลฯ
86.52
การทาประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลา การผลิตอาหารปลา/กบ
การเพาะพันธุป์ ลา/กบ การเลี้ยงกบ ฯลฯ
82.02
การทาปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การทาอาหารสัตว์ โรค/
การระบาดของสัตว์ ฯลฯ
38.20
การรวมกลุ่มต่างๆ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ในการบริหารจัดการ
กลุ่ม ฯลฯ
68.54
การทาบัญชีประเภทต่างๆ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ และครูบัญชี
อาสาในแต่ละพื้นที่ ฯลฯ
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ตารางที่ 4.2 การสนับสนุนการดาเนินงาน ศพก. ของหน่วยงานใน กษ. (ต่อ)
หน่วยงาน
7. กรมวิชาการเกษตร
8. กรมการข้าว
9. กรมชลประทาน
10. สานักงานการปฏิรูปทีด่ ิน
เพื่อเกษตรกรรม
11. สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
12. สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ศพก. (ร้อยละ)
กิจกรรมในโครงการ
32.58
การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เทคนิควิธีในการปลูกพืชชนิด
ต่างๆ ฯลฯ
50.56
การผลิตข้าวคุณภาพ การคัดเมล็ดพันธุ์ข้า ว การลดต้นทุ น
และเทคนิควิธีการปลูกข้าว ฯลฯ
39.33
การบริ ห ารจั ด การน้ า การลั ก น้ า การสู บ น้ า การใช้ น้ าให้
เหมาะสมกับน้าในพื้นที่ ฯลฯ
20.22
ระบบน้าหยด การทาปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ด การทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
20.14
กระดาษเศรษฐี เพื่ อ การค านวณหาต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตร สถานการณ์การผลิตสินค้า ราคา ฯลฯ
16.85
แนวคิดตามแผนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การทา
เกษตรผสมผสาน ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่

ที่มา : จากการสารวจ

หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ สนับสนุนการดาเนินงานของ ศพก. บางหน่วยงานมีภารกิจ
หน้าที่รับผิดชอบเฉพาะบางพื้นที่ เช่น สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการ ฯลฯ ขณะที่
บางหน่วยงานมีเพียงสานักงานเขต มีที่ตั้งหน่วยงานอยู่ในบางจังหวัด เช่น กรมการข้าว สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นต้น ทาให้เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. บางพื้นที่ยังไม่ได้รับรู้ รับทราบถึงกิจกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุน เป็นของหน่วยงานใด
2) เกษตรกรต้ น แบบเจ้ า ของ ศพก. รั บ รู้ รั บ ทราบ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบู ร ณาการของ
หน่วยงานหน่วยงานนอกสังกัด กษ. ได้แก่ กิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักนอกสังกัด กษ. ในการสนับสนุนขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก. ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในพื้นที่ การเพิ่มมูลค่า ประสานงานหน่วยงานในพื้ นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 กิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์ โดยสานักงานพาณิช ย์
จังหวัด สนับสนุนการอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การตลาด รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 19.44 กิจกรรมของสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในด้านการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงานในเรื่องเกษตร
ทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรผสมผสาน การทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมการทาอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ รวมทั้ง การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 16.67
ในส่ ว นการรั บ รู้ รั บ ทราบ กิ จ กรรมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เทศบาล ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานในด้านอานวยความสะดวกในการจัดอบรม งาน Field day สนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เครื่อง
เสียง รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เป็ นต้น คิดเป็นร้อยละ 16.11 ขณะที่ร้อยละ 14.45
ได้รับรู้ รับทราบ กิจกรรมของกรมการปกครอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ผ่านงบพัฒนาจังหวัด
ในด้านอาคาร สถานที่อบรม การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ ศพก. เช่น โรงสีข้าวชุมชน
กลุ่มอาชีพ เป็นต้น และอีกร้อยละ 8.33 ได้รับรู้ รับทราบ กิจกรรมของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่

35
ช่วยสนับสนุนในด้านการอบรม ให้ความรู้ด้านการผลิตสินค้าที่สาคัญในพื้นที่ เช่น ปาล์มน้ามัน ยางพารา
มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง เป็นต้น เศษวัสดุมาทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เช่น เศษวัสดุปาล์ม เป็นต้น
(ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 การสนับสนุนการดาเนินงาน ศพก. ของหน่วยงานนอกสังกัด กษ.
หน่วยงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชน

ศพก. (ร้อยละ)
กิจกรรมในโครงการ
25.00
การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ในพื้น ที่ การเพิ่ ม มู ล ค่า ประสานงาน
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ทาตลาด ฯลฯ
2. กระทรวงพาณิชย์
19.44
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ตราสิ น ค้ า การตลาด
รวมทั้งการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกร ฯลฯ
3. สานักงานส่งเสริม
16.67
เกษตรทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรผสมผสาน
การศึกษานอกระบบและ
การท าปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ชี ว ภาพ ส่ ง เสริ ม การท าอาชี พ เสริ ม เพิ่ ม
การศึกษาตามอัธยาศัย
รายได้ ฯลฯ
4. องค์การบริหารส่วนตาบล
16.11
ด้ า นอ านวยความสะดวกในการจั ด อบรม งาน Field day
เทศบาล
สนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เครื่องเสียง ปัจจัยการผลิต ฯลฯ
5. กรมการปกครอง
14.45
ด้ า นอาคาร สถานที่ อ บรม การสนั บ สนุ น กลุ่ ม เกษตรกร
แปลงใหญ่ ในพื้นที่ ศพก. โรงสีข้าวชุมชน ฯลฯ
6. บริษัท ห้างร้านต่างๆ
8.33
ด้ า นการผลิ ต สิ น ค้า ที่ ส าคัญ ปาล์ ม น้ ามั น ยางพารา มั ง คุด
เศษวัสดุมาทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฯลฯ
ที่มา : จากการสารวจ

4.1.3 การเข้าร่วมเป็นเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก.
ศูนย์เครือข่าย ศพก. ของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ประกอบด้ว ย ศูนย์เครือข่ าย
ประเภทต่างๆ เช่น ศูนย์เครือข่ายในพื้นที่บ้านของตนเอง ซึ่งใช้พื้นที่ส่วนตัว/บ้านพักอาศัยของตนเอง
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ข้าว
ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ในเป้าหมาย 10 ศูนย์เครือข่ายต่อ ศพก. หลัก 1 แห่ง ซึ่งจาก
การประเมินผล พบว่า ศพก. หลัก 1 แห่ง มีเครือข่าย ศพก. เฉลี่ย 11 ศูนย์เครือข่าย เข้าร่วม โดยลักษณะ
ความสัมพันธ์ ได้แก่ เป็นเครือข่ายที่เคยรู้จักและร่วมงานมาก่อน เฉลี่ย 6 ศูนย์เครือข่ายต่อ ศพก. รู้จักแต่
ไม่เคยร่วมงาน เฉลี่ย 3 ศูนย์เครือข่ายต่อ ศพก. และไม่เคยรู้จัก เฉลี่ย 2 ศูนย์เครือข่ายต่อ ศพก.
4.1.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
1) ประเภทปัจจัยการผลิต
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กษ. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก. เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกร โดยในปี 2559 และ 2560 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้กับ ศพก. ดังนี้
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร ให้การสนับสนุน หัวเชื้อสารชีวภัณฑ์ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ
อุปกรณ์กาจัดศัตรูพืชต่างๆ
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(2) กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การผลิ ต ปุ๋ ย ต่ า งๆ เช่ น
ถังน้าหมัก สารเร่ง พ.ด. กากน้าตาล ไดโลไมด์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ได้มีการสนับสนุนพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม เป็นต้น
(3) กรมประมง ให้ การสนับสนุน พันธุ์สั ตว์น้า ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน
ปลายี่สก เป็นต้น พร้อมอุปกรณ์ และอาหารกับ ศพก. ในวงเงิน 5,000 บาทต่อ ศพก. (ปี 2560)
(4) กรมปศุสัตว์ ให้การสนับสนุน พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็ดเทศ เป็ดไข่
เป็นต้น โรงเรือน และอาหารสัตว์ ภายใต้งบประมาณ 23,000 บาทต่อ ศพก. (ปี 2560)
(5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การสนับสนุนสื่อการสอนในเรื่องของสหกรณ์ เช่น แพ่นพับ
สมุดจดบันทึก ปากกา
(6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การสนับสนุนสื่อการสอนด้านบัญชี เช่น สื่อการสอน
ด้านบัญชี สมุดบัญชี โอ่งชีวิต เป็นต้น
(7) กรมวิชาการเกษตร ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช พันธุ์ผัก เป็นต้น
(8) กรมการข้าว ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น
(9) กรมหม่อนไหม ให้การสนับสนุนพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม ไข่ไหมพันธุ์ดี เป็นต้น
(10) ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ให้ ก ารสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ร ะบบ
น้าหยด พันธุ์พืช ก้อนเชื้อเห็ด เป็นต้น
(11) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนอุปกรณ์สื่อการสอน “กระดานเศรษฐี”
(12) ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ก ารสนั บ สนุ น พั น ธุ์ ไ ม้ ผ ล
พันธุ์พืช พันธุ์ผัก เอกสารให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของหน่วยงานต่างๆ ต่อการดาเนินงาน ศพก. โดยเกษตรกร
ต้นแบบเจ้าของ ศพก ร้อยละ 97.75 เห็นว่า ได้ใช้ประโยชน์ และร้อยละ 2.25 เห็นว่าใช้ประโยชน์ ไม่ได้
เพราะปัจจัยการผลิตบางอย่างไม่ตรงความต้องการ เช่น สนับสนุนไก่ไข่ ซึ่งต้องใช้หัวอาหารเลี้ยงจึงจะออกไข่
ซึ่งบาง ศพก. เห็นว่าไม่เหมาะกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ทาอยู่ เป็นต้น ขณะที่การสนับสนุนเกษตรกรที่มา
รับบริการ เช่น การอบรมถ่ายทอดความรู้ การแจกปัจจัยการผลิต เป็นต้น เกษตรกรที่รับบริการ ร้อยละ
99.49 เห็นว่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และมีเพียงร้อยละ 0.51 เห็นว่า ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะไม่ตรง
กับช่วงการผลิต เช่น สนับสนุนพืชผัก ในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในปี 2560
รายการ
1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตกับ ศพก.
- ใช้ประโยชน์ได้
- ใช้ประโยชน์ไม่ได้
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้มารับบริการ
- ใช้ประโยชน์ได้
- ใช้ประโยชน์ไม่ได้
ที่มา : จากการสารวจ

ร้อยละ
100.00
97.75
2.25
100.00
99.49
0.51
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2) ความทันเวลา
สาหรับความทันเวลาในภาพรวมของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรต้นแบบ
เจ้าของ ศพก. เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านเป็นฐานการเรียนรู้ จุดสาธิต ใช้ในแปลงเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติให้กับผู้มาใช้บริการ ศพก. นั้น จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ
89.89 เห็นว่า การสนับสนุนทันเวลา (ก่อนใช้งาน 7 วัน) ขณะที่ร้อยละ 10.11 เห็นว่าปัจจัยการผลิต เช่น
เมล็ดพันธุ์พืช พืชปุ๋ยสด การสนับสนุนมาล่ าช้ากว่าแผนการผลิตหรือช่วงฤดูการผลิต ทาให้เสียโอกาสใน
การผลิตไป
4.1.5 องค์ความรู้ในการพัฒนา/เรียนรู้
องค์ความรู้ในการพัฒนา/เรียนรู้ เป็นเนื้อหา สาระ หรือ หลักสูตรการเรียนรู้ที่เกษตรกร
ต้นแบบ วิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรที่เข้ามา
รับบริการจาก ศพก. ซึ่งหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ในปี 2559 และ 2560 กาหนดไว้ 3 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรหลัก เป็นหลักสูตรที่ทุก ศพก. จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ เน้นในเรื่องการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรต่างๆ การผลิตสารชีวภัณฑ์ การ
ผลิตสารชีวภาพ การลดใช้สารเคมี การลดใช้เมล็ดพันธุ์ การไถกลบตอซัง การทาน้าส้มควันไม้ การปรับปรุง
บารุงดิน การผลิตพืช GAP การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หลักสูตรการทามาตรฐานเกษตร เช่น เกษตร
อินทรีย์ การผลิตพืชที่ปลอดภัย (GAP) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การทาบัญชีครัวเรือน
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้จะมี ทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและครูบัญชี อาสา สอนให้ทาบัญชีครัวเรือน
อย่างง่าย และบัญชีออนไลน์บนมือถือ การผลิตตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเกษตรกร
ต้นแบบ และทีมงาน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆ การอบรม ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรนี้ จะมีการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติในฐาน
การเรียนรู้
2) หลักสูตรบังคับ เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เกษตรกรต้นแบบ วิทยากร ดาเนินกิจกรรมอยู่
ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ผู้ใช้บริการ ศพก. ในหลักสูตร ได้แก่ หลักความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ การทาเกษตรผสมผสาน
3) หลักสูตรเสริม เป็นหลักสูตรที่หน่วยงานดาเนินการเป็นหลัก ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ
และทีมวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า เป็นการบริหาร
จัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบน้าหยด ระบบสปริงเกอร์การปลูกพืชแบบเปียกสลับแห้ง
เป็นต้น ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาถ่ายทอดความรู้ วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กรมชลประทาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น การจัดการองค์กร/กลุ่ม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ กิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ได้แก่ การ
เลี้ยงไส้เดือน การปลูกมัลเบอร์รี่ การทาน้ายาเอนกประสงค์ การเพาะเห็ดต่างๆ การขยายพันธุ์พืช เป็นต้น
สาหรับวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ มีทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นต้น รวมถึง
เกษตรกรที่มาจากกลุ่ มแม่บ้ าน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ ทากิจกรรมเหล่านี้มาถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และการอบรม ถ่ายทอดความรู้ทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้น มีวิทยากรประจา ศพก. เฉลี่ย
7 ราย/ศพก. ซึ่งเป็ น วิทยากรจาก ศพก. และ/หรือเครือข่าย ศพก. ในพื้นที่ ที่มีองค์ความรู้ที่ส ามารถ
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ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่เข้ารับบริการใน ศพก. ได้ โดยแต่ละจุด/พื้นที่ วิทยากรมีประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันออกไป ขณะที่การจัดอบรม หลายหน่วยงานมี จัดอบรมในช่วงเวลาที่ตนเองกาหนดไว้ในแผนของตนเอง
ยังไม่บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกัน ใกล้เคียงกัน จึงเห็นว่า การบูรณาการของหน่วยงาน
ควรพิจารณาจัดทาแผนร่วมกันก่อนการจัดการอบรมเรียนรู้ และคานึงถึงความเหมาะสมในช่วงเวลาอบรม
เช่น ไม่ควรจัดอบรมในช่วงการผลิตของเกษตรกร ซึ่งจะทาให้เกษตรกรไม่มีเวลามาอบรมเรียนรู้ เป็นต้น
4.2 กิจกรรม (Activities)
4.2.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
1) การจัดระดับเพื่อการพัฒนา ศพก.
ช่วงปีงบประมาณ 2559 - 2560 ที่ผ่านมา ศพก. ได้ดาเนินการพัฒนาถ่ายทอดความรู้
การเรี ย นรู้ แ ก่ เ กษตรกรในพื้ น ที่ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ปั ญ หาส าคั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การจั ด
กระบวนการถ่า ยทอด/เรี ย นรู้ ใน ศพก. คือ ความไม่พ ร้ อมในเรื่ อ งอาคาร สถานที่ วัส ดุอุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการถ่ายทอด/เรียนรู้ ทาให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องแก้ปั ญหา
เฉพาะหน้าโดยการเช่าหรือขอยืมจากแหล่งต่างๆ ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่าย และความไม่สะดวกในการดาเนินงาน
ในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทาโครงการ
ศาลาเรียนรู้ ศพก. เพื่อที่จะสนับสนุนให้ ศพก. มีความพร้อมในการจัดกระบวนการถ่ายทอด/เรียนรู้แก่
เกษตรกรในชุมชนได้อย่างแท้จริง สร้างกาลังใจให้กับเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ในการดาเนินงาน
ศพก. ได้ต่อไปและต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จานวน
132,300,000 บาท เพื่อดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ขณะเดียวกัน ศพก. แต่ละแห่งมีความพร้อมในการเป็น
แหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ได้ มี
การกาหนดประเด็นในการประเมิน จัดระดับ ศพก. มี 4 ประเด็น คือ สภาพศูนย์เรียนรู้ เกษตรกรต้นแบบ
การบริหารจัดการ/แนวทางการพัฒนา และการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) แต่ละ
จังหวัด ดาเนินการประเมิน ศพก. ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการจัดระดับ ศพก. ในปีงบประมาณ 2560
สรุปได้ดังนี้ คือ
ระดับ A ความพร้อมสมบูรณ์ จานวน 470 ศูนย์
ระดับ B ต้องพัฒนาเพิ่มในบางประเด็น จานวน 401 ศูนย์
ระดับ C ยังไม่มีความพร้อม หรือ ต้องพัฒนาเพิ่มในหลายประเด็น จานวน 11 ศูนย์
2) การพัฒนา ศพก. โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ร่ ว มกัน ขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งาน ศพก. เพื่อให้ เป็นแหล่ งเรี ยนรู้ ข องเกษตรกร โดยได้มีการพั ฒ นา
สนั บ สนุ น การอบรม เรี ย นรู้ และปั จ จั ย การผลิ ตต่างๆ ให้ กับ ศพก. เช่น กรมส่ งเสริมการเกษตร และ
กรมพัฒนาที่ดิน ให้การอบรมเรียนรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ น้าหมักชีวภาพ และสนับสนุนอุปกรณ์
ส าหรั บ การผลิ ต ปุ๋ ย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ถั ง น้ าหมั ก สารเร่ ง พ.ด. กากน้ าตาล ไดโลไมด์ เป็ น ต้ น นอกจากนี้
ในบางพื้นที่ได้มีการสนับสนุนพันธุ์พืชปุ๋ยสด พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ อุปกรณ์กาจัดศัตรูพืชต่างๆ กรมประมง
ให้การอบรม เรียนรู้ในการเลี้ ยงสัตว์น้ า ในบ่อพลาสติก บ่อดิน กระชั งบก และสนับสนุน พันธุ์สัตว์น้า
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กรมปศุสัตว์ ให้การอบรม เรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์บก และสนับสนุน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โรงเรือน อาหารสัตว์
เป็นต้น ซึ่งจากการสารวจ พบว่า ทุก ศพก. หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้รับการพัฒนาตามแผนการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
3) การพัฒนา ศพก. โดยหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 การพัฒนา สนับสนุนขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก.
โดยหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนช่วยเหลือในการอบรม เรียนรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ การเพิ่มมูลค่า ประสานงานหน่วยงาน
ในพื้ น ที่ เ พื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาด กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ช่ ว ยสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การตลาด สานักงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ช่วยสนับสนุนในด้านการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงานในเรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจ
พอเพียง การทาเกษตรผสมผสาน การทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมการทาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล เป็นหน่วยงานสนับสนุนในด้านอานวยความสะดวกในการจัดอบรม งาน
Field day สนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เครื่องเสียง กรมการปกครอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
ผ่านงบพัฒนาจังหวัด เป็นหน่วยงานสนับสนุนในด้านอาคาร สถานที่อบรม การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ ในพื้นที่ ศพก. เช่น โรงสีข้าวชุมชน กลุ่มอาชีพ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่การอบรมให้ความรู้
ด้ า นการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ส าคั ญ ในพื้ น ที่ เป็ น ต้ น แต่ ล ะหน่ ว ยงานมี แ ผนการพั ฒ นา สนั บ สนุ น ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ ซึ่งจากการสารวจพบว่า เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 66.29 เห็นว่า หน่วยงาน
ต่างๆ มีแผนในการพัฒนา สนับสนุน ช่วยเหลือ แต่อีกร้อยละ 33.71 เห็นว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดภายนอก
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีแผนเข้ามาพัฒนา สนับสนุน ช่วยเหลือ
4.2.2 การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. และเกษตรกรเจ้าของศูนย์
เครือข่าย
1) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
ในปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. และเกษตรกรผู้นา
โดยส่วนใหญ่ อยู่ในลักษณะของการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการในการให้บริการแก่เกษตรกร โดยผ่าน
กระบวนการจัดอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ในพื้นที่ ศพก. ด้วยการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่างๆของภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรต้นแบบ
ร้อยละ 73.00 ร่วมทาหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม อีกร้อยละ
27.00 ยังไม่มีโอกาสทาหน้าที่เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีเกษตรกรได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 109,516 ราย
สาหรับปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาเกษตรกรต้น แบบ จะเน้นการส่งเสริมสนับสนุน
ขบวนการขับเคลื่อน ศพก. ที่เกิดจากพลังการขับเคลื่อนของตัวเกษตรกรต้นแบบและกลุ่มเกษตรกรผู้นา
ด้วยการสนับสนุนการจัดประชุม/สัมมนาระหว่างเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด ต่างๆ
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ได้นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อจากัดต่างๆ ด้าน
การเกษตรที่มีอยู่ใน ศพก. หรือในชุมชนของตนเอง เกิดความสมบูรณ์ในการเป็นจุดเรียนรู้/ศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ บางหน่วยงานยังได้จัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นา
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การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรต้นแบบทั้ง 882 ราย และมีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
ร้อยละ 20.22 ได้รับการอบรมความรู้อื่นๆ จากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
2) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย
ในปี งบประมาณ 2560 การพั ฒ นาองค์ ความรู้ ให้ แก่ เกษตรกรเจ้า ของศู นย์ เครื อ ข่ า ย
เป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก. เพราะเป็นเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรใน
แต่ละพื้นที่ ตาบล กระจายอยู่ในอาเภอและมีจุดเน้นหรือกิจกรรมการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้
เพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรได้ตรงจุดมากที่สุด จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรเจ้าของศูนย์
เครือข่าย ร้อยละ 86.67 ได้จัดอบรม พัฒนาองค์ความรู้ ได้แก่ การทาสารชีวภัณฑ์ การทาปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ น้าหมักชีวภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เป็นต้น ร่วมกับ ศพก. และหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุน ขณะที่อีกร้อยละ 13.33 ยังไม่ได้รับการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงาน
ต่างๆ และ/หรือร่วมมือกับ ศพก.
4.2.3 การให้บริการแก่เกษตรกร
1) การอบรมเกษตรกร
ภารกิจสาคัญในการให้บริการของ ศพก. ได้แก่ การอบรม ถ่ายทอดความรู้ โดยในปี 2559
– 2560 แต่ละ ศพก. ได้กาหนดหลักสูตรเพื่อให้เกษตรกรต้นแบบ วิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
อบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรที่เข้ามา ศพก. ซึ่งหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้
กาหนดไว้ 3 ประเภท คือ (ตารางที่ 4.5)
(1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การทาปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ การผลิตสารชีวภัณฑ์
การผลิตสารชีวภาพ การลดใช้สารเคมี การลดใช้เมล็ดพันธุ์ การไถกลบตอซัง การทามาตรฐานเกษตร เช่น
เกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชที่ปลอดภัย(GAP) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การทาบัญชี
ครัวเรือน วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้จะมีควบคู่กันของเจ้า หน้าที่จากหน่วยงานและครูบัญชี การผลิต
ตามเกษตรกรรมแปลงใหญ่ เป็นต้น ซึ่งจากการประเมินผล พบว่า ศพก. ร้อยละ 100.00 ในปี 2559 และปี
2560 ดาเนินการในหลักสูตรนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดต้นทุนโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นสิ่งที่
กล่าวถึงเป็นอันดับแรก
(2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ทั้ง 3
หลักสูตร มีแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ และครือข่ายในพื้นที่ ให้เกษตรกรเข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
และจากการประเมินผล พบว่า ในปี 2559 และปี 2560 ศพก. ร้อยละ 100.00 ทั้ง 2 ปี ดาเนินการใน
หลักสูตรนี้ โดยเฉพาะเรื่องการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(3) หลั ก สู ต รเสริ ม ได้ แ ก่ การใช้ น้ าอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า เป็ น การบริ ห ารจั ด การน้ าอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร/กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การตลาด การพัฒนาและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ กิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งจากการประเมินผล พบว่า หลักสูตรเสริมนี้ มี ศพก. ร้อยละ
62.52 และ 71.91 ที่ดาเนินการ ในปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 หลักสูตรทีจ่ ัดอบรมใน ศพก. ในปี 2560
หน่วย : ร้อยละ
หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตรหลัก
2. หลักสูตรบังคับ
3. หลักสูตรเสริม

ศพก. ที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2559
ปี 2560
100.00
100.00
100.00
100.00
62.52
71.91

ที่มา : จากการสารวจ

2) การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
กิจ กรรมส าคัญ ประการหนึ่งในการดาเนินงาน ศพก. ก็คือ การจัดงานวันถ่ายทอด
ความรู้ (Field Day) เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจ ในพื้นที่แต่ละ ศพก ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นวัตกรรมทางการเกษตร ตลอดจนขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ การประสานเชื่อมโยง
ข้อมูลให้แก่กัน จากการประเมินผล พบว่า ทุก ศพก. ได้จัดงาน โดยในปีงบประมาณ 2559 เกษตรกรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เฉลี่ย 204 รายต่อ ศพก. และในปีงบประมาณ 2560
เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เฉลี่ย 253 รายต่อ ศพก.
4.2.4 การพัฒนาเครือข่ายการทางาน
การพัฒนาเครือข่ายในการทางาน เป็นความร่วมมือระหว่าง ศพก. ด้วยกันเชื่อมโยงกัน
ทั้งประเทศ (คณะกรรมการ ศพก.) และเป็นความร่ว มมือระหว่าง ศพก. กับเครือข่าย ศพก. ในพื้นที่
เพื่อวางแผน ปรึกษาหารือการอบรมถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประชุม/สัมมนา ของคณะกรรมการ ศพก.
การประชุม/สัมมนา ของคณะกรรมการ ศพก. เป็นช่องทางหนึ่งทาให้เกิดเครือข่ายการ
ทางาน โดยในปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
(ศพก. ทั้ง 882 ศูนย์) จานวน 3 ครั้ง และในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ จานวน 5 ครั้ง
จากการประเมินผล พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ได้เข้า
ประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ ศพก. ระดับประเทศ เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี ระดับเขต เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี และ
ระดับจังหวัด 5 ครั้งต่อปี และในปีงบประมาณ 2560 เข้าประชุมคณะกรรมการระดับประเทศ เฉลี่ย 3 ครั้ง
ต่อปี ระดับเขต เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี และระดับจังหวัด 8 ครั้งต่อปี ซึง่ จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนการประชุม/สัมมนา
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในภาพรวม เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 82.02 เห็นว่า การประชุม/สัมมนา ก็เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กันระหว่าง ศพก. ด้วยกัน รองลงมาร้อยละ 71.91 เพื่อรับทราบนโยบายการดาเนินงาน
ร้ อ ยละ 70.79 เพื ่อ เพิ ่ม องค์ ค วามรู ้ด ้ า นการเกษตร และร้อ ยละ 61.80 เพื ่อ รับ ทราบนโยบาย
การเกษตรอื่น ที่เกี่ย วข้ อง (ตารางที่ 4.6)
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ตารางที่ 4.6 ความเห็นของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ต่อการจัดประชุม/สัมมนา ในปี 2560
รายการ
1. สร้างความสัมพันธ์กันระหว่าง ศพก.
2. รับทราบนโยบายการดาเนินงาน
3. เพิ่มองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4. รับทราบนโยบายการเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ศพก. (ร้อยละ)
82.02
71.91
70.79
61.80

ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

2) กิจกรรมการดาเนินงาน/เชื่อมโยง ศพก. กับเครือข่าย ศพก. ในอาเภอ
ในการดาเนินงานโครงการ ที่มีศูนย์เครือข่าย ศพก. ซึ่งจัดตั้งขั้นในปี 2560 ร่วมกับ ศพก. ซึ่ง
จากการประเมินผล พบว่า ศพก. ทุกแห่งมีการดาเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่าย ศพก. โดย ศพก. มีกิจกรรม
ที่เชื่อมโยง ได้แก่ การจัดประชุมร่วมกับเครือข่าย ศพก. คิดเป็นร้อยละ 75.28 เชื่อมโยงกับเครือข่ายใน
การเป็นจุดเรียนรู้ สถานที่ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 68.54 เชื่อมโยงกันในลักษณะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 55.06 และ ศพก. ร้อยละ 43.82 มีการเชื่อมโยงกับศูนย์เครือข่าย
ทีส่ ่งเกษตรกรเข้ามาอบรมที่ ศพก. (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 กิจกรรมการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง ศพก. กับ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ในปี 2560
ลักษณะกิจกรรม
1) ประชุมร่วมกันกับเครือข่าย
2) เชื่อมโยงจุดเรียนรู้/สถานที่ดงู าน
3) วิทยากรถ่ายทอดความรู้
4) รับเกษตรกรศูนย์เครือข่ายเข้าอบรม

ศพก. (ร้อยละ)
75.28
68.54
55.06
43.82

ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

4.2.5 การประสานความร่วมมือกับหน่วยวิชาการ
ในส่วนของการดาเนินงานทางวิชาการ ในการประสานความร่วมมือระหว่าง ศพก. กับหน่วย
วิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา องค์กรต่างๆ พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ
26.09 ของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. เห็นว่า ประสานความร่วมมือในการอบรมเรียนรู้ เป็นสถานที่
ศึกษาดูงาน และฝึกภาคปฏิบัติทางการเกษตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และมีการทาวิจัยร่วมกันกับหน่วย
วิชาการ เช่น เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปาล์มน้ามัน ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปสินค้าในพื้นที่การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ เป็นต้น และในปีงบประมาณ 2560
พบว่า ร้อยละ 29.21 ของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ที่มีการทาวิจัยร่วมกัน กับหน่วยวิชาการข้างต้น
เช่น การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าในพื้นที่ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาด เป็นต้น
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 3.12
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4.3 ผลผลิต (Outputs)
4.3.1 การใช้บริการ ศพก./ศูนย์เครือข่าย ศพก.
1) การใช้บริการ ศพก.
ในปีงบประมาณ 2559 ภาพรวม ศพก. ทุกแห่ง สามารถให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้าใช้
บริการ รวมทั้งสิ้น 371,295 ราย หรือเฉลี่ย 421 รายต่อ ศพก. โดยให้บริการทั้งด้านการถ่ายทอดความรู้
ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนทางการเกษตร (ปัญหาทางการเกษตร เช่น การระบาดของแมลงศัตรูพืช
และโรคระบาดของปศุสัตว์และประมง เป็นต้น)
ปี งบประมาณ 2560 ศพก. ทุกแห่ ง ได้รับการพัฒ นาและกาหนดแผนการดาเนินงาน
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทาให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้ามายัง ศพก. โดยเกษตรกรเข้าใช้บริการเพิ่ม
สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 โดยมีเกษตรกรเข้าใช้บริการทั้งสิ้น 892,320 ราย หรือเฉลี่ย 1,012 ราย
ต่อ ศพก. ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) นอกจากนี้ยัง
ให้บริการความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนทางการเกษตร (ปัญหาทางการเกษตร เช่น
การระบาดของแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดของปศุสัตว์และประมง เป็นต้น)
จากการดาเนินงานในช่วง 2 ปี ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีการให้บริการในการอบรม/ดูงาน
การรับบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ การแก้ไขปัญหา/รับเรื่องร้อ งเรียน และการบริการข้อมูลข่าวสาร/
วิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 137.88 158.05 77.75 และ 8.95 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 การใช้บริการ ศพก. ของเกษตรกร ระหว่างปี 2559 – 2560
การใช้บริการ

หน่วยนับ

1. อบรม/ดูงาน
2. บริการข้อมูลข่าวสาร/วิชาการ
3. รับบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ
4. แก้ไขปัญหา/รับเรื่องร้องเรียน
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร 2560

ราย
ครั้ง
ราย
เรื่อง

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

การเปลี่ยนแปลง

2559

2560

(ร้อยละ)

325,800
47,845
45,495
2,548

774,919
52,126
117,401
4,529

137.88
8.95
158.05
77.75

2) การใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก.
ในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. เพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่
เช่น การอบรมเรียนรู้ การขอรับบริการข้อมูล การขอคาปรึกษาด้านการเกษตร การขอรับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต การทาปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น เฉลี่ย 38 รายต่อปี และภาพรวมที่มีเครือข่าย ศพก. เฉลี่ย 11
ศูนย์เครือข่าย/ 1 ศพก. ทาให้มีเกษตรกรเข้าใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก. เฉลี่ยต่อปี ทั้งสิ้น 402,192 ราย
3) การใช้บริการของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใน ศพก.
การใช้บริการของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใน ศพก. เช่น นาข้าว มันสาปะหลัง ไม้ผล
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 100 เห็นว่า
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ ศพก. จะใช้ ศพก. เป็นที่
อบรม ชี้แจงรายละเอียดการดาเนินโครงการฯ และรวบรวมผลผลิต และปีงบประมาณ 2559 เกษตรกร
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ต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 82.02 เห็นว่า กลุ่มเกษตรกรที่เข้า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ใช้บ ริ การ ศพก. เป็ น ที่อบรม ชี้ แจงการดาเนินโครงการฯ ส่ ว นอีกร้อยละ 17.98 ของกลุ่ ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ ไม่ทราบว่ามี ศพก. ในพื้นทีห่ รือยังไม่ได้เชื่อมโยงมาที่ ศพก.
4.3.2 ความพร้อมในการให้บริการของ ศพก. และศูนย์เครือช่าย ศพก.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถคัดเลื อกเกษตรกรต้นแบบที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและ
จัดตั้ง ศพก. ได้ครบตามเป้าหมาย 882 ศูนย์ และได้เริ่มให้การพัฒนาสถานที่ให้มีศักยภาพเป็นจุดให้บริการ
ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดาเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2559
โดย องค์ประกอบพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของ ศพก ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมให้บริการ
ประกอบด้วย
1) ศาลาเอนกประสงค์/ศาลาเรียนรู้
ในช่วงปีแรกของการดาเนินงานโครงการ (ก่อนการพัฒนา) พบว่า ศพก.ร้อยละ 95.65
ไม่มีศาลาเรียนรู้เพื่อใช้นั่งรับฟังการบรรยาย แต่เกษตรกรต้นแบบทุกรายมีจิตอาสาให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดย ศพก. ร้อยละ 82.61 ได้ดัดแปลงโรงจอดรถยนต์ โรงเก็บรวบรวม
ผลผลิต /วัส ดุอ ุป กรณ์ท างการเกษตร หรือ แม้แ ต่ค อกปศุส ัต ว์ที ่ไ ม่ไ ด้ใ ช้ง าน มาเป็น ศาลาเรีย นรู้ใ ห้
เกษตรกรนั่งฟัง การบรรยาย ซึ่งศาลาที่นามาประยุกต์ใช้ทุกแห่งอยู่ในสภาพเก่าชารุด เล็ก และคับแคบ ร้อยละ
13.04 ไม่มีศาลาเรียนรู้ ต้องใช้เต็นท์ขนาดใหญ่แทน และมี ศพก. เพียงร้อยละ 4.35 ที่มีศาลาเรียนรู้มีสภาพ
พร้อมต่อ การใช้งาน เนื่องจากเคยเป็นศูนย์การดาเนินการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้อื่นๆ มาก่อน และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสร้าง
ช่วงปีงบประมาณ 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจากสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล จานวน 132,300,000 บาท กระทรวงเกษตรฯ ได้นามาจัดสรรให้แก่ ศพก. ทุกแห่งๆ ละ
150,000 บาท เพื่อนาไปใช้ในการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุงศาลาเรียนรู้และห้องสุขา ให้มีความแข็งแรง/ถาวร
พร้อมที่จะรองรับการจัดอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่จะเข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้เกษตรกร
ต้ น แบบส่วนใหญ่ยังได้สนับสนุนปัจจัย/งบประมาณของตนเองเพิ่มเติมในการดาเนินงานดังกล่าว ให้มีความ
สมบูรณ์ต่อการใช้ประโยชน์มากขึ้น ทาให้ ศพก.ทั้ง 882 ศูนย์ มีศาลาเรียนรู้ที่มีความพร้อมรองรับการ
ดาเนินงาน (ภาพที่ 4.1)
ร้อยละ
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ภาพที่ 4.1 ศาลาเรียนรู้ของ ศพก.
ที่มา : จากการสารวจ
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2) ฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2559 ศพก. มีฐานเรียนรู้เฉลี่ย 5 ฐาน/ศพก. ซึ่งฐานเรียนรู้ส่วนหนึ่งได้มา
จากแปลงทากิจกรรมการเกษตรเดิมของเกษตรกร และอีกส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้าร่วมบูรณาการ โดยฐานเรียนรู้หลักที่ ศพก. มีทุกแห่ง ได้แก่ ฐานเรียนรู้ด้านการปรับปรุงบารุงดิน/
การผลิตอินทรียวัตถุเพื่อการปรับปรุงดิน ฐานเรียนรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ฐานเรียนรู้ด้านพืช และฐานเรียนรู้
ด้านประมง ส่วนที่เหลือเป็นฐานเรียนรู้ทางเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ภายใต้ ประสบการณ์
ของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. เช่น ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์
เป็นต้น ในส่วนของแปลงเรียนรู้ เฉลี่ย 1 แปลง/ศพก. โดยเกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่จะใช้แปลงที่ทากิจกรรม
ทางการเกษตรมาเป็นทั้งฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ เช่น นาข้าว พืชไร่ต่ างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแปลงเรียนรู้
ด้านการลดต้นทุนการผลิต
ปีงบประมาณ 2560 ศพก. มีฐานเรียนรู้เฉลี่ย 6 ฐาน/ศพก. ในการดาเนินงานของเกษตรกร
ต้นแบบและหน่วยงานส่วนใหญ่นั้น นอกจากจะสร้างฐานเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมแล้ว ยังเน้นการปรับปรุง/จัด
ระเบียบฐานเรียนรู้ที่มีอยู่ เดิมให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ ศพก. ร้อยละ 32.04 มีฐานเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมในการใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี ร้อยละ 38.84 เป็นฐานเรียนรู้การผลิตทาง
การเกษตรตามช่วงฤดูกาลผลิต ร้อยละ 23.06 ให้ความสาคัญในการปรับปรุงฐานเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในหลักสูตรของการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็น/ได้ทดลองปฏิบัติจริงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฐานเรียนรู้
เสริม เช่น การทาปุ๋ย หมัก สารชีว ภาพ สารชีว ภัณฑ์ เป็นต้น และร้อยละ 6.06 ปรับปรุง/พัฒ นาฐาน
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายในแต่ละช่วงเวลาการผลิต เช่น การปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก/การปลูกพืช
หมุน เวียนในแปลงทาการเกษตร การปรับเปลี่ยนชนิดสัตว์น้าที่เลี้ยงในบ่อเดียวกัน สร้างรูปแบบการผลิตที่
หลากหลาย เป็น ทางเลือกในการผลิตให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้ น ส่ว นแปลงเรียนรู้ เฉลี่ย 2 แปลง/ศพก.
โดยยังคงเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการจัดการแปลงตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา
ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เป็นต้น (ภาพที่ 4.2)
จานวน
8
6

6

5

ฐานเรียนรู้

4
2

2

1

แปลงเรียนรู้

0

ปี 2559

ปี 2560

ภาพที่ 4.2 จานวนฐานและแปลงเรียนรู้ใน ศพก.
ที่มา : จากการสารวจ
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3) วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการถ่ายทอดความรู้
ปีงบประมาณ 2559 ทุก ศพก. มีปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
ในการฝึกอบรมไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อการอบรม ในการดาเนินงาน
ต้องอาศัยการยืมจากวัดหรือหน่วยงานต่างๆ และมีเกษตรกรต้นแบบบางรายใช้เงินทุนส่วนตัวจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้ มาใช้ในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2560 ศพก. ร้อยละ 85.39 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการถ่ายทอดความรู้
ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล (เงินบริจาคที่เหลือจากการปรับปรุงศาลา) และเงินส่วนตัวของเกษตรกรต้น แบบ
เจ้าของ ศพก. อย่ า งไรก็ ต าม วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ศพก.มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ค รบตามความจาเป็ น และ
บางส่ ว น ที่ มี อ ยู่ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จริง โดยเฉพาะเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ที่ ศพก. ส่วนใหญ่ไม่มี
ยังคงต้องอาศัยการยืมจากหน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกภายใน ศพก.
ปีงบประมาณ 2559 ศพก.บางส่วนมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สภาพถนน
ทางเข้า ศพก.เป็นดินลูกรัง พื้นผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ บางแห่งไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงฤดูฝน สร้างความ
ลาบากให้แก่ ผู้เข้าใช้บริการ ผลการพัฒนาพบว่า ศพก. ร้อยละ 28.09 ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น การปรับปรุงถนนทางเข้า
ศพก.จากเดิมที่มีสภาพพื้นผิวขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้า
ใช้บริการ
ปีงบประมาณ 2560 ศพก. ร้อยละ 35.96 ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในด้านการปรับปรุงถนนให้ดียิ่งขึ้น
4.3.3 การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
เกษตรกรต้น แบบเจ้ าของ ศพก. มีการปรับเปลี่ยนการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ ศพก.
โดยได้รับความรู้มาทาปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ร้อยละ 25.47 (จากก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70.42
เพิ่มเป็นร้อยละ 95.89 หลังเข้าร่วมโครงการ) มีการลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตปุ๋ย มีการใช้สารชีวภัณฑ์
การทาราเขียว ราขาว สารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ เพื่อป้องกันโรค แมลง ทดแทนการใช้สารเคมี ร้อยละ
19.48 (จากก่อนเข้าร่ ว มโครงการ ร้อยละ 50.76 เพิ่มเป็นร้อยละ 70.24 หลั งเข้าร่ว มโครงการ) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 35.01 (จากก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 51.52 เพิ่มเป็นร้อยละ 86.53
หลังเข้าร่วมโครงการ) มีการทาเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 40.39 (จากก่อนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 55.45 เพิ่มเป็นร้อยละ 95.84 หลังเข้าร่วมโครงการ) ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน รวมทั้งมีการนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ร้อยละ 9.55 (จากก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.45
เพิ่มเป็นร้อยละ 100 หลังเข้าร่วมโครงการ) (ตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
หน่วย: ร้อยละ
กิจกรรม

ศพก.
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ

1. การทาปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ
เพื่อลดค่าใช้จ่าย
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ สารสกัดจาก
สมุนไพร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. การทาเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่
5. การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

การเปลี่ยนแปลง
(+เพิ่ม / - ลด)

70.42

95.89

25.47

50.76

70.24

20.52

51.52
55.45
90.45

86.53
95.84
100

35.01
40.39
9.55

ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

4.3.4 งานวิจัยในพื้นที่ ศพก.
จากข้ อ 4.2.5 การประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยวิ ช าการ และบุ ค ลากรต่ า งๆ ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา เอกชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร
หนึ่งในการประสานความร่วมมือที่สาคัญ ก็คือ การทางานวิจัยในพื้นที่ร่วมกัน จากการประเมินผลในส่วน
ของการงานวิจัยร่วมกัน พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 10.16 ของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
เห็นว่ามีทางานวิจัยร่วมกันกับหน่วยวิชาการ โดยเป็นงานวิจัยที่สามารถนามาใช้ประโยชน์แล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 17.89 อยู่ในขั้นตอนวิจัย ร้อยละ 60.71 และอีกร้อยละ 21.43 อยู่เพียงขั้นตอนวางแผนว่าจะทา
วิจัยร่วมกัน สาหรับในปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 20.52 ของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. เห็นว่า มี
งานวิจัยร่วมกัน โดยเป็นงานวิจัยที่สามารถนามาใช้ประโยชน์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 21.43 อยู่ในขั้นตอนวิจัย
ร้อยละ 64.29 และอีกร้อยละ 14.29 อยู่เพียงขั้นตอนวางแผนว่าจะทาวิจัยร่วมกัน (ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 งานวิจัยในพื้นที่ ศพก.
รายการ
1. ศพก. ที่มีงานวิจัยร่วม
2. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยร่วมของ ศพก.
- ใช้ประโยชน์แล้ว
- อยู่ในขั้นตอนวิจัย
- วางแผนร่วมกันว่าจะทาวิจัย
ที่มา : จากการสารวจ

ปี 2559
10.16
100.00
17.89
60.71
21.40

หน่วย: ร้อยละ
ปี 2560
20.52
100.00
21.42
64.29
14.29

ซึง่ ทั้ง 2 ปีดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่างานวิจัยในพื้นทีท่ ี่เกิดขึ้น ไม่ได้มีทุก ศพก.
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4.4 ผลลัพธ์ (Outcome)
4.4.1 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาหรับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรผู้ใช้บริการ ศพก. พบว่า ร้อยละ 96.12
นาความรู้ที่ได้รับบริการจาก ศพก. ไปใช้ประโยชน์ และอีกร้อยละ 3.88 ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
ไม่มีพื้นที่ทาการเกษตรเป็นของตนเอง และ/หรือ ประสบปัญหาภัยพิบัติ เป็นต้น
ในส่ ว นของประเภทความรู้ ที่ ไ ด้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ข องเกษตรกรผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ศพก.
ประกอบด้วย เรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ เรื่องการทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ การทาสาร
ชีวภัณฑ์ ร้อยละ 97.58 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 49.73 หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ
33.60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูป ร้อยละ 23.92 การบริหารจัดการน้า ร้อยละ 20.97 ด้านปศุสัตว์
ร้อยละ 15.32 ด้านประมง ร้อยละ 11.56 ด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคภัย (จากการลดใช้
สารเคมีต่างๆ) ร้อยละ 8.60 และการทาบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 6.72 (ภาพที่ 4.3)
นาไปใช้

ร้อยละ
100
80
60
40
20
0

ไม่นาไปใช้

2.42

3.88
50.27

66.4

97.58
49.73

33.6

76.08

79.03

84.68

88.44

91.4

93.28

23.92

20.97

15.32

11.56

8.60

6.72

96.12

ภาพที่ 4.3 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: เกษตรกรผู้ใช้บริการ ศพก. นาความรู้ไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ด้าน

เมื่อเปรียบเทียบความรู้ที่เกษตรกรนามาใช้ประโยชน์ พบว่า ความรู้ในเรื่องการลดค่าใช้จ่าย
เพื่อการผลิต ถูกเกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากเป็นความรู้ที่หลายหน่วยงานได้มีการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น สถานีพัฒนาที่ดิน สานักงานเกษตรอาเภอ จังหวัด สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น เป็นเรื่องของการจัดการดิน ปุ๋ย ที่ต้องคานึงถึงเป็นสาคัญ ตลอดจนมีการฝึก
ปฏิบัติ เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์ การจัดการดูแลพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญในพื้นที่ เช่น ข้าว มันสาปะหลัง ไม้ผลต่างๆ ถูกนาไปใช้ในระดับสูงเช่นกัน ขณะเดียวกัน
การทาบัญชีครัวเรือน เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง อบรม ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทุก ศพก.
และบ่อย แต่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่น้อย เพราะเกษตรกรให้ความเห็นว่า มีความยุ่งยากในการทา
การลงบันทึกด้านรายได้เพียงครั้งเดียว แต่มีการลงด้านรายจ่ายเกิดขึ้นทุกวัน ก็หมดกาลังใจ ไม่อยากทาต่อ
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4.4.2 ผลทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร
ส าหรั บ ผลทางเศรษฐกิจ ของครัว เรื อนเกษตรกร หลั งจากเกษตรกรมาใช้บริ การ ศพก.
นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (ร้อยละ 96.12 ในข้อ 4.4.1) และเกิดผลทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยร้อยละ 78.59
ขณะที่ยังไม่เกิดผลเศรษฐกิจ ร้อยละ 21.41 (ภาพที่ 4.4)
ร้อยละ 21.41

ร้อยละ 78.59

ไม่เกิดผลเศรษฐกิจ

เกิดผลเศรษฐกิจ

ภาพที่ 4.4 ผลทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร
ที่มา : จากการสารวจ

และสามารถแบ่งการเกิดผลทางเศรษฐกิจเป็นด้านที่สาคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 4.11)
1) เกษตรกร ร้อยละ 32.56 ลดค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิตลงได้ เฉลี่ย 608.65 บาทต่อไร่ (ค่าใช้จ่าย
เพื่อการผลิตเป็นค่าสารเคมีเดิม 1,444.51 บาทต่อ ไร่ ลดลงเหลือ 835.86 บาทต่อไร่) ซึ่งเป็นผลมาจาก
เกษตรกรนาความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆใช้แทนปุ๋ยเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น
2) เกษตรกร ร้อยละ 17.98 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,385.71 บาทต่อ
ครัว เรือนต่อปี (เดิมรายได้สุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 46,400 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 49,785.71
บาทต่อครัวเรือนต่อปี) เนื่องจากได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นและรายจ่ายทางการเกษตรลดลง
3) เกษตรกร ร้อยละ 20.27 รายจ่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนลดลง เฉลี่ย 886.61 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน (เดิมครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ย 1,864.48 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ลดลงเหลือ 977.87 บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน) ซึ่งเป็นผลมาจากการนาแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เช่น การปลูกผัก
และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงได้ เป็นต้น
ตารางที่ 4.11 ผลทางเศรษฐกิจที่สาคัญของครัวเรือนเกษตรกร
ผลทางเศรษฐกิจ
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิต
2. รายได้สุทธิการเกษตร
3. รายจ่ายครัวเรือน

ก่อน
มีโครงการ
บาทต่อไร่
1,444.51
บาทต่อครัวเรือนต่อปี 46,400.00
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 1,864.48

ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ด้าน

หน่วย

หลัง
เปลี่ยนแปลง
มีโครงการ (+ เพิม่ / - ลด)
835.86 - 608.65
49,785.71 3,385.71
977.87 - 886.61

เกษตรกร
(ร้อยละ)
32.56
17.98
20.27
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4.4.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เคยใช้บริการที่มีต่อ ศพก. และเครือข่าย
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ในภาพรวมอยู่ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 8.68 ดังนี้
1) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อ ศพก. โดยมีความพอใจต่อองค์ความรู้ของเกษตรกร
ต้นแบบและทีมงาน รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 9.11 รองลงมา เป็นความ
พอใจด้านหลักสูตรที่ให้การอบรม ซึ่งตรงต่อความต้องการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 9.09 ความพอใจที่มีต่อตัว
วิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 9.08 ความพอใจที่มีต่อเนื้อหาวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 9.07
ความพอใจที่มีต่อแปลงเรียนรู้และการดาเนินงาน ศพก. ตอบสนองชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.71 ความ
พอใจที่มีต่อแปลงเรียนรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.70 ความพอใจที่มีต่อฐานเรียนรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.63 ความ
พอใจที่มีต่อศาลาเรียนรู้ และการนาไปใช้ประโยชน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.35 และมีความพอใจที่มีต่อห้องน้า
น้อยที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.20 (ภาพที่ 4.5)

ภาพที่ 4.5 ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของเกษตรกรที่มีต่อ ศพก.
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 10

2) ความพึ ง พอใจของเกษตรกรที่ มี ต่ อ เครื อ ข่ า ย ศพก. โดยมี ค วามพอใจต่ อ รู ป แบบ
การถ่ายทอดความรู้มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.91 รองลงมา เป็นองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบและ
ทีมงาน และด้านหลักสูตรที่ให้การอบรม ซึ่งตรงต่อความต้องการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.90 ความพอใจที่มีต่อ
เนื้อหาวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.62 ความพอใจที่มีต่อแปลงเรียนรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.48 ความพอใจที่มี
ต่อตัววิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.45 ความพอใจที่มีต่อฐานเรียนรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
8.36 ความพอใจที่มีต่อศาลาเรี ย นรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 8.04 ความพอใจที่มีต่อ การดาเนินงาน ศพก.
ตอบสนองชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.92 ความพอใจที่มีต่อห้องน้า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.76 และมีความ
พึงพอใจต่อการนาความรู้จากเครือข่าย ศพก.ไปใช้ประโยชน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.56 (ภาพที่ 4.6)
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ศาลาเรียนรู้
ห้องน้า
แปลงเรียนรู้
ฐานเรียนรู้
องค์ความรู้ต้นแบบ และทีมงาน
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้
หลักสูตรตรงกับความต้องการ
วิทยากรที่ถ่ายทอด
เนื้อหาวิชา
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงาน ศพก. ตอบสนองต่อชุมชน

ค่าคะแนน

7.92
7.56
8.62
8.45
8.9
8.91
8.9

8.36
8.48
7.76
8.04

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

ภาพที่ 4.6 ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของเกษตรกรที่มีต่อเครือข่าย ศพก.
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 10

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก. และเครือข่าย เห็นว่า ศูนย์เครือข่าย ศพก. หลาย
แห่งควรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเช่นเดียวกับ ศพก. เช่น ศาลาเรียนรู้/เอนกประสงค์ โดยเฉพาะ
เครือข่าย ศพก. มีความต้องการในเรื่องนี้อยู่มาก เนื่องจากบางแห่งไม่มีศาลาเรียนรู้/เอนกประสงค์ รวมทั้ง
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต้องได้ รับคาแนะนาเพิ่มเติมของ ศพก. และ/หรือเครือข่าย ศพก. เพื่อจะได้
เห็นผลที่เกิดขึ้น ถูกต้อง รวดเร็ว
4.4.4 ความยั่งยืนของ ศพก.
ในระยะยาวของการดาเนินงานของ ศพก. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การถ่ายทอดความรู้ การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงานในระยะยาว ได้แก่
1) ความเสียสละของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
การดาเนินงานในระยะยาว ปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งคือ ความเสียสละของเกษตรกรต้นแบบ
เจ้าของ ศพก. ซึ่งจากการประเมินผล พบว่า ร้อยละ 94.38 เห็นว่า ตนเองสามารถดาเนินงานขับเคลื่อน
ศพก. ต่อไปได้ในระยะยาว เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสาคัญของ ศพก. ที่มีต่อชุมชนในการเป็นจุดศูนย์รวม
ด้านการเกษตร การให้ความช่วยเหลือในการให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาการเกษตรต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มความเข็มแข็งให้ชุมชนได้ดี ร้อยละ 4.49 ยังไม่แน่ใจที่จะดาเนินการต่อหรือไม่ ขึ้นกับนโยบายฯ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ศพก. ในระยะต่อไป บางส่วนเห็นว่าต้องสูญเสียเวลาในการดาเนินกิจกรรมส่วนตัว
ในชีวิตประจาวันไป และอีกร้อยละ 1.13 ไม่สามารถดาเนินการต่อได้ เพราะอายุมาก การประสานงาน
ไม่คล่องตัว การเดินทางเข้าร่วมประชุม/สัมมนาต่างๆ ไม่สะดวก และไม่มีลูก หลาน สืบทอดการดาเนินงาน
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2) การตอบสนองความต้องการของชุมชน
ในด้านการตอบสนองความต้องการของชุมชน ในที่นี้จะใช้ลักษณะของการรู้จักบทบาท
หน้าที่ ศพก./เครือข่าย และความต้องการใช้บริการ ศพก. ต่อเนื่อง ดังนี้
2.1) การรู้จักบทบาทหน้าที่ ศพก./เครือข่าย ของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน
การรู้จักบทบาทหน้าที่ของ ศพก./เครือข่าย ในพื้นที่ เป็นปัจจัยสาคัญของการใช้
บริการของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรยังไม่รู้จัก ศพก. /เครือข่าย ศพก.
คิดเป็นร้อยละ 35.48 ในจานวนนี้ ไม่ทราบว่า ศพก. /เครือข่าย ศพก. มีบทบาทอะไร ตั้งอยู่ที่ใด ร้อยละ
52.65 บ้านอยู่ไกลที่ตั้ง ศพก. /เครือข่าย ร้อยละ 41.23 อื่นๆ เช่น ไม่สนใจ ไม่อยากเกี่ยวข้อง เป็นต้น
ร้อยละ 6.12 ขณะที่ ส่วนใหญ่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 64.52 เพราะคุ้นเคยกันมาก่อน เป็นญาติ เป็นเพื่อนบ้าน
คิดเป็นร้อยละ 51.83 ทราบว่ามีแปลงเกษตรที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 38.85 และเพื่อนบ้านพาไปที่
ศพก./เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 9.32 (ตารางที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12 การรู้จักบทบาทหน้าที่ ศพก./เครือข่าย ของเกษตรกรทั่วไปในชุมชน
รายการ
1. ไม่รู้จัก ศพก./เครือข่าย
- ไม่ทราบว่า ศพก./เครือข่าย มีบทบาทอะไร ตั้งอยู่ที่ใด
- บ้านอยูไ่ กลกับที่ตงั้ ศพก. /เครือข่าย
- อื่นๆ เช่น ไม่สนใจ
2. รู้จัก ศพก./เครือข่าย
- คุ้นเคยกันมาก่อน เป็นญาติ เพื่อนบ้าน
- ทราบว่ามีแปลงเกษตรที่หลากหลาย
- เพื่อนบ้านพาไปที่ ศพก./เครือข่าย
รวม
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ: เหตุผลของการไม่รู้จัก/รู้จัก ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
35.48
52.65
41.23
6.12
64.52
51.83
38.85
9.32
100.00

ทั้งนี้ เกษตรกรทั่วไป เห็นว่า ควรประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและความสาคัญของ ศพก./
เครือข่าย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงเกษตรกรได้มากที่สุด ได้แก่
ผ่านผู้นาท้องถิ่น ร้อยละ 92.16 ผ่านเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 78.43 ผ่านเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ร้อย
ละ 56.86 ผ่านเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 31.37 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.13)
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ตารางที่ 4.13 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก ศพก./เครือข่าย
สื่อประชาสัมพันธ์
1. สื่อบุคคล
1.1 ผู้นาท้องถิ่น (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.)
1.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (เกษตรอาเภอ เจ้าหน้าที่ในพื้นที)่
1.3 เพื่อนบ้าน
1.4 เกษตรกรต้นแบบ (เจ้าของ ศพก.)
2. สื่อสิ่งพิมพ์
- ป้ายโฆษณา (โปสเตอร์ ไวนิล ฯลฯ)
3. สื่ออิเลคทรอนิคส์
3.1 เสียงตามสายในหมูบ่ ้าน
3.2 Social (Line Facebook ฯลฯ)
3.3 โทรทัศน์ วิทยุท้องถิน่

ร้อยละ
92.16
78.43
17.65
31.37
9.80
56.86
11.76
7.84

ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

2.2) ความต้องการใช้บริการ ศพก. ต่อเนื่อง
เกษตรกรที่รู้จัก ศพก.และใช้บริการมีการกลับมาใช้บริการซ้าเฉลี่ย 8 ครั้ง/ราย และ
ร้อยละ 68.89 คาดว่าตนเองจะกลับมาใช้บริการ ศพก.ต่อไป ร้อยละ 17.78 คิดว่าไม่กลับมาใช้บริการ
เนื่องจากประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ทาให้ไม่มีเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรม บางส่วนบ้านอยู่ไกลจาก ศพก.
ไม่สะดวกต่อการเดินทาง และอีกร้อยละ 13.33 ไม่แน่ใจที่จะเข้ามาใช้บริการอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโอกาส
และความจาเป็นในอนาคต (ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 ความต้องการใช้บริการ ศพก. ต่อเนื่อง
รายการ
1. กลับเข้ามาใช้บริการอีก*
1.1 ได้อบรม เรียนรู้
1.2 ร่วมกิจกรรม เช่น ทาปุ๋ย สารชีวภัณฑ์
1.3 ปรึกษาปัญหาการเกษตร
1.4 อื่นๆ เช่น รับแจกปัจจัยการผลิต พบปะ
2. ไม่แน่ใจ
3. ไม่เข้าร่วมบริการอีก
3.1 ไม่มีเวลา ทางานนอกภาคเกษตร
3.2 บ้านอยู่ไกล ศพก.
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : *กลับมาใช้บริการอีก ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
68.89
61.29
38.71
22.58
9.68
13.33
17.78
87.50
12.50
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4.5. ความเห็นของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ที่มีต่อการดาเนินงาน ศพก.
ในความเห็นของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ที่มีต่อการดาเนินงาน ศพก. พบว่า (ตารางที่ 4.15)
4.5.1 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 100.00 เห็นว่า สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรึกษา
ปัญหาด้านการเกษตรให้กับชุมชนได้ดี
4.5.2 ศพก. เป็นแหล่งประสานงาน การสนับสนุนด้านการเกษตร จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 98.85
4.5.3 ความรู้ที่ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร สามารถนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 85.51
4.5.4 วัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน เช่น โต้ะ เก้าอี้ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
ซึ่งเป็นอุปกรณ์จาเป็นต่อการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 49.44
4.5.5 การบูรณาการในหน่วยงานเพื่อจัดหลักสูตรอบรมในหลักสูตรที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง
กัน มีน้อย เช่น การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งการกาหนดช่วงเวลาการจัดอบรมยังไม่
สอดคล้องกับ ช่ว งเวลาการทากิจ กรรมการผลิตทางการเกษตรของเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรไม่พร้อม
จะเข้ามาอบรมเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 35.96
4.5.6 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 24.72 เห็นว่า ตนเองไม่มีความรู้ด้านการจัดการ
ข้อมูล ข่าวสาร เช่น การจัดหมวดหมู่เพื่อการจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บ เป็นต้น
4.5.7 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 22.47 ไม่มีเวลาในการประกอบกิจกรรมของตนเอง
โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องจ้างแรงงานมา
ทากิจกรรมทางการเกษตร
4.5.8 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 8.99 คิดว่าหลักสูตรการอบรมความรู้ ยังอยู่ในวงจากัด
ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงด้านการตลาดยังมีน้อย
4.5.9 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 3.37 เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ในเรื่องบทบาทของ
ศพก. และเครือข่ายที่มีต่อชุมชน ความเกี่ยวข้อง การสนับสนุน กระบวนการดาเนินงาน ยังไม่ทั่วถึง
ตารางที่ 4.15 ความเห็นของเกษตรกรต้นแบบที่มีต่อการดาเนินงานโครงการ ฯ
ประเด็น
1. แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
2. แหล่งประสานกับหน่วยงานรัฐ
3. การนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
4. งบประมาณ วัสดุ ปัจจัย
5. การบูรณาการหน่วยงานในหลักสูตรอบรม ช่วงเวลา
6. การจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารของ ศพก. และเครือข่าย
7. การบริหารจัดการ ศพก. และเครือข่าย
8. หลักสูตรการอบรม
9. การรับรู้ของชุมชนในบทบาท ศพก. และเครือข่าย
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
100.00
98.85
85.51
49.44
35.96
24.72
22.47
8.99
3.37

บทที่ 5
สรุป และข้อเสนอแนะ
จากการดาเนิ นโครงการศูนย์ เรี ยนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิ ตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทาการประเมินผลโครงการฯ ปี 2559 2560 ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. ทั้ง 882 แห่ง และศูนย์เครือข่าย ศพก. ให้มี
ความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ การบริการต่างๆ และเป็นการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่างๆ
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ นั้น สรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
5.1 สรุป
5.1.1 ผลการจัดตั้งและพัฒนา ศพก.
การพัฒนา ศพก. เพื่อสร้างความพร้อมในการดาเนินงานให้เป็น ศูนย์บริการด้านการเกษตร
ในชุมชน ดาเนินงานได้ครบตามเป้าหมาย 882 แห่ง และจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. ได้รวม 10,523 ศูนย์
เฉลี่ย 12 ศูนย์เครือข่าย/ศพก. สูงกว่าเป้าหมาย (10 ศูนย์เครือข่าย/ศพก.) การพัฒนา ศพก. เพื่อสร้างความ
พร้อมในการดาเนินงานให้เป็นศูนย์บริการด้านการเกษตรในชุมชน ศพก. ทั้ง 882 แห่ง ได้รับการพัฒนา
ด้านต่างๆ ที่จาเป็น ต่อการดาเนิน งานอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ ศาลาเรียนรู้
ฐานเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้รับเงินบริจาคจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นามาจัดสรรให้แก่ ศพก. ทุกแห่ง ๆ ละ 150,000 บาท เพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนา (จัดสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง) ในส่วนการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ได้รับการพัฒนา
จากวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุม สัมมนาในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อเปิด
โอกาสให้เกษตรกรต้นแบบได้มีโอกาสแลกเปลี่ย นความเห็น ประสบการณ์ และเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่ง
กันและกัน ในส่วนขององค์ความรู้เพื่อการพัฒนา/เรียนรู้ พบว่า เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เกษตรกรต้นแบบ
วิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือเกษตรกรที่เข้ามารับ
บริการจาก ศพก. กาหนดไว้ 3 ประเภท คือ หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ศพก. ทุก
แห่งได้จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ในหลักสูตรหลักและหลักสูตรบังคับ ใน
ส่วนของหลักสูตรเสริม ในปี 2560 มีจัดอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.39 จากปี 2559 ซึ่งในปัจจุบัน ศพก./
เครือข่าย ศพก. ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล หลักสูตร องค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ
ในส่ว นของการดาเนิน งานระหว่าง ศพก. กับ ศูนย์เครือข่าย ศพก. พบว่า ศพก. ทุกแห่ง
มีการดาเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่าย ศพก. มีกิจกรรมการเชื่อมโยงการดาเนินงาน โดย ศพก. ร้อยละ 75.28
มีการจัดประชุมร่วมกับเครือข่าย ร้อยละ 68.54 เชื่อมโยงกับเครือข่ายในการเป็นจุดเรียนรู้ สถานที่ดูงาน
ร้อยละ 55.06 เชื่อมโยงกันในลักษณะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรร่วมกัน และร้อยละ
43.82 มีการเชื่อมโยงกับ เครื อข่าย โดยการส่ งเกษตรกรเข้ามาอบรมที่ ศพก. รวมทั้ง ความร่ว มมือกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรด้านวิชาการ เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากขึ้น ทาให้ ศพก. และเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. มีศักยภาพ เหมาะสมที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุนชน และการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามาดาเนินงานในพื้นที่ ศพก./เครือข่ายได้อย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่การดาเนินงาน ศพก. จาเป็นต้องอาศัยศูนย์เครือข่ายที่มีความหลากหลายของกิจกรรมทาง
การเกษตร ซึ่ ง กระจายอยู่ ใ นพื้ น ที่ ต่ า งๆ ทั่ ว อาเภอเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ เ กษตรกรได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และสร้ า ง
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ทางเลื อ กในการประกอบกิจกรรมการเกษตรได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ปัจจัยแวดล้อมที่จาเป็นต่อกิจกรรมการผลิต
5.1.2 การให้บริการแก่เกษตรกร ปีงบประมาณ 2559 ศพก. ทุกแห่ง สามารถให้บริการแก่
เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 371,295 ราย หรือ เฉลี่ย 421 รายต่อ ศพก. ผ่า นการถ่า ยทอดความรู้ ผ่า นการ
ฝึก อบรม/ศึก ษาดูง าน การจัด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนทางการเกษตร (ปัญหาทางการเกษตร เช่น การระบาดของแมลงศัตรูพืช และโรค
ระบาดของปศุสัตว์และประมง เป็นต้น) และปีงบประมาณ 2560 ศพก. ทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาและกาหนด
แผนการดาเนินงานชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทาให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม
โดยมีเกษตรกรเข้าใช้บริการทั้งสิ้น 892,320 ราย หรือเฉลี่ย 1,012 รายต่อ ศพก. ผ่านการฝึกอบรม/
ศึก ษาดูง าน การจัด งานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การให้บริการความรู้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
และการรับเรื่องร้องเรียนทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรเห็นว่า การจัดอบรม หลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ของ
หน่วงงานต่างๆ มีความซ้าซ้อนกัน เน้นด้านการผลิต เน้นด้านการผลิต เชื่อมโยงด้านการตลาดยังมีน้อย
5.1.3 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าใช้บริการ ศพก. เกษตรกรผู้ใช้บริการ
ศพก.ร้อยละ 96.12 นาความรู้ที่ได้รับบริการจาก ศพก.ไปใช้ประโยชน์ ที่เหลือร้อยละ 3.88 ไม่ได้นาไปใช้
เนื่องจากไม่มีพื้นที่ทาการเกษตรเป็นของตนเอง และ/หรือ ประสบปัญหาภัย พิบัติ โดยประเภทความรู้ที่
เกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.58 เรื่องการลดค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น การทาปุ๋ยหมัก น้า
หมักชีวภาพ การทาสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น ร้อยละ 49.73 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 33.60 หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 23.92 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูป ร้อยละ 20.97 การบริหารจัดการน้า
ร้อ ยละ 15.32 ด้า นปศุสัต ว์ ร้อ ยละ 11.56 ด้า นประมง ร้อ ยละ 2.22 ด้า นความ ปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงจากโรคภัย (จากการลดใช้สารเคมีต่างๆ) และร้อยละ 6.72 การทาบัญชี ครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ที่เกษตรกรนามาใช้ประโยชน์ พบว่า ความรู้ด้านการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิต ถูกนาไปใช้ประโยชน์
มากที่สุด เนื่องจากเป็นความรู้ที่หลายหน่วยงานถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
5.1.4 ผลทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรที่เข้า มาใช้บริการ ศพก. เกษตรกรที่เข้ามาใช้บ ริการ

ศพก. นาความรู้ไปใช้ป ระโยชน์และเกิดผลทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือน เฉลี่ยร้อยละ 78.59 โดยผลทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญ พบว่า ร้อยละ 32.56 ลดค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิตลงได้ เฉลี่ย 608.65 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็น
ผลมาจากเกษตรกรนาความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ใช้แทนปุ๋ยเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช แทนการใช้ส ารเคมี ร้อยละ 17.98 มีรายได้สุทธิทางการเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,385.71 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เนื่องจากได้รับผลผลิตเพิ่ มขึ้นและรายจ่ายทางการเกษตร
ลดลง และ ร้อยละ 20.27 รายจ่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนลดลง เฉลี่ย 886.61 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน เป็น ผลมาจากการนาแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เช่น การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์
ไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นต้น
5.1.5 ความพึ ง พอใจของเกษตรกรที่ มี ต่ อ ศพก. และศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย ความพึ ง พอใจของ
เกษตรกรที่มีต่อ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ในภาพรวมอยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 8.68 ความพึงพอใจของเกษตรกร
ที่มีต่อ ศพก. พบว่า มีความพอใจต่อองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบและทีมงาน รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 9.11 ในส่วนความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อ เครือข่าย พบว่า มีความ
พอใจที่มีต่อรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 8.91
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5.1.6 ความยั่งยืนของ ศพก. ประการสาคัญอันดับแรกคือความเสียสละของเกษตรกรต้นแบบ
เจ้าของ ศพก. ร้อยละ 94.38 เห็นว่า ตนเองสามารถดาเนินงานเพื่อการขับเคลื่อน ศพก. ต่อไปได้ในระยะ
ยาว เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสาคัญของ ศพก. ที่มีต่อชุมชนในการเป็นจุดศูนย์รวมด้านการเกษตร การให้
ความช่ว ยเหลื อในการให้ คาปรึ กษา และแก้ไขปัญหาการเกษตรต่างๆ ซึ่งจะช่ว ยเพิ่มความเข็มแข็งให้
ภาคเกษตรและชุมชนได้ดี ร้อยละ 4.49 ยังไม่แน่ใจที่จะดาเนินการต่อหรือไม่ ขึ้นกับนโยบายของภาครัฐ
ในการสนับสนุน ศพก. ระยะต่อไป อีกทั้งบางส่วนเห็นว่าต้องสูญเสียเวลาในการดาเนินกิจกรรมส่วนตัว
ในชี วิ ต ประจ าวั น ไป และอี ก ร้ อ ยละ 1.13 ไม่ ส ามารถด าเนิ น การต่ อ ได้ เพราะอายุ ม าก การติ ด ต่ อ
ประสานงานไม่สะดวก และไม่มีลูก หลาน สืบทอดการดาเนินงาน
ส าหรั บ การตอบสนองความต้องการของชุมชน ในรูปของการรู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ศพก./เครือข่ายในพื้นที่ เกษตรกรร้อ ยละ 64.52 รู้จัก ศพก./เครือ ข่า ย เป็น ผลมาจากการคุ้นเคยกัน
เป็นญาติ เพื่อนบ้าน และ/หรือทราบว่ามีแปลงเกษตรที่หลากหลาย และ/หรือ เพื่อ นบ้านพาไปที่ ศพก./
เครือข่าย ขณะที่ร้อยละ 35.48 ไม่รู้จัก ศพก./เครือข่าย ไม่ท ราบว่า ศพก./เครือ ข่า ย มีบ ทบาทอะไร
ตั้งอยู่ที่ใด และ/หรือบ้านอยู่อาศัยไกลจากที่ตั้ง ศพก./เครือข่าย เช่น อยู่คนละหมู่บ้าน /ตาบล และ/หรือ
บางรายไม่ ส นใจ ไม่ อ ยากเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ เกษตรกรเหล่ านี้ เห็ นว่ า ควรประชาสั มพั นธ์ ถึ งบทบาทและ
ความสาคัญของ ศพก./เครือข่าย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
เกษตรกรได้มากที่สุด เช่น ผ่านผู้นาท้องถิ่น ร้อยละ 92.16 ผ่านเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 78.43 ผ่านเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 56.86 ผ่านเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ร้อยละ 31.37 และผ่านเพื่อนบ้าน
ร้อยละ 17.65 และความต้องการใช้ ศพก. ต่อเนื่องของเกษตรกรที่เคยใช้บริการ ศพก. พบว่า มีการกลับมา
ใช้บริการซ้าเฉลี่ย 8 ครั้งต่อราย โดยร้อยละ 68.89 คาดว่าตนเองจะกลับมาใช้บริการ ศพก. ต่อไป ร้อยละ
17.78 คิดว่าไม่กลับมาใช้บริการ เนื่องจากจะไปประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ทาให้ไม่มีเวลาเข้ามาร่วม
กิจกรรม บางส่วนบ้านอยู่ไกลจาก ศพก. ไม่สะดวกต่อการเดินทาง และอีกร้ อยละ 13.33 ไม่แน่ใจที่จะเข้า
มาใช้บ ริ การอีกหรื อ ไม่ ขึ้น อยู่ กับ โอกาสและความจ าเป็นในอนาคต ซึ่งในภาพรวม ศพก. ยังสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นจุดเรียนรู้ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาการเกษตรของชุมชนได้
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 หน่วยงานต่างๆ ที่มีแผนจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ใน ศพก. ควรพิจารณาในรายละเอียด
ของเนื้อหาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งหากพบว่ามีความรู้ด้านใดเป็นเรื่องเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ควรนา
ความรู้ด้านนั้นๆ มาจัดอบรมร่วมกัน โดยวางลาดับการบรรยายให้เป็นขั้นตอน ก่อนหลัง ที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่องในครั้งเดียว เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการจดจา และนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง อีกทั้งไม่ทาให้เกษตรกรรู้สึกว่าเป็นการอบรมที่ซ้าซ้อน
5.2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การแนะนา ช่วยเหลือเกษตรกรต้นแบบให้รู้จักวิธีการจัดเก็ บ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ รวมถึง การบันทึกรายชื่อหน่วยงาน (Check list)
รายการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่หน่วยงานสนับสนุน โดยใช้เครื่องมือในการจัดเก็บ
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่จาเป็นในการบริหารจัดการ ศพก. และการให้บริการแก่เกษตรกร
5.2.3 ควรให้การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ควบคู่ไปกับการพัฒนา ศพก.เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่เกษตรกรในการใช้บริการที่อยู่ใกล้ศูนย์เครือข่าย
และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก.
5.2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม ควรเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาด ในหลักสูตรที่จัด
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5.2.5 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ให้เป็นที่รู้จักเพื่อนาไปสู่การเข้ามาใช้บริการ
ของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น
5.2.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่ า งๆให้ แ ก่ ศพก. เช่ น การประสานขอรั บ การช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ/หรือ
ภาคเอกชน เป็นต้น
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