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ค าน า 

การประเมินผลการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นการประเมินผลส าเร็จ และผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
โครงการฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยได้ท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานปี 2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการด าเนินงานที่ผ่าน
มา แนวทางแก้ไข และปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสม และประสบความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสมบูรณ์ต่อไป 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับความอนุเคราะห์
จากศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการร่วมจัดท าแบบสอบถาม และการบันทึก ข้อมูล 
รวมทั้งการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งในระดับเขต จังหวัด 
และอ าเภอ รวมทั้งเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท าให้การประเมินผลครั้ง
นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลโครงการ ศพก. ฉบับนี้   
จะเป็นประโยชน์แก่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความเข้มแข็ง 
และพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 ในปี พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
ในระดับชุมชน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ต่างๆ ในพ้ืนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเอง
ได้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับชุ มชน อ าเภอละ 1 แห่ง 
รวม 882 แห่ง การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ใช้หลักการวิเคราะห์พ้ืนที่เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
(Zoning) ซึ่งมีการจ าแนกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม 
ร่วมกับความต้องการของเกษตรกร จึงมีประเด็นการเรียนรู้ทั้งจากการพัฒนา และการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ตามหลักของ Zoning เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และเรียนรู้ของเกษตรกร และประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตร
จากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ท าอาชีพการเกษตรและประสบความส าเร็จ สามารถลดต้นทุน
การผลิต ผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน พร้อมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือน าไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วย
กันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน”  
 การด าเนินงานที่ผ่านมา ศพก.ได้ด าเนินงานตามหลักคิดเกษตรกรสอนเกษตรกรด้วยกันเอง ดังนั้น 
ศพก. จึงเป็นศูนย์ของเกษตรกรและชุมชนในระดับอ าเภอ มีการด าเนินงานที่ส าคัญคือ 1) การพัฒนา
ศักยภาพของ ศพก. ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การให้บริการต่างๆ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน และ 3) การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
โดยมี ศพก. เป็นหลักในการด าเนินงาน ร่วมกับศูนย์เครือข่าย ศพก. อ่ืนๆ ที่เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะทาง เช่น 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้าน
ประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน เป็นต้น ร่วมเป็นเครือข่ายในการเสริมหนุน
กระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และครอบคลุมหลากหลายสาขาทางการเกษตร และตรงกับความต้องการของ
เกษตรกรในชุมชน ซึ่งภาคราชการจะต้องเข้าไปร่วมด าเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ 
ศพก. สามารถปฏิบัติงานได้และมีความเข้มแข็ง รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชนตาม
แนวทางประชารัฐ 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. จึงต้องมีการพัฒนา และสนับสนุนการด าเนินงานทั้งศูนย์หลัก 
และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน สามารถให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่าง
แท้จริง มีการประสานงานกันระหว่าง ศพก. เป็นเครือข่ายการท างาน ทั้งในระดับจังหวัด เขต และประเทศ 
รวมทั้งให้มีการบูรณาการและเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. ร่วมกัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทาง
การเกษตรด้านต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 

1.2.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
1.2.3 เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพื้นที ่
 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
1.3.1 เป้าหมายด าเนินการใน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ ประกอบด้วย  

1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 
1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 

 2. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ 
2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
2.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย์ 
2.3 ศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้

ด้านประมง  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
1.3.2 งบประมาณด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรม
พัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 236,482,400 บาท  
 
1.4 วิธีการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การด าเนินงานของ ศพก. ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 
1.4.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก.ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ
ชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสาร บริการด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของ
เกษตรกรในชุมชน โดย 

1. วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาโดยคณะกรรมการ ศพก. 
ร่วมกับเกษตรอ าเภอ ประกอบด้วย  

1.1 แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.3 แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.4 แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ การก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ

ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ร่วมกันก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจัดท า
แผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือ
ศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็นหลักในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) 
ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร Zoning บัญชี
ครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความ
ต้องการของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

2.2 หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน  
2.3 หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  

แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน 
3. การพัฒนาฐานเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ พัฒนาฐาน

เรียนรู้เพ่ือที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิตบนความพร้อมของของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ ประจ าไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย 

)าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าม(  ทั้งนี้ สามารถประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 

4. การพัฒนาแปลงเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอและเกษตรกรต้นแบบ ปรับปรุงและ
พัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ให้
เห็นได้ชัดเจน 

5. การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณศูนย์ฯ โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งจัดท า/
ปรับปรุงข้อมูลประจ าศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกรต้นแบบ และ
เจ้าของศูนย์เครือข่าย ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา 

6. การเชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย และจุดเรียนรู้ต่างๆ ในอ าเภอ เพ่ือให้มีการเสริมหนุน ศพก. กับ
ศูนย์เครือข่าย ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน  
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1.4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1. การประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน 
2. เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลง

ใหญ่ ระดับประเทศ เขต จังหวัด และอ าเภอ 
3. การถอดบทเรียน ศพก. 
4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัด (District Workshop : DW) 
5. จัดท างานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับศักยภาพ ศพก. 

1.4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 
1. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ศพก. จัดงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ก าหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ที่สอดคล้องกับชนิด
สินค้า ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตร
ของหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ละ 100 คน 
ช่วงเวลาด าเนินการจัดในช่วงของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม ่

2. การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. โดยส านักงานเกษตร
อ าเภอ จัดท าเอกสารวิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก.และเครือข่ายใน
อ าเภอ 

1.4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า จ านวน 30 ราย/
ศพก. ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ของ
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิตตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูการผลิต โดยหลังการอบรมครั้งที่ 3 ให้
ด าเนินการส ารวจการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์หลังการอบรม โดยสามารถบูรณาการโครงการ จาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน 

1.4.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศดปช. และศจช.) 
1.4.6 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

1. การติดตาม ประเมินผล 
 - เขต/ส่วนกลาง/จังหวัด ติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร 
 - ส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 - ส านักงานเกษตรอ าเภอ จังหวัด ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล เกษตรกรที่มาเรียนรู้ 

และผลการน าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
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2. การส ารวจพื้นที่และติดตามการน าผลงานวิจัยขยายผลสู่พื้นที่ ศพก. โดยส่วนกลาง
ของ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือให้มีการน าผลงานวิจัยขยาย
ผลสู่พื้นที่  

3. การรายงานการด าเนินงาน ให้รายงานตามล าดับชั้น โดยระดับอ าเภอ และระดับ
จั งหวัด ให้ รายงานแผน ( เป้ าหมายและผลการด า เนินงาน) ในระบบรายงานแบบ Online ที่  
http://alc.doae.go.th 

- ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ 
- หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) 
- การรายงานผลในภาพรวม 

 
1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรม
ประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้ ยังร่วมด าเนินงานกับส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนๆ นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นต้น 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1.6.1 เกษตรกร ที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

1.6.2 เกษตรกร องค์กรเกษตรกร สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้ 
สอดคล้องการตลาดสินค้าเกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ค่อนข้างสูง มีโรคและแมลง
รบกวน และพ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณน้อยและคุณภาพต่ า ส่งผลให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดทุน มีหนี้สิน และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ประกอบกับรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับ
ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) จ านวน 882 ศูนย์เป็นศูนย์หลักขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน
ที่เกิดจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา ศพก. ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนา
เกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ดังนั้น ศพก. จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรและ
ชุมชนในระดับอ าเภอ มีการด าเนินงานที่ส าคัญคือ1) การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การให้บริการต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน 
และ 3) การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ศพก. ให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง จึงได้ให้มีการขยายการด าเนินงานของ 
ศพก. ในรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย จ านวน 10 ศูนย์ต่อศูนย์หลัก 1 แห่ง เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้เฉพาะ
ทางช่วยในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ครอบคลุมหลากหลายสาขาทางการเกษตร และตรง
กับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น โดยเน้นการกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งอ าเภอ เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการของเกษตรกร จ านวน 10,533 ศูนย์และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้เพ่ิมจ านวนของศูนย์เครือข่ายขึ้นมาเป็น 12,733 ศูนย์ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จากการด าเนินงานโครงการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่า
โครงการ ศพก. เป็นโครงการส าคัญตามแผนแม่บทประเด็น เศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะ
ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า และไม่เสมอภาค โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกรรายบุคคลให้รายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นผลจากการพัฒนา ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนศูนย์
เครือข่าย ซึ่งได้พัฒนาเพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการ
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ท างานกับศูนย์หลัก ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จัดท าการประเมินผลโครงการ ศพก. ปี 2563 โดยมีเป้าหมายด าเนินการ คือ 1) ประธาน ศพก. หลัก  2) 
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ และ 4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด เพ่ือศึกษา และประเมินผลจากการด าเนินงาน ศพก. ซึ่งจะน าผลที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงโครงการใน
ระยะต่อไป 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 

2.3 ขอบเขตการประเมินผล 
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 

แห่ง (ศูนย์) 77 จังหวัด 
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย : 

1) เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. 
2) เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม โครงการ ศพก. ปี 2563 
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ 
4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 

2.3.3 ระยะเวลาข้อมูลฯ : ข้อมูลโครงการฯ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 

2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
2.4.1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมายความว่า สถานที่ของ

เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับ
ชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริการ แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน 

2.4.2 คณะกรรมการ ศพก. หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต
สินค้าเกษตรระดับอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัด และระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2.4.3 ศูนย์หลัก หมายความว่า ศูนย์หรือจุดเรียนรู้ภายใต้โครงการ ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตร ด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินงานจนประสบความส าเร็ จ 
และ/หรือ มีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งจะมีจ านวน 1 ศูนย์ต่อ 1 อ าเภอ 

2.4.4 ศูนย์เครือข่าย หมายความว่า ศูนย์หรือจุดเรียนรู้ภายใต้โครงการ ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร ด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานของ ศูนย์
หลัก ในอ าเภอ และเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งใน 1 ต าบล อาจมีได้มากกว่า 1 ศูนย์ 
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2.4.5  คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากประธาน
กรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอ าเภอของแต่ละจังหวัดและเขตใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2.4.6 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานครของแต่ละเขตของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

2.4.7 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ ซึ่งมาจากประธานคณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

2.4.8 เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม หมายความว่า เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของโครงการ 
ศพก. ปี 2563 (อบรมเกษตรกร 30 ราย/ศพก.) 

2.4.9 เกษตรกรทั่วไป หมายความว่า เกษตรกรที่ท าการเกษตร และอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ที่ ศพก.
ตั้งอยู่ โดยไม่ได้เป็นสมาชิก และไม่เคยใช้บริการ ศพก. 

2.4.10 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) หมายถึง งานที่จัดขึ้น
จากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการ ศพก. ร่วมก าหนดแผนการจัดงานให้
สอดคล้องกับชนิดสินค้า ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์หลักหรือศูนย์เครือข่ายตามความเหมาะสม โดยจะประกอบไปด้วย
กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การใช้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ 
นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

2.4.11 เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer : SF หรือ Existing Smart Farmer : ESF) หมายถึง 
เกษตรกรที่ได้รับการคัดกรองความสามารถ และผ่านคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ 

 1) มีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่ 
 2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของผู้บริโภค 
 5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
 6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

 
2.5 วิธีการประเมินผล 

2.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีค าถามทั้งค าถามปลายปิด (Close – Ended Question) และค าถามปลายเปิด 
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(Open – Ended Question) โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ เกษตรกร
ต้นแบบเจ้าของ ศพก. เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ศพก. ปี 2563 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับ
อ าเภอ และผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 

2.5.2 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

ดังนี้ 
(1) เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. จ านวน 877 ราย จาก 882 อ าเภอ 77 จังหวัด ไม่

ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประธาน การลาออก เสียชีวิต และอ่ืนๆ 
(2) เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม โครงการ ศพก. ปี 2563 จ านวน 25,818 ราย จาก

เป้าหมายการอบรมของโครงการทั้งสิ้น 26,460 ราย (30 ราย/ศพก.)  
(3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ อ าเภอละ 1 ราย รวม 882 ราย 
(4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวม 77 ราย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารโครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงานต่างๆ และรายงานการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ความคิดเห็น
และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 

 
2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

2.6.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน หรือปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.6.2 เพื่อให้โครงการมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป 
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บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายการประเมินผล 

 
3.1 สภาพทั่วไปของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ศพก. ได้จัดตั้งขึ้นจ านวน 882 ศูนย์ (แห่ง) โดยปีงบประมาณ 2563 ได้จ าแนก ศพก. ตามประเภท
สินค้าหลักที่ ศพก. ส่งเสริม/ด าเนินการ ประกอบด้วย ข้าว ร้อยละ 49.9 รองลงมาคือไร่นาสวนผสม ร้อยละ 
11.1 มันส าปะหลัง ร้อยละ 6.3 เป็นต้น รายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 
ตารางที่ 3.1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 จ าแนกตามประเภทสินค้าหลัก 

สินค้าหลัก จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ 

1. ข้าว 436 49.9 

2. ไร่นาสวนผสม/ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 98 11.1 

3. มันส าปะหลัง 56 6.3 

4. ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่นๆ 48 5.4 

5. ยางพารา 45 5.1 

6. ปาล์มน้ ามัน 45 5.1 

7. มังคุด 26 2.9 

8. พืชผัก 26 2.9 

9. ทุเรียน 22 2.5 

10. ล าไย 20 2.3 

11. พืชไร่อื่นๆ เช่น สับปะรด ถั่วเขียว 16 1.8 

12. อ้อยโรงงาน 11 1.2 

13. มะม่วง 11 1.2 

14. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 9 1.0 

15. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ  6 0.7 

16. เงาะ 4 0.5 

17. ไม้ดอก ไม้ประดับ 3 0.3 

ที่มา : เว็บไซต์ http://alc.doae.go.th กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 

  
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์เครือข่าย ศพก. ที่ด าเนินงานร่วมกับ ศพก. ในการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ 

และกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ ในชุมชน สามารถจ าแนกประเภทศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2563 ตามประเภท
กิจกรรมหลักของศูนย์เครือข่ายได้ตามตารางที่ 3.2 
 

 

http://alc.doae.go.th/
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ตารางที่ 3.2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2563 จ าแนกตามประเภทกิจกรรมหลัก 

ประเภท จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ 

1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1,283 10.93 

2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 732 6.23 

3. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน 285 2.43 

4. ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 567 4.83 

5. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 567 4.83 

6. ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน 1,269 10.81 

7. ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ 341 2.90 

8. ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 691 5.88 

9. ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น 330 2.81 

10. ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ 73 0.62 

11. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 175 1.49 

12. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 3,695 31.47 

13. ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร 108 0.92 

14. ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 72 0.61 

15. ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ 139 1.18 

16. ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี 39 0.33 

17. ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน/การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 21 0.18 

18. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 109 0.93 

19. ศูนย์เรียนรู้พืชผัก 544 4.63 

20. ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม 58 0.49 

21. ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร 591 5.03 

22. ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ 4 0.03 

23. อ่ืนๆ 49 0.42 

รวม 11,742 100 

ที่มา : เว็บไซต์ http://alc.doae.go.th กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 

 
 
 
 
 
 

http://alc.doae.go.th/
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3.2 สภาพทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม รวมจ านวนทั้งสิ้น 26,695 ราย 

ประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของ ศพก. จ านวน 877 ราย และเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมเกษตรกรผู้น า      ปี 
2563 จ านวน 25,818 ราย ในภาพรวมร้อยละ 50.71 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 49.29 เป็นเพศชาย 
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53 ปี ประสบการณ์ท าอาชีพเกษตรเฉลี่ย 24 ปี  ระดับการศึกษาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 30.53 อาชีพหลักเฉลี่ยมากที่สุด คือ เกษตรกร ร้อยละ 95.23 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 3.3 
ตารางที่ 3.3 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

รายการ หน่วย เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรผู้น า เฉลี่ย 

1. อายุเฉลี่ย ปี 57 53 53 

- น้อยที่สุด ปี 17 17 17 

- มากที่สุด ปี 83 95 95 

2. เพศ     

- ชาย ร้อยละ 84.61 48.09 49.29 

- หญิง ร้อยละ 15.39 51.91 50.71 

3. ระดับการศึกษา      

- ไม่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 1.92 4.32 4.24 

- ประถมต้น ร้อยละ 13.31 31.11 30.53 

- ประถมปลาย ร้อยละ 16.67 25.46 25.17 

- มัธยมต้น ร้อยละ 13.79 14.59 14.57 

- มัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 25.42 14.98 15.32 

- ปวส. ร้อยละ 8.39 3.54 3.70 

- ปริญญาตรี ร้อยละ 18.26 5.68 6.09 

- ปริญญาโท ร้อยละ 2.16 0.32 0.38 

- ปริญญาเอก ร้อยละ 0.12 0.01 0.02 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.3 การท าการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

3.3.1 ประสบการณ์ท าอาชีพเกษตร เกษตรกรมีประสบการณ์ในการท าเกษตรเฉลี่ย 24 ปี โดย
เกษตรกรต้นแบบมีประสบการณ์เฉลี่ยมากที่สุด คือ 31 ปี ส่วนกลุ่มเกษตรกรผู้น า มีประสบการณ์เฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 24 ปี รายละเอียดตามตารางที่ 3.3.1 

3.3.2 อาชีพหลัก เกษตรกรมีอาชีพหลักเฉลี่ยมากที่สุด คือ เป็นเกษตรกร ร้อยละ 95.23 โดย 
เกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรผู้น ามีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 
98.14 และเกษตรกรผู้น า ร้อยละ 95.13 รายละเอียดตามตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ประสบการณ์ท าอาชีพเกษตร และอาชีพหลักของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
 รายการ หน่วย เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรผู้น า เฉลี่ย 

1. ประสบการณ์ท าอาชีพเกษตร ปี 31 24 24 

- น้อยที่สุด ปี 2 0 0 

- มากที่สุด ปี 55 76 76 

2. อาชีพหลัก     

- เกษตรกร ร้อยละ 98.14 95.13 95.23 

- รับจ้างในภาคเกษตร ร้อยละ 0.00 1.19 1.15 

- รับจ้างนอกภาคเกษตร ร้อยละ 0.23 1.15 1.12 

- ท างานประจ า ร้อยละ 1.39 1.31 1.32 

- ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 0.23 1.22 1.18 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.3.3 กิจกรรมทางการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 73.93 ท านา รองลงมาร้อยละ 15.42 

ปลูกยางพารา และร้อยละ 12.36 ปลูกมันส าปะหลัง เป็นต้น เมื่อพิจารณาภาพรวมพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.01 มีพ้ืนที่ของตนเอง รองลงมาร้อยละ 13.54 เป็นพ้ืนที่เช่า และ 
ร้อยละ 9.26 เป็นพ้ืนที่ท าฟรี ส าหรับพ้ืนที่ด าเนินการเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 63.16 อยู่นอกเขตพ้ืนที่
ชลประทาน และร้อยละ 16.59 อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนในการ
ด าเนินกิจกรรมการเกษตร ร้อยละ 40.48 รองลงมา ร้อยละ 12.09 สูบน้ าเองจากธรรมชาติ และร้อยละ 
11.84 ใช้น้ าจากชลประทาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.5 และตารางท่ี 3.6 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.5 กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย    
หน่วย : ร้อยละ2 

กิจกรรม ประเภทพื้นที่ท าการเกษตร พื้นที่ชลประทาน 
ของตนเอง เช่า ท าฟรี ในเขต นอกเขต 

เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉล่ีย เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉล่ีย เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉลี่ย เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉลี่ย เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉล่ีย 

ภาพรวม 96.90 62.02 87.01 11.82 38.72 13.54 4.56 4.30 9.26 21.04 61.04 16.59 65.22 23.21 63.16 

1. ข้าว 100 45.81 78.50 27.66 54.19 21.50 7.45 2.42 11.08 31.38 68.57 21.26 64.18 8.63 57.00 

คิดเป็นร้อยละ1 73.93                

2. ยางพารา 99.41 98.76 98.79 0.59 1.24 1.21 1.18 0.53 14.09 4.12 4.33 4.32 75.29 70.81 71.00 

คิดเป็นร้อยละ1 15.42                

3. มันส าปะหลัง 80.51 82.74 82.66 19.49 17.26 17.34 5.08 4.34 13.51 5.93 3.05 3.15 75.42 71.46 71.60 

คิดเป็นร้อยละ1 12.36                

4. ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่นๆ 100 100 100 6.67 5.48 5.61 1.78 3.28 4.92 23.56 27.91 27.54 88.44 73.93 75.10 

คิดเป็นร้อยละ1 10.22                

5. พืชผัก 100 91.26 91.38 7.55 8.74 8.62 6.29 6.22 1.45 20.75 20.83 20.72 74.84 64.48 64.83 

คิดเป็นร้อยละ1 9.26                

6 ปาล์มน้ ามัน 97.89 98.69 99.65 2.11 1.31 0.35 1.05 0.00 0.89 9.47 10.48 8.84 70.53 82.10 67.83 

คิดเป็นร้อยละ1 6.44                

7. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 84.52 85.37 85.35 15.38 14.63 14.65 9.62 5.56 12.10 13.46 7.21 7.42 75 73.33 73.38 

คิดเป็นร้อยละ1 5.86                

8. ทุเรียน 97.5 98.87 98.79 2.5 1.13 1.21 0 1.28 2.67 2.5 10.00 10.07 67.5 67.74 67.73 

คิดเป็นร้อยละ1 5.28                
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กิจกรรม ประเภทพื้นที่ท าการเกษตร พื้นที่ชลประทาน 
ของตนเอง เช่า ท าฟรี ในเขต นอกเขต 

เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉล่ีย เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉล่ีย เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉลี่ย เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉลี่ย เกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกร
ผู้น า 

เฉล่ีย 

9. ไร่นาสวนผสม 98.60 98.12 98.22 1.40 1.88 1.78 2.79 3.31 8.26 18.60 14.24 15.08 18.60 14.24 15.08 

คิดเป็นร้อยละ1 4.20                

10. อ้อยโรงงาน 73.33 86.22 85.69 26.67 13.78 14.31 2.22 3.56 10.20 8.89 9.54 9.51 62.22 67.63 67.41 

คิดเป็นร้อยละ1 4.06                

11. มะม่วง 96.12 93.13 93.43 3.88 6.87 6.57 6.80 4.40 3.80 22.33 29.29 28.60 62.14 58.26 58.65 

คิดเป็นร้อยละ1 3.88                

12. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ 99.30 99.78 99.71 3.50 7.62 7.05 2.80 2.91 12.73 27.27 14.91 16.62 90.91 91.26 91.21 

คิดเป็นร้อยละ1 3.88                

13. ล าไย 94.44 95.95 95.86 5.56 4.05 4.14 5.56 5.52 3.08 20.37 5.77 6.67 64.81 85.89 84.58 

คิดเป็นร้อยละ1 3.26                

14. พืชไร่อื่นๆ 90.77 87.00 87.31 10.77 13.54 13.32 7.69 6.29 11.53 36.92 35.57 35.68 10.77 19.43 18.72 

คิดเป็นร้อยละ1 2.98                

15. มังคุด 97.78 97.93 97.92 2.22 2.07 2.08 6.67 1.62 5.83 15.56 3.69 4.43 68.90 93.94 92.38 

คิดเป็นร้อยละ1 2.70                

16. เงาะ 94.29 96.34 96.10 5.71 3.66 3.90 2.86 2.93 1.85 8.57 5.86 6.17 65.71 100 96.75 

คิดเป็นร้อยละ1 1.15                

17. ไม้ดอก/ไม้ประดับ 86.96 92.21 91.53 13.04 7.79 8.47 0.00 10.39 1.71 34.78 24.68 25.99 20.75 94.81 90.40 

คิดเป็นร้อยละ1 0.66                
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หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย อาจมีลักษณะการเป็นเจ้าของพื้นที่การเกษตรได้มากกว่า 1 อย่าง 

2. คิดเป็นร้อยละ1 = คิดเทียบจากจ านวนเกษตรกรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

3. ร้อยละ2 = คิดเทียบจากจ านวนเกษตรกรทั้งหมดในกิจกรรมนั้นๆ 

4. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ ของเกษตรกรเจ้าของ ศพก. ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น ปศุสัตว์ ประมง จิ้งหรีด เป็นต้น การเพาะเห็ด การปลูกหญ้า พืชสมุนไพร เป็นต้น 

5. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ ของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์ เช่น โค สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น, การท าประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า, การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม, การท าเกลือ

สมุทร, การปลูกหญ้า/ปอเทือง/พืชอื่นๆ เช่น หัวไชเท้า เป็นต้น 

 
ตารางที่ 3.6 แหล่งน้ าใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วย : ร้อยละ 
กิจกรรม ประเภทเกษตรกร 

 

แหล่งน้ าใช้ทางการเกษตร 
น้ าฝน ชลประทาน สูบเองจากธรรมชาติ บ่อ/สระ/บาดาล

ตนเอง 
โครงการเอกชน/

ราชการ 
กลุ่ม/สถาบัน ซ้ือ/น้ าประปา 

ภาพรวม เกษตรกรผู้น า 29.58 13.01 19.99 16.57 1.00 1.41 0.68 

 เกษตรกรต้นแบบ 19.77 39.76 3.96 9.18 1.44 0.43 2.30 

 เฉลี่ย 40.48 11.84 12.09 8.83 0.88 0.75 0.45 

1. ข้าว เกษตรกรผู้น า 37.06 20.92 13.65 9.04 0.89 1.06 0.35 

 เกษตรกรต้นแบบ 15.39 48.03 3.73 2.83 0.00 0.20 0.00 

 เฉลี่ย 41.22 15.59 8.27 4.77 0.94 0.94 0.03 

2. ยางพารา เกษตรกรผู้น า 47.06 4.12 8.82 10.59 0.59 0.00 0.00 

 เกษตรกรต้นแบบ 57.08 4.03 3.17 2.94 0.20 0.10 0.00 

 เฉลี่ย 56.67 4.03 3.40 3.25 0.22 0.10 0.00 

3. มันส าปะหลัง เกษตรกรผู้น า 55.08 3.39 6.78 9.32 0.85 0.85 0.00 
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กิจกรรม ประเภทเกษตรกร 

 

แหล่งน้ าใช้ทางการเกษตร 
น้ าฝน ชลประทาน สูบเองจากธรรมชาติ บ่อ/สระ/บาดาล

ตนเอง 
โครงการเอกชน/

ราชการ 
กลุ่ม/สถาบัน ซ้ือ/น้ าประปา 

 เกษตรกรต้นแบบ 63.09 4.21 5.75 4.59 0.66 0.06 0.00 

 เฉลี่ย 62.81 4.18 5.79 4.76 0.67 0.09 0.00 

4. ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่นๆ เกษตรกรผู้น า 26.11 13.72 32.30 25.22 1.33 2.65 0.88 

 เกษตรกรต้นแบบ 40.94 17.31 19.91 15.03 1.28 0.36 1.36 

 เฉลี่ย 39.71 17.02 20.94 15.88 1.28 0.55 1.32 

5. พืชผัก เกษตรกรผู้น า 11.95 13.21 30.82 23.27 1.89 1.26 1.89 

 เกษตรกรต้นแบบ 11.17 14.57 28.39 21.22 0.43 0.74 2.91 

 เฉลี่ย 11.17 14.41 28.41 21.25 0.53 0.77 2.83 

6. ปาล์มน้ ามัน เกษตรกรผู้น า 35.75 10.53 11.58 12.63 0.00 0.00 0.00 

 เกษตรกรต้นแบบ 65.50 2.18 11.79 5.24 0.00 0.00 0.00 

 เฉลี่ย 52.36 5.29 6.28 4.54 0.23 0.06 0.00 

7. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรผู้น า 48.08 1.92 15.38 11.54 0.00 3.85 0.00 

 เกษตรกรต้นแบบ 52.48 5.29 9.40 8.80 0.33 0.40 0.00 

 เฉลี่ย 52.34 5.18 9.60 8.89 0.32 0.51 0.00 

8. ทุเรียน เกษตรกรผู้น า 8.75 11.25 17.5 26.25 1.25 1.25 1.25 

 เกษตรกรต้นแบบ 11.28 8.27 24.89 17.89 2.56 0.53 2.48 

 เฉลี่ย 11.13 8.44 24.47 18.37 2.48 0.57 2.41 

9. ไร่นาสวนผสม เกษตรกรผู้น า 13.49 10.23 23.72 20.93 0.47 0.93 0.47 

 เกษตรกรต้นแบบ 16.67 8.50 24.06 23.07 0.33 0.33 0.66 
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กิจกรรม ประเภทเกษตรกร 

 

แหล่งน้ าใช้ทางการเกษตร 
น้ าฝน ชลประทาน สูบเองจากธรรมชาติ บ่อ/สระ/บาดาล

ตนเอง 
โครงการเอกชน/

ราชการ 
กลุ่ม/สถาบัน ซ้ือ/น้ าประปา 

 เฉลี่ย 16.06 8.83 24.00 22.66 0.36 0.45 0.62 

10. อ้อยโรงงาน เกษตรกรผู้น า 42.22 8.89 2.22 11.11 2.22 2.22 1 

 เกษตรกรต้นแบบ 51.64 6.84 8.19 9.34 0.29 0.10 0.00 

 เฉลี่ย 51.25 6.93 7.94 9.42 0.37 0.18 0.00 

11. มะม่วง เกษตรกรผู้น า 23.30 11.65 22.33 15.53 0.00 0.97 2.91 

 เกษตรกรต้นแบบ 33.37 17.70 15.24 10.84 0.64 0.86 0.86 

 เฉลี่ย 32.37 17.10 15.94 11.30 0.58 0.87 1.06 

12. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ เกษตรกรผู้น า 25.17 16.08 39.86 30.07 2.10 0 0 

 เกษตรกรต้นแบบ 25.56 9.19 35.09 24.66 0.22 0.90 1.57 

 เฉลี่ย 25.51 10.14 35.75 25.41 0.48 0.77 1.35 

13. ล าไย เกษตรกรผู้น า 12.96 5.56 20.37 18.52 1.85 7.41 1.85 

 เกษตรกรต้นแบบ 33.25 8.10 16.81 12.52 4.91 3.93 0.25 

 เฉลี่ย 31.99 7.94 17.03 12.89 4.72 4.14 0.35 

14. พืชไร่อื่นๆ เกษตรกรผู้น า 36.92 10.77 21.54 16.92 1.54 6.15 0.00 

 เกษตรกรต้นแบบ 35.57 19.43 18.06 13.82 0.27 1.23 0.14 

 เฉลี่ย 35.68 18.72 18.34 14.07 0.38 1.63 0.13 

15. มังคุด เกษตรกรผู้น า 11.11 13.33 28.89 15.56 0.00 0.00 2.22 

 เกษตรกรต้นแบบ 15.59 3.69 28.80 27.03 1.92 0.74 1.48 

 เฉลี่ย 15.65 4.29 28.81 26.32 1.80 0.69 1.52 
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กิจกรรม ประเภทเกษตรกร 

 

แหล่งน้ าใช้ทางการเกษตร 
น้ าฝน ชลประทาน สูบเองจากธรรมชาติ บ่อ/สระ/บาดาล

ตนเอง 
โครงการเอกชน/

ราชการ 
กลุ่ม/สถาบัน ซ้ือ/น้ าประปา 

16. เงาะ เกษตรกรผู้น า 14.29 5.71 25.71 22.86 2.86 2.86 0.00 

 เกษตรกรต้นแบบ 32.97 4.03 23.08 17.22 0.00 1.83 0.00 

 เฉลี่ย 30.84 4.22 23.38 17.86 0.32 1.95 0.00 

17. ไม้ดอก/ไม้ประดับ เกษตรกรผู้น า 4.35 21.74 17.39 21.74 0.00 0.00 4.35 

 เกษตรกรต้นแบบ 5.48 11.04 21.43 14.94 1.30 1.30 3.25 

 เฉลี่ย 5.65 12.43 20.90 15.82 1.13 1.13 3.39 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
4.1 ปัจจัยน าเข้า 

4.1.1 งบประมาณ การด าเนินโครงการในปี 2563 แบ่งการด าเนินงานเป็น 6 กิจกรรม ประกอบด้วย   
การพัฒนาศักยภาพ ศพก. การบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การสนับสนุนการให้บริการ 
ศพก. การพัฒนาเกษตรกรผู้น า การพัฒนาศูนย์เครือข่าย และการติดตามประเมินผล และรายงาน          
การด าเนินงานโครงการเป็นการบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ร่วมกับกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวม 8 หน่วยงาน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการบริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ของชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ เป็นกลไกการบูรณาการการท างาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตร
ในพ้ืนที่ ในภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น  329,795,800 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 315,075,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.54 ของงบที่ได้รับจัดสรร (รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) รายละเอียด ดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ศพก. ปี 2563 
หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร  203,607,300 196,232,600 96.38 
2. กรมประมง  30,134,000 30,078,800 99.82 
3. กรมปศุสตัว์  22,677,100 20,787,000 91.67 
4. กรมวิชาการเกษตร  14,300,000 14,227,600 99.49 
5. กรมหม่อนไหม  6,211,000 5,597,900 90.13 
6. กรมพัฒนาท่ีดิน  8,731,800 8,680,200 99.41 
7. ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  5,650,500 5,412,100 95.78 
8. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  29,660,100 29,659,400 100.00 
9. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  8,824,000 4,399,300 49.86 
รวม  329,795,800 315,075,000 95.54 

ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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4.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน ศพก. ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกร มีการประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุนการพัฒนาตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาร่วมพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร (ส านักงานเกษตร
อ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช และศูนย์
ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร) กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) กรมประมง (ส านักงานประมง
จังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด) กรมปศุสัตว์ (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด) กรม
วิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร) กรมหม่อนไหม (ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ) กรมชลประทาน (โครงการชลประทาน และส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด) กรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง) กรมพัฒนาที่ดิน (ส านักงานพัฒนาที่ดิน และสถานี
พัฒนาที่ดิน) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด) กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส านักงานสหกรณ์จังหวัด) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด) และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และมีหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาร่วมบูรณาการในการพัฒนา ศพก. ได้แก่ กระทรวง
พลังงาน (ส านักงานพลังงานจังหวัด) กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีค าสั่งคณะกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และคณะท างานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 และค าสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ 9/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
ส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 และระเบียบ 
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
ประกอบด้วย หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับ
อ าเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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4.1.3 ปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ซึ่งจ าแนกได้ 12 ประเภท ดังนี้  

1) ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เช่น สารเร่ง พด. 
กากน้ าตาล มูลสัตว์ ผลไม้ ถังหมัก เป็นต้น  

2) ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ตาข่ายพลาสติก อุปกรณ์
ส าหรับให้น้ าและอาหาร พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยารักษาโรค และวัคซีน เป็นต้น  

3) ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับเพาะเห็ด เช่น ก้อนเชื้อเห็ด ฟางข้าว พลาสติก เป็นต้น 
4) ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการท าประมง เช่น กระชังเลี้ยงปลา ตาข่ายฟ้า พันธุ์

ปลา พันธุ์กบ อาหารปลา เป็นต้น  
5) ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น หัวเชื้อ ข้าวสาร น้ าหมัก

ชีวภาพ เป็นต้น  
6) วัสดุอุปกรณ์ในการวางระบบน้ า เช่น ท่อน้ า หัวสปริงเกอร์ ระบบน้ าหยด สายยาง เป็นต้น  
7) พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ข้าว ท่อนพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
8) สารปรับสภาพดิน/ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 
9) เก้าอ้ี อุปกรณ์การถ่ายทอดความรู้ 
10) เอกสารแผ่นพับองค์ความรู้ต่าง ๆ บอร์ด โปสเตอร์  
11) ระบบพลังงานทดแทน โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
12) อ่ืนๆ เช่น สมุดบัญชีครัวเรือน ชั้นวางหนังสือ แปลงผักยกแคร่ เป็นต้น 

4.1.4 หลักสูตรการเรียนรู้ ศพก. ได้ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและ
ความต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็นหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลดต้นทุน เพ่ิม
ผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูต รเสริม 
รายละเอียด ดังนี้ 

1) หลักสูตรหลัก ประกอบด้วย 
1.1) การลดต้นทุน 
1.2) การเพ่ิมผลผลิต 
1.3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต/มาตรฐานการผลิต 
1.4) การจัดการด้านการตลาด 
1.5) การแปรรูป/การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
1.6) การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช 
1.7) ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป 

2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
3) หลักสูตรเสริม เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ์ การจัดท าแผนการ

เกษตร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ อ่ืนๆ ได้แก่ การหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร, เครื่องจักรกล
การเกษตร, พลังงานทดแทน, เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
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4.2 กิจกรรม 
4.2.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน 

เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสาร บริการด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรใน
ชุมชนมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา โดยคณะกรรมการ 
ศพก. ร่วมกับเกษตรอ าเภอ ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และจัดท าแผนและแนวทางพัฒนา 

2) การพัฒนาฐานเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบพัฒนาฐาน
เรียนรู้ เพ่ือที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นจุดสาธิตบนความพร้อมของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้อง
และสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ ประจ าไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย 
โดยสามารถประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตาม
บทบาทของแต่ละหน่วยงาน 

3) การพัฒนาแปลงเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอและเกษตรกรต้นแบบ ปรับปรุงและพัฒนา
แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน 

4) การก าหนดหลักสูตรเรียนรู้ โดยเกษตรอ าเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ร่วมกันก าหนด
หลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจัดท าแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามา
เรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา และความ
ต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็นหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน
การผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม 

5) พัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกรวมทั้ง
จัดท า/ปรับปรุงข้อมูลประจ าศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอและเกษตรกร
ต้นแบบ ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา  

6) เชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย และจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ในอ าเภอ มีการเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ 
หรือจุดเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้มีการเสริมหนุน ศพก. และเสริมหนุนซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และ
การให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ในพ้ืนที่
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 11,742 เครือข่าย  

โดยลักษณะการใช้พ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม ศพก. ของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. พบว่า เป็น
ของตนเอง จ านวน 690 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.81 เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 6.63 เป็นทั้งของตนเองและสาธารณะ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.40 และอ่ืนๆ จ านวน 54 ราย คิด
เป็นร้อยละ 7.15 ตามตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 การใช้พ้ืนที่ของ ศพก. 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะพื้นที่ศูนย์ ศพก.    

1) เป็นของเจ้าของ ศพก. เอง 647 85.81 

2) เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 50 6.62 

3) เป็นทั้งของตนเองและสาธารณะ 3 0.40 

4) อ่ืนๆ 54 7.15 

 
เหตุผลในการเข้าร่วมด าเนินงานเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ของเกษตรกรต้นแบบ รายละเอียดตามตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3 สาเหตุในการเข้าร่วมเป็น ศพก.  

สาเหตุ จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ 

เจ้าหน้าที่รัฐให้ค าแนะน า 764 87.12 

ต้องการรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตรเพิ่มเติม 732 83.47 

ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้ผู้อื่นที่สนใจ 712 81.19 

ต้องการรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ 521 59.41 

ต้องการรับการสนับสนุนเงินทุกจากภาครัฐ 410 46.75 

อื่นๆ*  45 5.13 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. อื่นๆ* ได้แก่ ต้องการสร้างตลาดสินค้า/แหล่งท่องเที่ยวชุมชน/พัฒนาเครือข่ายให้มากขึ้น มีความเป็นจิตอาสา 

หวังให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น 
 

4.2.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1) การประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. เพ่ือ

ร่วมกันวิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานของ ศพก. รวมถึงการรับรองศูนย์เครือข่าย สรุปผลการด าเนินงาน 
และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

2) เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   มีการ
จัดเวทีส าหรับการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการด าเนินงานกันทุกระดับ โดยการจัดประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ในแต่ละระดับทังระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัดเฉลี่ยระดับละ     
4 ครั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. เกิดผลเป็นรูปธรรม   

3) การถอดบทเรียน ศพก. มีการประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ และสรุปผลการถอดบทเรียน
เกษตรกรต้นแบบ จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลองค์ความรู้ และวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบที่
ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
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4.2.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 
1) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) มีจัดงานวัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ก าหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ที่สอดคล้องกับชนิด
สินค้า ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตร
ของหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ละ 100 คน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
สามารถด าเนินการจัดงานได้ จ านวน 336 จุด และยกเลิกการจัดงาน จ านวน 546 จุด 

2) การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. มีการจัดท าเอกสาร
วิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรครบทุกศูนย์ 
โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุน 

4.2.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า ศพก. ละ 30 ราย 
จ านวน 3 ครั้ง ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ฤดูกาลผลิตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จ านวน 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สามารถด าเนินการจัดอบรม 
จ านวน 2 ครั้ง และยกเลิกการจัดอบรม จ านวน 1 ครั้ง 

4.2.5 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  

4.2.6 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน ภายหลังการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพของ ศพก. และ
ศูนย์เครือข่ายหน่วยงานมีการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
 
4.3 ผลผลิต 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเกษตรกรมาใช้บริการ ณ ศพก. จ านวนเฉลี่ย 368 ราย/ปี สามารถ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

4.3.1 การพัฒนา ศพก.  
การพัฒนา ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 11,742 ศูนย์ ในปีงบประมาณ 2563 ศพก. ทุกแห่ง 

และเครือข่าย จ านวน 5,605 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 55.25 ได้รับการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเพ่ือการ
ด าเนินงาน ซึ่งหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการที่ให้การพัฒนา ศพก. ครบทั้ง 882 ศูนย์ 
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ ส่วนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย มีหน่วยงานภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ให้การพัฒนา ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ศูนย์เครือข่ายมากท่ีสุด คือ กรมส่งเสริมการเกษตร 2,646 ศูนย์ รองลงมา คือ กรมปศุสัตว์ กรมประมง และ
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กรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานละ 882 ศูนย์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินและเกษตรกรรม 140 ศูนย์ กรมหม่อนไหม 
123 ศูนย์ และกรมวิชาการเกษตร 50 ศูนย์ ตามล าดับ (ตารางที่ 4.4) 
ตารางท่ี 4.4 การพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมเพ่ือการด าเนินงานของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายของหน่วยงาน 

หน่วยงาน การพัฒนา ศพก. (ศูนย์) การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร  882 882 100.00 2,646 2,646 100.00 

2. กรมประมง  882 882 100.00 5,292 5,292 100.00 

3. กรมปศุสตัว์  882 882 100.00 882 882 100.00 

4. กรมวิชาการเกษตร  160 160 100.00 40 50 125.00 

5. กรมหม่อนไหม  3 3 100.00 123 123 100.00 

6. กรมพัฒนาท่ีดิน  882 882 100.00 - - - 

7. ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  - - - 140 140 100.00 

ที่มา : จากรายงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
จากการให้ข้อคิดเห็นของปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ ศพก. จากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่ามีปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1) การพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ศพก. หลัก 

(1) มีการปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ เช่น เกษตรกรอายุมาก ไม่สะดวกในการขับเคลื่อน
งาน/ไม่ให้ ความร่วมมือ/ไม่พัฒนาตนเอง 

(2) ข้อจ ากัดในการจัดซื้อครุภัณฑ์บางประเภทที่ราชการไม่สามารถจัดซื้อให้ได้ เช่น โต๊ะ 
(3) งบประมาณจ ากัด/ข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาจุดที่จ า

เป็นได้ เช่น อาคาร อุปกรณ์ด้านสื่อในการถ่ายทอดความรู้ 
(4) การบูรณาการร่วมกับศูนย์เครือข่าย ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
(5) ขาดการวิเคราะห์ศักยภาพ และการก าหนดแนวทางการพัฒนาฯ กิจกรรมให้ต่อเนื่อง 
(6) ปัญหาอุทกภัย 
ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
(1) ความปรับเปลี่ยน ศพก. ที่มีปัญหา และศูนย์ใหม่ต้องมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 
(2) เสนอให้ท าแผนพัฒนา ศพก. เพ่ือขอกรมฯ จัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินการใน

ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นได้ 
(3) ควรสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานให้มากขึ้น ตรงกับความต้องการ และมีความต่อเนื่อง 
(4) ควรจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ และพัฒนาการเกษตร

ในพ้ืนทีใ่ห้มีกิจกรรมต่อเนื่อง 
(5) ควรมีการบูรณาการ ศพก.หลัก และศูนย์เครือข่ายให้มากข้ึน 
(6) ควรมีการประเมินศักยภาพโดยมีคณะกรรมการออกประเมินทุกปี 
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(7) ควรสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม เช่น ระบบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
2) การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เครือข่าย 

(1) การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความเชื่อมโยงการท างาน และไม่สอดคล้อง
กับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

(2) งบประมาณสนับสนุน/ไม่เพียงพอ/งบประมาณไม่ต่อเนื่องได้เพียงครั้งเดียว/ไม่ตรงตามความ  
ต้องการในการพัฒนา เช่น ซื้อวัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ หรือปรับปรุงต่อเติมไม่ได้ 

(3) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่ายขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับงบประมาณเพียงปีละหนึ่งครั้ง   
(4) เกษตรกรเจ้าของศูนย์มีอายุมาก/ภารกิจมาก 
(5) ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการท างานของศูนย์เครือข่ายภายในจังหวัด 
(6) การเกิดอุทกภัย 
(7) มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรในพ้ืนที ่
ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
(1) ควรแยกการดูแล ศพก.หลัก และเครือข่ายให้ชัดเจนตามประเภทศูนย์ และให้ความส าคัญ

กับศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์เท่ากัน 
(2) ควรสนับสนุน/เพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาศูนย์ฯ จากปีละ 3 ศูนย์ เป็น 5 ศูนย์ อย่าง

ต่อเนื่อง   ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(3) ควรมีการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือทั้งกับเกษตรกรในพ้ืนที่ และหน่วยงาน

ราชการ 
(4) ควรสนับสนุนครุภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการให้บริการ 
(5) ควรมีการบูรณาการการประชุม/อบรม/จัดท าแผน ก าหนดบทบาทที่ชัดเจน ไม่มากเกินไป 
(6) ควรกระตุ้น/สนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือเปลี่ยนแปลงศูนย์ในกรณีที่

ไม่ด าเนินงานแล้ว 
(7) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ า เน้นการปลูกพืชใช้น้ าน้อย ให้ความส าคัญใน

การพัฒนาแหล่งน้ า 
(8) ควรติดตั้งระบบน้ าพลังงาน แสงอาทิตย์ทุกศูนย์ 

4.3.2 การได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ ปี 2563 
การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานประกอบด้วยหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน 
และให้การส่งเสริม และสนับสนุนแก่ ศพก. โดยในปี 2563 มีหน่วยงานผู้ด าเนินการส่งเสริม และสนับสนุน 
ศพก. ในด้านต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมการข้าว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานทรัพยากรน้ าระดับพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ เป็นต้นรายละเอียดตามตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 การได้รับการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเพ่ือด าเนินงานของ ศพก. 

รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. ปัจจัยการผลิต 1,381 61.03 

2. ป้ายองค์ความรู้ 1,024 45.25 

3. การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 806 35.62 

4. งบประมาณสนับสนุน 499 22.05 

5. อ่ืนๆ* 99 4.37 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2. อื่นๆ* ได้แก่ เอกสารวิชาการ ประชาสัมพันธ์, ป้ายบอกทาง ศพก., การปรับปรุงสถานท่ี ศพก. และสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินงาน เป็นต้น 
3. หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมการข้าว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานทรัพยากรน้ าระดับพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น 

 

1) ปัจจัยการผลิต จากตารางที่ 4.5 มีหน่วยงานที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ ศพก. ในการ
พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณศูนย์ ทั้งในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานภายนอก โดยปัจจัยการผลิตที่ได้สนับสนุนแก่ ศพก. ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช/พันธุ์ไก่ไข่/พันธุ์ปลา/
พันธุ์สัตว์ต่างๆ แม่ปุ๋ย/ปุ๋ยสั่งตัด/ปุ๋ยต่างๆ ก้อนเชื้อเห็ด ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน กากน้ าตาล สารชีวภัณฑ์     กับ
ดักแมลง เตาถ่านชีวมวล วัสดุอิฐประสาน เก้าอ้ีพลาสติก บล็อคซีลสุญญากาศ สายยาง และวัสดุการเกษตร/
วัสดุอุปกรณ์ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 

2) อบรมถ่ายทอดความรู้ 
2.1) การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบโดยการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานด้านการเกษตร  

เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 460 ราย คิดเป็นร้อยละ 
58.23 และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.77 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานด้านการเกษตร มีหน่วยงานที่เป็นผู้ด าเนินการจัด ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุ
สัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น โดยเข้าร่วมกิจกรรมแยกตามประเภทสินค้าหลัก ตามตารางที่ 4.6 
ตารางที่ 4.6 การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบโดยการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานด้านการเกษตร 

ประเภทสินค้าเกษตรที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 

(ราย) 

ร้อยละ หน่วยงานที่จัด 

กสก. ปศ. ปม. มม. วก. กตส. พด. ส.ป.ก อ่ืนๆ2 

ภาพรวม 1002  49.50 5.09 4.89 0.50 3.89 9.18 7.09 0.80 8.98 

1. ข้าว 353 76.74 57.79 1.13 0.57 0.00 1.70 5.10 6.23 0.28 11.90 

2. มันส าปะหลัง 47 10.22 61.70 6.38 0.00 0.00 10.64 4.26 6.38 2.13 2.13 
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ประเภทสินค้าเกษตรที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 

(ราย) 

ร้อยละ หน่วยงานที่จัด 

กสก. ปศ. ปม. มม. วก. กตส. พด. ส.ป.ก อ่ืนๆ2 

ภาพรวม 1002  49.50 5.09 4.89 0.50 3.89 9.18 7.09 0.80 8.98 

3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 15 3.26 60.00 20.00 0.00 0.00 13.33 0.00 0.00 6.67 0.00 

4. พืชไร่อื่นๆ  16 3.48 50.00 6.25 6.25 0.00 6.25 0.00 12.50 0.00 12.50 

5. ยางพารา 17 3.70 58.82 5.88 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 5.88 11.76 

6. ปาล์มน้ ามัน 25 5.43 76.00 0.00 4.00 0.00 4.00 12.00 0.00 0.00 4.00 

7. อ้อยโรงงาน 41 8.91 70.73 0.00 0.00 2.44 2.44 2.44 12.20 0.00 0.00 

8. ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่นๆ 29 6.30 62.07 0.00 0.00 0.00 17.24 0.00 6.90 0.00 6.90 

9. ทุเรียน 19 4.13 94.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 

10. ล าไย 10 2.17 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 

11. เงาะ 3 0.65 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 

12. มะม่วง 20 4.35 75.00 0.00 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13. มังคุด 9 1.96 88.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 

14. ไม้ดอก ไม้ประดับ 10 2.17 60.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

15. พืชผัก 46 10.00 69.57 2.17 0.00 0.00 10.87 0.00 2.17 0.00 6.52 

16. ไร่นาสวนผสม 80 17.39 28.75 12.50 15.00 2.50 2.50 11.25 8.75 1.25 11.25 

17. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ1  97 21.09 11.34 25.77 30.93 2.06 3.09 5.15 7.22 1.03 7.22 

18. อื่นๆ3  165 35.87 29.09 1.82 0.61 0.00 2.42 32.12 12.12 1.21 11.52 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ1 เช่น เลี้ยงปลา, เพาะเห็ด เป็นต้น 
3. หน่วยงานอ่ืนๆ2 เช่น กรมพัฒนาชุมชน ส านักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ ธ.ก.ส. กรมชลประทาน 

หน่วยงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา และเอกชน เป็นต้น 
4. อ่ืนๆ3 เช่น พัฒนาเกษตรกร, บัญชีครัวเรือน, การตลาด เป็นต้น 

 
2.2) การจัดอบรมของ ศพก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การจัดอบรมเกษตรกรผู้น า เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ ณ ศพก.หลัก และ/หรือศูนย์
เครือข่าย ศพก. อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ให้เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรผู้น าจากศูนย์เครือข่าย ศพก. หรืออ่ืนๆ รวมถึงหน่ วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา เป็นต้น เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ในการประเมินการจัดอบรมของ 
ศพก. ปี 2563 พบว่า มีการอบรมทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร บังคับ หลักสูตรหลัก และหลักสูตรเสริม 
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 4.7  
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ตารางที่ 4.7 การจัดอบรมของ ศพก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ* 

1. หลักสูตรบังคับ   
- เกษตรทฤษฎีใหม่ 655 74.69 
- เศรษฐกิจพอเพียง 713 81.30 
- เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 558 63.63 

2. หลักสูตรหลัก   
- การลดต้นทุน 733 83.58 
- การเพิ่มผลผลิต 647 73.77 
- การพัฒนาคุณภาพผลผลิต/มาตรฐานการผลิต 538 61.35 
- การจัดการด้านการตลาด 379 43.22 
- การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 376 42.87 
- การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช 613 69.90 
- ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป 400 45.61 

3. หลักสูตรเสริม   
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 600 68.42 
- การบริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ์ 350 39.91 
- การจัดท าแผนการเกษตร 339 38.65 
- การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 371 42.30 
- อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 310 35.35 
- อื่นๆ*  83 9.46 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. ร้อยละ* เทียบจากจ านวนเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 877 ราย 
 3. อื่นๆ* ได้แก่ การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร, เครื่องจักรกลการเกษตร, พลังงานทดแทน, เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 
2.3) การเข้ารับการอบรมของเกษตรกรผู้น า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมอบรมเกษตรกรผู้น า 30 ราย/ศพก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ
ด าเนินการจัดอบรมได้ 2 ครั้ง จากเป้าหมาย 3 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดการเข้ารับการอบรมของเกษตรกรผู้น า ตามตารางที่ 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 การเข้ารับการอบรม ณ ศพก./ศูนย์เครือข่าย ของเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร จ านวน (ราย) ร้อยละ* 

1. หลักสูตรบังคับ   

1.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ 15,353 59.47 

1.2 เศรษฐกิจพอเพียง 18,553 71.86 

1.3 เกษตรผสมผสาน 12,541 48.74 
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หลักสูตร จ านวน (ราย) ร้อยละ* 

2. หลักสูตรหลัก   

2.1 การลดต้นทุน 19,498 75.52 

2.2 การเพิ่มผลผลิต 13,208 51.16 

2.3 พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน 9,863 38.20 

2.4 การจัดการด้านการตลาด 5,919 22.93 

2.5 การแปรรูป/เพิ่มมูลค่า 5,046 19.54 

2.6 โรคและแมลงศัตรูพืช 13,658 52.90 

2.7 ความรู้ด้านเกษตรทั่วไป 6,174 23.91 

3. หลักสูตรเสริม   

3.1 บัญชีครัวเรือน 13,218 51.20 

3.2 บริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ ์ 5,432 21.04 

3.3 จัดท าแผนการเกษตร 6,445 24.96 

3.4 ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 7,390 28.62 

3.5 อาชีพเสริมเพิ่มรายได ้ 5,669 21.96 

3.6 อื่นๆ*  2,511 9.73 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2. ร้อยละ* คิดจากฐานจ านวนเกษตรกรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามคือ 25,818 ราย 
3. อื่นๆ* ได้แก่ Zoning, การใช้ Application ด้านการเกษตรต่างๆ, เตาไบโอชาร์/การเผาถ่าน, การใช้พลังงานทดแทน/

โซล่าเซลล์, การท าแผนการผลิตรายบุคคล/แผนธุรกิจกลุ่ม, การเลี้ยงสัตว์/ไส้เดือน/เพาะเห็ด, การตรวจวิเคราะห์ดิน/ธาตุอาหารพืช, 
การจัดการเศษวัสดุการเกษตร/การไม่เผาวัสดุเกษตร และการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นต้น 

 
3) การท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิชาการ (มหาวิทยาลัย อาจารย์ องคก์กรรัฐ ฯลฯ) 

 ในด้านการท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิชาการต่างๆ จากการสอบถามพบว่า เกษตรกร
เจ้าของ ศพก. ยังไม่มีการด าเนินงานวิจัย จ านวน 489 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.82 และมีการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานวิชาการ จ านวน 315 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.18 โดยเรื่องที่ด าเนินการ ได้แก่ แปลงข้า วอัจฉริยะ 
ระบบน้ าอัจฉริยะ การศึกษาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว มันส าปะหลัง เห็ด เส้นไหม ปลาน้ าจืด การตรวจสอบ DNA 
ของมะพร้าวน้ าหอม การใช้แอพพลิเคชั่นท านายการปลูกข้าวล่วงหน้า การแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า เป็นต้น 

4.3.3 ความพร้อมในการให้บริการของ ศพก. 
1) ความพร้อมในการด าเนินการเป็นศูนย์ ศพก. 

เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ประเมินความพร้อมด้านสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม ศพก. 
ของตนเอง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอาคาร/ศาลาเรียนรู้ 2) ด้านฐานเรียนรู้ 3) ด้านแปลงเรียนรู้ และ 4) ด้านสื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์และอ่ืนๆ รายละเอียดตามตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ความพร้อมในการด าเนินการเป็น ศูนย์ ศพก. 
รายการ จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ ความสมบูรณ์เฉลี่ย แปลผล 

1. ด้านอาคาร/ศาลาเรียนรู้     
- มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้ 825 98.57 3.96 มาก 

2. ฐานเรียนรู้     
- มีฐานเรียนรู้ด้านพืช 804 97.93 3.80 มาก 
- มีฐานเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช 674 84.67 3.64 มาก 
- มีฐานเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย 774 95.20 3.67 มาก 
- มีฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 636 82.38 3.61 มาก 
- มีฐานเรียนรู้ด้านประมง 687 88.76 3.49 มาก 
- มีฐานเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ า 489 68.20 3.60 มาก 
- มีฐานเรียนรู้ด้านอื่นๆ 208 44.64 3.70 มาก 

3. แปลงเรียนรู้     
- มีแปลงเรียนรู้ด้านการท านา 527 74.22 3.94 มาก 
- มีแปลงเรียนรู้ด้านพืช 634 87.69 3.80 มาก 
- มีแปลงเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 462 70.53 3.67 มาก 
- มีแปลงเรียนรู้ด้านประมง 509 76.31 3.60 มาก 

4. สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และอื่นๆ     
- มีโสตทัศนูปกรณ์ 521 64.64 3.84 มาก 
- มีป้ายองค์ความรู้/เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ 802 97.33 3.53 มาก 
- โต๊ะ เก้าอี ้ 801 96.51 4.08 มากที่สุด 
- ห้องน้ า 817 98.43 3.76 มาก 

 
2) ความพร้อมในการให้บริการของ ศพก. 

ผลจากการพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้ และให้บริการด้านการเกษตรตาม
บทบาทหน้าที่ของ ศพก. เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของ ศพก. และการท าหน้าที่ของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่ง 
ศพก. ทุกแห่งมีครบทุกองค์ประกอบของ คือ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ 
และศูนย์เครือข่ายที่มาช่วยเสริมการเรียนรู้ใน ศพก. ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีการเข้าใช้บริการ ศพก. เฉลี่ย 3 – 4 ครั้ง/ปี รายละเอียดตามตารางท่ี 4.10 
ตารางที่ 4.10 ความพร้อมในการให้บริการในพ้ืนที่ของ ศพก. 

กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เข้ารับการอบรม 23,524 91.11 
ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 14,043 54.39 
เข้าร่วมงาน Field day 12,266 47.51 
ขอรับบริการด้านการเกษตร 7,090 27.46 
ขอรับค าปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร 5,445 21.09 
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กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ขอรับปัจจัยการผลิต 4,700 18.20 
อื่นๆ*  1,033 4.00 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. อื่นๆ* ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม การแจ้งปัญหาภัยแล้ง การเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ การพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร  เป็นต้น 

 
4.4 ผลลัพธ์ 

4.4.1 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1) เกษตรกรต้นแบบ 

เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.49 ได้รับการพัฒนาโดยการเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานด้านการเกษตร มีเกษตรกรต้นแบบร้อยละ 2.51 ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดเลยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ รายละเอียด
ตามตารางที่ 4.11 
ตารางที่ 4.11 การน าความรู้ที่ได้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานด้านการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบไปปฏิบัติ 
ประเภทสินค้าเกษตรที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 
การน าไปปฏิบัติ (ร้อยละ) ผลจากการน าไปปฏิบัติ (ร้อยละ) 

ใช้ทั้งหมด ใช้บางส่วน ไม่ได้ใช้ ได้ผลดี รอผล ไม่ได้ผล 

ภาพรวม 58.99 35.63 2.40 79.64 18.14 2.64 
1. ข้าว 61.76 32.30 1.70 88.25 10.54 1.81 
2. มันส าปะหลัง 72.34 23.40 2.13 86.67 4.44 6.67 
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 66.67 26.67 6.67 78.57 14.29 14.29 
4. พืชไร่อื่นๆ  50.00 50.00 0.00 75.00 25.00 0.00 
5. ยางพารา 35.29 64.71 0.00 70.59 23.53 5.88 
6. ปาล์มน้ ามัน 76.00 20.00 4.00 83.33 16.67 0.00 
7. อ้อยโรงงาน 43.90 46.34 0.00 67.57 32.43 0.00 
8. ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่นๆ 48.28 37.93 6.90 72.00 28.00 4.00 
9. ทุเรียน 52.63 36.84 10.53 41.18 52.94 0.00 
10. ล าไย 30.00 60.00 10.00 88.89 0.00 0.00 
11. เงาะ 33.33 66.67 0.00 66.67 33.33 0.00 
12. มะม่วง 45.00 55.00 0.00 75.00 25.00 0.00 
13. มังคุด 22.22 66.67 11.11 37.5 62.5 0.00 
14. ไม้ดอก ไม้ประดับ 80.00 20.00 0.00 80.00 20.00 0.00 
15. พืชผัก 63.04 32.61 0.00 75.00 20.45 0.00 
16. ไร่นาสวนผสม 57.50 40.00 0.00 82.02 16.67 1.28 
17. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ1  63.92 28.87 5.15 80.00 17.78 6.67 
18. อื่นๆ2  56.97 39.39 3.03 71.07 27.67 3.14 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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2. กิจกรรมเกษตรอ่ืนๆ1 เช่น เลี้ยงปลา, เพาะเห็ด เป็นต้น 
3. อ่ืนๆ2 เช่น พัฒนาเกษตรกร, บัญชีครัวเรือน, การตลาด เป็นต้น 

 
2) เกษตรกรผู้น า 

เกษตรกรผู้น าส่วนใหญ่มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ ในบางส่วน ได้แก่ วิชา
เกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า เศรษฐกิจพอพียง การลดต้นทุน และวิชาเกษตร
ผสมผสาน เป็นต้น ส าหรับวิชาที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีมากที่สุด ได้แก่ วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช การลด
ต้นทุน เศรษฐกิจพอเพียง การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า และวิชาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ เป็นต้น รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.12 
ตารางที่ 4.12 การน าความรู้ที่ได้จากการอบรมของเกษตรกรผู้น าไปปฏิบัติ 

หลักสูตร การน าไปปฏิบัติ (ร้อยละ) ผลจากการน าไปปฏิบัติ (ร้อยละ) 

ใช้ทั้งหมด ใช้บางส่วน ไม่ได้ใช้ ได้ผลดี รอผล ไม่ได้ผล 

1. หลักสูตรบังคับ       

1.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ 21.37 68.33 10.00 42.45 40.63 2.49 

1.2 เศรษฐกิจพอเพียง 29.63 66.13 3.78 54.82 32.58 1.21 

1.3 เกษตรผสมผสาน 27.37 62.08 9.67 45.28 37.16 2.60 

2. หลักสูตรหลัก       

2.1 การลดต้นทุน 32.99 62.50 4.60 58.15 25.81 1.97 

2.2 การเพิ่มผลผลิต 32.29 59.62 7.17 48.36 31.34 2.27 

2.3 พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน 30.72 67.35 13.40 39.19 37.04 5.28 

2.4 การจัดการด้านการตลาด 18.96 61.01 20.65 33.16 33.79 7.32 

2.5 การแปรรูป/เพิ่มมูลค่า 20.45 55.81 27.19 38.80 30.36 7.87 

2.6 โรคและแมลงศัตรูพืช 37.29 57.53 5.26 60.57 26.41 1.91 

2.7 ความรู้ด้านเกษตรทั่วไป 29.69 59.25 10.58 47.30 27.15 3.48 

3. หลักสูตรเสริม       

3.1 บัญชีครัวเรือน 27.08 61.10 11.67 47.65 32.78 4.12 

3.2 บริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ ์ 27.80 53.06 22.20 39.62 31.77 9.70 

3.3 จัดท าแผนการเกษตร 26.52 59.26 14.62 44.22 33.47 3.12 

3.4 ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 37.93 52.26 10.04 53.18 26.22 4.10 

3.5 อาชีพเสริมเพิ่มรายได ้ 34.26 50.43 15.96 51.72 20.13 6.61 

3.6 อื่นๆ2  29.67 57.87 15.29 53.33 20.35 7.33 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2. ร้อยละ1 คิดจากฐานจ านวนเกษตรกรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามคือ 25,818 ราย 
3. อื่นๆ2 ได้แก่ Zoning, การใช้ Application ด้านการเกษตรต่างๆ, เตาไบโอชาร์/การเผาถ่าน, การใช้พลังงาน

ทดแทน/โซล่าเซลล์, การท าแผนการผลิตรายบุคคล/แผนธุรกิจกลุ่ม, การเลี้ยงสัตว์/ไส้เดือน/เพาะเห็ด, การตรวจวิเคราะห์
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ดิน/ธาตุอาหารพืช, การจัดการเศษวัสดุการเกษตร/การไม่เผาวัสดุเกษตร และการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) เป็นต้น 

 
4.4.2 การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรของเกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรม 

1) การได้รับรองผลผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตร เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ศพก. 
โดยผลการได้รับรองผลผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือ Good 
Agricultural Practices (GAP) รองลงมา ได้แก่ มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐานตัว Q มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Good Manufacturing Practice (GMP) มาตรฐานออแกนิกส์ มาตรฐานฮาลาล และอ่ืนๆ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.13 
ตารางที่ 4.13 การได้รับรองผลผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เพ่ิมข้ึนหลังเข้าร่วมโครงการ 

ชนิดของการได้รับการรับรอง เพ่ิมขึ้นจ านวน (ราย) 

Good Agricultural Practices (GAP) 2,364 
มาตรฐานอินทรีย์ 691 
มาตรฐานตัว Q 251 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 177 
Good Manufacturing Practice (GMP) 148 
มาตรฐานออแกนิกส์ 77 
มาตรฐานฮาลาล 24 
อื่นๆ1 817 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2. อื่นๆ1 ได้แก่ สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indications), มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 

(Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System), การรับรองคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน
แบบมีส่วนร่วม PGS (Participatory Guarantee System),  มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืน RSPO (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil), มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงโคนม, มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์, มาตฐานฟาร์มปลอดโรค เป็นต้น 

 
2) ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทีเ่ปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมโครงการ  

เกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรมมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไป
หลังจากเข้ารับการอบรมจากโครงการ ศพก. ปี 2563 โดยมีช่องทางการจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้น คือ ช่องทาง
ออนไลน์ จ าหน่ายผ่านสหกรณ์ จ าหน่ายบนพ้ืนที่ของตนเอง และอ่ืนๆ นอกจากนี้มีช่องทางการจ าหน่ายที่
ลดลงหลังเข้ารับการอบรม คือ จ าหน่ายผ่านโรงสี/พ่อค้าคนกลาง และตลาดในท้องถิ่น รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14 ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมโครงการ 

ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต จ านวน (ราย) 

ช่องทางการจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 3,203 
- ช่องทางออนไลน์ 1,435 
- จ าหน่ายผ่านสหกรณ์ 657 
- จ าหน่ายบนพื้นที่ของตนเอง 266 
- อื่นๆ1 845 

ช่องทางการจ าหน่ายที่ลดลง ได้แก่ 1,808 
- โรงสี/พ่อค้าคนกลาง 1,769 
- ตลาดในท้องถิ่น 39 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. อื่นๆ1 ได้แก่ เกษตรกรเก็บไว้บริโภคเองในครัวเรือน จ าหน่ายกับผู้บริโภคเองโดยตรง เช่น ตลาดน้ า ตลาดประชารัฐ 

ศูนย์ข้าวชุมชน ตลาดเกษตรกร สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โรงงานต่างๆ เป็นต้น การตั้งกลุ่มจ าหน่ายรว่มกันในชุมชน 
จ าหน่ายผา่นเครือข่ายแปลงใหญ่ การออกงานแสดงสินค้าของหน่วยงานราชการ/เอกชน รวมถึงการส่งจ าหน่ายตลาดไท 
ตลาดสี่มมุเมือง และการส่งออกต่างประเทศ เป็นต้น 

 
3) รายจ่ายในครัวเรือนที่ลดได้ 

เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 25,818 ราย มีรายจ่ายลดลงหลังเข้า
โครงการอบรม ศพก. จ านวน 14,391 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.65 โดยมีรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยก่อนเข้าโครงการ 
จ านวน 6,495.61 บาท/เดือน และรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยหลังเข้าโครงการ จ านวน 5,315.19 บาท/เดือน 
สรุปรายจ่ายครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 1,319.44 บาท/เดือน  

เหตุผลการลดลงของรายจ่ายครัวเรือน ได้แก่ การลดใช้สารเคมี การลดค่าปุ๋ย เช่น การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินลดการใช้ในปริมาณเกินจ าเป็น/การท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ การปลูก
ผักบริโภคในครัวเรือน การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยในราคาถูกลง การได้รับสนับสนุนปัจจัย เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ยจาก
ภาครัฐ การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนการผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสม และการน า
องค์ความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองให้เหมาะสม เป็นต้น 

4) การแก้ไขปัญหาด้านเกษตรของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร จ านวน 17,818 ราย มีเกษตรกร

ที่ตอบค าถามผลการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรหลังการอบรม จ านวน 17,618 ราย จ าแนกได้คือ เกษตรกร
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดหลังเข้าร่วมการอบรม จ านวน 1,464 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.31 เกษตรกรที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้บางส่วน จ านวน 11,219 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.68 และเกษตรกรที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ จ านวน 4,935 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.01  

สาเหตุของปัญหาด้านการเกษตรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจาก เกษตรกรไม่สามารถก าหนด
ราคาเองได้จากกลไกการตลาด/พ่อค้าคนกลาง/โรงสี/ล้ง ปัญหาจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
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ปัญหาน้ าแล้ง/พ้ืนที่ต้องอาศัยน้ าธรรมชาติเป็นหลัก/ขาดแหล่งน้ า การขาดแคลนแรงงาน/แรงงานมีราคาสูง 
ประสบปัญหาช่องทางการจ าหน่าย ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง และผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นต้น 

5) การเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ และการใช้สารเคมี/ชีวภาพ หลังเข้าร่วมโครงการ  
ด้านการใช้ปุ๋ยเคมี/อินทรีย์  เกษตรกรผู้ตอบแบบค าถาม จ านวน 17,606 ราย มีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ปุ๋ยหลังการเข้าร่วมอบรม จ านวน 11,625 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.03 พบว่ามีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ย 1,789 บาท และมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 348 บาท 

ด้านการใช้สารเคมี/ชีวภาพ เกษตรกรผู้ตอบแบบค าถาม จ านวน 10,532 ราย มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สารหลังการเข้าร่วมอบรม จ านวน 5,526 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.47 โดยมีการใช้
สารเคมี  ลดลงเฉลี่ย 1,054 บาท และมีการใช้สารชีวภาพเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 194 บาท 

รายละเอียดตามตารางที่ 4.15 
ตารางที่ 4.15 การใช้ปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ที่เปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมโครงการ 

ประเภท การเปลี่ยนแปลง บาท 

การใช้ปุ๋ย   
- ปุ๋ยเคมี ลดลง 1,789 
- ปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มขึ้น 348 

การใช้สาร   
- เคมี ลดลง 1,054 
- ชีวภาพ เพิ่มขึ้น 194 

 
6) การได้รับความรู้จากการอบรมมาใช้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25,818 ราย มีการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์แล้วได้รับผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จ าแนกได้ตามตารางที่ 4.16  
ตารางที่ 4.16 การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 

ประเภทกิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ด้านพืช ได้แก่   
- ข้าว 15,556 60.25 
- มันส าปะหลัง 1,953 7.56 
- ยางพารา 1,950 7.55 
- ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่นๆ 1,736 6.72 
- พืชผัก 1,620 6.27 
- พืชไร่อื่นๆ 1,093 4.23 
- ทุเรียน 972 3.76 
- ปาล์มน้ ามัน 915 3.54 
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 741 2.87 
- อ้อยโรงงาน 558 2.16 
- ไม้ดอก ไม้ประดับ 507 1.96 
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ประเภทกิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 
- มังคุด 470 1.82 
- ไร่นาสวนผสม 446 1.73 
- ล าไย 414 1.60 
- มะม่วง 373 1.44 
- เงาะ 98 0.38 

ด้านปศุสัตว์/ประมง ได้แก ่   
- โคเนื้อ 665 2.58 
- ไก่พ้ืนเมือง 513 1.99 
- ปลานิล 482 1.87 
- ปลาตะเพียน 189 0.73 
- ไก่ไข ่ 174 0.67 
- ปลาดุก 167 0.65 
- กระบือ 136 0.53 
- แพะ 30 0.12 
- ไก่เนื้อ 30 0.12 
- โคนม 18 0.07 
- กุ้ง 10 0.04 
- หม่อนไหม 6 0.02 
- จิ้งหรีด 5 0.02 
- ปู 4 0.02 
- แกะ 2 0.01 
- ปลากะพง 1 0.00 
- อื่นๆ1 202 0.78 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. ร้อยละเทียบจากจ านวนเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 25,818 ราย 
 3. อื่นๆ1 ได้แก่ การจัดการน้ า การผลิตโซล่าเซลล์ การท าปุ๋ยหมัก การพัฒนาผลิตภณัฑ์ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงกบ 

การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงชันโรง การจัดการเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ เป็นต้น 

 
4.4.3 การเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของ ศพก.  

1) การด าเนินงานของ ศพก. กับศูนย์เครือข่ายในปีงบประมาณ 2563  
การด าเนินงานของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ศพก.   

มีศูนย์เครือข่ายส่วนใหญ่ร่วมด าเนินงาน จ านวน 11,618 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 98.94 โดยมีกิจกรรมที่
ด าเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การจัดประชุมเครือข่าย ศพก. การจัดท าแผนและแนวทาง ศพก. การใช้ศูนย์
เครือข่ายเป็นจุดศึกษาดูงาน การส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เครือข่าย การเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน การเข้าร่วมกิจกรรมงาน Field Day และอ่ืนๆ ส่วนร้อยละ 0.99 ยังไม่เคยร่วมด าเนินงาน
ด้วยกัน รายละเอียดตามตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 การท างานร่วมกับศูนย์เครือข่ายในปีงบประมาณ 2563 
ลักษณะการด าเนินงาน จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ 

1. ร่วมงานแล้ว1   
- จัดประชุมเครือข่าย ศพก. 5,601 48.21 
- จัดท าแผนและแนวทางพัฒนา ศพก. 4,373 37.64 
- ใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นจุดศึกษาดูงาน 2,552 21.97 
- ส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เครือข่าย 2,528 21.76 
- เชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 2,448 21.07 
- เข้าร่วมกิจกรรมงาน Field Day 2,287 19.69 
- อื่นๆ  36 0.31 

2. ยังไม่เคยร่วมงานด้วยกัน 115 0.99 

หมายเหตุ : 1. ร่วมงานแล้ว1 : เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. อ่ืนๆ* ได้แก่ ร่วมอบรมเกษตรกรผู้น า ร่วมโครงการรณรงค์หยุดเผา การประชุมโดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็นต้น 

 
2) การเข้าร่วมประชุม สัมมนาคณะกรรมการ และขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับต่างๆ 

ของเกษตรกรต้นแบบ 
ในปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรเจ้าของ ศพก. ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จ านวน 855 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 97.49 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.51 โดยจ าแนกเป็นเข้าร่วม
ระดับอ าเภอมากที่สุด รายละเอียดตามตารางที่ 4.18 
ตารางที่ 4.18 การเข้าร่วมประชุม สัมมนาคณะกรรมการ และขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับต่างๆ ของ
เกษตรกรต้นแบบ 

รายการ หน่วย จ านวน ร้อยละ 

1. เข้าร่วมกิจกรรม  ศูนย ์ 855 97.49 
จ าแนกระดับการเข้าร่วม    
- รวมทั้งหมดเฉลี่ย ครั้ง 7  
- ระดับประเทศ ครั้ง 0.3  
- ระดับเขต ครั้ง 0.5  
- ระดับจังหวัด ครั้ง 3  
- ระดับอ าเภอ ครั้ง 55  

2. ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ศูนย ์ 22 2.50 

 
3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ/ขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ในระดับต่างๆ ของเกษตรกรต้นแบบ 
เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมการประชุม สัมมนาคณะกรรมการ การขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ในระดับต่างๆ ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามตารางที่ 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ/ขับเคลื่อนการด าเนินงานใน
ระดับต่างๆ 

ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
มีปฏิสัมพันธ์กับ ศพก.อื่นๆ และเครือข่าย ศพก. 822 96.14 
รับทราบข้อมูลเชิงนโยบายในการด าเนินงาน 785 91.82 
รับทราบข้อมูลเชิงนโยบายด้านเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 738 86.32 
เพิ่มองค์ความรู้ด้านการเกษตร 716 83.74 
อื่นๆ*  10 1.17 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. ได้แก่ แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา การเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตร 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับเครือข่ายนอกพื้นที่ เป็นต้น 
 

4.4.4 ความยั่งยืนของ ศพก. 
การด าเนินงาน ศพก. ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่ามีผู้รับช่วงด าเนินการต่อ จ านวน 435 ราย คิด

เป็นร้อยละ 49.83 ยังไม่ม่ันใจ จ านวน 371 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.50 และไม่มีผู้รับช่วงด าเนินการต่อ จ านวน 
67 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.64 สาเหตุเนื่องจากไม่มีทายาท หรือทายาทประกอบอาชีพอ่ืน ไม่สามารถรับช่วง
ด าเนินงานต่อได ้

โดยเกษตรกรเจ้าของ ศพก. จ านวน 388 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.38 จะยังด าเนินหน้าที่การเป็น 
ศพก. ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในขณะที่เกษตรกรจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.14 
จะไม่ด าเนินการต่อหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเกษตรกรจ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.48 
ยังไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการต่อไปหรือไม่หากไม่ได้รับการสนับสนุน 

 
4.4.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

1) การได้รับประโยชน์ของเกษตรกรต้นแบบ 
เกษตรกรเจ้าของ ศพก. ได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม ศพก. ได้แก่ การได้รับ

องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตรเพ่ิมเติม การได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้ผู้ อ่ืนที่สนใจ การได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ การได้รับข่าวสารต่างๆ จากทางภาครัฐ การได้รับเงินสนับสนุนทุนจาก
ภาครัฐ และอ่ืนๆ รายละเอียดตามตารางที่ 4.20 
ตารางที่ 4.20 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมด าเนินงาน ศพก. 

 ประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน (ศูนย์) ร้อยละ 

ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตรเพิ่มเติม 805 91.79 
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้ผู้อื่นที่สนใจ 786 89.62 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ 753 85.86 
ได้รับข่าวสารต่างๆ จากทางภาครัฐ 742 84.61 
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 544 62.03 
อื่นๆ*  42 4.79 
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หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2. อื่นๆ* ได้แก่ มีเครือข่ายการท างาน/การตลาด/ช่องทางจ าหน่ายเพิ่มขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนา

สินค้าเป็นของตนเอง จ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น และชุมชนได้ประโยชน์ สร้างความเข้มแข็ง เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาสินค้า
เกษตรและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเกิดความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น เป็นต้น  

 
2) การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนของหน่วยงานแก่เกษตรกรต้นแบบ 

การด าเนินงานเป็น ศพก. ของเกษตรกรต้นแบบ ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจาก
หน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยเมื่อเกษตรกร
ต้นแบบได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ในฐานเรียนรู้ แปลง
เรียนรู้ แจกจ่ายให้เกษตรกรอื่นๆ แจกจ่ายให้เครือข่ายที่ร่วมด าเนินงาน การน าไปผลิตอินทรีย์วัตถุ และอ่ืนๆ 
รายละเอียดตามตารางที่ 4.21 
ตารางที่ 4.21 การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนแก่เกษตรกรต้นแบบ 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1. การใช้ในฐานเรียนรู้ 1,364 60.27 
2. การใช้ในแปลงเรียนรู้ 928 41.00 
3. แจกจ่ายให้เกษตรกรอื่นๆ 621 27.44 
4. แจกจ่ายให้เครือข่ายที่ร่วมด าเนินงาน 398 17.59 
5. การน าไปผลิตอินทรีย์วัตถุ 425 18.78 
6. อื่นๆ 189 8.35 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2. อื่นๆ* ได้แก่ การพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านปศุสัตว์, เกษตรกรสามารถผลิตและมีเมล็ดพันธุ์ดีใช้,    

การจัดท าบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร, การเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP, การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์, การพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ของเกษตรกรด้านต่างๆ  เป็นต้น 

 
4.4.6 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 

1) เกษตรกรต้นแบบ 
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ได้ประเมินความพึงพอใจต่อ ศพก. ของตนเอง และการ

ด าเนินงานโครงการ ศพก. ในภาพรวม รายละเอียดตามตารางที่ 4.22 
ตารางที่ 4.22 ความพึงพอใจต่อ ศพก. และการด าเนินงานโครงการ ศพก. ในภาพรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. ความพึงพอใจต่อ ศพก. ของเกษตรกรเจ้าของ ศพก.   
1.1 เกษตรกรที่มาใช้บริการ/ได้รับประโยชน์จาก ศพก. สามารถน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ ลดรายจ่ายในการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น ฯลฯ 
4.23 มากที่สุด 

1.2 การด าเน ินงานโครงการประสบความส าเร ็จตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4.09 มากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1.3 ศพก. มีหลักสูตรเรียนรู ้ที ่ครบอคลุม เหมาะสมให้แก่สมาชิกและ

เกษตรกรในชุมชน 
4.07 มากที่สุด 

1.4 ศพก. มีความพร้อมในทุกด้าน (โครงสร้างพื้นฐาน ฐานเรียนรู้ แปลง
เรียนรู้  การให้บริการแก่สมาชิก/เกษตรกร) 

4.01 มากที่สุด 

1.5 ศพก. มีการให้บริการครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 3.98 มาก 

2. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม   
2.1 การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 4.39 มากที่สุด 
2.2 หลักสูตรเรียนรู้ของ ศพก. 4.13 มากที่สุด 
2.3 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 4.04 มากที่สุด 
2.4 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/คณะท างานในการบริหารโครงการ 4.04 มากที่สุด 
2.5 ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการ 4.00 มากที่สุด 
2.6 การประสานเช่ือมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ 3.75 มาก 
2.7 การเช่ือมโยงเครือข่าย และจุดเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ 3.64 มาก 
2.8 ภาพรวมของโครงการ 2.61 ปานกลาง 

 
2) เกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรม 

2.1) ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตรที่ได้รับการอบรม 
เกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรมกับโครงการ ศพก. ปี 2563 ได้ตอบการประเมินผลความ

พึงพอใจต่อการจัดการอบรมตามหลักสูตรที่ได้เข้ารับการอบรม สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 4.23 
ตารางที่ 4.23 การจัดอบรมของ ศพก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. หลักสูตรบังคับ   
- เกษตรทฤษฎีใหม่ 4.15 มากที่สุด 
- เศรษฐกิจพอเพียง 4.17 มากที่สุด 
- เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 4.18 มากที่สุด 

2. หลักสูตรหลัก   
- การลดต้นทุน 4.22 มากที่สุด 
- การเพิ่มผลผลิต 4.20 มากที่สุด 
- การพัฒนาคุณภาพผลผลิต/มาตรฐานการผลิต 4.14 มากที่สุด 
- การจัดการด้านการตลาด 4.03 มากที่สุด 
- การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 4.11 มากที่สุด 
- การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช 4.15 มากที่สุด 
- ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป 4.15 มากที่สุด 

3. หลักสูตรเสริม   
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 4.12 มากที่สุด 
- การบริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ์ 4.10 มากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
- การจัดท าแผนการเกษตร 4.06 มากที่สุด 
- การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 4.12 มากที่สุด 
- อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 4.51 มากที่สุด 
- อื่นๆ*  4.17 มากที่สุด 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. ร้อยละ* เทียบจากจ านวนเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 877 ราย 
 3. อื่นๆ* ได้แก่ การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร, เครื่องจักรกลการเกษตร, พลังงานทดแทน, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นต้น 
2.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้น าต่อการใช้บริการ ศพก.  

เกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรม ได้ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ศพก. โดย
ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุด คือ วิทยากรภายนอกในการถ่ายทอดความรู้ รองลงมาคือ องค์ความรู้ของประธา
ศูนย์และทีมงาน รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรที่ก าหนดตรงกับความต้องการ การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ และอาคารเรียนรู้ ส่วนประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ฐาน/แปลงเรียนรู้ และห้องน้ าในการ
ให้บริการ ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.24  
ตารางที่ 4.24 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการ ศพก.  

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

- วิทยากรภายนอกในการถ่ายทอดความรู้ 4.25 มากที่สุด 
- องค์ความรู้ของประธานศูนย์และทีมงาน 4.24 มากที่สุด 
- รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 4.15 มากที่สุด 
- หลักสูตรที่ก าหนดตรงกับความต้องการ 4.14 มากที่สุด 
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 4.12 มากที่สุด 
- อาคารเรียนร ู้ 4.09 มากที่สุด 
- ฐาน/แปลงเรียนรู้ 3.99 มาก 
- ห้องน้ า 3.77 มาก 

 
2.3) การจะกลับมาใช้บริการ ณ ศพก. อีกในอนาคต 

เกษตรกรผู้น าทีเ่ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.39 ตอบว่าจะกลับมาใช้บริการ 
ศพก. อีกในอนาคต และไม่กลับมาใช้บริการอีก ร้อยละ 2.61 รายละเอียดตามตารางที่ 4.25 
 ตารางที่ 4.25 การใช้บริการ ศพก. อีกในอนาคต 

กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. กลับมาใช้บริการอีก ได้แก่ 22,670 97.39 
- ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 14,990 66.12 
- เข้าร่วมงาน Field Day 13,681 60.35 
- เข้ารับการอบรม 13,574 59.88 
- ขอรับบริการด้านการเกษตร 6,571 28.99 
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กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. กลับมาใช้บริการอีก ได้แก่ 22,670 97.39 
- ขอรับค าปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร 5,161 22.77 
- ขอปัจจัยการผลิต 5,094 22.47 
- อื่นๆ1  807 3.56 

2. ไม่กลับมาใช้บริการอีก เนื่องจาก 608 2.61 
- สถานที่อยู่ไกลจากพื้นที่เกษตร/บ้านเกษตรกร 526 86.51 
- ไม่มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจ 432 71.05 
- ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 113 18.59 
- อื่นๆ2  96 15.79 

หมายเหตุ : 1. เกษตรกร 1 ราย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. อื่นๆ1 ได้แก่ ขอค าปรึกษาสินเชื่อการเกษตร, การประชุมคณะกรรมการ ศพก./ประชุมอื่นๆ, การแจ้งเหตุภัย

ธรรมชาติ/รับ-ส่งข่าวสาร, การร่วมวางแผนพัฒนา, เยี่ยมชม ศพก. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
3. อื่นๆ2 ได้แก่ ต้องการไปใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก., ศพก.หลักมีพืชไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร, 

เกษตรกรไม่มีเวลาเข้าร่วม เนื่องจากอายุมาก มีปัญหาสุขภาพ ลาออกจากกลุ่ม และเลิกอาชีพเกษตรแล้ว เป็นต้น 

 
4.4.7 ปัญหาในการเข้าร่วมด าเนินงานโครงการ ศพก. 

เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ให้ข้อมูลปัญหา อุปสรรค ในการเข้าร่วมด าเนินงานโครงการ ศพก. 
ได้แก่  

1. การขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาการเกษตร/สอนเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2. วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ไม่เพียงพอ สถานที่ไม่มีความพร้อม การเดินทางล าบาก 

ห่างไกลชุมชน สถานที่คับแคบ 
3. การด าเนินกิจกรรม ศพก. ที่มากเกินไป เช่น การประชุม และอบรมต่างๆ ท าให้มีเวลาท างาน

ส่วนตัวลดลง 
4. ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน/ไม่เพียงพอ/งบประมาณไม่ต่อเนื่ อง/งบประมาณแต่ละ

โครงการบูรณาการล าบาก 
5. เกษตรกรอายุมาก มีปัญหาสุขภาพ, ขาดแคลนแรงงาน 
6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโยกย้ายบ่อยท าให้ความไม่ต่อเนื่องของการด าเนินงานโครงการ  
7. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร  
8. เกษตรกรที่เป็นสมาชิก/คณะกรรมการ ไม่ให้ความส าคัญกับงาน ศพก. 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน  
2. ควรสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัยด้านต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา

ความรู้ และหลักสูตรแก่ ศพก. 
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3. ควรสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานให้มากข้ึน ตรงกับความต้องการ และมีความต่อเนื่อง 
4. เพ่ิมความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ศพก.  
5. หน่วยงานภาคีควรบูรณาการงานร่วมกันให้มากขึ้น เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดอบรม/

ประชุม และบูรณาการงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน และเกษตรกร  
6. เตรียมความพร้อมโดยการให้ทายาทหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความพร้อม มีใจรักบริการ มา

ขับเคลื่อนการท างานของ ศพก. ต่อไป 
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ศพก. ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในส่วนราชการ และอ่ืนๆ 
8. ควรสนับสนุนการด าเนินงาน ศพก. อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
เป็นต้น 

 
4.4.8 ปัญหา อุปสรรคในการอบรม ณ ศพก./ศูนย์เครือข่าย 

เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมให้ข้อคิดเห็นปัญหา อุปสรรคในการอบรม ณ ศพก./ศูนย์เครือข่าย 
สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

ด้านสถานที ่
1. ขาดความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้ ได้แก่ อาคารเรียนรู้ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในการถ่ายทอด

ความรู้ ฐานเรียนรู้ยังไม่มีความพร้อม เป็นต้น 
2. สถานที่อยู่ไกล เดินทางเข้าถึงล าบาก มีปัญหาถนนดินเป็นโคลนช่วงฤดูฝนท าให้เดินทาง

ล าบาก รถสาธารณะเข้าไม่ถึง เป็นต้น 
3. ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้เครื่องปั่นไฟเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ด้านหลักสูตรการอบรม 
1. บางศพก./ศูนย์เครือข่ายเป็นหลักสูตรเดิม ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการอบรมท า

ให้ไม่น่าสนใจ 
2. การอบรมขาดความต่อเนื่อง บางครั้งหาเวลาอบรมที่ตรงกันล าบาก ไม่ได้รับความสะดวก 
3. ขาดงบประมาณ/แหล่งทุน ในการสนับสนุนอุปกรณ์/เทคโนโลยีในการสาธิต ท าให้ไม่เห็นของจริง 
ด้านบุคคล 
1. เกษตรกรมักไม่ค่อยมีเวลามาอบรม เนื่องจากต้องท ากิจการงาน บางครั้งการอบรมนัดวันเวลา

ตรงกันยาก 
2. ประธานศพก./ศูนย์เครือข่ายไม่ค่อยมีเวลาในการอยู่ประจ าศูนย์  พบปะเพ่ือสอบถามเรื่อง

ต่างๆ ไม่ได้รับความสะดวก 
3. เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผลการอบรม ท าให้อาจไม่ได้รับข้อสะท้อนปัญหา อุปสรรคการ

ด าเนินงาน  
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ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมให้ข้อคิดเห็นสิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการอบรม          

ณ ศพก./ศูนย์เครือข่าย สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
1. ปรับปรุงอาคาร/สถานที่เรียนรู้/อุปกรณ์การเรียนรู้ ให้มีความพร้อม เช่น ขยายที่ให้ผู้เข้ามา

อบรมสามารถจอดรถได้มากขึ้น ติดตั้งพัดลม/เครื่องปรับอากาศ การจัดสถานที่อบรมให้ถูกสุขลักษณะ เช่น 
การอบรมแปรรูปควรอยู่ห่างจากกองมูลไก่ เป็นต้น 

2. ปรับปรุงสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์การเรียนรู้ให้ใช้งานได้ มีความพร้อม และควรสนับ
สนนุนวัสดุฝึกอบรมให้เกษตรกรสามารถทดลองปฏิบัติด้วยตนเองได้ 

3. ปรับปรุงฐานเรียนรู้ให้มีเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ มีความหลากหลาย 
4. ควรสนับสนุนเอกสารวิชาการ แผ่นพับความรู้ เช่น การท าปุ๋ยหมัก การท าฮอร์โมนพืช เอกสาร

การอบรมหลักสูตรที่เข้าเรียน เพ่ือสามารถน าไปทบทวนที่บ้านต่อได้ 
5. ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรม รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ให้มีความน่าสนใจ ทันต่อ

สถานการณ์ และเพ่ิมการฝึกปฏิบัติจริงในหลักสูตรการอบรมให้มากขึ้น 
6. ควรบรรจุหลักสูตรต่อยอดและน าไปใช้ได้จริง เช่น การตลาดต่างๆ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสการจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 
7. ควรให้ศูนย์เครือข่าย ศพก. และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการอบรมมากขึ้น 
8. ควรสนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้สามารถสืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง 
9. ควรปรับช่วงเวลาการอบรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาท าการเกษตร โดยไม่กระทบกับเวลา

ด าเนินงานของเกษตรกรมากเกินไป 
10. ควรสนับสนุนงบประมาณที่เป็นครุภัณฑ์ให้แก่ ศพก./ศูนย์เครือข่าย ศพก.  
11. ควรจัดสถานที่ละหมาดแก่เกษตรกรที่เป็นมุสลิมอย่างเหมาะสมตามสมควร 
12. ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 
เป็นต้น 
 

4.4.9 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการในภาพรวม  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการ ศพก. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการด าเนิน

กิจกรรมโครงการ ศพก. เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และความมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น 
2. หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานควรมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่ชัดเจน และก าหนดกรอบการ

เชื่อมโยงกิจกรรมที่ชัดเจน ในทิศทางเดียวกันจากส่วนกลางลงสู่พ้ืนที ่
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3. ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมฐานเรียนรู้ และเพ่ิม ศพก. เครือข่าย ที่มี
สินค้าเกษตรสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเสนอ
ปัญหา ความต้องการด้านการเกษตร 

4. ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนพัฒนาศูนย์เครือข่ายให้
พร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเทียบเท่าศูนย์หลัก 

5. ควรพัฒนาข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบสื่อออนไลน์/ สื่ออินเตอร์เน็ต รวมถึงการพัฒนา 
Application ของ ศพก. ในการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้าถึง
ความรู้ผ่านเทคโนโลยีได้สะดวก และรวดเร็วข้ึน 

6. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร/ จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกลุ่ม /
การท าบัญชีครัวเรือน หรือรูปกลุ่มที่เป็นระเบียบ ระบบชัดเจน 

7. ควรสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่จ าเป็นเร่งด่วน เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ 
8. ควรมีการปรับแผนการท างานให้สอดคล้องสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) และปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานตามความเหมาะสม 
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