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ความเป็นมาของโครงการ

❑ นโยบายศูนย์เรยีนรู้ด้านการเกษตรในระดบัชุมชน

❑ จดัต ัง้ ศพก. อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์

❑ ภายใต้หลกัคดิ “เกษตรกรพฒันาเกษตรกรด้วยกนัเอง จงึจะเกดิความเขม้แขง็และย ัง่ยนื”

❑ การพฒันาและสนบัสนุนการด าเนนิงานท ัง้ศูนย์หลกั และศูนย์เครอืขา่ยให้มคีวามพร้อมในการด าเนนิงาน

สาระส าคญัของโครงการ1.



การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
การบริหารจัดการเพื่อ

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน

การสนับสนุน

การให้บริการของ ศพก.

การพัฒนา

เกษตรกรผู้น า 

การพัฒนา

ศูนย์เครือข่าย

การติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน

สาระส าคญัของโครงการ1.



ปัญหา

ในการผลิต
สินค้าเกษตร

จัดต้ัง ศพก. นโยบาย
ส าคัญ

ของกระทรวง
เกษตร

และสหกรณ์

ภาคราชการ

เข้าร่วม
ด าเนินการ
ขับเคล่ือน 

และสนับสนนุ

ความส าคญัของการประเมนิผล2.



❑ เพ ือ่ประเมนิผลสมัฤทธิข์อง ศพก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความส าคญัของการประเมนิผล2.

วัตถปุระสงค์ของการประเมินผล



พื้นท่ีเป้าหมาย

ประชากรเป้าหมาย

ระยะเวลาของข้อมลู

ความส าคญัของการประเมนิผล2.

ขอบเขตวิธีการประเมินผล 

ศพก. 882 ศูนย์

เกษตรกรต้นแบบ  เกษตรกรผูน้  าท่ีเข้ารับการอบรม  จนท.ผูร้ับผดิชอบโครงการระดับอ าเภอ/จังหวัด

ข้อมลูเกษตรกรหลังได้รับการพฒันาตามโครงการฯ ใช้ข้อมลูปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมลูโครงการฯ เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63



ความส าคญัของการประเมนิผล2.

วิธีการประเมินผล รปูแบบการประเมินผล

o ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

o กิจกรรม (Activities) 

o ผลผลิต (Outputs) 

o ผลลัพธ์ (Outcomes)

1.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล : ปฐมภูม ิและทุตยิภูม ิ

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล



1. เป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาส่งเสรมิ สนบัสนุน หรอืปรบัปรุงการด าเนนิงานให้บรรลุเป้าหมาย 

และวตัถุประสงค์ของโครงการ

2. เพ ือ่ให้โครงการมกีารด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ และเป็นประโยชน์กบัเกษตรกรต่อไป

ความส าคญัของการประเมนิผล2.

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล



• พฒันาศักยภาพ ศพก.

• การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือน
การด าเนินงาน

• การสนับสนนุการให้บริการของ 
ศพก.

• การพฒันาเกษตรกรผูน้  า

• การพฒันาศูนย์เครือข่าย 
(ศจช.และศดปช.)

• การติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน

• งบประมาณ

• หน่วยงาน/บคุลากร

• หลักสตูรการเรียนรู้

• ปัจจัยการผลิต/

วัสดุอุปกรณ์

• เกษตรกรผูน้  า

• ศพก. และเครือข่ายในพื้นท่ีได้รับการพฒันา
ทกุอ าเภอ

• เกษตรกรผูน้  า 26,460 ราย ได้รับการ
พฒันา/อบรมความรู้ และเทคโนโลยีการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม

• เกษตรกรมาเรียนรู้และใช้บริการเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอด
ฤดกูาลผลิต

• ศพก. มีความพร้อมในการบริการ
และเช่ือมโยงกับศูนย์เครือข่ายได้

• เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ
ต่อได้

• เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรมจาก
ศพก. สามารถเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม 
(Activities)

ผลผลิต 
(Outputs)

ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs)

ผลลัพธ์ 
(Outcomes)

ความส าคญัของการประเมนิผล2.

กรอบแนวคิดในการประเมินผล



ผลการประเมนิ3.



ปัจจัยน าเข้า : งบประมาณ

ทีม่า : ระบบประเมนิผลและตดิตามโครงการเชงินโยบายของหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง ขอ้มูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561

จ านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 

กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมประมง กรมปศุสตัว์ 

กรมวชิาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีด่นิ 

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพ ือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

และส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

✓ ได้รบัจดัสรร 329.7958 ลบ.

✓ เบกิจา่ย 315.075 ลบ.

✓ ร้อยละ 95.54



รายการ ทันเวลา/เหมาะสม ไม่ทันเวลา/ไม่เหมาะสม

1. ศพก.

- ความทนัเวลา 91.27 4.31

- ความเหมาะสม 70.77 21.66

2. ศูนย์เครือข่าย

- ความทนัเวลา 92.53 3.36

- ความเหมาะสม 64.46 27.66

ปัจจัยน าเข้า : งบประมาณ

❑ ความทันเวลา และเหมาะสมของงบประมาณ



ปัจจัยน าเข้า : หน่วยงาน/บคุลากร

❑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

❑ หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

❑ คณะกรรมการ /คณะท างานช่วยขบัเคล ือ่นการด าเนนิงานในจงัหวดั



1) ผลติปุ๋ยอนิทรยี์

2) การเล ีย้งปศุสตัว์

3) การเพาะเหด็ 

4) การท าประมง

5) การผลติสารชวีภณัฑ์ 

6) การวางระบบน ้า

ปัจจัยน าเข้า : ปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์

7) เมลด็พนัธ์ุ พนัธ์ุพชืต่างๆ

8) สารปรบัสภาพดนิ/ ชุดตรวจวเิคราะห์ดนิ

9) เก้าอ ี้ อุปกรณ์การถ่ายทอดความรู้

10) เอกสารแผน่พบัองค์ความรู้ต่าง ๆ บอร์ด โปสเตอร์ 

11) ระบบพลงังานทดแทน 

12) อืน่ๆ เช่น สมุดบญัชคีรวัเรอืน ช ัน้วางหนงัสอื แปลงผกัยกแคร่ เป็นต้น



หลักสตูรหลัก 

• การลดต้นทุน
• การเพ ิม่ผลผลติ
• พฒันาคุณภาพ/         
มาตรฐานสนิค้าเกษตร

• การตลาด
• ฯลฯ

หลักสตูรบังคับ 

• เศรษฐกจิพอเพยีง 
• เกษตรทฤษฎใีหม่
• เกษตรผสมผสาน

หลักสตูรเสริม

• การใชน้  ้าอย่างรู้คุณค่า 
• พลงังานทดแทน
• อาชพีเสรมิเพ ิม่รายได้ 
• องค์กรเกษตรกร
• ฯลฯ 

ปัจจัยน าเข้า : หลักสตูรเรียนรู้



1. การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

2. การบรหิารจดัการเพ ือ่ขบัเคล ือ่นการด าเนนิงาน

3. การสนบัสนุนการให้บรกิารของ ศพก.

4. การพฒันาเกษตรกรผูน้ า 

5. การพฒันาศูนย์เครอืขา่ย  (ศจช. และ ศดปช.)

6. การตดิตาม ประเมนิผล และรายงาน 

กิจกรรม



1. การพฒันา สนับสนนุ ส่งเสริมเพือ่การด าเนินงานของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายของหน่วยงาน

หน่วยงาน
การพฒันา ศพก. (ศูนย์) การพฒันาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์)

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 882 882 100 2,646 2,646 100

2. กรมประมง 882 882 100 5,292 5,292 100

3. กรมปศุสตัว์ 882 882 100 882 882 100

4. กรมวชิาการเกษตร 160 160 100 40 50 125

5. กรมหม่อนไหม 3 3 100 123 123 100

6. กรมพฒันาทีด่นิ 882 882 100 - - -

7. ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพ ือ่เกษตรกรรม - - - 140 140 100

ผลผลิต : การพฒันา ศพก. 



รายการ ร้อยละ

1. ปจัจยัการผลติ 61.03

2. ป้ายองค์ความรู้ 45.25

3. การจดัอบรมถ่ายทอดความรู้ 35.62

4. งบประมาณสนบัสนุน 22.05

5. อืน่ๆ* 4.37

2. การได้รับการพฒันา สนับสนนุ และส่งเสริมจากหน่วยงานเพือ่ด าเนินงานของ ศพก.

ผลผลิต : การพฒันา ศพก. 

อืน่ๆ* ได้แก่เอกสารวชิาการ ประชาสมัพนัธ์, ป้ายบอกทาง ศพก., การปรบัปรุงสถานที ่ศพก. และส ิง่อ านวยความสะดวกในการด าเนนิงาน เป็นต้น



1. การพฒันาเกษตรกรต้นแบบ

ประเภทสินค้าเกษตรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
1. ขา้ว 76.74

2. มนัส าปะหลงั 10.22

3. ขา้วโพดเล ีย้งสตัว์ 3.26

4. พชืไร่อ ืน่ๆ 3.48

5. ยางพารา 3.70

6. ปาลม์น ้ามนั 5.43

7. อ้อยโรงงาน 8.91

8. ไมผ้ล/ไมย้นืต้นอืน่ๆ 6.30

9. ทุเรยีน 4.13

10. ล าไย 2.17

11. เงาะ 0.65

12. มะม่วง 4.35

13. มงัคุด 1.96

14. ไมด้อก ไมป้ระดบั 2.17

15. พชืผกั 10.00

16. ไร่นาสวนผสม 17.39

17. กจิกรรมเกษตรอืน่ๆ1 21.09

18. อืน่ๆ3 35.87

ผลผลิต : การอบรมถ่ายทอดความรู้



2. การจัดอบรมของ ศพก. ปี 2563

หลักสตูรหลัก

• ลดต้นทุน 83.58%
• เพ ิม่ผลผลติ 73.77%
• โรคและแมลงศตัรูพชื 
69.90%

• พฒันาคุณภาพ/มาตรฐาน 
61.35%

หลักสตูรบังคับ

• เศรษฐกจิพอเพยีง 81.30%
• เกษตรทฤษฎใีหม ่ 74.69%
• เกษตรผสมผสาน 63.63%

หลักสตูรเสริม

• บญัชคีรวัเรอืน 68.42%
• ใชน้ ้าอย่างรู้คุณค่า 42.30%
• กลุม่/สหกรณ์ 39.91%

ผลผลิต : การอบรมถ่ายทอดความรู้



3. การเข้ารับการอบรมของเกษตรกรผูน้  าปี 2563

หลักสตูรหลัก

• ลดต้นทุน 75.52%
• โรคและแมลงศตัรูพชื 52.90%
• เพ ิม่ผลผลติ 51.16%

หลักสตูรบังคับ

• เศรษฐกจิพอเพยีง 71.86%
• เกษตรทฤษฎใีหม่ 59.47%
• เกษตรผสมผสาน 48.74%

หลักสตูรเสริม

• บญัชคีรวัเรอืน 51.20%
• ใชน้  ้าอย่างรู้คุณค่า 28.62%
• อาชพีเสรมิเพ ิม่รายได้ 21.96%

ผลผลิต : การอบรมถ่ายทอดความรู้



4. การท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิชาการ ของเกษตรกรต้นแบบ

ผลผลิต : การอบรมถ่ายทอดความรู้

ไม่มี  

60.82%

มี  

39.18% 

ได้แก่  แปลงขา้วอจัฉรยิะ ระบบน ้าอจัฉรยิะ 

การศกึษาและปรบัปรุงพนัธ์ุขา้ว มนัส าปะหลงั เหด็ 

เส้นไหม ปลาน ้าจดื การตรวจสอบ DNA ของมะพร้าวน ้าหอม 

การใชแ้อพพลเิคช ัน่ท านายการปลูกขา้วลว่งหนา้ เป็นต้น



รายการ ร้อยละ ความสมบรูณ์เฉล่ีย
1. ด้านอาคาร/ศาลาเรยีนรู้

- มอีาคาร/ศาลาเรยีนรู้ 98.57 3.96

2. ฐานเรยีนรู้

- มฐีานเรยีนรู้ด้านพชื 97.93 3.80

- มฐีานเรยีนรู้ด้านการจดัการศตัรูพชื 84.67 3.64

- มฐีานเรยีนรู้ด้านการจดัการดนิปุ๋ย 95.20 3.67

- มฐีานเรยีนรู้ด้านปศุสตัว์ 82.38 3.61

- มฐีานเรยีนรู้ด้านประมง 88.76 3.49

- มฐีานเรยีนรู้ด้านการบรหิารจดัการน ้า 68.20 3.60

- มฐีานเรยีนรู้ด้านอืน่ๆ 44.64 3.70

3. แปลงเรยีนรู้

- มแีปลงเรยีนรู้ด้านการท านา 74.22 3.94

- มแีปลงเรยีนรู้ด้านพชื 87.69 3.80

- มแีปลงเรยีนรู้ด้านปศุสตัว์ 70.53 3.67

- มแีปลงเรยีนรู้ด้านประมง 76.31 3.60

4. ส ือ่ โสตทศันูปกรณ์ และอืน่ๆ

- มโีสตทศันูปกรณ์ 64.64 3.84

- มป้ีายองค์ความรู้/เอกสารวชิาการ/แผน่พบั 97.33 3.53

- โต๊ะ เก้าอี้ 96.51 4.08

- หอ้งน ้า 98.43 3.76

1. ความพร้อมในการด าเนินการเป็นศูนย์ ศพก.

ผลผลิต : ความพร้อมในการให้บริการของ ศพก.



กิจกรรม ร้อยละ

เขา้รบัการอบรม 91.11

ขอรบัขอ้มูลขา่วสารด้านการเกษตร 54.39

เขา้ร่วมงาน Field day 47.51

ขอรบับรกิารด้านการเกษตร 27.46

ขอรบัค าปรกึษาปญัหาด้านการเกษตร 21.09

ขอรบัปจัจยัการผลติ 18.20

อืน่ๆ* 4.00

เกษตรกรผูเ้ข้ารับการอบรมมีการเข้าใช้บริการ ศพก. เฉล่ีย 3 – 4 ครัง้/ปี 

2. ความพร้อมในการให้บริการของ ศพก.

ผลผลิต : ความพร้อมในการให้บริการของ ศพก.



1. เกษตรกรต้นแบบ

ผลลัพธ์ : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์     

ทกุประเภทสินค้าเกษตรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพรวม

✓ ใชท้ ัง้หมด 58.99 %

✓ ใชบ้างส่วน 35.63 %

✓ ไม่ได้ใช ้ 2.40 %

ผลจากการน าความรู้ไปปฏิบัติ

ภาพรวม

✓ ได้ผลด ี 79.64 %

✓ รอผลการปฏบิตั ิ18.14 %

✓ ไม่ได้ผล 2.64 %



1. เกษตรกรต้นแบบ

ผลลัพธ์ : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมทกุหลักสตูรไปปฏิบัติต่อ

ภาพรวม

✓ วชิาที ่ใชท้ ัง้หมดมากทีสุ่ด ได้แก่  การใชน้  ้าอย่างรู้คุณค่า 

การพฒันาคุณภาพ/มาตรฐาน 

อาชพีเสรมิเพ ิม่รายได้

✓ วชิาที ่ใชบ้างส่วนมากทีสุ่ด ได้แก่  เกษตรทฤษฎใีหม่

พฒันาคุณภาพ/มาตรฐาน 

เศรษฐกจิพอเพยีง

ผลจากการน าความรู้ไปปฏิบัติ

ภาพรวม

✓ วชิาที ่ได้ผลดมีากทีสุ่ด ได้แก่ โรคและแมลงศตัรูพชื 

การลดต้นทุน 

เกษตรผสมผสาน



ชนิดของการได้รับการรับรอง เพิม่ข้ึนจ านวน (ราย)

Good Agricultural Practices (GAP) 2,364

มาตรฐานอนิทรยี์ 691

มาตรฐานตวั Q 251

มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 177

Good Manufacturing Practice (GMP) 148

มาตรฐานออแกนกิส์ 77

มาตรฐานฮาลาล 24

อืน่ๆ1 817

1. การได้รับรองผลผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรท่ีเพิม่ข้ึนหลังเข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์ : การพฒันาชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรผูน้  าท่ีเข้ารับการอบรม

อืน่ๆ1 ได้แก่ GI (Geographical Indications), มาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ SDGsPGS, PGS (Participatory Guarantee System),  

มาตรฐานRSPO, มาตรฐานฟาร์มเล ีย้งโคนม, มาตรฐานฟาร์มปศุสตัว์, มาตฐานฟาร์มปลอดโรค เป็นต้น



2. ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตท่ีเปล่ียนแปลงหลังเข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์ : การพฒันาชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรผูน้  าท่ีเข้ารับการอบรม

ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต จ านวน (ราย)

ช่องทางการจ าหน่ายทีเ่พ ิม่ข ึน้ ได้แก่ 3,203

- ช่องทางออนไลน์ 1,435

- จ าหน่ายผา่นสหกรณ์ 657

- จ าหน่ายบนพ ืน้ท ีข่องตนเอง 266

- อืน่ๆ1 845

ช่องทางการจ าหน่ายทีล่ดลง ได้แก่ 1,808

- โรงส/ีพอ่ค้าคนกลาง 1,769

- ตลาดในท้องถ ิน่ 39



รายจ่ายก่อนเข้าโครงการ รายจ่ายหลังเข้าโครงการ ลดลง

6,495.61 5,315.19 1,319.44

หน่วย : บาท/เดือน
❑ จ านวนเกษตรกรทีม่รีายจา่ยลดลง 14,391 ราย คดิเป็น 70.65 %

สาเหตุการลดลง ได้แก่ ลดใชส้ารเคม ีลดค่าปุ๋ย

เช่น   การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดนิ

ลดการใชใ้นปรมิาณเกนิจ าเป็น/การท าปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุการเกษตรเหลอืใช ้

การปลูกผกับรโิภคในครวัเรอืน 

การรวมกลุม่ซื้อปจัจยัในราคาถูกลง  

เป็นต้น

3. รายจ่ายในครัวเรือนท่ีลดได้

ผลลัพธ์ : การพฒันาชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรผูน้  าท่ีเข้ารับการอบรม



❑ จ านวนเกษตรกรตอบค าถามจ านวน 17,618 ราย จากผูม้ปีญัหา 17,818 ราย

- ไมส่ามารถก าหนดราคาเองได้จากกลไกการตลาด/พอ่ค้าคนกลาง/โรงส/ีลง้

- ปญัหาจากภยัธรรมชาตทิ ีไ่ม่สามารถควบคุมได้ ปญัหาน ้าแลง้/พ ืน้ท ีต้่องอาศยัน ้าธรรมชาตเิป็นหลกั/ขาดแหลง่น ้า 

- การขาดแคลนแรงงาน/แรงงานมรีาคาสูง 

- ผลกระทบ COVID-19 เป็นต้น

การแก้ไขปัญหา ราย ร้อยละ

ไดท้ ัง้หมด 1,464 8.31

ไดบ้างส่วน 11,219 63.68

แกไ้ขไม่ได้ 4,935 28.01

4. การแก้ไขปัญหาด้านเกษตรของเกษตรกรผูเ้ข้ารับการอบรม

ผลลัพธ์ : การพฒันาชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรผูน้  าท่ีเข้ารับการอบรม



5. การเปล่ียนแปลงการใช้ปุ๋ย และสาร หลังเข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์ : การพฒันาชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรผูน้  าท่ีเข้ารับการอบรม

ประเภท การเปล่ียนแปลง บาท

การใชปุ๋้ย

- ปุ๋ยเคม ี ลดลง 1,789

- ปุ๋ยอนิทรยี์ เพ ิม่ข ึน้ 348

การใชส้าร

- เคม ี ลดลง 1,054

- ชวีภาพ เพ ิม่ข ึน้ 194



1. การด าเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่าย 

ผลลัพธ์ : การเป็นกลไกในการบรูณาการการท างานของ ศพก.

ลักษณะการด าเนินงาน จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ

1. ร่วมงานแลว้

- จดัประชุมเครอืขา่ย ศพก. 5,601 48.21

- จดัท าแผนและแนวทางพฒันา ศพก. 4,373 37.64

- ใชศู้นย์เครอืขา่ยเป็นจุดศกึษาดูงาน 2,552 21.97

- ส่งเกษตรกรเขา้รบัการอบรม ณ ศูนย์เครอืขา่ย 2,528 21.76

- เชญิเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ซึง่กนัและกนั 2,448 21.07

- เขา้ร่วมกจิกรรมงาน Field Day 2,287 19.69

- อืน่ๆ 36 0.31

2. ยงัไม่เคยร่วมงานด้วยกนั 115 0.99



2. การเข้าร่วมประชมุ และขับเคล่ือนงานระดับต่างๆ ของเกษตรกรต้นแบบ

ผลลัพธ์ : การเป็นกลไกในการบรูณาการการท างานของ ศพก.

รายการ หน่วย จ านวน ร้อยละ

1. เขา้ร่วมกจิกรรม ศูนย์ 855 97.49

จ าแนกระดบัการเขา้ร่วม

- รวมท ัง้หมดเฉล ีย่ คร ัง้ 7

- ระดบัประเทศ ครัง้ 0.3

- ระดบัเขต ครัง้ 0.5

- ระดบัจงัหวดั คร ัง้ 3

- ระดบัอ าเภอ ครัง้ 55

2. ไม่ได้เขา้ร่วมกจิกรรม ศูนย์ 22 2.50



3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชมุ/ขับเคล่ือนงานในระดับต่างๆ ของเกษตรกรต้นแบบ 

ผลลัพธ์ : การเป็นกลไกในการบรูณาการการท างานของ ศพก.

ประโยชน์ ร้อยละ

มปีฏสิมัพนัธ์กบั ศพก.อืน่ๆ และเครอืขา่ย ศพก. 96.14

รบัทราบขอ้มูลเชงินโยบายในการด าเนนิงาน 91.82

รบัทราบขอ้มูลเชงินโยบายด้านเกษตรอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 86.32

เพ ิม่องค์ความรู้ด้านการเกษตร 83.74

อืน่ๆ* 1.17

อืน่ๆ* ได้แก่ แลกเปล ีย่นแนวทางการจดัการปญัหา อุปสรรค และแนวทางพฒันา การเช ือ่มโยงตลาดสนิค้าเกษตร แหล่งท่องเท ีย่วเชงิเกษตรกบัเครอืข่ายนอกพ ืน้ท ี ่เป็นต้น



49.83

42.5

7.64

มผูีร้บัช่วง ไม่ม ัน่ใจ ไม่มผูีร้บัช่วง

การมีผูร้ับช่วงต่อของเกษตรกรต้นแบบ

ผลลัพธ์ : ความย่ังยืนของ ศพก.

ผูร้ับช่วงต่อของเกษตรกรต้นแบบ จ านวน (%)

มผูีร้บัช่วง 49.83

ไม่ม ัน่ใจ 42.5

ไม่มผูีร้บัช่วง 7.64



การด าเนินงาน ศพก. ต่อแม้ไม่ได้รับการสนับสนนุจากรัฐ

ผลลัพธ์ : ความย่ังยืนของ ศพก.

88.38

1.14
10.48

ท าต่อ ไม่ท าต่อ ไม่แน่ใจ

การด าเนินงาน ศพก. ต่อ

แม้ไม่ได้รับการสนับสนนุจากรัฐ
จ านวน (%)

ท าต่อ 88.38

ไม่ท าต่อ* 1.14

ไม่แนใ่จ 10.48

ไม่ท าต่อ* สาเหตุจาก ไม่มทีายาท หรอืทายาทประกอบอาชพีอืน่ ไม่สามารถรบัช่วงด าเนนิงานต่อได้



ประโยชน์ท่ีได้รับ จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ

ได้รบัองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตรเพ ิม่เตมิ 805 91.79

ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ท ีม่ใีหผู้อ้ ืน่ท ีส่นใจ 786 89.62

ได้รบัการสนบัสนุนปจัจยัการผลติจากภาครฐั 753 85.86

ได้รบัขา่วสารต่างๆ จากทางภาครฐั 742 84.61

ได้รบัการสนบัสนุนเงนิทุนจากภาครฐั 544 62.03

อืน่ๆ* 42 4.79

อืน่ๆ* ได้แก่ มเีครอืขา่ยการท างาน/การตลาด/ช่องทางจ าหน่ายเพ ิม่ข ึน้ 

แลกเปล ีย่นประสบการณ์ พฒันาสนิค้าเป็นของตนเอง จ าหน่ายสนิค้าได้มากข ึน้    

ชุมชนได้ประโยชน์ สร้างความเขม้แขง็ เกดิการรวมกลุม่ พฒันาสนิค้าเกษตรและแก้ไขปญัหาร่วมกนั 

เกดิความสามคัคใีนชุมชนมากข ึน้ เป็นต้น

1. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็น ศพก.

ผลลัพธ์ : ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรต้นแบบ



กิจกรรม จ านวน ร้อยละ

1. การใช้ในฐานเรียนรู้ 1,364 60.27

2. การใช้ในแปลงเรียนรู้ 928 41.00

3. แจกจ่ายให้เกษตรกรอ่ืนๆ 621 27.44

4. แจกจ่ายให้เครือข่ายท่ีร่วมด าเนินงาน 398 17.59

5. การน าไปผลิตอินทรีย์วัตถุ 425 18.78

6. อ่ืนๆ 189 8.35

อืน่ๆ* ได้แก่ - การพฒันาเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านปศุสตัว์   - เกษตรกรสามารถผลติและมเีมลด็พนัธ์ุดใีช ้
- การจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของเกษตรกร        - การเตรยีมความพร้อมในการรบัรองมาตรฐานเกษตรปลอดภยั GAP
- การพฒันาบรรจุภณัฑ์                       - การพฒันาและต่อยอดองค์ความรู้ของเกษตรกรด้านต่างๆ  
- เป็นต้น

1. การใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีได้รับการส่งเสริม และสนับสนนุของหน่วยงานแก่เกษตรกรต้นแบบ

ผลลัพธ์ : ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรต้นแบบ



ประเด็นความพงึพอใจ คะแนนเฉล่ีย แปลผล

1. ความพงึพอใจต่อ ศพก. ของเกษตรกรเจา้ของ ศพก.

1.1 เกษตรกรทีม่าใช้บรกิาร/ได้รบัประโยชน์จาก ศพก. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ลดรายจ่ายในการผลติ 

และมรีายได้เพ ิม่ข ึน้ ฯลฯ
4.23 มากทีสุ่ด

1.2 การด าเนนิงานโครงการประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์/เป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 4.09 มากทีสุ่ด

1.3 ศพก. มหีลกัสูตรเรยีนรู้ท ีค่รบอคลุม เหมาะสมให้แก่สมาชกิและเกษตรกรในชุมชน 4.07 มากทีสุ่ด

1.4 ศพก. มคีวามพร้อมในทุกด้าน 

(โครงสร้างพ ืน้ฐาน ฐานเรยีนรู้ แปลงเรยีนรู้  การให้บรกิารแก่สมาชกิ/เกษตรกร)
4.01 มากทีสุ่ด

1.5 ศพก. มกีารให้บรกิารครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 3.98 มาก

1. เกษตรกรต้นแบบ

ผลลัพธ์ : ความพงึพอใจท่ีมต่ีอโครงการ



1. เกษตรกรต้นแบบ

ผลลัพธ์ : ความพงึพอใจท่ีมต่ีอโครงการ

ประเด็นความพงึพอใจ คะแนนเฉล่ีย แปลผล

2. ความพงึพอใจต่อการด าเนนิงานโครงการในภาพรวม

2.1 การด าเนนิงานของเจา้หนา้ท ี่ 4.39 มากทีสุ่ด

2.2 หลกัสูตรเรยีนรู้ของ ศพก. 4.13 มากทีสุ่ด

2.3 การบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภาคเีครอืข่าย 4.04 มากทีสุ่ด

2.4 ประสทิธภิาพของคณะกรรมการ/คณะท างานในการบรหิารโครงการ 4.04 มากทีสุ่ด

2.5 ปจัจยัท ีไ่ด้รบัสนบัสนุนจากโครงการ 4.00 มากทีสุ่ด

2.6 การประสานเช ือ่มโยงงานวจิยัสู่พ ืน้ท ี่ 3.75 มาก

2.7 การเช ือ่มโยงเครอืข่าย และจุดเรยีนรู้ต่างๆ ในพ ืน้ท ี่ 3.64 มาก

2.8 ภาพรวมของโครงการ 2.61 ปานกลาง



2. เกษตรกรผูน้  า 
❑ ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการ ศพก. 

ผลลัพธ์ : ความพงึพอใจท่ีมต่ีอโครงการ

ประเด็นความพงึพอใจ คะแนนเฉล่ีย แปลผล

- วทิยากรภายนอกในการถ่ายทอดความรู้ 4.25 มากทีสุ่ด

- องค์ความรู้ของประธานศูนย์และทมีงาน 4.24 มากทีสุ่ด

- รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 4.15 มากทีสุ่ด

- หลกัสูตรทีก่ าหนดตรงกบัความต้องการ 4.14 มากทีสุ่ด

- การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได้ 4.12 มากทีสุ่ด

- อาคารเรยีนรู้ 4.09 มากทีสุ่ด

- ฐาน/แปลงเรยีนรู้ 3.99 มาก

- ห้องน ้า 3.77 มาก



2. เกษตรกรผูน้  า 
❑ การจะกลับมาใช้บริการ ศพก. อีกในอนาคต

ผลลัพธ์ : ความพงึพอใจท่ีมต่ีอโครงการ

97.39

2.61

กลบัมา ไม่กลบัมา

กลับมาใช้บริการ ศพก. อีกในอนาคต ร้อยละ

กลบัมา 97.39

ไม่กลบัมา 2.61



2. เกษตรกรผูน้  า 
❑ การจะกลับมาใช้บริการ ศพก. อีกในอนาคต

ผลลัพธ์ : ความพงึพอใจท่ีมต่ีอโครงการ

กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ

1. กลบัมาใชบ้รกิารอกี ได้แก่ 22,670 97.39

- ขอรบัขอ้มูลขา่วสารด้านการเกษตร 14,990 66.12

- เขา้ร่วมงาน Field Day 13,681 60.35

- เขา้รบัการอบรม 13,574 59.88

- ขอรบับรกิารด้านการเกษตร 6,571 28.99

- ขอรบัค าปรกึษาปญัหาด้านการเกษตร 5,161 22.77

- ขอปจัจยัการผลติ 5,094 22.47

- อืน่ๆ 807 3.56

อืน่ๆ ได้แก่ ขอค าปรกึษาสนิเช ือ่การเกษตร, การประชุมคณะกรรมการ ศพก./ประชุมอืน่ๆ, 

การแจง้เหตุภยัธรรมชาต/ิรบั-ส่งขา่วสาร, การร่วมวางแผนพฒันา, เย ีย่มชม ศพก. และแลกเปล ีย่นเรยีนรู้ 



2. เกษตรกรผูน้  า 
❑ การไม่กลับมาใช้บริการ ศพก. อีกในอนาคต 

ผลลัพธ์ : ความพงึพอใจท่ีมต่ีอโครงการ

กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ

2. ไม่กลบัมาใชบ้รกิารอกี เน ือ่งจาก 608 2.61

- สถานทีอ่ยู่ไกลจากพ ืน้ท ีเ่กษตร/บา้นเกษตรกร 526 86.51

- ไม่มอีะไรใหมท่ ีน่่าสนใจ 432 71.05

- ไม่สามารถแก้ไขปญัหาทีเ่กดิข ึน้ได้ 113 18.59

- อืน่ๆ 96 15.79

อืน่ๆ ได้แก่ ต้องการไปใชบ้รกิารศูนย์เครอืขา่ย ศพก., 

ศพก.หลกั มพีชืไม่ตรงกบัความต้องการของเกษตรกร,

เกษตรกรไม่มเีวลาเขา้ร่วม เน ือ่งจากอายุมาก มปีญัหาสุขภาพ ลาออกจากกลุม่ และเลกิอาชพีเกษตรแลว้ 

เป็นต้น



• หน่วยงานภาคคีวรบูรณาการงานร่วมกนัให้มากข ึน้ เพ ือ่ลดความซ ้าซ้อน

• วางแผนการอบรมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาท าการเกษตร โดยไม่กระทบเวลาของเกษตรกรมากเกนิไป

• ควรสนบัสนุนองค์ความรู้ งานวจิยัด้านต่างๆ รวมถงึเทคโนโลยกีารเกษตรใหม่ๆ เพ ือ่พฒันาความรู้ และหลกัสูตรแก่ ศพก.

• ควรสนบัสนุนงบประมาณด าเนนิงานใหม้ากข ึน้ ตรงกบัความต้องการ และมคีวามต่อเน ือ่ง

• เพ ิม่ความเขม้แขง็ของคณะกรรมการ ศพก. 

• สนบัสนุนการรวมกลุม่เพ ือ่ส่งเสรมิอาชพี สร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกร

• ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ ศพก. ใหม้ากข ึน้ เพ ือ่เป็นทีรู้่จกัในวงกว้างท ัง้ในส่วนราชการ และอืน่ๆ

• สนบัสนุนการด าเนนิงาน ศพก. อย่างต่อเน ือ่ง เพราะเป็นแหลง่เรยีนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดี

• เตรยีมความพร้อมโดยการใหท้ายาทหรอืเกษตรกรรุ่นใหม่ท ีม่คีวามพร้อม มใีจรกับรกิาร มาขบัเคล ือ่นการท างานของ ศพก. ต่อไป

ขอ้ค้นพบและขอ้เสนอแนะ2.




