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 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ได้จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถี
หนองบัวล าภู ตามหลักเกษตร – ศาสตร์พระราชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อก าหนด
ของการด าเนินงาน (TOR)  ซึ่งการด าเนินงานเป็นลักษณะของการด าเนินการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินความรู้ที่และปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับในการน าไปปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประเมินผลการลดต้นทุนการผลิตในการท าการเกษตร รายจ่ายค่าอาหาร รายได้จากการท า
เกษตรอินทรีย์ และประเมินผลการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัยต่อการบริโภค 
ตลอดจนมีการรักษาสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 โดยรายงานฉบับนี้ น าเสนอผลการประเมินโครงการ สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรกร
อินทรีย์ การใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิต รายได้จากการผลิต ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่เกษตรกร
ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการของจังหวัด รวมถึงผลการศึกษาได้เสนอแนวทางและวิธีการด าเนินงาน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดหนองบัวล าภูโดยละเอียด ซึ่งคาดหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
การประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามศาสตร์พระราชา ของ

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 174 กลุ่ม การศึกษาเพ่ือการประเมินผลโดยการลง
พ้ืนที่แปลงเกษตรเพ่ือขอสัมภาษณ์เกษตรกรทั้งประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม และมีการโทรศัพท์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 174 
กลุ่ม และสัมภาษณ์สมาชิกได้ทั้งหมด 319 ราย  

สถานการณ์การท าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ พบว่า พืชส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้นถึง 215 
ชนิด และระยะปรับเปลี่ยน 207 ชนิด โดยมีเกษตรจ านวนหนึ่งที่ ปรับตัวให้ได้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) 15 ชนิด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 6 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี ส าหรับ
การส่งเสริมโครงการเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ในระยะถัดไปของจังหวัด  
 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนแล้วจากโครงการฯ ได้แก่ ถังด า  กากน้ าตาล ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  พันธุ์ปลา  เมล็ดพันธุ์พืช  เมล็ดปอเทือง  ผลการส ารวจระดับการได้ใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตแล้วพบว่า ได้ใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์จากเมล็ดปอเทืองที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ กากน้ าตาล ปุ๋ยชีวภาพ และพันธุ์ปลา 
ซึ่งปัจจัยบางอย่างได้รับการสนับสนุนแล้วแต่เกษตรกรยังต้องการสนับสนุนอีก 10 อันดับแรก ได้แก่  
บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์  เมล็ดพันธุ์พืช  ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีภาพ อุปกรณ์ท าปุ๋ย  เงินทุน  พันธุ์สัตว์ 
ปลา กบ สุกร  พันธุ์ไม้ ท่อ PVC โรงเรือน  เครื่องมือ อุปกรณ์ในการท าการเกษตร  ราคา จุดรับซื้อ
ผลผลิต และตลาดรองรับ  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์และการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ก่อนเข้า
ร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ภายหลังเข้าร่วมอบรมเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมากทีสุ่ด  และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน   

ค่าใช้จ่ายอาหาร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ย 
4,841.50 บาท/เดือน และ 3,241.50 บาท/เดือน ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราการลดลงเฉลี่ย 33% 
โดยเฉพาะเกษตรกรอ าเภอสุวรรณคูหาที่มีค่าใช้จ่ายอาหารลดลงในสัดส่วนสูงสุดคือ ร้อยละ 38 
รองลงมาได้แก่ เกษตรกรอ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอเมือง และอ าเภอนากลาง  

ต้นทุนการท าเกษตร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีต้นทุนการท าเกษตรเฉลี่ยต่อปี
รวม 45,030.64 บาท/ปี และ 32,261.49 บาท/ปี ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราการลดลงเฉลี่ย 28% 
โดยเฉพาะเกษตรอ าเภอสุวรรณคูหามีต้นทุนการท าการเกษตรลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 33 รองลงมา 
คือ เกษตรกรอ าเภอเมือง อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอนาวัง และนากลาง  

รายได้เฉลี่ยต่อปีในการท าเกษตร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ในการท าเกษตร 68,896.67 บาท/ปี และ 90,923.88 บาท/ปี ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
32% โดยอ าเภอศรีบุญเรืองมีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 49 รองลงมาได้แก่ เกษตรกรอ าเภอ
สุวรรณคูหา  อ าเภอโนนสัง  อ าเภอนาวัง ตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์วิถีหนองบัวล าภูฯ ในภาพรวม ได้แก ่ 
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1) จัดกลุ่มเกษตรกร (Cluster) ตามความระดับสามารถและมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรที่เกษตรกรสามารถผลิตได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม (1) กลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ
และยังมีการใช้สารเคมีอยู่ (2) กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน และ (3) กลุ่มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 
เนื่องจากเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีปัญหา และความพร้อมแตกต่างกัน ต้องการการส่งเสริมและพัฒนาใน
รปูแบบทีแ่ตกต่างกัน ได้แก่ 

1.1) กลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ และกลุ่มระยะปรับเปลี่ยน ควร
ได้รับการส่งเสริมดังนี้ ได้แก่ (1) ระเบิดความต้องการจากภายใน เริ่มจากการปลูกจิตส านึกให้
เกษตรกรตระหนักถึงภัยหรือผลเสียของการใช้สารเคมี ท าการตรวจสอบสถานะทางเศรษฐกิจรายได้ 
ต้นทุน หนี้สิน เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักจากภายในจิตใจให้เห็นความส าคัญของการท าเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและ
ท าให้สังคมมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรม และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (2) ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ควบคู่กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดูงานกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานแล้วในจังหวัดหนองบัวล าภูที่มีบริบทหรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน 
เพ่ือให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (3) ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกพืช/
เลี้ยงผลิต การท าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก สารก าจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ เน้นการเพราะปลูกพืชที่ใช้
บริโภคในครัวเรือน เพ่ือให้เกษตรกรได้บริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคน
ในครอบครัวและสังคม (4) ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนลดข้อจ ากัดให้กับ
เกษตรกรที่เริ่มท าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ อุปกรณ์และวัตถุดิบในการท าปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนพันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์ และ (5) เมื่อเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรอินทรีย์เต็มตัว 
ให้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพและศักยภาพต่อไป 
โดยให้กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเป็นพ่ีเลี้ยงหรือต้นแบบต่อไป 

1.2) กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว ได้แก่ (1) ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ให้ได้ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงการรักษาระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนความรู้ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ในการ
ด าเนินงานขอมาตรฐาน  (2) สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้มีการผลิตสินค้าที่หลากหลาย เพ่ือ
น าปริมาณการผลิตไปเสนอขายต่อตลาดระดับสูง เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งมี
การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเพ่ือควบคุมปริมาณการผลิตให้สม่ าเสมอ และ
สร้างอ านาจในก าหนดราคาขาย และ (3) หน่วยงานภาครัฐสร้างศูนย์จ าหน่ายหรือกระจายสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพ่ือท าการตลาดให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งท าการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หนองบัวล าภู รวมถึงการจัดระบบการบริหารจัดการศูนย์จ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรียใ์ห้มีความต่อเนื่อง และเกิดจากการมีส่วนร่วม  
 

2) การจัดท าแผนการพัฒนาตามศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตาม
ช่วงระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงรูปแบบของการส่งเสริมที่แตกต่างกัน จากความความแตกต่างและ
ความพร้อมของกลุ่ม จึงไม่เหมาะส าหรับการพัฒนาในรูปแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มที่ก าลังเริ่มต้น กลุ่มที่
ใกล้ประสบความส าเร็จ กลุ่มที่ประสบความส าเร็จแล้ว ซึ่งความต้องการที่แตกต่าง ต้องสร้างแรง
บันดาลใจให้เกษตรกรเพ่ือให้สามารถไปสู่เป้าหมายของตนเองที่ต่างกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกร
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ที่พร้อมจะขยายตลาดกับกลุ่มในระยะการผลิตเริ่มต้น เป้าหมายการพัฒนาจึงไม่เหมือนกัน หรือการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านช่วยในกระบวนการวางแผนการผลิต การจ าหน่าย หรือการพยากรณ์
ต่างๆ ก็ไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มเกษตรทั่วไปได้ ดังนั้น เมื่อมีการจัดกลุ่มแล้วต้องสร้างเป้าหมาย
แผนการพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 

3) การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลังจากการส่งเสริมให้ความรู้แล้ว ซึ่ง
เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่มีแผนการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือยังด าเนินการใน
รูปแบบเกษตรเคมีอยู่ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งบประมาณที่มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับเกษตรกร
ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ในการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
เนื่องจากบางพ้ืนที่ล้อมรอบด้วยการปลูกพืชเคมีแบบเข้มข้น การส่งเสริมต้องเริ่มจากการท าความ
เข้าใจกับเกษตรกรทั้งแนวทางการปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐาน การสร้างแนวกันชนเพ่ือป้องกันสารเคมีเข้า
สู่แปลงเกษตร หรือคัดเลือกพ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริมได้เต็มประสิทธิภาพ 

4) การสร้างคลัสเตอร์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างตลาดเฉพาะจากการรวบรวมผลผลิต
อินทรีย์ในพ้ืนที่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ 
(Business Matching) ในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น 
ซึ่งหากการรวมกลุ่มมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นค่อยปรับขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้นตามความสามารถและก าลัง
การผลิตของกลุ่มเกษตรกร 

5) การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภูของจังหวัดหนองบัวล าภู 
ควรมีการรวมศูนย์ไว้จุดเดียว (One stop service) หรือกล่าวคือ ให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ
เป็นผู้บริหารโครงการเริ่มตั้งแต่การก าหนดแผนการด าเนินงาน จัดอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมศึกษาดู
งาน  การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย
การบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานราชการ เพ่ือให้การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานเกิดความชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น  

6) การจัดแผนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดหนองบัวล าภูให้เป็นระบบการ
จัดการการผลิตทั้งจังหวัด โดยแบ่งประเภท ชนิด ช่วงระยะเวลา การปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ ให้กับ
เกษตรกรตามสภาพแวดภูมิอากาศ ความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกหรือเลี้ยง โดยมีการแบ่งพ้ืนที่การ
เพราะปลูกแยกตามชนิดพืชหรือสัตว์ เพ่ือควบคุมปริมาณสินค้า (Supply) ที่ออกสู่ตลาดไม่ให้ออกมา
พร้อมกันหรือมีปริมาณมากเกินไป ซึ่งจะสามารถควบคุมราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้  

7) ปัจจุบันตลาดมีความนิยมในการท่องเที่ยวธรรมชาติ บริโภคอาหารสะอาด และ
ปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐจึงควรเชื่อมโยงการท าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มที่มีศักยภาพกับการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือสร้างความหลากหลายและเพ่ิมทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การจัด
ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ จัดที่พักโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร การท า
เกษตรอินทรีย์ และได้อยู่กับธรรมชาติที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดเด่น
ให้กับจังหวัดหนองบัวล าภูต่อไป 
 
 
 



จ 
 

สารบัญ 
 
        หน้า 
ค าน า .......................................................................................................................................... ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร .............................................................................................................. ข 
สารบัญ ....................................................................................................................................... จ 
สารบัญภาพ ............................................................................................................................... ช 
สารบัญตาราง.. ........................................................................................................................... ซ 

บทที่ 1 บทน า ............................................................................................................................ 1 
1. หลักการและเหตุผล ............................................................................................... 1 
2. วัตถุประสงค์การประเมิน ....................................................................................... 4 
3.  ขอบเขตการด าเนินงาน .......................................................................................... 4 
4.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ................................................................................................ 5 
 

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี ........................................................................................................ 6 
1. แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน ................................................................................... 6 
2. ชนิดของการประเมิน ............................................................................................. 8 
3. หลักการประเมินผลโครงการ ................................................................................. 8 
4. รูปแบบการประเมิน ............................................................................................. 11 
5. ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ ........................................................................... 21 
6. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ .......................................................................... 24 
7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .............................................................................. 26 

 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน ....................................................................................................... 33 
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ....................................................................................... 33 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา .................................................................................... 34 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................................... 36 
4. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ................................................................................ 37 
5. แผนการด าเนินงาน .............................................................................................. 37 

 

บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน ....................................................................................................... 38 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร .............................................................................. 38 
2. ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุน ....................................................... 53 
3. ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องการการสนับสนุน .................................................. 53 
4. ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมและการน าไปใช้ประโยชน์.................................56 
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และการน าไปใช้ประโยชน์ ........ 57 

 

 



ฉ 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 
        หน้า 

6. ค่าใช้จ่ายอาหาร ต้นทุนการท าเกษตร และรายได้ครัวเรือนก่อนและหลัง 
เข้าร่วมโครงการฯ ……………………………………………………………………………………..…58 

7. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ………………….………60 
8. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการในปีถัดไปที่อยากให้จังหวัดจัดอบรม……………………61 

 

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ ............................................................................................ 63 
1. สรุปผลการประเมินโครงการ ................................................................................ 63 
2. ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................ 67 

 

บรรณานุกรม ........................................................................................................................... 72 
ภาคผนวก ................................................................................................................................ 74 

ภาคผนวก ก  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการประเมินผล  ....................................................... 75 
ภาคผนวก ข  ภาพบรรยากาศการลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลโครงการ ............................ 83   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 
 

สารบัญภาพ 
 
        หน้า 
ภาพที่ 1  แสดงกรอบการด าเนินงานโครงการ......................................................................... 6 
ภาพที่ 2  โครงสร้างรูปแบบการประเมินของสเตค................................................................... 15 
ภาพที่ 3  กรอบความคิดของรูปแบบการ ประเมินซิป (CIPP Model)……………………………. 17 
ภาพที่ 4  เปรียบเทียบความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า...................................... 24 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้..................................................... 25 
ภาพที่ 6  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................... ........ 29 
ภาพที่ 7  จ านวนชนิดพืชตามระยะการท าเกษตรอินทรีย์ จ าแนกตามอ าเภอ………….……...... 41 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ซ 
 

สารบัญตาราง 
        
  หน้า 
ตารางท่ี 1   แสดงเครื่องมือในการปฏิบัติตามมิติต่างๆ ที่สอดคล้องตามปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียง……………………………………………………………………………………… 
 

30 
ตารางที่ 2   แสดงจ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายโครงการประเมิน.............................................. 34 
ตารางท่ี 3   แผนการด าเนินงานโครงการ................................................................................. 37 
ตารางท่ี 4   จ านวนกลุ่มเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ให้ข้อมูล จ าแนกตามอ าเภอ     

และต าบล………………………………………………………………………………………..……… 
 

39 
ตารางท่ี 5   จ านวนรายเกษตรกรที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท        

อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู…………………………………………………………………………… 
 

42 
ตารางท่ี 6    จ านวนรายเกษตรกรที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท  

 อ าเภอโนนสัง……………………………………………………………………………………….…. 
 

44 
ตารางท่ี 7    จ านวนรายเกษตรกรที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท  

อ าเภอนากลาง…………………………………………………………………………………….…… 
 

47 
ตารางท่ี 8    จ านวนรายเกษตรกรที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท  

อ าเภอนาวัง……………………………………………………………………………………………… 
 

49 
ตารางท่ี 9   จ านวนราย/กลุ่มท่ีปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท  

 อ าเภอศรีบุญเรือง………………………………………………………………………….….……… 
 

50 
ตารางท่ี 10   จ านวนราย/กลุ่มท่ีปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท  อ าเภอ

สุวรรณคูหา………………………………………………………………………………….………..... 
 

52 
ตารางท่ี 11   ระดับการใช้ประโยชน์ของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ................................................. 53 
ตารางที่ 12    ปัจจัยการผลิตที่ยังต้องการให้จังหวัดสนับสนุนมากท่ีสุด จ าแนกตามอ าเภอ.…….. 54 
ตารางที่ 13    ความพึงพอใจต่อโครงการที่ได้เข้าร่วมและการได้น าไปใช้ประโยชน์..................... 57 
ตารางท่ี 14    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม………………………………………………………………………… 
57 

ตารางท่ี 15 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ……………………………………….. 58 
ตารางท่ี 16   ต้นทุนการท าเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ………………….……………………. 58 
ตารางท่ี 17   รายได้จากการท าเกษตรเฉลี่ยต่อปีก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ….……………….. 59 
ตารางท่ี 18   
 

โครงการที่เกษตรอยากให้จัดมากที่สุดในปีถัดไป.………………................................ 61 

 
 

 

 

43 

 



1 

 
บทท่ี 1 

บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล  

 ตามที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประชาชนคนไทยทุกมีความสุข ซึ่งการพัฒนาด้านความ
มั่นคงเริ่มตั้งแต่ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ไปจนถึงความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ส่วนการพัฒนาด้านความมั่นคั่ง เพ่ือให้
ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการเข้าสู่ประเทศรายได้สูง ลดความเหลื่อม
ล้ าของการพัฒนา ให้ประชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งล้วนส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศที่ ยั่ งยืน  สามารถสร้ างความเจริญด้านรายได้  และคุณภาพชี วิตโดยไม่ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และประโยชน์ของส่วนรวม โดยให้สังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเปูาหมาย ได้เน้นให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ ง และยั่ งยืน โดยการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และบริการ ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นภาคเกษตร ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศ จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
ระยะ 20 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดยุทธศาสตร์แผนงานให้ “เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อย่าง
ยั่งยืน”  ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของ
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  2) การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสู่
มาตรฐานสากลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3) การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4) การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร และ 5) การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรม
ในการบริหาร ซึ่งการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายโดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และก าหนดให้การปฏิบัติงานตามแผนงานต้องมีการพัฒนาระดับติดตาม
ประเมินผลที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง  

 จังหวัดหนองบัวล าภู มีพื้นท่ี 3,859.086 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,929 ไร่ ขนาด
ของพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ร้อยละ 0.75 ของประเทศ อยู่ห่าง
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จากกรุงเทพฯ ประมาณ 608 กิโลเมตร เมื่อพิจารณาอาณาเขตของจังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ราย
ล้อมด้วยจังหวัดใหญ่ที่มีสภาพเศรษฐกิจดี คือ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ยังติดกับ
จังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัด ที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยว ปี 2560 จังหวัดหนองบัวล าภูมีประชากรทั้งสิ้น 
511,641 คน โดยแบ่งออกเป็นเพศชาย 256,009 คน และเพศหญิง 255,632 คน ความหนาแน่นของ 
ประชากรเท่ากับ 132.58 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนข้อมูลด้านเศรษฐกิจโดยรวมพบว่า จังหวัด
หนองบัวล าภูมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาดต่อหัวต่อปี (Gross Provincial 
Product at current Market Price per capita) เฉลี่ยต่ าสุดในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2547 มี
มูลค่า 20,975 บาท/คน/ปี เพ่ิมขึ้นเป็น 42,626 ในปี พ.ศ.2547 และเพ่ิมขึ้นเป็นมูลค่า 49,443 บาท/
คน/ปี ในปี พ.ศ.2559 มี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ซึ่ง
จากการพัฒนามาแล้วกว่า 15 ปี จังหวัดหนองบัวล าภูมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 135.72 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวคือ จังหวัด
นครราชสีมาพบว่า ในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าสูงถึง 263,578 บาท/คน/ปี พบว่า จังหวัดหนองบัวล าภูมี
มูลค่าต่ ากว่าถึง 5.33 เท่า  

 จังหวัดหนองบัวล าภูจึงได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา “หนองบัวล าภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชนชาญฉลาด
ท ากิน ในดินแดนสันติสุข” และมีเปูาประสงค์ เพ่ือ 1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนมีทักษะฝีมือและความช านาญด้านการผลิตสินค้าและการบริการ 2) เกษตรกรและสินค้า
เกษตรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ ต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ 3) คนใน
ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง (สุขภาพทางใจและทางกาย) และ 4) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ กลยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการบริการ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่
กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายใน และ
เสริมสร้างสันติสุข และยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน  

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนใน
ภาคเกษตรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดได้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง 
เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ ล้วนเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการแข่งขันสินค้าด้านการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิต  

ขณะที่ปัจจุบันเกษตรกรยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใน
ปริมาณสูงและมีแนวโน้มการใช้เพ่ิมขึ้น ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง และขายได้ในราคาต่ า
เนื่องจากและเมื่อจ าหน่ายก็จะไม่ได้ราคาเนื่องจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และ
ยังส่งผลต่อต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิตหรือเกษตรกรดังที่เป็นข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่พบว่า
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หลังจากที่จังหวัดหนองบัวล าภูมีโรงงานน้ าตาลเข้ามาในพ้ืนที่ ท าให้ชาวนาหันมาท าไร่อ้อยกันมากขึ้น 
ซึ่งการปลูกอ้อยนั้นใช้ยาปราบศัตรูพืชจ านวนมาก และท าให้มีผู้ปุวยด้วยโรคเนื้อเน่ามากขึ้น  จากการ
เปิดเผยของสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู และโรงพยาบาลฝุายการแพทย์ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู พบว่า ในปี 
พ.ศ.2561 จังหวัดหนองบัวล าภูมีจ านวนผู้ปุวยโรคเนื้อเน่าทั้งสิ้น 142 ราย ในจ านวนนี้เป็นผู้ปุวยใน
โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 68 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ย 6.4 วันต่อราย และโรงพยาบาลต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ย 32,000 บาท/คน ซึ่งในจ านวนนี้มีเสียชีวิตแล้ว 2 ราย และตัดขาแล้ว 1 
ราย ซึ่งท าให้โรงพยาบาลสูญเสียงบประมาณในการรักษาจ านวนมาก  

จึงเป็นภาระเร่งด่วนของจังหวัดหนองล าภู ที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงการเกษตรให้เป็นเกษตร
อินทรีย์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภูมีเกษตรกรได้รับรอง มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (มกท. ) (Organic Thailand) จ านวน 1 ราย มาตรฐาน GAP จ านวน 224 ราย 
มาตรฐาน IFOAM จ านวน 2 ราย มาตรฐานอาหารและยา จ านวน 4 ราย มาตรฐาน GMP จ านวน 4 
ราย และยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน จ านวน 1 ,115 ราย ซึ่งอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน (PGS) เกษตร
อินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน ปัจจุบันมีพ้ืนที่การผลิตอาหารอินทรีย์ จ านวน 2,300 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 
ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 1.7 ล้านไร่ และในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2560-2561 ส านักงาน
และสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภูได้ด าเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามหลัก
เกษตร (ศาสตร์พระราชา) ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี ตามรอบปีงบประมาณ 2562 โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรจากท้ัง 6 อ าเภอ ซึ่งกระจายอยู่ในทุกต าบล ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 
174 กลุ่ม ซึ่งการด าเนินงานที่จะสามารถชี้วัดความส าเร็จของผลงานได้จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการให้บริการวิชาการ
ในพ้ืนที่บริการวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับส านักงานและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ด าเนินโครงการ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา) จ านวน
กลุ่มเกษตรกร 174 กลุ่ม ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรกว่า 300 ครัวเรือน จึงได้ท าการศึกษาเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลว่าหลังจากท่ีเกษตรกรผ่านการอบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านพืช 
ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตไปแล้ว 
เกษตรกรได้น าความรู้ไปปฏิบัติใช้อย่างไร  ท าให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคในครัวเรือน การลดต้นทุน
การผลิต การสร้างงานสร้างอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรมีการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพียงใด และในภาพรวม
แล้วโครงการพัฒนาฯ ของจังหวัดหนองบัวล าภูสามารถสร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร
เพียงใด คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายไปหรือไม่ และผลจากการศึกษาจะใช้เป็นแนวในการก าหนด
นโยบายและแผนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การประเมิน 
  2.1  เพ่ือประเมินความรู้ที่เกษตรกรได้รับหลังจากการเข้าร่วมโครงการ  
  2.2  เพ่ือประเมินผลการน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3  เพ่ือประเมินผลการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย และการ
ผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการน าหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีขอบการติดตามผลดังนี้ 

 3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหาในการประเมิน  
   เริ่มจากการประเมินความรู้ที่เกษตรกรได้รับหลังจากการเข้าร่วมโครงการ แล้วตามไป
ประเมินผลการน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และประเมินผลการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยอธิบาย
แยกตามอ าเภอ  

 3.2  ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
  3.2.1  ประชากรกลุ่มเปูาหมาย  

   ประชากรกลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านพืช  ด้านปศุสัตว์  ด้านประมง และการพัฒนาที่ดิน เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
โครงการ  “ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2561-2562 ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ของจังหวัดหนองบัวล าภู รวมจ านวน 174 กลุ่ม  ซึ่งครอบคลุม
เกษตรกร กว่า 300 ครัวเรือน  

  3.2.2  พ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู   
   ประกอบด้วย 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอนางกลาง อ าเภอนาวัง อ าเภอ
สุวรรณคูหา  อ าเภอโนนสัง  และอ าเภอศรีบุญเรือง 

 3.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และ

การน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 
180 วัน ซึ่งนับจากวันที่ลงนามท าสัญญาจ้างระหว่างเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 4.1  สามารถน าข้อมูลผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการส่งเสริม 
เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 4.2  เกษตรกรเกิดความตระหนักและน าแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และ
เผยแพร่เพ่ือการขยายผลสู่ครอบครัวและกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงได้ 

4.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานเพ่ือการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชาต่อไป 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎ ี
 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการประเมินผลโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามหลัก
เกษตร (ศาสตร์พระราชา) ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินผล รูปแบบการประเมิน แนวคิดความพึงพอใจ และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
แบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 
 ในปัจจุบันการประเมินผลมีความจ าเป็นและมีความส าคัญในการปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ส าคัญหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาองค์กร โครงการ  
หรือกิจกรรม เพ่ือการวางแผนในอนาคต  โดยการประเมินผลครอบคลุมในหลายลักษณะ 
ทั้งในลักษณะการประเมินภาพรวมขององค์กร หรืออาจประเมินเฉพาะด้าน อาทิ การประเมินผล
โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นในระบบราชการและ
เอกชน จึงใช้การประเมินผลเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กร โครงการ หรือกิจกรรมด้วยหลักวิชาการ ซึ่ง
ได้รับการพัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
 การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานโครงการ (ภาพที่ 1) และถือได้ว่าเป็นองค์
ประกอบส าคัญต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ และเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการ บริหารที่มีความส าคัญไมยิ่งหย่อนไปกว่ากระบวนการวางแผน (Planning) และการปฏิบัติ
ตามแผน (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) จะสามารถบ่งบอกถึงความก้าวหน้า ปัญหา  
อุปสรรค ผลส าเร็จ และผลกระทบจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับ เร่งรัด และ 
ปรับปรุง/ยุติการด าเนินการ หรือเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป (ส านักนโยบายและแผน, 2550)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงกรอบการด าเนินงานโครงการ 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผน, 2550 
 

การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) 

การด าเนินงาน/การปฏบิัติตามแผน 
(Implementation) 

การวางแผน 
(Planning) 
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 1.1  ความหมายของการประเมินผล 
  ค าว่า “Evaluation” มีความหมายว่า การประเมินผล มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายใน
ลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) การมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด การตัดสินความเพียงพอของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
หรือการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Shertzer & Linden, 1979) 
  2) การตัดสินความสอดคล้องต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ (Mehrens & 
Lehman, 1984) 
  3) การน าจ านวนที่ได้จากการวัดมาเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือตัดสินคุณค่าของจ านวนที่
สังเกตได้ (Chase, 1978) 
  4) กระบวนการค้นหาหรือตัดสินหรือค านวณของบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้มาตรฐานของ
การประเมิน รวมทั้งการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน และ/หรือ เกณฑ์ภายนอก (Good, 1973) 
 ส านักนโยบายและแผน (2550) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) 
โดยทั่วไปไว้ว่า เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนิน
โครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจใจว่าจะ
ปรับปรุงแกไขโครงการ เพ่ือการด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินงาน  การประเมินผลโครงการ
อย่างมีย่อมมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการ ไดตระหนัก ถึงคุณภาพของโครงการที่ก าหนดไว้ว่า จะ
สามารถให้มีความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 
 1.2  ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 

1)  การประเมินผลเป็นภารกิจที่ส าคัญของระบบการวางแผนและบริหารแผน/
โครงการเนื่องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง  ซึ่งด าเนินงานอย่างมี
ระบบทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลการด าเนินงาน (Outputs) จะได้รับการ
ตรวจสอบทุกขั้นตอนและน ามาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะน ามาใช้ปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน เพราะนอกจากจะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้ว ยังชี้ให้เห็นผลการ 
ปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน 

2)  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝุายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหาร
แผนด้วยการให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ท าให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมแผนและโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

3)  การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ  ข้อมูลหรือปัจจัยใดที่เป็น
ปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า 
ทรัพยากรทุกชนิดได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน 
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2.  ชนิดของการประเมิน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการประเมินผลพบว่า การประเมินผล
สามารถท าได้หลายระดับ ดังนี้ 
 1) ประเมินการวางแผน การวางแผนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาองค์กร การวางแผนจะช่วยในกระบวนการก าหนดทรัพยากรและการก าหนดกิจกรรม ดังนั้น
ในกระบวนการวางแผนจึงต้องการหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และก าหนดระเบียบหรือวิธีการ
ของการด าเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถชี้ความสัมพันธ์ของ
ระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 2) ประเมินโครงการ โดยทั่วไปกระบวนการวางแผนที่ส าคัญ คือ การก าหนดโครงการ เพ่ือ
ด าเนินงาน โดยจะต้องมีการระบุทรัพยากรและเปูาหมายที่ต้องการ ดังนั้นโครงการจึงต้องก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและสอดคล้องสัมพันธ์กัน การประเมินผล
โครงการจึงหมายรวมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในลักษณะที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ 
 3) ประเมินนโยบาย นโยบายเป็นสิ่งที่เลือกปฏิบัติและน ามาใช้เป็นแผนในการด าเนินงาน 
นโยบายจึงเป็นเครื่องมือชี้น าไปสู่การตัดสินใจในอนาคต นโยบายจึงเป็นแนวทางกว้างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย เปูาประสงค์ท่ีต้องการและแนวทางการพัฒนาอย่างกว้างๆ ตามปรกติในองค์กรจะก าหนด
โครงการโดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การประเมินนโยบายสามารถท าได้หลายระดับ ได้แก่ 
การประเมินการก าหนดนโยบาย การพัฒนาโครงการ และการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
 4) ประเมินองค์กร การประเมินองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานและผลผลิต
หรือผลงานขององค์กรนั้น จึงท าให้การประเมินผลจึงได้รับความสนใจและการด าเนินการอย่าง
กว้างขวาง ดังนั้นการประเมินองค์กรจึงมีลักษณะของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การด าเนินงานขององค์กร 
 5) ประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตที่พบมากก็คือในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการ
ประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานต่างๆ ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร การประเมินผลผลิตจึง
จ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ แล้วท าการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์นั้นๆ ก่อนที่จะ
ประเมินว่าผลผลิตใดตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้มากที่สุด และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ พัฒนา
และการลงทุนต่อไป 
 โดยการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการ กล่าวคือ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 
“โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภูตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา)” เพ่ือใช้เป็น
สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต  
 
3.  หลักการประเมินผลโครงการ 

ส านักงานนโยบายและแผน (2550) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลโครงการ ไว้ว่า 
การประเมินโครงการหมายถึงการตัดสินคุณค่าของโครงการ โดยเก็บข้อมูลจาก ตัวช้ีวัด ที่ก าหนดขึ้น 
และน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ หรือ มาตรฐาน เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของโครงการ 

จากหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับค า 3 ค า คือ ตัวชี้วัด 
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เกณฑ์ และมาตรฐาน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงขออธิบายความหมายของค าท้ัง 
3 ค า ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด (Key performance Indication: KPI) หมายถึงตัวประกอบ ตัวแปรหรือค่าที่สังเกต
ได้ซึ่งใช้บ่งบอกถึงสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะหรือผลของการด าเนินงาน 

เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความส าเร็จของการด าเนินงานหรือผลที่ได้รับ 
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงความส าเร็จอันเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไป 
 ในการด าเนินโครงการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะต้องทราบถึงความ
เป็นไปได้ ความพร้อม ความก้าวหน้า และความส าเร็จของโครงการ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 
จะช่วยตอบค าถามต่างๆ ได้ ถ้าการด าเนินงานปราศจากการประเมิน ผู้ปฏิบัติจะไม่ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ความพร้อม ความเหมาะสมของการด าเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ก็จะไม่
ทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง ควรยกเลิก หรือปรับหรือขยายโครงการหรือไม่ อย่างไร 
ทั้งนี้เพราะไม่มีสารสนเทศจากการประเมินมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจนั่นเอง ดังนั้น สารสนเทศที่ได้
จากการประเมินจึงเป็นสารสนเทศที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ ของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ ผู้ประเมินจึงมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอผลการประเมินในลักษณะที่เหมาะสมกับผู้ใช้ผล
การประเมินแต่ละกลุ่ม 

 
3.1  ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

1) ผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator) ได้แก่ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงาน 
ในโครงการนั้นซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อโครงการนั้นโดยตรง 

2) ผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator) ได้แก่ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลภายนอกที่
ไม่ได้ปฏิบัติงานในโครงการและไม่มีส่วนในการด าเนินการโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งอาจเป็นบุคคลจาก 
หน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดเดียวกัน แต่อยู่นอกโครงการ หรืออาจเป็นบุคคลต่างสังกัดก็ได้  

กรณีท่ีผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอก ผู้ประเมินจะต้องพยายามสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในโครงการว่า การประเมินไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะน าเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นทางเลือกส าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจต่อการด าเนินโครงการว่าจะปรับขยาย เปลี่ยนแปลง 
โครงการในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการ
ประเมินและยอมรับการประเมินว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ใช่ท าลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือ
ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลของผู้ประเมิน 
 

3.2  บุคคลที่จะเป็นนักประเมินที่ดี ควรจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1)  เข้าใจในสิ่งที่ต้องการประเมินอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและด าเนินการ 

ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  ควรเป็นนักวิจัยที่ดีด้วย เพราะข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเกิดจากกระบวนการวิจัย 

ดังนั้นการประเมินจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อเริ่มจากการได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ความแตกต่างของการวิจัยและ
การประเมินอยู่ที ่การวิจัย เน้นการสร้างองค์กรความรู้ใหม่ สนใจความจริง (Fact) ของสิ่งต่างๆ แต่การ
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ประเมิน เน้นการตัดสินคุณค่า มุ่งผลในทางปฏิบัติ คือ การน าไปใช้ประโยชน์ การประเมินจึงมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงมากกว่า 

3)  ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงปรัชญา กล่าวคือ นอกจากนักประเมินจะต้องมีความรู้
ทฤษฎีการประเมินและรูปแบบต่างๆ แล้ว นักประเมินจ าเป็นต้องรู้จักพิจารณาเบื้องหลังแนวความคิด
ของการสร้างทฤษฎีการประเมินแต่ละทฤษฎีด้วย เพราะนักประเมินจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินคุณค่า
ดังนั้นจึงต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 

4)  ต้องรู้จักการประนีประนอม เพราะนักประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝุาย 
ได้แก่ คณะผู้ประเมินเอง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการในโครงการ ผู้สนับสนุนด้านการเงิน ผู้รับผลจาก
โครงการ ฯลฯ จึงต้องรู้จักการประสานประโยชน์บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม ให้เกิดแก่ทุกฝุายอย่าง
เหมาะสม 
 

3.3  ประเภทของการประเมิน 
การประเมินมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ ซึ่งพิจารณาจัดหาประเภทของการประเมิน 

สามารถแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
1) แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.1)  การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เพ่ือการปรับปรุงเป็น
ส าคัญ ซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างการวางแผนหรือระหว่างด าเนินโครงการ ผลที่ได้จากFormative 
Evaluation จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเปูาหมายท่ีแท้จริง และจะช่วยตรวจสอบ
ความก้าวหน้าโครงการว่าด าเนินการได้ผลอย่างไร 

1.2)  การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) เป็นการ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าผลไปประกอบการตัดสินใจ ว่าโครงการได้บรรลุเปูาหมายหรือไม่
อย่างไร ตลอดจนรายงานถึงสภาพโครงการว่าประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด  ควรจะปรับปรุง 
แก้ไข สานต่อหรือยกเลิกโครงการ 

2)  แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน ดังนี้ 
2.1)  การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมิน

ความต้องการจ าเป็นของโครงการในเบื้องต้นก่อนที่จะจัดท าโครงการใดๆ เป็นการประเมินที่มีประโยชน์
ต่อการวางนโยบายและการวางแผนเพ่ือให้ได้แนวคิดของการจัดท าโครงการที่สามารถสนองตอบความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้ 

2.2)  การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นการประเมิน เพ่ือ
พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะด าเนินการศึกษาวิ เคราะห์ถึงปัจจัย/เงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อ
ความส าเร็จของโครงการ ซึ่งมักจะประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 

2.3)  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ปูอนเข้าสู่
โครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ปูอนเข้า เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ 
เครื่องมือและงบประมาณ เป็นต้น 

2.4)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมิน
กระบวนการด าเนินการที่ก าหนด ท าการประเมินในขณะที่โครงการก าลังเดินการอยู่ โดยใช้ผลการ
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ประเมินเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมิน
ความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ของโครงการ 

2.5) การประเมินผลผลิต (Output /Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้
จากโครงการโดยตรงและเป็นผลที่คาดหวังจากโครงการว่าผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เปูาหมาย 
ของโครงการมากน้อยเพียงใด 

2.6)  การประเมินผลกระทบ (Outcome/ Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังซึ่งเป็นผลบวกและผลลบ  เพ่ือน าผล
ไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่นการยกเลิก หรือด าเนินโครงการต่อไป 

 
4.  รูปแบบการประเมิน 

รูปแบบการประเมิน รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท แต่ขอน าเสนอ 7 รูปแบบ 
ดังต่อไปนี้  

4.1  รูปแบบการประเมินของราล์ฟ ดับบลิว ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler)  
ไทเลอร์ (Tyler, 1969) เป็นผู้เสนอแนวคิดรูปแบบการประเมินไว้ และให้ให้ความหมายของ

การประเมินโครงการ ไว้ว่า เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และเฉพาะเจาะจงแล้ว และไทเลอร์
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินให้เป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเริ่มจากการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และให้สามารถน ามาปฏิบัติได้ 
แล้วจึงประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น ท าให้แนวคิดนี้ เป็นแบบจ าลองที่ยึดเอา
ความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก เพราะไทเลอร์เชื่อว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนที่ต้องมีล าดับขั้นตอนของการประเมินการเรียนการสอน มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรม ก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ และวัตถุประสงค์โครงการที่เป็นแบบเชิงพฤติกรรมจะท า
ให้สามารถประเมินได้ว่าโครงการประสบความความส าเร็จหรือไม่ มีกิจกรรมหรืองานใดที่ไม่ส าเร็จ ต้อง
แก้ไขปรับปรุง  

ในปี 1986 ไทเลอร์ได้เสนอกรอบแนวคิดการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler, 1986) โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ (1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)  (2) การ
ประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan) (3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนา
โครงการ (Evaluation to Guild Program Development) (4) การประเมินเพ่ือน าโครงการไป
ปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) (5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา 
(Evaluating the Outcome of an Educational Program)  และ (6) การติดตาม (Follow up) 
และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

 
4.2  รูปแบบการประเมินของมาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin)  
มาร์วิน ซี อัลคิน (Alkin, 1969) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CSE (Center for 

the study of Evaluation Approach) ซึ่งแนวคิดของอัลคินเน้นการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ และ
การประเมินต้องก าหนดกระบวนการ ก าหนดขอบเขตการตัดสินใจ การเก็บรวบรวม  ข้อมูล และ
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วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปผลเพ่ือน าเสนอผู้บริหารที่มีอ านาจการตัดสินใจและ
เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ 

ขอบข่ายของการประเมินตามแนวคิดของอัลคิน  ประกอบด้วยการจัดหาและการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  

1)  การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบาย ระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพ
ที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยให้สามารถก าหนดขอบเขต และ
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นการประเมินชุมชน เริ่มจากการประเมินความต้องการของ  
ประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการประเมินในแต่ละขั้นตอนต้องใช้เทคนิค
วิธีการประเมนแตกต่างกัน  

 2)  การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินประเมินก่อน
เริ่มด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ 
รวมถึงประเมินความคาดหวังโครงการกับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพ่ือให้เห็นข้อเปรียบเทียบในการหา
ทางเลือกที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา โดยใช้ทั้งเกณฑ์การ
ประเมินจากภายนอกและเกณฑ์จากภายใน 

3)  การประเมินผลการน าไปใช้ (Program Implementation) เป็นการประเมินในขั้นตอน
ก าลังด าเนินงานโครงการ เพื่อตรวจสอบการด าเนินตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ และผลที่
เกิดข้ึนสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้หรือคาดหวังไว้หรือไม่เพียงใด 

4)  การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินโครงการว่าการด าเนินงานที่บรรลุเปูาหมาย มีปัญหาหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
หรือไม่ เพ่ือน ามาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ ให้ประสบความส าเร็จ ต่อไป 

5)  การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ (Program Certification) เป็นการประเมินที่
รายงานต่อผู้มีอ านาจการตัดสินใจในการตัดสินคุณค่าของโครงการ พร้อมทั้งเป็นการสรุปเพ่ือน าไปใช้
กับโครงการอ่ืน ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้กว้างขวางเพียงใด  

 
4.3  รูปแบบการประเมินของแมลคอล์ม เอ็ม โพรวัส (Malcolm M. Provus)  
โพรวัส (Provus, 1971) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลว่าเป็นการเปรียบเทียบผล 

การปฏิบัติการกับมาตรฐาน หรือเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลการ  
ปฏิบัติการของแผนงาน การประเมินความสอดคล้องของการด าเนินงานที่สัมพันธ์กับขั้นการด าเนินงาน 
ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงาน ก าหนด 
กระบวนการด าเนินงาน และก าหนดผลที่คาดหวังซึ่งจะได้รับจากการด าเนินงาน  

ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อมเป็นการน าปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานเข้าสู่กระบวนการ  
ขั้นที่ 3 กระบวนการที่ใช้เพื่อการด าเนินงาน  
ขั้นที่ 4 ผลผลิต  
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์เก่ียวกับการลงทุน  
ตามรูปแบบนี้ การประเมินต้องท าโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐานตามความ 

คาดหวังของโครงการเอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินทุกอย่างต้องด าเนินไปโดยการหาข้อมูลใหม่และท า
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การตัดสินใจ โดยใช้มาตรฐานที่วางไว้เป็นเกณฑ์ เป็นรูปแบบที่ช่วยให้หาข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
ในทุกขั้นตอนของการประเมินดังกล่าวข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินในแต่ละขั้นตอน ถ้าหากพบข้อบกพร่องให้แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้นๆ ด้วย  
วิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) ซึ่งประกอบด้วยการถามตนเอง เพ่ือให้ได้ค าตอบว่าท าไมจึงเกิด 
ข้อบกพร่องนั้นๆ มีอะไรเป็นสาเหตุ และมีวิธีการใดที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น  
ส าหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีดังนี้ 

ค าถาม      เกณฑ์        ข้อมูลที่ตอบค าถาม    การตัดสินใจ  
  (Q)    (C)                    (I)     (D) 
 

เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินถึงขั้นท่ี 5 แล้ว ถ้าจะด าเนินงานหรือเริ่มวงจรใหม่ ก็ต้องท า การ
ออกแบบใหม่ โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ  ปัจจัย
เบื้องต้นใหม่  

 
4.4  รูปแบบการประเมินของไมเคิล สคริฟเว่น (Michael Scriven)  
ไมเคิล สคริฟเว่น (Scriven, 1967) ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระดับของเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และการประเมินมี 2 
ระดับ คือ  

1)  ระดับวิธีการ เน้นจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือการตัดสินคุณค่า  
2)  ระดับการน าไปใช้เน้นเรื่องบทบาทของการประเมินเพ่ือการน าข้อมูลมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
จุดมุ่งหมายของการประเมิน จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินมี 2 ประการคือ  

1)  การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างที่
โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นเพราะการประเมินจะช่วย
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา  

2)  การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
มี จุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการเพ่ือน าไปใช้กับ 
สถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันต่อไป  

สคริฟเว่น ได้เสนอให้การประเมินที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงโดยการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ (Formative Evaluation) ให้ใช้นักวิจัยมืออาชีพ  และการด าเนินการประเมินควรแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งควรมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนัก
ประเมินกับผู้ด าเนินงานในโครงการ 

วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถน ามาใช้ได้ 2 วิธี คือ  
1) การประเมินก่อนมีการปฏิบัติงาน หรือการประเมินคุณค่าภายใน ( Intrinsic Evaluation) 

คือ การประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื้อหา จุดมุ่งหมาย กระบวนวิธีการ ให้
ได้คะแนนและเจตคติของครู เป็นการประเมินก่อนที่จะได้มีการปฏิบัติงาน  

2)  การประเมินเมื่อมีการปฏิบัติงานแล้ว หรือการประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน (Pay-off 
Evaluation) เป็นการตัดสินคุณค่าจากผลที่เกิดข้ึน จากการใช้เครื่องมือกับนักเรียน เช่น การประเมิน มี
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ความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หรือคะแนนที่ได้จากกลุ่ม ทดลองกับ
กลุ่มควบคุม 

การประเมินโดยใช้การเปรียบเทียบ  
สคริฟเว่น มีความคิดเห็นแตกต่างจากแนวคิดของครอนบาค เกี่ยวกับการประเมิ นกลุ่ม

เปรียบเทียบ และเขาเห็นว่าการประเมินโดยใช้กลุ่มเปรียบเทียบมีข้อดีกว่า เพราะท าให้ไม่ต้องเสียเวลา
และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้สคริฟเว่น ยังเชื่อว่า การศึกษากลุ่มย่อย (Micro-studies) ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด (Cross studies) เพราะท าได้ง่าย
และบ่อยครั้งกว่า 

คุณค่าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
สคริฟเว่น เป็นนักประเมินที่ให้ความส าคัญของการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้ เพ่ือประเมิน

คุณค่าที่ได้รับโดยการเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต้องพิจารณามี  3 
ประการคือ  

1)  ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไปนั้น มี
ประโยชน์ มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่  

2)  ขวัญ หรือก าลังใจ หรือคุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินงานโครงการ ควร  
พิจารณาด้วยว่า ผลของโครงการจะท าให้ขวัญหรือก าลังใจ หรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็น 
อย่างไร  

3)  ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากมีความ 
ยุ่งยากในการประเมิน 

การประเมินไม่ผูกพันกับจุดมุ่งหมาย (Goal-Free Evaluation)  
สคริฟเว่น เห็นว่านักประเมินไม่ควรให้ความสนใจเฉพาะจุดมุ่งหมายของโครงการที่ตั้งไว้เพียง

อย่างเดียว แต่ควรจะให้ความสนใจกับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 
4.5  รูปแบบการประเมินของโรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake)  

โรเบิร์ต อี สเตค (Stake, 1967) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินจากแนวคิดของครอนบาค 
และสคริฟเว่น ท าให้การประเมินของสเตคได้เป็นรูปแบบการประเมินที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้กันอย่าง
กว้างขวาง และการประเมินตามแนวคิดเห็นของสเตค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยาย 
และการตัดสินคุณค่าของโครงการ หรือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมิน 2 ประการคือ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ 

 
วิธีการประเมิน  
สเตค ได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่ง 

ตามโครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จ าแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย 
(Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า (Judgement Matric) และได้เสนอว่าก่อน 
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บรรยายหรือตัดสินคุณค่าของโครงการใดๆ นักประเมินควรท าการวิเคราะห์หลักการและเหตุผลของ
โครงการนั้นๆ ด้วย ผู้ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงให้ได้ เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และ
วิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี การประเมินตามแนวคิดของสเตคจ าแนกสิ่งที่ต้องพิจารณาในการประเมิน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) คือสภาพเงื่อนไขหรือปัจจัยต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการ (2) กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) คือ กิจกรรมด าเนินตามกิจรรมที่
ปฏิบัติพฤติกรรมระหว่างบุคคล และ (3) ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcome) คือผลผลิตที่ได้
จากโครงการ 

ในการเก็บขอ้มูลผู้ประเมินต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
1) ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังจ าแนกเป็นความคาดหวัง 

เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงานโครงการ 
2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจ าแนกเป็นสภาพการณ์

ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน  
3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี ควร จะ

ท า หรือควรจะได้รับ เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน  
4) การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพิจารณาการตัดสินใจ เป็นการพิจารณา สรุป

เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพื่อการบรรยายก่อน คือ ต้องมีการศึกษา ความ

สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งเกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ
และผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้และมาตรฐานที่คาดว่าจะให้
เกิดข้ึนแล้วตัดสินใจ แนวคิดของสเตคแสดงได้ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  โครงสร้างรูปแบบการประเมินของสเตค 
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สเตค ได้เสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ์ (Matrix) สองประการคือ เมตริกซ์การ
บรรยาย และเมตริกซ์การตัดสินใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1) ในเมตริกซ์การบรรยาย แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คือ  
ช่องที่ 1 หมายถึง ภาวการณ์ที่คาดหวังว่าต้องมีอยู่ก่อนที่การด าเนินงานโครงการ เกิดขึ้น 

โดยถือว่าเป็นภาวการณ์ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดผลดังที่คาดหวังไว้  
ช่องที่ 2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามความคาดหวังว่าจะเป็น 

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คือ ก่อให้เกิดผลตามที่ได้มุ่งหมายไว้  
ช่องที่ 3 หมายถึง ผลผลิตที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการด าเนินงาน  
ช่องที่ 4 หมายถึง ปัจจัยที่มีอยู่จริงก่อนเริ่มโครงการ  
ช่องที่ 5 หมายถึง กระบวนการด าเนินงานตามที่สังเกตได้จริงจากโครงการ  
ช่องที่ 6 หมายถึง ผลผลิตที่ได้จริงๆ หลังจากโครงการจบลงแล้ว  
ตั้งแต่ช่องท่ี 1 ถึง 6 ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนวคือ ในแนวตั้งได้แก่ ช่อง 1-2-

3 และ 4-5-6 ควรมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอ้ืออ านวยต่อกระบวนการหรือไม่  และใน
แนวนอนได้แก่ 1-4, 2-5 และ 3-6 ต้องมีความสอดคล้องกันทั้งนี้เพ่ือต้องการทราบว่าข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติจริงๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตั้งนั้น มีความสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังไว้ หรือไม่ประการใด และ
ต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เมื่อพิจารณาทั้งในแนวตั้งและในแนวนอนแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกัน แสดงว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่บรรลุผลตามท่ีคาดหวังเอาไว้  

2) ในเมตริกซ์การตัดสินใจ จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่ได้จาก 
เมตริกซ์การอธิบาย เกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้วหรือตั้งขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการหรือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้ ส าหรับที่มาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย คือต้องสรุป  
ออกมาให้ได้ว่า โครงการการศึกษามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จุด
ใดหรือมีปัจจัยอะไรเป็นตัวเกื้อหนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ  

แนวคิดของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอ่ืนๆ ตรงที่พบว่าผลผลิตยังไม่ดี ไม่ได้ 
หมายความว่า การวางแผนไม่ดี หรือหลักสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องที่องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การจัด 
สภาพแวดล้อม ผู้บริหาร หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

 
4.6  รูปแบบการประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam)  

แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam, 1968) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินเรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดย
มีจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าที่ย่อมากจาก 
Context, Input, Process, และ Product  

สตัฟเฟิลบีม ได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย การเก็บ  
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 
เหมาะสม ซึ่งในการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญมุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมิน 
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สภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ(Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  

ประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจตามกรอบความคิดของรูปแบบการ 
ประเมินซิป แสดงได้ดังภาพที่ 3  ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 3  กรอบความคิดของรูปแบบการ ประเมินซิป (CIPP Model) 
 

แนวทางการประเมินในด้านต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้  
1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูล

ส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการ
ตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่างๆ เช่น  

- เป็นโครงการที่สนองปัญหา หรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่  
- วัตถปุระสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร หรือ 

นโยบายของหน่วยเหนือหรือไม่  
- เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ 

หรือไม่ 
2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือใช้ข้อมูลตัดสินปัจจัย

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้จะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ เช่น  

- ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่  
- กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกท่ีได้เลือกสรรแล้ว ที่ก าหนดไว้ในโครงการ มีความเป็นไปได้ 

และเหมาะสมเพียงใด 
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3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือหาข้อดี และข้อบกพร่องของการ ด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นๆ ด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ เช่น  

- การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้ หรือท าไม่ได้ 
เพราะเหตุใด  

- เกิดปัญหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัวหรือไม่ อย่างไร  
- มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงาน
ผลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
เพ่ือตอบค าถามท่ีส าคัญๆ เช่น  

- เกิดผล/ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  
- คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร  
- เกิดผลกระทบอ่ืนใดบ้างหรือไม่ 

 
4.7  รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick) 

โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Kirkpatrick, 1978) แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
อดีตเคยเป็นประธาน ASTD (The American Society for Training and Development) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมนั้นเป็นการช่วยเหลือ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ ควรจะจัดให้มีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผล
เพียงใด  

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เคิร์กแพทริค เห็นว่าการประเมินผลการฝึกอบรมจะท าให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 ประการ คือ  
1)  การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง  
2)  ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ  
3)  ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร 
แนวทางการประเมิน  
ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคิร์กแพทริค เสนอว่าควรด าเนินการประเมินใน 4 

ลักษณะ คือ  
1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)  
การประเมินในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นมีความรู้สึกอย่างไร ต่อ

การฝึกอบรม เช่น ผู้เข้ารับการอบรมพอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม และมากน้อย  เพียงใด 
การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น เราต้องการได้รับข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้  เข้ารับการ
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ฝึกอบรม ที่มีความหมายและความเป็นจริง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ ประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรมอันแรก เคิร์กแพทริค กล่าวว่า มีอยู่บ่อยครั้งที่ผู้บริหารตัดสินใจให้  ล้มเลิกโปรแกรมฝึกอบรม
นั้นเสีย หรือไม่ก็ตัดสินใจให้ด าเนินการฝึกอบรมนั้นต่อไป โดยอาศัยข้อมูล ที่ได้จากการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองเป็นพื้นฐาน  

วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมาย/และตรงตาม  ความ
จริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่  

1) ก าหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่า ต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองของ
เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่การฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ  

2) วางรูปแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามท่ีจะใช้เก็บข้อมูล  
3) ข้อค าถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูล หรือได้ค าตอบแล้ว สามารถน ามาแปลง  เป็น

ตัวเลขแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ ไม่ควรใช้ค าถามประเภทปลายเปิด  
4) กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในข้อ 

ค าถามต่างๆ 
5) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

ไม่ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนชื่อตนเองลงไปในแบบสอบถาม 
ขณะที่การแจกแจงแบบสอบถามเพ่ือประเมินปฏิกิริยาการตอบสนอง ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่า  

ได้ให้เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอที่จะให้ค าตอบครบทุกข้อ และควรแจกก่อนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะออกไปจากห้องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม พึงหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เอาแบบสอบถามติดตัวออกไป และส่งคืนกลับมาในภายหลัง 

- เป็นการตรวจสอบความรู้สึก หรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  
2) ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation)  

เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้  โดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้ งด้านความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่า 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และทักษะอะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะ และเจตคติ ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป เคิร์กแพทริค ได้ให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินในขั้น การเรียนรู้เอาไว้ ดังนี้ 

2.1) ต้องวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการ 
ฝึกอบรม  

2.2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อ และคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลัง
การฝึกอบรม  

2.3) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม แล้ว 
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้า รับ
การฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
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ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และเจตคติ เคิร์กแพทริค ได้กล่าวว่ามีอยู่ 2 วิธี คอื  
1) ใช้แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติเป็นแบบสอบวัดมาตรฐาน ผู้ประเมินควร  สั่งซื้อ 

หรือเลือกใช้เฉพาะแบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีตรงกับโปรแกรมการฝึกอบรม  
2) สร้างแบบสอบวัดขึ้นเอง แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่จะสร้างขึ้นเองนี้จะให้  มี

รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หรือทุกอย่างต่อไปนี้ก็ได้  
- แบบ “ถูก” หรือ “ผิด”  
- แบบ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 หรือ 5 

หรือ 6 สเกล ก็ได้  
- แบบเลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด  
- แบบเติมค า / ข้อความลงในช่องว่าง 

 
3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation)  

เป็นการตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวัง
ของโครงการหรือไม ่ การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์จะให้รู้ว่าเมื่อได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ผู้เข้า
รับการ ฝึกอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ การ
ประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะต้องออกไป
ติดตามการประเมินผลในสถานที่ท างานจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมีค าถามอยู่หลายข้อที่ผู้
ประเมินจะต้องตอบให้ได้เสียก่อน เช่น  

- ควรจะออกไปประเมินเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ ครึ่งปี หรือ 1 ปี ภายหลัง
การ ฝึกอบรม)  

- จะเก็บข้อมูลจากใครถึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด (จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือนร่วมงาน  
จากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเอง) 

3.1) ควรจะวัดพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม  

3.2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให้ห่าง 
กันพอสมควร เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานได้เกิดขึ้นจริง  ทางที่ดีควรจะ
ประเมินหลายครั้ง เป็นระยะ เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น 3) ควรจะได้เก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง 
เช่น จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือนร่วมงานและจากกลุ่มผู้ผ่านการอบรม 

เคิร์กแพทริค เห็นว่าการประเมินผลในขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานตามข้อที่ 
เสนอมานั้น จะน าไปใช้จริงต้องใช้เวลา และอาศัยความช านาญของผู้ประเมินเป็นอย่างมาก เขาจึงได้
เสนอให้ท ากับโปรแกรมฝึกขนาดใหญ่ และกับโปรแกรมที่จ าเป็นต้องจัดหลายครั้งต่อไปใน อนาคต
เท่านั้น ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็กทั่วไป เขาได้เสนอให้ใช้วิธีการง่ายๆ ดังนี้ 

- ก าหนดว่ามีพฤติกรรมการท างานอะไรบ้างที่คาดหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- เตรียมค าถามท่ีจะใช้ส าหรับการสัมภาษณ์  
- ท าการสัมภาษณ์บุคคลหลายกลุ่ม ภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่งเพ่ือให้รู้ว่า 

พฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้เหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่  
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- ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ควรจะน ามาแปลงเป็นตัวเลข ท าการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณ อนึ่ง ถ้าการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะต้องแน่ใจว่าผู้เข้า รับ
การฝึกอบรม จะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบหรือสัมภาษณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation)  
เป็นการตรวจสอบว่า ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อ 

องค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพขององค์กรดีขึ้น หรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม 
การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์จะให้รู้ว่าในที่สุดแล้ว การฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดี  

ต่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง ซึ่งนับเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้นมีตัวแปร อ่ืนๆ 
อีกมากมายนอกเหนือการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และตัวแปร “เหล่านั้น” บางทีก็ยากต่อ
การควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีเกิดแก่หน่วยงานในทางท่ีดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลมาจาก โปรแกรมการ
ฝึกอบรม เคิร์กแพทริคได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลในขั้นนี้ไว้ดังนี้  

4.1) ควรจะจัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือสอบวัดได้  

4.2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ผลที่ต้องการให้เกิดแก่หน่วยงาน วิธีหนึ่งที่พอจะท าได้คือการใช้กลุ่มควบคุมกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
5.  ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ 

ส านักนโยบายและแผน (2550) ได้เน้นย้ าไว้ว่าการประเมินผลโครงการแต่ละครั้งผู้ประเมิน
จ าเป็นต้องด าเนินงานตามข้ันตอนการประเมินผลมี  10 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน  
เป็นการศึกษารายละเอียดของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของโครงการ

ที่จะประเมิน เพ่ือให้ผู้ประเมินเกิดความรู้และความเข้าใจโครงการ ตั้งแต่หลักการและเหตุผลของ
โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงผลของโครงการ การ
วิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดรอบคอบจะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ประเมินเกิดแนวคิดต่างๆ  ที่จะ
น าไปสู่การก าหนดประเด็นของการประเมินได้ ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมินจึงเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนแรกของการประเมิน 

2) การศึกษารูปแบบของการประเมิน  
ผู้ประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการประเมิน (Model) แบบต่างๆ อย่าง

กว้างขวาง รูปแบบการประเมินแต่ละแบบจะได้มาจากแนวความคิดของผู้พัฒนารูปแบบแต่ละบุคคล  
และการศึกษารูปแบบการประเมินหลายๆ แบบนั้น จะท าให้ผู้ประเมินได้เห็นทางเลือกที่หลากหลายที่
จะน าไปสู่การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน  แต่โดยส่วนใหญ่โครงการแต่ละ
โครงการไม่สามารถประเมินโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวเสมอไป  ผู้ประเมินจึงใช้การ
ผสมผสานหลายๆ รูปแบบ เพ่ือให้ผลประเมินสมบูรณ์ที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
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3) การก าหนดประเด็นของการประเมิน  
ผู้ประเมินต้องก าหนดประเด็นการประเมินอย่างเหมาะสมเพ่ือจะน าไปสู่การก าหนด

รายละเอียดในขั้นตอนต่อไป อย่างสมบูรณ์ตามประเด็นที่ก าหนด ผู้ประเมินสามารถก าหนดประเด็น
ของการประเมินได้จากการวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน (ขั้นตอนที่ 1) ผสมผสานกับการศึกษา
รูปแบบของการประเมิน (ขั้นตอนที่ 2 ) ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ผล
ประเมินซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้ทุน ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ เพ่ือให้ผล
จากการประเมินประโยชน์อย่างแท้จริง 

4) การพัฒนาตัวชี้วัดและการก าหนดเกณฑ์  
ในการประเมินสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดความเชื่อถือในผลการประเมินได้ย่อมขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) ดังนั้น ขั้นตอนส าคัญของการประเมินอีกขั้นตอน
หนึ่งก็คือ การพัฒนาตัวชี้วัดและการก าหนดเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ตัวชี้วัดแต่ละตัวจะได้มาจากประเด็นของ
การประเมินที่ผู้ประเมินได้ก าหนดไว้ใน ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประเมินต้องต้องหาตัวชี้วัดที่สามารถแสดง
ประสิทธิภาพของแต่ละประเด็นให้ชัดเจนที่สุดซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได้ เพ่ือเป็นเกณฑ์ตัดสินได้ว่าผล
การด าเนินงานของโครงการที่พิจารณาจากตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นประสบความส าเร็จเป็นไปตามเกณฑ์มาก
น้อยเพียงใด 

5) การออกแบบประเมิน  
หลังจากที่ได้ก าหนดประเด็นของการประเมินตัวชี้วัด/เกณฑ์ ที่เหมาะสมแล้วก็เริ่ม

ออกแบบประเมินได้ เริ่มตั้งแต่การผสมผสานความคิดทั้งหมดเป็นรูปแบบการประเมินที่เลือกใช้ให้
เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การก าหนดวิธีการประเมิน การสุ่มตัวอย่าง ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่จะ
ใช้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ การประเมินจึงเป็น
เสมือนแนวทางการประเมินที่ผู้ประเมินได้เตรียมการออกแบบไว้ส าหรับแต่ละโครงการ 

6) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ถ้าผู้ประเมินเลือก

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใช้ต้องสอดคล้องกับวิธีการนั้น เช่น ถ้าใช้วิธีการสอบ 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบ ถ้าใช้วิธีการสอบถามเครื่องมือที่ใช้ก็คือ แบบสอบถาม ผู้ประเมิน
จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิดให้มีคุณภาพ เพราะผลการประเมินจะเชื่อถือได้
มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นกับเครื่องมือที่มีคุณภาพเป็นส าคัญ ซึ่งข้อควรค านึงในการสร้างแบบสอบถาม
พิจารณาได้ดังนี้ 

6.1)  ค าถามต้องง่าย กระชับ ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกันว่าผู้ถามต้องการจะถามอะไร 
6.2)  ในแต่ละค าถามควรถามประเด็นเดียว 
6.3)  การตั้งค าถามต้องไม่เป็นการถามน าหรือชี้แนะค าตอบ 
6.4)  เรียงล าดับข้อค าถามจากง่ายไปหายาก จากทั่วไป ไปหาเฉพาะเจาะจงหรือเรียงด า

ลับเหตุการณ์  
6.5)  ต้องค านึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และวัยของของผู้ตอบเสมอ 
6.6)  มีค าชี้แจงชัดเจนว่าจะให้ผู้ตอบตอบอย่างไร 
6.7)  สร้างแบบสอบถามแล้วควรทดลองใช้ (Try Out) ก่อนทุกครั้ง 
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7) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
หลังจากได้ออกแบบประเมินไว้แล้ว ผู้ประเมินต้องลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ต้องการ 

โดยอาจจะใช้วิธีการหลาย ๆ อย่าง เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม ซึ่งการ
เลือกใช้วิธีการใดย่อมข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินและลักษณะข้อมูลที่ต้องการเป็นส าคัญ 

8) การวิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้แล้วผู้ประเมินต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

9) การตัดสินผลการด าเนินงาน สรุปผล และอภิปรายการประเมิน 
หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติแล้ว ผู้ประเมินจ าเป็นต้องตัดสินว่าโครงการดังกล่าว

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงโดยพิจารณาทั้งผลผลิต (Output /Product) และผลลัพธ์ 
(Outcome/Impact) จากนั้นผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมินให้เห็นภาพรวมทั้งหมดและเพ่ือให้
เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประเมินจ าเป็นต้องอภิปรายผลการประเมินด้วย เพ่ือจะได้ทราบ
เหตุผลต่างๆ ที่เกิดผลการประเมินดังเช่นที่ปรากฏ 

10) การเขียนรายงานการประเมิน  
เมื่อการประเมินได้เสร็จสิ้น ผู้ประเมินต้องเขียนรายงานการประเมิน โดยน าเสนอการ

ด าเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับทราบและเข้าใจการประเมิน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้บริหารและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินจึงมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง 
 
6.  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 6.1 ความหมายความพึงพอใจ 
  ความพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นระดับความพอใจของลูกค้าที่เป็น
ผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์ กับ
การคาดหวังของลูกค้า (Kotker, 1994) ระดับความพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นจากความแตกต่าง
ระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคล โดยการคาดหวังของบุคคล
(Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีต ส่วนผลประโยชน์ของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือ
การท างานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝุายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Added) การสร้างคุณค่าเพ่ิมจาก 
การผลิต (Manufacturing) และการตลาด (Marketing) รวมทั้งมีการท างานรวมกับฝุายต่างๆ โดยยึด
หลักสร้างคุณภาพรวม (Total Quality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) คุณค่าที่มอบให้กับลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า (Cost) ซึ่งต้นทุนของลูกค้า
ส่วนใหญ่คือราคาสินค้า (Price) 
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  Shelly (1975) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ 
คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้มี
ความสุข ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความในทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่เป็น
ระบบย้อนกลับ โดยความรู้สึกนี้สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าความสุข เป็นความรู้สึกที่สลับสับซ้อนและความรู้สึกมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกใน
ทางบวกอ่ืนๆ  ดังนั้นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่าง
สลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้ทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ของผู้บริโภคเมื่อทราบความรู้สึกที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมินแล้ว โดยสภาพหรือ
ระดับของความพึงพอใจเป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้นๆ โดยปกติแล้ว
ผู้บริโภคจะเผชิญกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมายที่จะสามารถเลือกน ามาตอบสนองความ
ต้องการของเขาให้ได้รับความพอใจ และความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการ
พ้ืนฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ ( Incentive) และพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 
 

 6.2   การวัดความพึงพอใจ 
  วิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังของตัวลูกค้าเอง ว่าลูกค้า
คาดหวังกับสินค้าและบริการมากน้อยแค่ไหน และถ้าลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการอีก และหากลูกค้าไม่พึงพอใจก็จะแสดงความรู้สึกในทางลบออกมา เช่น การไม่ซื้อซ้ า
หรือใช้บริการซ้ า และอาจบอกกล่าวในทางลบให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักได้รับรู้ด้วย 
  ฉะนั้นความพึงพอใจเกิดขึ้นจากความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการเอง (Customer 
expectation) นั่นคือ ลูกค้าจะคาดหวังผลการใช้สินค้าหรือบริการเอาไว้ในระดับหนึ่ง และถ้าสุดท้าย
ผลของการใช้สินค้าและบริการเป็นไปตามที่คาดหวังหรือมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้  ลูกค้าก็จะเกิด
ความพึงพอใจ (Customer satisfaction) แต่ในทางกลับกันถ้าผลของการใช้สินค้าและบริการไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ (Customer dissatisfaction) เกิดขึ้น ดังภาพที่ 4 (สาวิกา 
อุณหนันท์, 2542) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4  เปรียบเทียบความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า 

ความคาดหวัง 
ต่อสินค้าและบริการ 

ผลของการใช้สินค้า 
และบริการ 

ท าการ 
เปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจ 
เกิดข้ึนเมื่อผลของการใช้สินค้า
หรือบริการดีกว่าที่คาดหวัง 

 

ความไม่พึงพอใจ 
เกิดข้ึนเมื่อผลของการใช้สินค้า

หรือบริการด้อยกว่าที่คาดหวัง 
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  ก่อนเกิดพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภคมีความคาดหวังในตัวสินค้าและบริการ (Pre-
purchase expectation) ซึ่งเป็นความเชื่อของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะได้รับและ
หลังจากใช้สินค้าและบริการนั้น ผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้หลังการซื้อ (Post-purchase perception) ว่า
สินค้าหรือบริการที่ได้ซื้อไปตรงกับความคาดหวังหรือไม่ ซึ่งถ้าสินค้าหรือบริการที่ซื้อไปเป็นตามที่
คาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ ผู้บริโภคก็จะมีความพึงพอใจ เช่น ผู้บริโภคมีความคาดหวังในความ
ครบถ้วนและรวดเร็วในการน าส่งคืนสัมภาระหลังจากลงเครื่องบิน หลังจากได้รับบริการพบว่าการส่งคืน
สัมภาระครบถ้วนและรวดเร็ว ก็แสดงว่าผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และในทางกลับกัน 
ถ้าการบริการที่ได้รับไม่ดีเท่ากับที่คาดหวังไว้ก็อาจท าให้ผู้บริโภคไม่พึงพอใจ ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ 

   
 จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้นเป็นกระบวนการในการท าความเข้าใจใน
ความคาดหวังเปรียบเทียบกับการรับรู้จากผลประโยชน์ที่ได้จากสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้า
หรือผู้บริโภค 
 
7.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.1  กรอบแนวคิด 

กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2545) ได้อธิบายองค์ประกอบ
ส าคัญซึ่งเป็นพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการจ าแนกวิเคราะห์ มีหลักพิจารณาหรือ
กรอบในการพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิด 2) คุณลักษณะ 3) ค านิยาม 4) เงื่อนไข และ 
5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งค าอธิบายในแต่ละส่วนเป็นดังนี้  
 ส่วนที่ 1  กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1 ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เพ่ือหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   

ความคาดหวัง 

การรับรู้ในสิ่งที่ส่งมอบ 

การส่งมอบตามความคาดหวังหรือ
เกินความคาดหวังหรือไม่ ไม่มีคุณภาพ / ไม่พึงพอใจ มีคุณภาพ / พึงพอใจ 

ไม่ใช่ ใช่ 
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  1.2 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และ
สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือก้าวพ้นจากวิกฤต และการพัฒนาในสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน 
  1.3 มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร กล่าวคือ มองสถานการณ์ในโลกนั้นมีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
  1.4 มุ่งผลในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตในแต่ละ
ช่วงเวลาเพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนาในมิติต่างๆ 
  1.5 เป็นแบบอย่างการพัฒนา ที่เกิดจากการพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนโยบาย แนวทาง และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 

ส่วนที่ 2  คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติของประชาชน
ในทุกระดับ ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ และมีลักษณะเป็นแนวคิดทางสายกลาง ที่
เป็นวิธีการหรือการกระท าที่พอประมาณบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือให้ก้าว
ทันต่อโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ โดยไม่ใช่การปิดประเทศ แต่ไม่ใช่การเปิดเสรีอย่าง
เต็มที่ โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมของคนและสังคมในการเข้าสู่กลไกลตลาด แต่เน้นความคิดและ
การกระท าที่จะพ่ึงตัวเองเป็นหลักก่อนที่จะไปพ่ึงคนอ่ืน 
   

 ส่วนที่ 3  ค านิยาม  
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึง ความจ าเป็นที่มีระบบภูม

คุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ความพอเพียงจะประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ได้แก่ 
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
  3.3  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล ภายใต้ข้อจ ากัดของความรู้ที่มีอยู่ และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้พอเพียงที่จะ
สามารถพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ 
 กิจกรรมใดที่ขาดคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่งไปจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความพอเพียงของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการ
กระท าเศรษฐกิจพอเพียง มุ้งเน้นให้ประชาชนมีการบริโภคที่ฉลาด มีสติ และไม่ประมาท ซึ่งจะช่วย
ปูองกันการขาดแคลน แม้จะไม่ร่ ารวยรวดเร็ว แต่ในยามปกติก็จะท าให้ร่ ารวยมากขึ้น ในยามทุกข์ภัยก็
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ไม่ขาดแคลน ไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนมากเกินไป เพราะฉะนั้นความพอมีพอกินจะสามารถ
อุ้มชูตัวได้ท าให้เกิดความเข้มแข็ง 
 
 ส่วนที่ 4  เงื่อนไข  

เงื่อนไขการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และสังคมมีความสงบสุข นั่นคือ การมีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มี
คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะอธิบายเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ดังนี้ 

          4.1  เงื่อนไขกรอบความรู้  ที่จะน าไปสู่การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่อยู่ในระดับพอเพียง ซึ่งในเงื่อนไขกรอบความรู้นั้น ต้องประกอบไปด้วย  1) ความรอบรู้ คือ 
มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นประโยชน์พ้ืนฐานใน
การน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้ย่อมท าให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง  2) 
ความรอบคอบ คือ การวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า โดยสามารถที่จะน าความรู้และหลักวิชาต่างๆ 
มาพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ประกอบกับการวางแผนก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทุก
ขั้นตอน และ 3) ความระมัดระวัง คือ ความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และน า
แผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาต่างๆ เหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ และการน าความรู้และความรอบคอบ
มาใช้จึงต้องอาศัยความระมัดระวังให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 4.2  เงื่อนไขคุณธรรม โดยต้องมุ้งเน้นการสร้างเสริมใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจิตใจ/
ปัญญา โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม กล่าวคือ ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบ
รู้ที่เหมาะสม และ 2) ด้านการกระท าหรือแนวทางการด าเนินชีวิต โดนเน้นความอดทน ความเพียร สติ 
ปัญญา และความรอบคอบ 
 
 ส่วนที่ 5  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นั้น ท าให้เกิดสมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี จะท าให้เกิดทั้งวิถีการพัฒนา และผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการ ที่ค านึงถึงความสมดุลพอประมาณอย่างมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็น าไปสู่ผลการกระท าที่ก่อให้เกิดความ
สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ขณะที่ความสมดุลและความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้/เทคโนโลยี เป็นความสมดุลของการกระท าทั้งเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในมิติของเวลา อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาหรือการด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง ของทุน
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 ขณะที่ ประเวศ  วะสี (2547) ได้อธิบายไว้ว่าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้จริงแล้วมิใช่มี
วงจ ากัดอยู่เฉพาะด้านเศรษฐกิจหากแต่ครอบคลุมทุกส่วนของการด ารงชีวิตของคนในสังคม ดัง
ค าอธิบายที่ว่า 
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  “เศรษฐกิจพอเพียง ไม่เน้นมาเอาเงินเป็นตัวตั้ง  แต่เน้นที่ความเป็นผู้เจริญทุก
ด้าน เช่น การพ่ึงตนเอง ความเพียร ความประหยัด ความมีเหตุผล ความพอประมาณ 
หรือมัชฌิมาปฏิปทา การต้องใช้ความรู้ การมีสติ การมีปัญญา โดยสรุป ต้องมีความ
ถูกต้องในทุกๆ ด้านแม้ใช้ค าว่าเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง เป็นเศรษฐกิจธรรมนิยม เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตที่มีศีลธรรม  
อันน าไปสู่สุขภาวะ ความสมดุล เป็นธรรม และความร่มเย็น เป็นสุข” 

เกษม วัฒนชัย (2550) ได้อธิบายกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งสรุปเป็น สามห่วง สามเงื่อนไข 
ดังนี้  

 สามห่วง ได้แก่ 1) ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 2) พอประมาณ หมายถึง พอดีพอเหมาะต่อความจ าเป็น 
พอประมาณตามอัตภาพ ไม่มากเกิน ไม่น้อยเกิน และ 3) ความมีเหตุผล หมายถึง ความมีเหตุผลตาม
หลักวิชา ตามหลักกฎหมาย ตามหลักศีลธรรม ตามกฎเกณฑ์สังคม (รวมประเพณี-วัฒนธรรม) และตาม
ความจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 สามเงื่อนไข ได้แก่ 1) เงื่อนไขหลักวิชา ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 2) 
เงื่อนไขคุณธรรม ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และ 3) เงื่อนไขการ
ด าเนินชีวิต ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ 

ผลที่จะได้รับ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี และผลจากการ
ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) ชีวิต-หน้าที่การงานเกิด “สมดุล” และ 2) บุคคล-ครอบครัว-
องค์การ-ชุมชน และประเทศชาติ มีความเข้มแข็งพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในได้เป็นอย่างด ี

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(2552) ได้สรุปกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2552.  
 
7.2   การน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้แนวทางการด าเนินชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ ให้

ใช้ชีวิตในระบบเศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและมั่นคง ในทุกด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดย
น าความรู้ที่ได้จากการสะสมประสบการณ์มาใช้ควบคุมการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รอบคอบ และมี
คุณธรรมต่อตนเองและส่วนรวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2554) ได้สรุปการวัดความพอเพียงได้โดยการพิจารณา
จากวิธีปฏิบัติโดยตรง วิเคราะห์การด าเนินการ เหตุผลที่ด าเนินการ และผลที่เกิ ดขึ้น ว่ามีความ
สอดคล้องกับหลักความพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขหรือไม่ และสุดท้ายวัดที่ผลว่ามีการจัดการให้เกิด
ความก้าวหน้าอย่างสมดุลและสามารถพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมหรือไม่ อันจะนะมาซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและเกิดความยั่งยืนต่อไป จึงได้
วิเคราะห์และสรุปเครื่องมือในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
หลักการและเงื่อนไขของปรัชญา จ าแนกตามมิติต่างๆ ได้ตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ทางสายกลาง 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม 

สมดุล / มั่นคง / ย่ังยืน 

น าสู่ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน  

เงื่อนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

 มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดี 

พอประมาณ  
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ตารางท่ี 1  แสดงเครื่องมือในการปฏิบัติตามมิติต่างๆ ที่สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนรู้ฯ 
พอประมาณ : พอประมาณ : พอประมาณ : พอประมาณ : พอประมาณ : 
- จัดท าบัญชีรายรับ – 

รายจ่าย  
- ยึดความเสี่ยงปาน

กลาง 
- ก าไรปกต ิ

- การรวมกลุ่ม
สร้างเครือข่าย 

- ประพฤติตนตาม
วิถีพุทธ 

- ใช้แนวคิดทฤษฎี
ใหม ่

- เปิดรับความรู้จาก
บุคคลทุกระดับ 

- ปรับใช้ความรู้ให้
เหมาะสมกับตน 

มีเหตุผล : มีเหตุผล : มีเหตุผล : มีเหตุผล : มีเหตุผล : 
- วางแผนการเงิน การ

ลงทุน 
- มีแผนชุมชน - เรียนรู/้เลือกรับ

วัฒนธรรมภายใน
และภายในอย่าง
เหมาะสม 

- ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ใหม่ให้เหมาะสม
กับแต่ละบคุคล 

- เรียนรู้ให้
หลากหลายและ
ใช้ความรู้อย่าง
เหมาะสม 

มีภูมิคุ้มกัน : มีภูมิคุ้มกัน : มีภูมิคุ้มกัน : มีภูมิคุ้มกัน : มีภูมิคุ้มกัน : 
- มีเงินออม  
- มีสวัสดิการเพื่อการ

ด ารงชีพ 
- มีแผนประเมินความ

เสี่ยง 

- ชุมชนเข้มแข็ง - ด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมของ
ชาติ 

- สภาพแวดล้อม
สมบูรณ์หรือเสื่อม
โทรมลดลง 

- รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ 
รอบตัว “รู้เขา รู้
เรา” 

มีความรู้และคุณธรรม : มีความรู้และ
คุณธรรม : 

มีความรู้และ
คุณธรรม : 

มีความรู้และ
คุณธรรม : 

มีความรู้และ
คุณธรรม : 

- พึ่งพาตนเอง 
- ขยัน 
- ประกอบอาชีพสุจรติ 

- ความสามัคค ี - ส่งเสริมให้ทุกคน
ท าความด ี

- ฟื้นฟูวัฒนธรรม 

- ร่วมกันอนุรักษ์
และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

- เรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
รอบตัวอยู่เสมอ 

 
7.4  ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2554) ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดการปฏิบัติตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

1) มิติด้านเศรษฐกิจ   
1.1) ด้านที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 

(1) ประชาชนควรมีรายจ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 
(2) ประชาชนควรมีการออมเงิน โดยเมื่อมีรายได้ให้จัดสรรเงินออมก่อนการใช้

จ่าย รูปแบบการออมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล 
(3) ประชาชนควรมีหนี้สินเฉพาะที่จ าเป็น เช่น หนี้สินเพ่ือเป็นทุนแรกเริ่ม

ส าหรับการประกอบอาชีพ หนี้สินเพื่อการศึกษาและต้องมีวินัยในการช าระหนี้ให้ตรงต่อเวลา 
1.2) ด้านที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 

(1) ประชาชนควรมีกิจกรรมเพ่ือลดรายจ่ายที่ไม่เป็นจ าเป็น เช่น การท าสวน
ครัว การละเลิกอบายมุข เป็นต้น 
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(2) กรณีที่ประชาชนประกอบอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่อาชีพนั้นสามารถ
หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เป็นอาชีพดั้งเดิม สืบทอดภูมิปัญญา สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน เช่น การท าการเกษตรเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การผลิตของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 

(3) ประชาชนควรมีสวัสดิการเพ่ือการด ารงชีพอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 
สวัสดิการเกิด ชราภาพ เจ็บปุวย เสียชีวิต รวมถึงสวัสดิการผู้พิการ 
 

2) มิติด้านสังคม   
เป็นการพิจารณาถึงการกระท าใดๆ ของบุคคลตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองของ

สังคม ตามระเบียบของสังคม เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในสังคม ท าให้สังคมมีระเบียบและสงบ
สุข ประกอบด้วย 

2.1) การมีคุณธรรมในกาประกอบอาชีพ ประชาชนประกอบอาชีพที่สุจริตปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

2.2) ประชาชนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม เช่น การไปใช้สิทธิ
ออกเสียงในการเลือกตั้งทั้งส่วนท้องถิ่น และระดับประเทศ การเสียภาษี การรับราชการทหาร เป็นต้น 

2.3) การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันทางสังคมของประชาชน เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบ สามัคคี และสงบสุข เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามธรรมเนียม หรือกฎระเบียบ
ในชุมชน 
 

3) มิติด้านวัฒนธรรม   
เป็นการพิจารณาถึงการกระท าใดๆ ของบุคคลที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ 

ค่านิยม ประเพณีของสังคม ประกอบด้วย 
3.1) การปฏิบัติตนตามวันทางศาสนา ประชาชนเป็นผู้มีจิตศรัทธา ร่วมท าบุญใส่

บาตรในวันส าคัญทางศาสนา รักษาศีลธรรมที่ดีงาม 
3.2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการแต่งกายตาม

ประเพณีท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้านไทยในโอกาสต่างๆ 
3.3) การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยท้องถิ่นยังมีการปฏิบัติกิจกรรมของท้องถิ่น

อย่างสม่ าเสมอ และถ่ายทอดวัฒนธรรมเหล่านั้นแก่คนรุ่นแหลัง  
 

4) มิติด้านสิ่งแวดล้อม   
เป็นการพิจารณาถึงการกระท าใดๆ ของบุคคลที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมที่อยู่รอบตัว

เรา ประกอบด้วย ดิน น้ า และอากาศ  ประกอบด้วย 
4.1) การจัดการของเสียประชาชนควรมีการจัดการของเสียในครัวเรือน เช่น การจัด

บ่อพักของเสียในครัวเรือน ควรคัดแยะขยะภายในครัวเรือน 
4.2) การอนุรักษ์พลังงาน ประชาชนควรมีกิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัดพลังงาน

ในครัวเรือน เช่น การใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้  การไม่น าอาหารร้อนแช่ในตู้เย็นทันที  
 
 



32 

5) มิติด้านการเรียนรู้  
เป็นการพิจารณาถึงการกระท าใดๆ ของบุคคลทั้งที่เป็นการขวนขวายค้นหาความรู้

ด้วยตนเอง การได้รับรู้ข้อมูลใหม่ จากสิ่งรอบตัว หรือการเพ่ิมพูนทักษะความรู้จากการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน แล้วท าให้เกิดประสบการณ์หรือเกิดทักษะ ที่ส่งผลให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทิศทางที่ดีข้ึน  ประกอบด้วย 

5.1) การเรียนรู้เชิงวิชาการใหม่ๆ โดยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสาร อินเตอร์เน็ต 

5.2) การเรียนรู้ข้อมูล ประสบการณ์ใหม่ๆ จากสิ่งรอบตัว เช่น การรับรู้ข่าวสาร  
บทความ  นวัตกรรมใหม่ๆ จากสื่อท่ีหลากหลาย 

5.3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือทักษะการเรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือให้เกิดการ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง 
 
 การประเมินการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติ เพ่ือวิเคราะห์ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่เนื่องจากพ้ืนฐานและสภาพปัจจัยของ
แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน เช่น ในมิติเศรษฐกิจบุคคลบางคนอาศัยในชุมชนหรือสภาพความเป็นอยู่
ที่ไม่ต้องดิ้นรนมีความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติ มีอาหารการกินในพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ ไม่จ าเป็นต้อง
หารายได้มากก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้หรือบางบุคคลต้องอาศัยในชุมชนที่ต้องดิ้นรนหารายได้ หรือใน
มิติวัฒนธรรมบุคคลบางคนอาศัยในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีความเคร่งครัดในประเพณีวัฒนธรรม แต่
บางบุคคลชุมชนไม่ได้ให้ความส าคัญในมิติดังกล่าว ดังนั้น วิถีการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในแต่ละด้านในแต่ละชุมชนจึงมีการให้ความส าคัญในการปฏิบัติแตกต่างกัน 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินงาน 
 
 

 โครงการประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์
พระราชา) ในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 
1.  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเกษตรอินทรีย์วิถี
หนองบัวล าภู ตามหลักเกษตร (ศาสตราพระราชา) ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,100 ราย 
ประกอบด้วย 

1) เกษตรกรแบบแปลงใหญ่  ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 781 ราย 
2) เกษตรกรกลุ่ม พ.ศ.2560 จ านวน 58 กลุ่ม  
3) เกษตรกรกลุ่ม พ.ศ. 2561 จ านวน 116 กลุ่ม  
4) กลุ่ม Yong Smart Farmer เพ่ือเกษตรกรยั่งยืน 
5) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

  1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรที่รวมกันผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
หรือเกษตรปลอดภัย และเข้าร่วมโครงการ  “ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามหลักเกษตร 
(ศาสตร์พระราชา)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2562 ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 อ าเภอของจังหวัดหนองบัวล าภู 
ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอนางกลาง อ าเภอนาวัง อ าเภอสุวรรณคูหา  อ าเภอโนนสัง และอ าเภอศรีบุญ
เรือง จ านวน 56 ต าบล รวม 174 กลุ่ม ซึ่งครอบคลุมเกษตรกร 1,589 คน หรือมากกว่า 300 ครัวเรือน 
ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรจังหวัดหนองบัวล าภู โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามแผนงานของ
ส านักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  รายละเอียดแยกตามอ าเภอได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวนประชากรกลุ่มเปูาหมายโครงการประเมิน 

อ าเภอ จ านวน
ต าบล 

จ านวนกลุ่มแยกตามประเภท (กลุ่ม) จ านวน 
สมาชิก (คน) 

ชนิดการท าเกษตร 
บาดาล พลังงาน

แสงอาทิตย์ 
รวม 

1. เมือง 12 ต าบล 14 28 42 462 พืชผัก/ผลไม้/เห็ด
ฟาง/ข้าว 

2. นากลาง 9 ต าบล 21 18 39 273 พืชสวน/พืชไร่/ไม้ผล 
3. สุวรรณคูหา 8 ต าบล 6 16 22 147 พืชผัก/ผลไม้/ไผ่/ข้าว 
4. โนนสัง 10 ต าบล 6 20 26 219 พืชไร่/ไม้ผล/พืชผัก/

เลี้ยงสัตว์ 
5. นาวัง 5 ต าบล 2 10 12 90 พืชไร่/ไม้ผล/พืชผัก/

หญ้าเลี้ยงสัตว์/เห็ด 
6. ศรีบุญเรือง 12 ต าบล 9 24 33 398 พืชไร่/ไม้ผล/พืชผัก/

หญ้าเลี้ยงสัตว์ 
รวม 56  58 116 174 1,589  

 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  การสังเกต การ
บันทึกภาพ การบันทึกเสียง แบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งการประเมินผลโครงการแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ  
 

ระยะที่ 1 การประเมินความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและการท าเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู  
 เป็นการประเมินความรู้เกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แต่ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  

1) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผ่านการพูดคุยเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มย่อย
(Focus group) เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 

2) แบบสอบถามเพื่อประเมินผล ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ได้แก่ ที่อยู่กลุ่ม ปีที่ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
จ านวนสมาชิก พื้นที่ท าการเกษตรปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง ชนิดพืชที่ปลูก/สัตว์ที่เลี้ยง/ประมงที่เลี้ยง  
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และผู้
ประสานงาน  

ส่วนที่ 2 สถานะของกลุ่ม ลักษณะเป็นข้อค าภามปลายปิดและปลายเปิด  ได้แก่ ข้อค าถาม
เกี่ยวกับ 

1)  สถานะเกี่ยวกับบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์  สถานการณ์ใช้น้ าบาดาล  การเปิด
ใช้งาน จ านวนสมาชิกที่ใช้งานและไม่ใช้งาน เหตุผลที่สมาชิกไม่ใช้งานน้ าบาดาล และปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานบ่อบาดาลพลังงานอาทิตย์  
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2)  สถานะเก่ียวกับการท าเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ได้แก่ การได้รับรองมาตรฐาน
ของผลผลิตทางการเกษตรด้วยมาตรฐานต่างๆ  

ส่วนที่ 3  สภาวะการท าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มในปัจจุบัน เป็นข้อค าถามปลายเปิด ได้แก่ 
ข้อค าถาม 

1)  สถานการณ์ของการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง ได้แก่ ชนิดพืช/สัตว์ ขนาดพ้ืนที่ปลูก
พืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  ต้นทุนผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ราคาขาย  แหล่งจ าหน่ายผลผลิต  

2)  สถานการณ์ของพืชที่ปรับเปลี่ยนปลูกแบบเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ชนิดพืช/สัตว์ 
ขนาดพ้ืนที่ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต้นทุนผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ราคาขาย แหล่ง
จ าหน่ายผลผลิต 

3)  สถานะปัจจัยการผลิตในการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ปัจจัยการผลิต การผลิตใช้
เองหรือซื้อ ความรู้ในการผลิตหรือจัดหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สารก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ)  

ส่วนที่ 4  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1)  ปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตรอินทรีย์ ในช่วงแรก ได้แก่  ด้ านการ

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ การรวมกลุ่มเกษตรกร ด้านคัดเลือกเกษตรกร  
คัดเลือกพ้ืนที่ในการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งแผงโซลาร์เซล เป็นข้อค าถามปลายเปิด 

2) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสิ่งที่เกษตรกรอยากให้
ช่วยเหลือแบบเร่งด่วน สิ่งที่อยากให้สนับสนุนในระยะต่อไป และอ่ืนๆ 

 

ระยะที่ 2  การประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ  
 เป็นการประเมินหลังได้รับปัจจัยการผลิต เพ่ือประเมินผลการใช้ปัจจัยการผลิต เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลโครงการฯ โดยการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลจากส านักงานเกษตรกร
และสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู จากการสัมภาษณ์เกษตรกร และจากแบบประเมินในระยะที่ 1 โดย
แบบสัมภาษณ์แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 สภาพการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง หลังจากได้รับการสนับสนุนบ่อ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซล) เป็นข้อค าถามปลายเปิดและปลายปิด ได้แก่ ชนิดพืชที่ปลูก/
ชนิดสัตว์เลี้ยง/ประมง  พ้ืนที่เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์/การท าประมง และสถานะเกี่ยวกับมาตรฐานการท า
เกษตรอินทรีย์  
 ตอนที่ 2 การใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด ได้แก่ รายการและจ านวน
ปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนฯ  การน าปัจจัยไปใช้ในการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์/ประมง  การบริหารจัดการ
ปัจจัยการผลิตและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งระดับครัวเรือนและระดับกลุ่ม ที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด  
 ตอนที่ 3  ประเมินผลความพึงพอใจ และความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของโครงการ ได้แก่ การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์/ประมง การอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ การอบรมการตลาดน าการผลิต และการ
อบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) 
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 ตอนที่ 4 ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น (1) ข้อค าถามเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ต้นทุนในการท าเกษตรรวมต่อปี และรายได้จากการท าเกษตรต่อปี โดยเป็น
ข้อค าถามปลายเปิดที่ให้เกษตรระบุตัวเลขก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และ (2) ความรู้เกี่ยวกับการ
ท าเกษตรอินทรีย์ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตอนที่ 5 การประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถี
หนองบัวล าภู เป็นข้อค าถามแบบปลายปิด  แบ่งออกเป็น   

1) การประเมินการประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
2) การประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ได้แก่  

 ตอนที่ 6 ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยการผลิต และการจัด
กิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป โดยเป็นข้อค าถามปลายเปิด และการข้อค าถามปลายปิดแบบให้
เรียงล าดับความต้องการช่วยเหลือมากที่สุด 3 อันดับ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ประเมินและผู้ช่วยประเมิน จ านวน 20 คน ท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วย
ตนเอง โดยในขั้นต้นผู้ประเมินท าการฝึกอบรมผู้ช่วยประเมิน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และบทบาทของผู้ช่วยประเมิน แสดงกระบวนการเก็บข้อมูล ทั้งระยะที่ 1 
และระยะท่ี 2 ดังนี้ 
 1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภูระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับต าบล เพ่ือขออนุญาตลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล  
 2) ประสานงานและนัดหมายเกษตรกรรายกลุ่มเพ่ือลงไปเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม  ผู้ประเมินและผู้ช่วยประเมินให้ค าอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
กระบวนการศึกษาให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบ  
 3) ขั้นตอนการสัมภาษณ์และการสอบถาม จะใช้เวลาในการตอบค าถามประมาณ 30 - 40 
นาทตี่อคน 
 4) หลังจากนั้นผู้สัมภาษณ์ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพ่ืออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร  สภาพการเพราะปลูก/เลี้ยงสัตว์/ประมง การประเมินผลความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมฯ  การใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน  การประเมินความรู้เกี่ยวกับน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ   การประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
โครงการฯ   ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ  ความถ่ี ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5. แผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวฯ มีก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานจ านวน 180 วัน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมการด าเนินงานดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 แผนการด าเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน (วัน) 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการ 7  
2. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องตน้เก่ียวกับโครงการจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 กลุ่ม 15 
3. ออกแบบประเมินผลโครงการ  7 
4. ด าเนินการประเมินผลโครงการระยะที่ 1 : ประเมินความรู้ที่ได้จากการศึกษาดู

งานและการท าเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู  กิจกรรมด าเนินงานได้แก่ 
4.1  ประสานงานส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
4.2  ร่วมประชุมและสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

30 

5. สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินระยะที่ 1 เพ่ือน าไปออกแบบการประเมินผล
โครงการระยะที่ 2 

7 

6. ออกแบบการประเมินผลโครงการระยะที่ 2 7 
7. ด าเนินการประเมินผลโครงการระยะที่ 2  การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท า

เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู  
7.1  ประสานงานส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
7.2  ลงพื้นที่สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
7.3  ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล  

60 

8. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินโครงการฉบับร่าง  20 
9. จัดเวทีประชุมเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเก็บ

ข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฯ 
7 

10. เขียนรายงาน ปรับปรุงรายงาน  15 
11. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้กับหน่วยงานฯ 5 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามศาสตร์พระราชา ของ

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 174 กลุ่ม จากพ้ืนที่ทั้งสิ้น 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู  อ าเภอโนนสัง  อ าเภอนากลาง  อ าเภอศรีบุญเรือง  อ าเภอสุวรรณคูหา  และอ าเภอนา
วัง  โดยเกษตรกรที่อยู่ภายใต้โครงการฯ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ตามการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนบ่อน้ าบาลพลังงานโซลาร์เซลล์เมื่อ
ปี พ.ศ. 2560 และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนในปี พ.ศ.2562  

การศึกษาเพ่ือประเมินผลโครงการเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามหลักเกษตร  
ศาสตร์ – พระราชา ใช้วิธีการการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้งประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม และมีการ
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ซึ่งได้ให้ทุก
กลุ่มกรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เมื่อสรุปผลเสร็จจึงจัดเวทีประชุมกลุ่มเพื่อเป็นคืนข้อมูลให้กับเกษตรกร
และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

โดยผลการศึกษา สามารถจ าแนกสรุปตามหัวข้อดังนี้   
 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุม่เกษตรกร 

1.1  จ านวนกลุ่มเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่สมัภาษณ์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู  ตาม

หลักเกษตรศาสตร์ – พระราชา โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 174 กลุ่ม และสัมภาษณ์
สมาชิกได้ทั้งหมด 319 ราย จ าแนกตามอ าเภอและต าบลดังตารางที่ 4 ได้แก่  

อ าเภอเมือง 10 ต าบล  จ านวน 42 กลุ่ม  จ านวนสมาชิกทีส่ัมภาษณ์ได้  73  คน    
อ าเภอโนนสัง 10 ต าบล  จ านวน 26 กลุ่ม   จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้  42  คน   
อ าเภอนากลาง 9 ต าบล  จ านวน 39 กลุ่ม  จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้  81  คน  
อ าเภอนาวัง 5 ต าบล  จ านวน 12 กลุ่ม   จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้  22  คน  
อ าเภอศรีบุญเรือง 12 ต าบล  จ านวน 33 กลุ่ม   จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้  68  คน  
อ าเภอสุวรรณคูหา  8 ต าบล  จ านวน 22 กลุ่ม  จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้  81  คน   

 
 
 



39 

ตารางที่ 4  จ านวนกลุ่มเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ให้ข้อมูล จ าแนกตามอ าเภอ และต าบล 

อ าเภอ ต าบล จ านวนกลุ่ม (กลุม่) จ านวนสมาชกิที่สัมภาษณ์ได้ (คน) 
เมืองหนองบัวล าภ ู โนนขมิ้น 7 12 
  โนนทัน 2 3 
  โพธิ์ชัย 1 2 
  กุดจิก 6 10 
  นาค าไฮ 2 3 
  นามะเฟือง 3 5 
  บ้านขาม 3 5 
  บ้านพร้าว 6 10 
  หนองสวรรค ์ 3 5 
  หนองหว้า 3 5 
  หัวนา 6 10 
รวมอ าเภอเมือง 42 73 
โนนสัง โคกใหญ ่ 2 3 
  โคกม่วง 2 3 
  โนนเมือง 3 5 
  โนนสัง 2 3 
  กุดดู ่ 3 5 
  นิคมพัฒนา 3 5 
  บ้านค้อ 2 3 
  บ้านถ่ิน 3 5 
  ปางกู ่ 2 3 
  หนองเรือ 4 6 
รวมอ าเภอโนนสัง 26 42 
นากลาง เก่ากลอย 9 19 
  โนนเมือง 5 10 
  กุดแห ่ 5 10 
  กุดดินจี ่ 4 8 
  ดงสวรรค ์ 1 2 
 ด่านช้าง 2 4 
  นากลาง 2 4 
  ฝั่งแดง 10 21 
  อุทัยสวรรค ์ 1 2 
รวมอ าเภอนากลาง 39 81 
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ตารางที่ 4  จ านวนกลุ่มเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ให้ข้อมูล  จ าแนกตามอ าเภอ  และต าบล 
(ต่อ) 

อ ำเภอ ต าบล จ านวนกลุ่ม (กลุม่) จ านวนสมาชกิที่สัมภาษณ์ได้ (คน) 
นาวัง เทพคีร ี 3 6 
  นาเหล่า 3 6 
  นาแก 2 4 
  วังทอง 2 4 
  วังปลาปูอม 2 4 
รวมอ าเภอนาวัง 12 22 
ศรีบุญเรือง เมืองใหม่ 1 2 
  โนนม่วง 2 4 
  โนนสะอาด 3 6 
  กุดสะเทียน 2 4 
  ทรายทอง 2 4 
  นากอก 5 10 
  ยางหล่อ 1 2 
  ศรีบุญเรือง 6 12 
  หนองแก 1 2 
  หนองกุงแก้ว 7 14 
  หนองบัวใต้ 2 4 
  หันนางาม 1 2 
รวมอ าเภอศรีบุญเรือง 33 68 
สุวรรณคูหา กุดผึ้ง 3 5 
  ดงมะไฟ 3 5 
  นาด่าน 3 5 
  นาด ี 3 5 
  นาส ี 4 6 
  บ้านโคก 3 5 
  บุญทัน 1 2 
  สุวรรณคูหา 2 3 
รวม สุวรรณคูหา 22 33 
รวมท้ังหมด 174 319 
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1.2  สถานการณ์การท าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย ์ของกลุ่มเกษตรกร   
เมื่อพิจารณาสถานการณ์การท าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร พบว่า พืชส่วน

ใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้นถึง 215 ชนิด ระยะปรับเปลี่ยน 207 ชนิด มีเกษตรจ านวนหนึ่งที่ปรับตัวให้ได้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) 15 ชนิด และได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 6 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็น
แนวโน้มที่ดี ส าหรับการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ในระยะถัดไปของจังหวัด ดังภาพที่ 7 
  

 
ภาพที่  7  จ านวนชนิดพืชตามระยะการท าเกษตรอินทรีย์ จ าแนกตามอ าเภอ 

 

1.3 ข้อมูลการท าเกษตรอินทรีย์ จ าแนกตามชนิดพืชและสัตว์ รายต าบลและอ าเภอ 
 เมื่อสรุปข้อมูลการท าเกษตรอินทรีย์ จ าแนกตามชนิดพืช และสัตว์ รายต าบลและเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของทั้งต าบลหรือทั้งอ าเภอว่า มีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อะไรในต าบลไหนบ้างและมี
ทั้งหมดก่ีราย ผลส ารวจพบว่า 

อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง ในการท าเกษตรอินทรีย์
วิถีหนองบัวล าภูฯ  ได้แก่ ข้าวเหนียว  ผักสวนครัว  ถั่วฝักยาว  อ้อย  ถั่วลิสง พริก มะม่วง  ยางพารา  
แตงกวา  กล้วยน้ าหว้า และอ่ืนๆ ดังตารางที่ 5    

อ ำเภอเมืองโนนสัง  10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง ได้แก่ ข้าวเหนียว  วัว  กล้วยน้ า
หว้า  ไก ่ ข้าวเจ้า  ข้าวโพด ปลาตะเพียน พริก มะนาว  มันส าปะหลัง และอ่ืนๆ ดังตารางที่ 6 

อ ำเภอเมืองนำกลำง 10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง  ได้แก่ ฝรั่ง กล้วยน้ าหว้า เป็ด  
ไผ่เลี้ยง  มะนาว  มะละกอ  วัว  ไก ่ ข้าว  ปลาและอ่ืนๆ ดังตารางที่ 7 

อ ำเภอเมืองนำวัง 10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง ได้แก่ ข้าวเหนียว ไก ่กล้วยน้ าหว้า  
มะม่วง  อ้อย  ข้าวโพด  ปลานิล  พริก  มะเขือ  เห็ดและอ่ืนๆ ดังตารางที่ 8 

อ ำเภอเมืองศรีบุญเรือง 10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง ได้แก่ อ้อย ข้าวเหนียว  
มะเขือพวง แตงกวา กล้วยน้ าหว้า ผักสวนครัว มะม่วง ปลา ไม้ยืนต้น ข้าวโพด และอ่ืนๆ ดังตารางที่ 9 

อ ำเภอเมืองสุวรรณคูหำ  10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง  ได้แก่ ข้าวเหนียว  มัน
ส าปะหลัง  ไผ่เลี้ยง  ข้าวโพด  ไก ่ ปลา  อ้อย ปาล์ม  พริก  เกาลัดและอ่ืนๆ ดังตารางที่ 10 

 12  

 66  

 52  

 25  

 9  

 51  
 59  

 34  

 46  

 24  

 40  

 4  
 9   7   9  

 3   3   2   4   1   1  

 -

 20

 40

 60

 80

เมือง โนนสัง นากลาง นาวัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา 

ระยะเร่ิมต้น ระยะปรับเปลี่ยน ได้มาตรฐาน GAP ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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ตารางท่ี 5 จ านวนรายเกษตรกร  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 

พืช/สัตว ์ โนนขมิน้ โนนทัน กุดจิก นาค าไฮ นามะเฟือง บ้านโคกกุง บ้านขาม บ้านพร้าว หนองกุงแก้ว หนองหว้า หัวนา รวม 
ข้าวเหนียว   2 2   1 3    8 
ผักสวนครัว  1      3  2 1 7 
ถั่วฝักยาว 1 1 2   1      5 
อ้อย   3 1    1    5 
ถั่วลิสง 1  3         4 
พริก 1  1     2    4 
มะม่วง        3   1 4 
ยางพารา  2 1        1 4 
แตงกวา  1 1   1      3 
กล้วยน้ าหว้า  1      2    3 
ข้าวโพด 2  1         3 
มะนาว        2   1 3 
อินทผาลัม   3         3 
เห็ดฟาง        2    2 
ไม้ผล          2  2 
ไม้ยืนต้น  1         1 2 
คราม           2 2 
ฝรั่ง      1  1    2 
ฝูาย           2 2 
มันเทศ   2         2 
เป็ด           1 1 
เห็ด        1    1 
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ตารางท่ี 5 จ านวนรายเกษตรกร  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู (ต่อ) 

พืช/สัตว ์ โนน
ขมิ้น 

โนน
ทัน 

กุด
จิก 

นา
ค าไฮ 

นา
มะเฟือง 

บ้านโคก
กุง 

บ้าน
ขาม 

บ้าน
พร้าว 

หนองกุงแก้ว หนอง
หว้า 

หัว
นา 

รวม 

แก้วมังกร    1        1  
แตงโม   1         1  
แตงไทย 1           1  
ไก ่           1 1  
ไผ่เลี้ยง  1          1  
กบ           1 1  
กะหล่ าป ี   1         1  
ดอกขจร    1        1  
บวบ  1          1  
ปลา           1 1  
ผลไม ้  1          1  
ผักกาด   1         1  
ผักหวาน        1    1  
พุทรา        1    1  
มะเขือ 1           1  
มะเขือเทศ   1         1  
มะขาม        1    1  
มะพร้าว        1    1  
สวนผสมผสาน         1   1  
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ตารางท่ี 6 จ านวนรายเกษตรกร  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอโนนสัง 

พืช/สัตว ์ โคก
ม่วง 

โนน
เมือง 

โนนสัง กุดดู่ นากว้าง นิคม
พัฒนา 

บ้าน
ค้อ 

บ้านถิ่น ปางกู่ หนอง
เรือ 

รวม 

ข้าวเหนียว 1    1 3 1 1 2 4 13 
วัว     1  1   3 5 
กล้วยน้ าหว้า          4 4 
ไก ่     1     2 3 
ข้าวเจ้า      1   1 1 3 
ข้าวโพด         1 2 3 
ปลาตะเพียน          3 3 
พริก         1 2 3 
มะนาว         1 2 3 
มันส าปะหลัง        1 2  3 
เป็ด          2 2 
ไก่บ้าน          2 2 
ไผ่เลี้ยง 1         1 2 
ปลานิล          2 2 
ฝรั่ง          2 2 
พุทรา          2 2 
มอญ       1 1   2 
มะเขือ          2 2 
มะขาม         1 1 2 
มะม่วง          2 2 
มะลิ 105      1 1    2 
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ตารางท่ี 6 จ านวนรายเกษตรกร  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอโนนสัง (ต่อ)  

พืช/สัตว ์ โคก
ม่วง 

โนน
เมือง 

โนนสัง กุดดู่ นากว้าง นิคม
พัฒนา 

บ้าน
ค้อ 

บ้านถิ่น ปางกู่ หนอง
เรือ 

รวม 

ยางพารา        1 1  2 
หน่อไม ้          2 2 
เป็ด ไก ่          1 1 
แพะ          1 1 
ไก่ไข ่ 1          1 
กบ 1          1 
กล้วยหอม          1 1 
ขนุน          1 1 
ข่า          1 1 
ดอกกระเจีย๊บ          1 1 
ตะไคร ้          1 1 
ถั่วฝักยาว          1 1 
ถั่วลิสง         1  1 
น้อยหน่า          1 1 
ปลา          1 1 
ปลาจรสัเมตร          1 1 
ปลาดุก 1          1 
ปลาสะเดดิ          1 1 
ผักหวาน         1  1 
พืชผลไม ้       1    1 
มะขามเทศ          1 1 
 45 
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ตารางท่ี 6 จ านวนรายเกษตรกร  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอโนนสัง (ต่อ)  

พืช/สัตว ์ โคก
ม่วง 

โนน
เมือง 

โนนสัง กุดดู่ นากว้าง นิคม
พัฒนา 

บ้าน
ค้อ 

บ้านถิ่น ปางกู่ หนอง
เรือ 

รวม 

มะพร้าว          1  1  
ละมดุ          1  1  
ล าไย          1  1  
สับปะรด          1  1  
หม่อน        1    1  
ห่าน          1  1  
อ้อย        1    1  
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ตารางท่ี 7 จ านวนรายเกษตรกร  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอนำกลำง 

พืช/สัตว ์ เก่ากลอย โนนเมือง กุดแห่ กุดดินจี ่ ดงสวรรค์ ด่านช้าง นากลาง ฝ่ังแดง อุทัยสวรรค์ รวม 
ฝรั่ง  4 1     1  6 
กล้วยน้ าหว้า  3     1 1  5 
เป็ด  2 1     1  4 
ไผ่เลี้ยง  3      1  4 
มะนาว  2 1     1  4 
มะละกอ  2 1  1     4 
วัว  3 1       4 
ไก ่  2 1       3 
ข้าว 1 1 1       3 
ปลา  1 1    1   3 
พริก  1 1  1     3 
มะม่วง  3        3 
อ้อย  1   1   1  3 
แตงกวา  1   1     2 
ไก่บ้าน   1     1  2 
ข่า  1     1   2 
ข้าวโพด        2  2 
ถั่วฝักยาว  1   1     2 
บวบ   1  1     2 
ฟักเขียว   1  1     2 
มะขาม  2        2 
หน่อไม้บงหวาน  1     1   2 
เป็ด ไก ่   1       1 
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ตารางท่ี 7 จ านวนรายเกษตรกร  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอนำกลำง (ต่อ)  

พืช/สัตว์ เก่ากลอย โนนเมือง กุดแห ่ กุดดินจี ่ ดงสวรรค์ ด่านช้าง นากลาง ฝั่งแดง อุทัยสวรรค ์ รวม 
เป็ดไข่     1     1 
แตงลาย  1        1 
ไก่ไข่   1       1 
ไก่งวง        1  1 
กบ       1   1 
ขนุน  1        1 
ข้าวเหนียว     1     1 
ตะไคร้  1        1 
ถั่วลิสง 1         1 
ท านา  1        1 
ทุเรียน        1  1 
น้อยหน่า  1        1 
ปลาตะเพียน   1       1 
ปลานิล   1       1 
ผักไฮ       1   1 
ผักหวานปุา  1        1 
ฟักทอง   1       1 
มะเขือ  1        1 
มันเทศ        1  1 
ยางพารา     1     1 
หน่อไม้  1        1 
หมูปุา   1       1 
หมูภูพาน  1        1 
อินทผาลัม        1  1 
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ตารางท่ี 8 จ านวนรายเกษตรกร  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอนำวัง 

พืช/สัตว ์ เทพคีรี นาเหล่า นาแก วังทอง วังปลาป้อม รวม 
ข้าวเหนียว 1  3 1 1 6 
ไก ่ 1 1  2  4 
กล้วยน้ าหว้า 1 1  1  3 
มะม่วง 1   1 1 3 
อ้อย 1  1 1  3 
ข้าวโพด  1  1  2 
ปลานิล 1   1  2 
พริก   1  1 2 
มะเขือ    1 1 2 
เห็ด  1    1 
โคนม 1     1 
ไก ่  1    1 
ไก่ไข ่     1 1 
ข้าว     1 1 
บวบงู   1   1 
ปลา    1  1 
ปลาดุก     1 1 
ปลาตะเพียน 1     1 
ปลาหมอ     1 1 
ผักชี    1  1 
ผักชีฝรั่ง  1    1 
ผักชีลาว  1    1 
ผักสลัด    1  1 
ผักสะระแหน ่    1  1 
ผักหอม    1  1 
ฝรั่ง  1    1 
ฟักทอง     1 1 
มะขาม    1  1 
มะนาว     1 1 
มะพร้าว 1     1 
ล าไย    1  1 
หญ้าลซูี ่ 1     1 
หม ู  1    1 
หอมต้น    1  1 
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ตารางท่ี  9  จ านวนราย/กลุ่ม  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอศรีบุญเรือง  

พืช/สัตว์ เมือง
ใหม่ 

โนน
ม่วง 

โนน
สะอาด 

กุดสะ
เทียน 

ทราย
ทอง 

นากอก ยาง
หล่อ 

ศรีบุญ
เรือง 

หนอง
แก 

หนองกุง
แก้ว 

หนองบัว
ใต้ 

หนองหัว
ใส 

หันนา
งาม 

รวม 

อ้อย  2 3 2 1   2  3 1   14 
ข้าวเหนียว   2 2 2 2  2   1   11 
มะเขือพวง      1   5 1    7 
แตงกวา 1  1     1   1   4 
กล้วยน้ าหว้า 1    1     1 1   4 
ผักสวนครัว   1     1  1   1 4 
มะม่วง 1       2   1   4 
ปลา   1  1     1    3 
ไม้ยืนต้น   1     1      2 
ข้าวโพด   1     1      2 
ถั่วฝักยาว 1  1           2 
ฝรั่ง        1    1  2 
ฝรั่งกิมจู 1        1     2 
พริก   1        1   2 
ยางพารา         1 1    2 
เป็ด      1        1 
ไก่   1           1 
ไผ่เลี้ยง            1  1 
กระเทียม 1              1 
กล้วยหอมทอง 1              1 
กะหล่ าปี 1              1 
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ตารางท่ี  9  จ านวนราย/กลุ่ม  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอศรีบุญเรือง (ต่อ)  
พืช/สัตว์ เมือง

ใหม่ 
โนน
ม่วง 

โนน
สะอาด 

กุดสะ
เทียน 

ทราย
ทอง 

นากอก ยาง
หล่อ 

ศรีบุญ
เรือง 

หนอง
แก 

หนองกุง
แก้ว 

หนองบัว
ใต้ 

หนองหัว
ใส 

หันนา
งาม 

รวม 

ข่า 1              1  
ข้าว        1       1  
ขึ้นฉ่าย          1     1  
ควาย          1     1  
คะน้า          1     1  
ดอกดาวเรือง           1    1  
ตะไคร้ 1              1  
ถั่วลิสง   1            1  
ปลาดุก      1         1  
ผักกาดดอก          1     1  
ผักชี          1     1  
ผักชีไทย      1         1  
ผักชีลาว      1         1  
ผักบุ้งจีน          1     1  
ผักหวาน        1       1  
ฟักทอง   1            1  
มะเขือ           1    1  
มะเขือเทศ 1              1  
มะนาว        1       1  
มัน   1            1  
มันส าปะหลัง   1            1  
วัว   1            1  
ว่านงาช้าง        1       1  
หอมแดง 1              1  
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ตารางท่ี 10  จ านวนราย/กลุ่ม  ที่ปลูกพืชแต่ละชนิดหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท อ ำเภอสุวรรณคูหำ 

พืช/สัตว ์ กุดผ้ึง ดงมะไฟ นาด่าน นาดี นาส ี บ้านโคก บุญทัน สุวรรณคูหา รวม 
ข้าวเหนียว 1 1   3 3  1 9 
มันส าปะหลัง  1 2  1 2   6 
ไผ่เลี้ยง     3 1 1  5 
ข้าวโพด  1 1   2   4 
ไก ่ 1     2   3 
ปลา      3   3 
อ้อย   1   2   3 
ปาล์ม     2    2 
พริก 1   1     2 
เกาลัด    1     1 
แตงกวา 1        1 
โกโก ้    1     1 
ไก่ไข ่      1   1 
ไผส่ามฤด ู     1    1 
กาแฟ    1     1 
ข้าว    1     1 
ดอกดาวเรือง    1     1 
ถั่วลิสง   1      1 
ผักหวาน   1      1 
มะม่วง   1      1 
ยางพารา   1      1 
ล าไย   1      1 
หม ู      1   1 
อ้อย       1   1 
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2.  ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุน 
 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนแล้วจากโครงการฯ ได้แก่  ถังด า  กากน้ าตาล ปุยหมัก
ชีวภาพ  พันธุ์ปลา  เมล็ดพันธุ์พืช  เมล็ดปอเทือง   
 โดยการส ารวจระดับการได้ใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตแล้วพบว่า  ได้ใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด  โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเมล็ดปอเทืองที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
  ̅        รองลงมาได้แก่ กากน้ าตาล ปุยชีวภาพ และพันธุ์ปลา และดังตารางที่  11  
 
ตารางท่ี 11 ระดับการใช้ประโยชน์ของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 

ปัจจัยการผลิต ค่าเฉลี่ย   ̅  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ถังด า 4.33 0.82 มากที่สุด 
กากน้ าตาล 4.43 0.63 มากที่สุด 
ปุยหมักชีวภาพ 4.41 0.66 มากที่สุด 
พันธุ์ปลา 4.40 0.69 มากที่สุด 
เมล็ดพันธุ์พืช 4.26 0.98 มากที่สุด 
เมล็ดปอเทือง 4.50 0.80 มากที่สุด 

 

3.  ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องการสนับสนุน 
 อย่างไรก็ดี  นอกจากปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ยังมีปัจจัยการผลิตอ่ืนที่กลุ่มหรือสมาชิกยัง
ต้องการอีกมีอะไรบ้าง  โดยใช้ค าถามปลายเปิด  ให้เลือกปัจจัยการผลิตที่ต้องการได้รับการสนับสนุนมาก
ที่สุด 3 ล าดับแรก จากนั้นน าความเห็นทั้งหมดมาจัดล าดับร่วมกันทั้ง 3 ล าดับ ได้ผลการส ารวจดังตาราง
ที่ 12 ที่จ าแนกตามอ าเภอ  เพ่ือให้เห็นภาพความต้องการตามพ้ืนที่ พบว่า 10 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกร
ยังต้องการได้รับการสนับสนุน  ได้แก่  บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์  เมล็ดพันธุ์พืช  ปุยหมัก ปุยชี
ภาพ อุปกรณ์ท าปุย  เงินทุน  พันธุ์สัตว์ ปลา กบ สุกร  โรงเรือน  เครื่องมือ อุปกรณ์ในการท าการเกษตร  
ราคา จุดรับซื้อผลผลิต และตลาดรองรับ พันธุ์ไม ้ท่อ PVC 
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ตารางที่ 12  ปัจจัยการผลิตที่ยังต้องการให้จังหวัดสนับสนุนมากที่สุด จ าแนกตามอ าเภอ 

ปัจจัยการผลิตที่ต้องการให้สนับสนุน เมือง โนนสัง นา
กลาง 

นาวัง ศรีบุญ
เรือง 

สุวรรณ
คูหา 

รวม 

บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ 13 14 40 7 25 9 108 
เมล็ดพันธุ์พืช 19 11 24 5 11 5 75 
ปุยหมัก ปุยชีภาพ อุปกรณ์ท าปุย 17 5 19 3 11  55 
เงินทุน 5  14  8 4 31 
พันธุ์สัตว์ ปลา กบ สุกร 6 2 8 2 7 3 28 
โรงเรือน 8 2 2 1 4 2 19 
เครื่องมืออุปกรณ์การท าเกษตร 4 1 5 1 5 2 18 
ราคา จุดรับซ้ือผลผลิต และตลาดรองรับ 9 2 1  1 5 18 
พันธุ์ไม้ 3  3  5 5 16 
ท่อPVC  2 3 2 5 1 13 
กากน้ าตาล 3 2 2 1 1  9 
ระบบน้ า 5 1 1 2   9 
ถังเก็บน้ า 3 1 2 1 1  8 
ไฟฟูา 1  4 1   6 
กากน้ าตาล 4  1    5 
ผ้าแสลน   1  4  5 
กากน้ าตาล 2    2  4 
ถังด า 2 2     4 
พันธุ์ข้าว  2 1  1  4 
ต้นกล้า  1    2 3 
ปูนขาว 1  1  1  3 
ถังน้ า   1 1   2 
เครื่องบดหญ้า 2      2 
ถังพักน้ า   1   1 2 
สระน้ า   2    2 
เครื่องแล็กซีน   2    2 
เครื่องสูบน้ า    1   1 
เครื่องหีบอ้อย   1    1 
เจาะน้ าบาดาล     1  1 
ไม้ผล 1      1 
ข้าว 1      1 
ท่ีดิน   1    1 
ต้นกล้า  1     1 
ถังพ่นยา     1  1 
ท าน้ าหมัก   1    1 
ความรู้ท่ีทันสมัย 1      1 
การบรูณาการระหว่างหน่วยงาน    1   1 
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงท่องเท่ียว   1    1 
ความรู้ไปดูงานท่ีมีมาตรฐาน   1    1 
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ตารางที่ 12  ปัจจัยการผลิตที่ยังต้องการให้จังหวัดสนับสนุนมากที่สุด จ าแนกตามอ าเภอ  (ต่อ) 

ปัจจัยการผลิตที่ต้องการให้สนับสนุน เมือง โนนสัง นากลาง นาวัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา รวม 
ปรับท่ีดินให้เป็นพื้นท่ีราบเหมาะกับการท าเกษตร   1     1  
ปรับปรุงถนนเข้าแปลง 1       1  
ปรับพ้ืนท่ีให้ราบ    1    1  
ปอเทือง   1     1  
ผ้ายางคลุมดิน      1  1  
พลังงานโซลาเซลล์   1     1  
พันธุ์พืชท่ีสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ ท่ีไม่เป็นหมัน  1      1  
ราคาข้าว   1     1  
สนับสนุนด้านการผลิต แปฺปสปิงเกอร์       1  1  
ส่วนผสมในการท าปุยหมัก      1  1  
สายน้ าหรือสายPG      1  1  
อาชีพเสริม   1     1  
อุปกรณ์สายน้ าหยด     1   1  
เทคโนโลยีการผลิต 1       1  
เทคโนโลยีประยุกต์ใช้กับเกษตร   1     1  
แหล่งเรียนรุ้เพิ่มเติมเรื่องพันธุ์ปลา   1     1  
แหล่งเรียนรู้ประจ าชุมชน   1     1  
โรงเก็บปุยหมัก 1       1  
โรงสีข้าว    2  1   1  
กระบวนการผลิตอินทรีย์     1   1  
ขั้นตอนกระบวนการผลิต 1       1  
ขุดคลองรอบนา   1    1  1  
คลองกั้นน้ าสารเคมี   1     1  
ความรู้การท าตลาด      1  1  
ความรู้ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 1       1  
ตาข่ายเขียว     1   1  
ถังด า      1  1  
พันธุ์ไก่ไข่   1     1  
พันธุ์ปลา และไก่   1     1  
ปอเทือง 1       1  
ปูนขาว   1     1  
ยางพารา 1       1  
สปริงเกอร์    1    1  
สระน้ า   1     1  
สายน้ าหยด      1  1  
ระบบการจัดสรรปอเทือง 1       1  
สนับสนุนไม้ผลต่างๆ      1  1  
ยาฆ่าแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี   1     1  
อยากให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน    1    1  
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ตารางที่ 12  ปัจจัยการผลิตที่ยังต้องการให้จังหวัดสนับสนุนมากที่สุด จ าแนกตามอ าเภอ  (ต่อ) 

ปัจจัยการผลิตที่ต้องการให้สนับสนุน เมือง โนนสัง นากลาง นาวัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา รวม 
ขี้อ้อย   1    1 
จอบ     1  1 
อุปกรณ์ตอนกิ่ง     1  1 
เครื่องตัดหญ้า   1    1 
เครื่องสกัดน้ า  1     1 
การแปรรปูบรรจุภณัฑ ์     1  1 
การสนับสนุนด้านปศสุัตว ์     1  1 
ตู้เย็นเก็บชีวภณัฑ ์ 1      1 
ถนนเข้าไร ่   1    1 
ปรับพื้นท่ีให้ราบ     1  1 
สปริงเกอร ์   1    1 
สารก าจดัศัตรูพืช     1  1 
อยากมีพ่ีเลี้ยงคอยแนะน าบางโอกาส   1    1 

 

4.  ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 เนื่องด้วยจังหวัดหนองบัวล าภูได้จัดโครงการต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์  โดยได้เชิญเกษตรกรที่อยู่ในโครงการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลของ
โครงการต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงในปีถัดไป จึงได้ส ารวจความเห็นของเกษตรกรที่ ได้เข้าร่วม
โครงการต่างๆ รวมไปถึงการได้น าไปใช้ประโยชน์หรือประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ ผลส ารวจพบว่า  
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด   ̅        ในขณะที่การได้น าไปใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก   ̅        ดังตารางที่ 13  
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ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจต่อโครงการที่ได้เข้าร่วมและการได้น าไปใช้ประโยชน์ 

โครงการ ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ ระดับการได้ใชป้ระโยชน์ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ศึกษาดูงานที่บา้นเขวา          
ต.ดอนหัน อ.เมือง           
จ.ขอนแก่น  

4.29 0.69 มากที่สุด 3.90 0.93 มาก 

2. อบรมเรื่องการท าปุยชีวิ
ภาพ/ปุยอินทรีย์ ที่โรงแรม
ณัฐพงษ ์จ.หนองบัวล าภ ู

4.42 0.69 มากที่สุด 4.17 0.88 มาก 

3. อบรมเรื่องการส่งเสริม
การตลาดน าการผลิต กับ
เจ้าหน้าที่จาก บ.โลตัส และ  
บ.สยามแม็คโคร ที่ศาลา
กลางจังหวัดหนองบัวฯ 

4.09 0.89 มาก 3.51 1.20 มาก 

4. อบรมเร่ืองการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) 
ที่ห้องประชุม อบจ. 

4.37 0.80 มากที่สุด 4.43 0.82 มากที่สุด 

รวมทุกโครงการ 4.30 0.78 มากที่สุด 4.02 1.02 มาก 
 

5.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และการน าไปใช้ประโยชน์  

 ในขณะที่การประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และการ
น าไปใช้ประโยชน์  ก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม พบว่า ก่อนเข้าร่วมอบรมเกษตรกรมีความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ภายหลังเข้าร่วมอบรมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด   ̅  

      และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน   ̅        ดังตารางที่  14 

ตารางท่ี 14  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และการน าไปใช้ประโยชน์ ก่อนและ
หลังเข้าร่วมอบรม 

ความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้าร่วมอบรม หลังการเข้าร่วมอบรม 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความรู้ในการท าเกษตรปลอดภยั/
อินทรีย์ 

2.91 1.23 ปานกลาง 4.22 0.83 มากที่สุด 

หลังเข้าร่วมโครงการตลอดทั้งปี  
ความรู้ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
การท าเกษตรเพียงใด 

   
4.24 0.81 มากที่สุด 
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6. ค่าใช้จ่ายอาหาร ต้นทุนการท าเกษตร และรายได้ครัวเรือน ก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการฯ  
 ประเด็นการประเมินโครงการเพ่ือเปรียบเทียบผลจากการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัด
หนองบัวล าภูจาก 174 กลุ่ม ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรมากกว่า 300 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  ลดต้นทุนการท าเกษตร  และมีรายได้เพ่ิมขึ้น
ครัวเรือน  ถือว่าเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการท าเกษตรอินทรีย์  ดังนั้น  จึงได้ท าการประเมินค่าใช้จ่าย  
ต้นทุน  และรายได้ดังกล่าว  ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  ผลส ารวจจ าแนกตามหัวข้อดังนี้ 

6.1  ค่าใช้จ่ายอาหาร 

 โดยให้เกษตรประประมาณค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
ผลส ารวจพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ย 4,841.50 บาท/เดือน 
และหลังเข้าร่วมโครงการ 3,241.50 บาท/เดือน และเฉลี่ยมีค่าลดลงเฉลี่ย 33% โดยเฉพาะเกษตรกร
อ าเภอสุวรรณคูหาที่มีค่าใช้จ่ายอาหารลดลงในสัดส่วนสูงสุดคือ ร้อยละ 38 รองลงมาได้แก่ เกษตรกร
อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอเมือง และอ าเภอนากลาง ดังตารางที่ 15 
 

ตารางท่ี  15  ค่าใช้จ่ายด้านอาหารก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
อ าเภอ ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ย 

ก่อน เข้าร่วมโครงการ 
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ย 

หลัง เข้าร่วมโครงการ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

เมืองหนองบัวล าภ ู 4,592.00 3,045.00 -34% 
โนนสัง 4,010.00 3,004.17 -25% 
นากลาง 4,708.78 3,174.66 -33% 
นาวัง 5,218.75 3,904.69 -25% 
ศรีบุญเรือง 5,537.04 3,503.70 -37% 
สุวรรณคูหา 5,000.00 3,116.30 -38% 
รวม 4,841.50 3,241.50 -33% 
 

6.2  ต้นทุนการท าเกษตร 

 ในขณะที่ต้นทุนในการท าการเกษตร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  ผลส ารวจพบว่า ก่อน
เข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีต้นทุนการท าเกษตรเฉลี่ยต่อปีรวม 45,030.64 บาท/ปี และหลังเข้าร่วม
โครงการ 32,261.49 บาท/ปี และรวมเฉลี่ยมีต้นทุนการท าเกษตรลดลงเฉลี่ย 28% ภายหลังเข้าร่วม
โครงการ โดยเฉพาะเกษตรอ าเภอสุวรรณคูหามีต้นทุนการท าการเกษตรลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 33 
รองลงมา คือ เกษตรกรอ าเภอเมือง อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอนาวัง และนากลาง ดังตารางที่ 16 
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ตารางท่ี  16  ต้นทุนการท าเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

อ าเภอ ต้นทุนการท าเกษตรตลอดปีเฉลี่ย 
ก่อน เข้าร่วมโครงการ (บาท) 

ต้นทุนการท าเกษตรตลอดปีเฉลี่ย 
หลัง เข้าร่วมโครงการ (บาท) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

เมือง
หนองบัวล าภ ู

38,285.71 26,566.33 
-31% 

โนนสัง 66,841.38 54,665.52 -18% 
นากลาง 36,542.86 26,164.29 -28% 
นาวัง 55,066.67 39,326.67 -29% 
ศรีบุญเรือง 46,771.43 32,918.37 -30% 
สุวรรณคูหา 47,478.26 31,760.87 -33% 
รวม 45,030.64 32,561.49 -28% 

 
6.3  รายได้เฉลี่ยต่อปีในการท าเกษตร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

 ผลส ารวจรายได้เฉลี่ยต่อปีก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีในการท าเกษตร 68,896.67 บาท/ปี หลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้รวมเฉลี่ย 
90,923.88 บาท/ปี  หรือเฉลี่ยแล้วเกษตรกรทุกอ าเภอหลังเข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการท า
เกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32%  โดยอ าเภอศรีบุญเรืองมีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 49 รองลงมา
ได้แก่ เกษตรกรอ าเภอสุวรรณคูหา  อ าเภอโนนสัง  อ าเภอนาวัง คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48  
39  และ 33 ตามล าดับ และพบว่าเกษตรกรอ าเภอเมืองมีอัตราการเพ่ิมขึ้นน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 17 
ดังตารางที่ 17   

ตารางท่ี  17  รายได้จากการท าเกษตรเฉลี่ยต่อปีก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

อ าเภอ รายได้จากการท าเกษตร 
เฉลี่ยต่อปี ก่อนเข้าร่วม

โครงการ (บาท) 

รายได้จากการท าเกษตร 
เฉลี่ยต่อปี หลังเข้าร่วม

โครงการ (บาท) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

เมืองหนองบัวล าภ ู 71,565.96 83,977.27 17% 
โนนสัง 65,726.92 91,264.00 39% 
นากลาง 63,453.13 76,444.44 20% 
นาวัง 55,000.00 73,121.43 33% 
ศรีบุญเรือง 88,042.55 131,107.32 49% 
สุวรรณคูหา 52,111.30 77,043.48 48% 
รวม 68,896.67 90,923.88 32% 
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7. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.1  ข้อเสนอแนะโครงการศึกษาดูงานบ้านเขวา จ.ขอนแก่น  

 จัดโดยส านักงานเกษตรจังหวัดเมื่อวันที่  7 - 8 มีนาคม 2562 เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้แสดงความเห็นที่หลากหลายสามารถสรุปข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้เพ่ือให้
เห็นความคิดจากเกษตรกรจริงๆ ได้แก่ อยากให้ไปแปลงเกษตรที่ท าอินทรีย์ 100% เพ่ือน ามาเป็น
แบบอย่างและปรับเปลี่ยนใช้ในแปลง  การอบรมเป็นช่วงเวลาสั้น คนเยอะเกินไป ท าให้ได้ความรู้ไม่
ทั่วถึง ควรเพ่ิมเวลาในการอบรม อยากให้มีอบรมอีกแต่เพ่ิมจ านวนผู้อบรมให้มากๆ อยากให้
หน่วยงานส่งเสริมแบบนี้มีตลาดแน่นอน อยากให้ติดตามเกษตรว่าท าอะไรถึงไหนแล้ว ให้น า
งบประมาณที่ไปดูงานมาช่วยเกษตรกร  ควรมีสถานที่ประกอบการในหนองบัว  อธิบายการเรียง 
แปลงให้ชัดเจน  ติดต่อตลาดจากขอนแก่นมาที่หนองบัวล าภู  เพ่ิมการอบรมแบบนี้อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง อยากให้หน่วยงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จัดหาตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน 

7.2  ข้อเสนอแนะโครงการอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพที่โรงแรมณัฐพงษ์ 

 ข้อความเห็นจากเกษตรกรได้แก่  เสนอให้ท าเอกสารเป็นรูปเล่มอัตราส่วนในการท าปุย
หมัก  มีเวลาเพ่ิมในการพาปฏิบัติ  จัดหาอุปกรณ์ในการแปรรูปกล้วยน่าจะราคาถูก  เวลาอบรมน้อย
เกินไป  ขอให้มีการอบรมอีกแต่เพ่ิมเนื้อหาให้ตรงรายการมากกว่านี้  อยากไปศึกษาและพาทดลอง
วิธีการท า  ดีเพราะการท าปุยชีวภาพมีประโยชน์ตรงกับการท าเกษตรอินทรีย์  ไม่มีการปฏิบัติจริง  
อยากให้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติที่หมู่บ้าน  ถ้าได้ลงมือปฏิบัติด้วยคงจะดี  อยากมีระยะเวลาอบรม
มากกว่านี้ แล้วมีการปฏิบัติจริง  ให้ท าคู่มือในการท าปุย  ให้สิ่งของดีกว่า  ควรอบรมให้เกษตรกรท า
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ิมเวลาในการอบรมและปฏิบัติจริง  และควรอธิบายวิธีการท าปุยให้
ชัดเจน 

7.3  ข้อเสนอแนะต่อโครงการอบรมการตลาดน าการเกษตร  

 ส านักงานเกษตรจังหวัดฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวล าภู โดยเชิญเจ้าหน้าที่ฝุายการตลาดจากบริษัทโลตัส และบริษัทสยามแม็คโคร เกษตรกรที่
เข้าร่วมอบรมมีข้อคิดเห็นได้แก่ อบรมแล้วควรมาดูแปลงด้วย เข้าถึงยาก มาตรฐานสูง จัดงบประมาณ
ที่เป็นเงินทุนให้แก่แปลงต้นแบบที่ท าจริงๆเพ่ือน าไปเป็นต้นทุนในการผลิต  ผลิตล าบาก ไกลตลาด
เข้าถึงยาก  ความต่อเนื่องในการขาย มีเงื่อนไขเยอะ มีการกดราคา  ขนาดใหญ่เกินไม่ทั่วถึง  อยากให้
ทางห้างต่างๆบผลผลิตทางการเกษตรให้มากกว่าที่ห้างก าหนดหรือผลผลิตที่ ออกมาไม่ต้องคัดเกรด  
โครงการสามารถท าได้ยาก  อยากให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการตลาดมาช่วยแบบจริงจัง
เกษตรกรจะได้มีที่จ าหน่ายอย่างแท้จริง  เรื่องการรวมกลุ่มท าได้ยาก การเชื่อมกลุ่มเกษตรยังไม่เต็มที่
พอ  ท าตามได้ยาก  มีขั้นตอนที่ท ายุ่งยากเกินไป  จัดตั้งจุดรับซื้อการผลิต  ข้อผูกมัดเยอะเกินไป  ให้
ความรู้ดีแต่ท าได้ยาก  ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน  การหาตลาด  ผลผลิตไม่เป็นไปตามความต้องการ  จ ากัด
เกินไป รวมกลุ่มยาก 

 



61 

7.4  ข้อเสนอแนะต่อโครงการอบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(SDGsPGS)  

 จัดโดยส านักงานเกษตรจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่  
ให้ลงพ้ืนที่และแจกปัจจัย เสนอเรื่องค่าพาหนะในการเดินทาง เป็นระยะ กิโลเมตร ของแต่ละท่าน 
ใกล้-ไกล  ควรแจ้งให้เจ้าของแปลงรู้วันที่จะไปตรวจ  เพ่ิมผู้อบรมมากขึ้น  ดีแต่ก็ควรดูเรื่องเวลา
เพราะชาวบ้านมีงานต้องท า  ท าการอบรมต่อไป  ท าดีแล้ว  อบรมดีไม่มีข้อเสนอแนะ  อยากได้ความรู้
ว่าตอนไปตรวจแปลงเกษตรว่าวันที่เท่าไหร่จะปฏิบัติยังไงและอยากได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์  พอใจ
ได้ความรู้  อยากให้ทางราชการช่วยเรื่องเครื่องมือท าเกษตร  เนื้อหากระชับ  ได้เข้าใจระเบียบขั้นตอน 
เงื่อนไข และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ี ควรให้เจ้าหน้าที่ท างานเข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่าง
จริงจังทุกกลุ่ม  เวลาอบรมน้อยเกินไป  เวลาเข้าประชุมมีความล่าช้า  ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์  อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชาชีพมาบรรยาย   ควรให้เวลาทางหน่วยงานราชการเข้ามามี
ส่วนบ้าง  ควรรับสมัครสมาชิกเพ่ิมเพ่ือขยายเกษตรอินทรีย์  ดีมากได้ความรู้มาก  อยากให้เจ้าหน้าที่
ลงอบรมเรื่องการใช้เคมี  และควรมีการกระซับเวลามากกว่านี้   

7.5  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 จากข้อเสนอแนะของเกษตรกรประเด็นต่างๆ สามารถจัดกลุ่มความเห็นได้ดังนี้ 
1) เกี่ยวกับตลาด  ได้แก่  รถรับส่งผักสด ระหว่างผู้ผลิต ตลาดจุดซื้อ บริการแก่

เกษตรกร  ตลาดรับซื้อที่แน่นอน   
2)  เกี่ยวกับการให้ความรู้  ได้แก่  ได้ความรู้มาก อบรมท าปลาส้มจากปลาตะเพียน 

อบรมท ากล้วยอบน้ าผึ้ง  การปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและโรคต่างๆ ตามวิถีอินทรีย์รวมทั้งวัชพืช  
เรื่องการเลี้ยงวัวและปลูกผักปลอดสารพิษ  ช่วยเหลือกลุ่มท่ีมีความจ าเป็นก่อน ใช้เงินสิ้นเปลือง พาไป
ศึกษาดูงาน  อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกที่ยังไม่มีความรู้ 
 
8. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการในปีถัดไปที่อยากให้จังหวัดจัดอบรม 
 การประเมินโครงการได้สอบถามเกษตรกรทั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมที่หน่วยงานจัด
ขึ้นและที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและบอกความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจัดในปี
ถัดไป โดยให้แสดงความเห็นได้ 3 ล าดับที่อยากได้มากที่สุด  จากนั้นน าผลความเห็นทั้ง 3 ล าดับ  นับ
คะแนนรวม  แล้วเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า โครงการที่เกษตรกรอยากให้มีมากที่สุดโดย
โครงการที่เกษตรกอยากให้มีมากที่สุด 5  ล าดับแรก ได้แก่ อบรมวิธีการท าปุยอินทรีย์ การดูแลรักษา 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี 118  คะแนน  รองลงมาเป็นการจัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์ แยกต่างหากจากจุดรับซื้อทั่วไป 109 คะแนน ให้ทุนสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
104 คะแนน อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  81 คะแนน และสร้างแบรนด์
สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ของผลผลิตจากแปลงเกษตรกร  62 คะแนน และอ่ืนๆ ดังตารางที่ 18  
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ตารางท่ี  18  โครงการที่เกษตรอยากให้จัดมากท่ีสุดในปีถัดไป 

โครงการปีถัดไปที่อยากใหจ้ังหวัดจัดอบรม จ านวน 
อบรมวิธีการท าปุยอนิทรีย ์การดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลผลติมีคุณภาพดี 118 
จัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ แยกต่างหากจากจุดรับซื้อทั่วไป 109 
ให้ทุนสนับสนนุเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 104 
อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย 81 
สร้างแบรนด์สินคา้เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ของผลผลิตจากแปลงเกษตรกร 62 
อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และการท าบัญชีกลุ่ม 58 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรองรับของตลาด 4 
อบรมวิธีปลูกไม้ยนืต้น การทาบกิ่ง ตอนกิ่ง มะม่วง พุทรา 2 
วิธีปูองกันแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี 2 
พาไปศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอย่าง 1 
อบรมเรื่องเดิมๆ เพื่อความช านาญ 1 
อบรมการท าประมง การสัตว์เลีย้ง/ปศุสัตว ์ 1 
ส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้มากกวา่เดิม 1 
การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต QR code 1 
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแปลง 1 
การจัดการแปลง ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับพืชพันธุ ์ 1 
จัดตั้งกองทุนสนับสนนุกลุ่มทีป่ฏิบัติแล้วเกิดผลและประเมินเพือ่พัฒนาในกลุ่ม 1 
เร่ืองท าเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน 1 
อบรมปรับสภาพดิน 1 
ติดตามเร่ืองน้ าบาดาลและโซลาร์เซลล์ 1 
ติดตามผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ไดร้ับมาตรฐาน 1 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตามศาสตร์พระราชา ของกลุ่ม

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 174 กลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามการได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนบ่อน้ าบาล
และโซลาร์เซลล์เมื่อปี พ.ศ. 2560 และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนในปี พ.ศ.2562 การศึกษา
เพ่ือการประเมินผลใช้วิธีการการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้งประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม และมีการ
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ซึ่งได้ให้ทุก
กลุ่มกรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เมื่อสรุปผลเสร็จจึงจัดเวทีประชุมกลุ่มเพ่ือเป็นคืนข้อมูลให้กับเกษตรกร
และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
1. สรุปผลการประเมิน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ตาม

หลักเกษตรศาสตร์ – พระราชา โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 174 กลุ่ม และสัมภาษณ์
สมาชิกได้ทั้งหมด 319 ราย จ าแนกตามอ าเภอและต าบล ได้แก่ (1) อ าเภอเมือง 10 ต าบล จ านวน 42 
กลุ่ม จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้ 73 คน (2) อ าเภอโนนสัง 10 ต าบล จ านวน 26 กลุ่ม จ านวนสมาชิก
ที่สัมภาษณ์ได้ 42 คน (3) อ าเภอนากลาง 9 ต าบล จ านวน 39 กลุ่ม จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้ 81 
คน (4) อ าเภอนาวัง 5 ต าบล จ านวน 12 กลุ่ม จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้ 22 คน (5) อ าเภอศรีบุญ
เรือง 12 ต าบล จ านวน 33 กลุ่ม จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้ 68 คน และ (6) อ าเภอสุวรรณคูหา 8 
ต าบล จ านวน 22 กลุ่ม จ านวนสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้ 81 คน   

1.2  สถานการณ์การท าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกร   
เมื่อพิจารณาสถานการณ์การท าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกร พบว่า พืชส่วน

ใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้นถึง 215 ชนิด และระยะปรับเปลี่ยน 207 ชนิด โดยมีเกษตรจ านวนหนึ่งที่ปรับตัว
ให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) 15 ชนิด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 6 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มที่ดี ส าหรับการส่งเสริมโครงการเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ในระยะถัดไปของจังหวัด  
 เมื่อสรุปข้อมูลการท าเกษตรอินทรีย์ จ าแนกตามชนิดพืช และสัตว์ รายต าบลและเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของทั้งต าบลหรือทั้งอ าเภอว่า มีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อะไรในต าบลไหนบ้างและมีทั้งหมดกี่
ราย ผลส ารวจพบว่า 

อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง ในการท าเกษตรอินทรีย์วิถี
หนองบัวล าภูฯ  ได้แก่ ข้าวเหนียว  ผักสวนครัว  ถั่วฝักยาว  อ้อย  ถั่วลิสง พริก มะม่วง  ยางพารา  
แตงกวา  กล้วยน้ าหว้า และอ่ืนๆ  
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อ ำเภอเมืองโนนสัง  10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง ได้แก่ ข้าวเหนียว  วัว  กล้วยน้ า
หว้า  ไก ่ ข้าวเจ้า  ข้าวโพด ปลาตะเพียน พริก มะนาว  มันส าปะหลัง และอ่ืนๆ ดังตารางที่ 6 

อ ำเภอเมืองนำกลำง 10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง  ได้แก่ ฝรั่ง กล้วยน้ าหว้า เป็ด  
ไผ่เลี้ยง  มะนาว  มะละกอ  วัว  ไก ่ ข้าว  ปลาและอ่ืนๆ  

อ ำเภอเมืองนำวัง 10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง ได้แก่ ข้าวเหนียว ไก่ กล้วยน้ าหว้า  
มะม่วง  อ้อย  ข้าวโพด  ปลานิล  พริก  มะเขือ  เห็ดและอ่ืนๆ  

อ ำเภอเมืองศรีบุญเรือง 10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง ได้แก่ อ้อย ข้าวเหนียว  
มะเขือพวง แตงกวา กล้วยน้ าหว้า ผักสวนครัว มะม่วง ปลา ไม้ยืนต้น ข้าวโพด และอ่ืนๆ  

อ ำเภอเมืองสุวรรณคูหำ  10 ล าดับแรกของพืช/สัตว์ที่ปลูก/เลี้ยง  ได้แก่ ข้าวเหนียว  มัน
ส าปะหลัง  ไผ่เลี้ยง  ข้าวโพด  ไก ่ ปลา  อ้อย ปาล์ม  พริก  เกาลัดและอ่ืนๆ  
 

1.2 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุน 
 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนแล้วจากโครงการฯ ได้แก่  ถังด า  กากน้ าตาล ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  พันธุ์ปลา  เมล็ดพันธุ์พืช  เมล็ดปอเทือง  ผลการส ารวจระดับการได้ใช้ประโยชน์ของเกษตรกร
ที่ได้รับปัจจัยการผลิตแล้วพบว่า ได้ใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก
เมล็ดปอเทืองที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  ̅        รองลงมาได้แก่ กากน้ าตาล ปุ๋ยชีวภาพ และพันธุ์ปลา  
  ปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ยังมีปัจจัยการผลิตอ่ืนที่กลุ่มหรือสมาชิกยังต้องการอีกมี
อะไรบ้าง  โดยใช้ค าถามปลายเปิด  ให้เลือกปัจจัยการผลิตที่ต้องการได้รับการสนับสนุนมากที่สุด 3 ล าดับ
แรก จากนั้นน าความเห็นทั้งหมดมาจัดล าดับร่วมกันทั้ง 3 ล าดับ ได้ผลการส ารวจดังตารางที่  12  ที่
จ าแนกตามอ าเภอ  เพ่ือให้เห็นภาพความต้องการตามพ้ืนที่ พบว่า 10 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรยัง
ต้องการได้รับการสนับสนุน  ได้แก่  บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์  เมล็ดพันธุ์พืช  ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีภาพ 
อุปกรณ์ท าปุ๋ย  เงินทุน  พันธุ์สัตว์ ปลา กบ สุกร  โรงเรือน  เครื่องมือ อุปกรณ์ในการท าการเกษตร  ราคา 
จุดรับซื้อผลผลิต และตลาดรองรับ พันธุ์ไม ้ท่อ PVC 
 

1.3  ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 เนื่องด้วยจังหวัดหนองบัวล าภูได้จัดโครงการต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์  โดยได้เชิญเกษตรกรที่อยู่ในโครงการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการประเมินผลของ
โครงการต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงในปีถัดไป จึงได้ส ารวจความเห็นของเกษตรกรที่ ได้เข้าร่วม
โครงการต่างๆ รวมไปถึงการได้น าไปใช้ประโยชน์หรือประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ ผลส ารวจพบว่า  
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด   ̅        ในขณะที่การได้น าไปใช้ประโยชน์
อยู่ในระดับมาก   ̅        ดังตารางที่ 13 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และการน าไปใช้ประโยชน์  ก่อนและหลังเข้า
ร่วมอบรม  พบว่า  ก่อนเข้าร่วมอบรมเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ภายหลังเข้าร่วมอบรม
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากทีสุ่ด   ̅        และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นกัน   ̅        
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1.4 ค่าใช้จ่ายอาหาร ต้นทุนการท าเกษตร และรายได้ครัวเรือน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ  

1)  ค่าใช้จ่ายอาหาร 
 ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ย 4,841.50 บาท/เดือน และ
หลังเข้าร่วมโครงการ 3,241.50 บาท/เดือน และเฉลี่ยมีค่าลดลงเฉลี่ย 33% โดยเฉพาะเกษตรกรอ าเภอ
สุวรรณคูหาที่มีค่าใช้จ่ายอาหารลดลงในสัดส่วนสูงสุดคือ ร้อยละ 38 รองลงมาได้แก่ เกษตรกรอ าเภอศรี
บุญเรือง อ าเภอเมือง และอ าเภอนากลาง  

2)  ต้นทุนการท าเกษตร 
 ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีต้นทุนการท าเกษตรเฉลี่ยต่อปีรวม 45,030.64 บาท/ปี 
และหลังเข้าร่วมโครงการ 32,261.49 บาท/ปี และรวมเฉลี่ยมีต้นทุนการท าเกษตรลดลงเฉลี่ย 28% 
ภายหลังเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะเกษตรอ าเภอสุวรรณคูหามีต้นทุนการท าการเกษตรลดลงมากที่สุด
ถึงร้อยละ 33 รองลงมา คือ เกษตรกรอ าเภอเมือง อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอนาวัง และนากลาง  

3)  รายได้เฉลี่ยต่อปีในการท าเกษตร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีในการท าเกษตร 68,896.67 บาท/ปี หลัง
เข้าร่วมโครงการมีรายได้รวมเฉลี่ย 90,923.88 บาท/ปี  หรือเฉลี่ยแล้วเกษตรกรทุกอ าเภอหลังเข้าร่วม
โครงการฯ มีรายได้จากการท าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32%  โดยอ าเภอศรีบุญเรืองมีอัตราการเพ่ิมขึ้น
สูงสุดถึงร้อยละ 49 รองลงมาได้แก่ เกษตรกรอ าเภอสุวรรณคูหา  อ าเภอโนนสัง  อ าเภอนาวัง คิดเป็น
อัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48  39  และ 33 ตามล าดับ และพบว่าเกษตรกรอ าเภอเมืองมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนน้อยที่สุดเพียงรอ้ยละ 17  
 

1.5  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
1)   ข้อเสนอแนะโครงการศึกษาดูงานบ้านเขวา จ.ขอนแก่น  

 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงความเห็นที่หลากหลายสามารถสรุปข้อเสนอแนะจาก
เกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นความคิดจากเกษตรกรจริงๆ ได้แก่ อยากให้ไปแปลงเกษตรที่ท า
อินทรีย์ 100% เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างและปรับเปลี่ยนใช้ในแปลง  การอบรมเป็นช่วงเวลาสั้น คน
เยอะเกินไป ท าให้ได้ความรู้ไม่ทั่วถึง ควรเพ่ิมเวลาในการอบรม อยากให้มีอบรมอีกแต่เพ่ิมจ านวนผู้
อบรมให้มากๆ อยากให้หน่วยงานส่งเสริมแบบนี้มีตลาดแน่นอน อยากให้ติดตามเกษตรว่าท าอะไรถึง
ไหนแล้ว ให้น างบประมาณที่ไปดูงานมาช่วยเกษตรกร  ควรมีสถานที่ประกอบการในหนองบัว  อธิบาย
การเรียง แปลงให้ชัดเจน ติดต่อตลาดจากขอนแก่นมาที่หนองบัวล าภู  เพ่ิมการอบรมแบบนี้อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง อยากให้หน่วยงานส่งเสริมเกษตรอินทรียจ์ัดหาตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน 

2)  ข้อเสนอแนะโครงการอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพที่โรงแรมณัฐพงษ์ 
 ข้อความเห็นจากเกษตรกรได้แก่  เสนอให้ท าเอกสารเป็นรูปเล่มอัตราส่วนในการท าปุ๋ย
หมัก  มีเวลาเพ่ิมในการพาปฏิบัติ  จัดหาอุปกรณ์ในการแปรรูปกล้วยน่าจะราคาถูก  เวลาอบรมน้อย
เกินไป  ขอให้มีการอบรมอีกแต่เพ่ิมเนื้อหาให้ตรงรายการมากกว่านี้  อยากไปศึกษาและพาทดลอง
วิธีการท า  ดีเพราะการท าปุ๋ยชีวภาพมีประโยชน์ตรงกับการท าเกษตรอินทรีย์   ไม่มีการปฏิบัติจริง  
อยากให้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติที่หมู่บ้าน  ถ้าได้ลงมือปฏิบัติด้วยคงจะดี  อยากมีระยะเวลาอบรม
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มากกว่านี้ แล้วมีการปฏิบัติจริง  ให้ท าคู่มือในการท าปุ๋ย  ให้สิ่งของดีกว่า  ควรอบรมให้เกษตรกรท า
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ิมเวลาในการอบรมและปฏิบัติจริง  และควรอธิบายวิธีการท าปุ๋ยให้ชัดเจน 

3)  ข้อเสนอแนะต่อโครงการอบรมการตลาดน าการเกษตร  
 เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมมีข้อคิดเห็นได้แก่ อบรมแล้วควรมาดูแปลงด้วย เข้าถึงยาก 
มาตรฐานสูง จัดงบประมาณที่เป็นเงินทุนให้แก่แปลงต้นแบบที่ท าจริงๆเพ่ือน าไปเป็นต้นทุนในการผลิต  
ผลิตล าบาก ไกลตลาดเข้าถึงยาก  ความต่อเนื่องในการขาย มีเงื่อนไขเยอะ มีการกดราคา  ขนาดใหญ่
เกินไม่ทั่วถึง  อยากให้ทางห้างต่างๆบผลผลิตทางการเกษตรให้มากกว่าที่ห้างก าหนดหรือผลผลิตที่
ออกมาไม่ต้องคัดเกรด  โครงการสามารถท าได้ยาก  อยากให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการตลาดมา
ช่วยแบบจริงจังเกษตรกรจะได้มีที่จ าหน่ายอย่างแท้จริง  เรื่องการรวมกลุ่มท าได้ยาก การเชื่อมกลุ่ม
เกษตรยังไม่เต็มที่พอ  ท าตามได้ยาก  มีขั้นตอนที่ท ายุ่งยากเกินไป  จัดตั้งจุดรับซื้อการผลิต  ข้อผูกมัด
เยอะเกินไป  ให้ความรู้ดีแต่ท าได้ยาก  ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน  การหาตลาด  ผลผลิตไม่เป็นไปตามความ
ต้องการ  จ ากัดเกินไป รวมกลุ่มยาก 
 

4)  ข้อเสนอแนะต่อโครงการอบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(SDGsPGS)  
 เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่  ให้ลงพ้ืนที่และ
แจกปัจจัย เสนอเรื่องค่าพาหนะในการเดินทาง เป็นระยะ กิโลเมตร ของแต่ละท่าน ใกล้-ไกล  ควรแจ้ง
ให้เจ้าของแปลงรู้วันที่จะไปตรวจ เพ่ิมผู้อบรมมากข้ึน ดีแต่ก็ควรดูเรื่องเวลาเพราะชาวบ้านมีงานต้องท า  
ท าการอบรมต่อไป  ท าดีแล้ว อบรมดีไม่มีข้อเสนอแนะ อยากได้ความรู้ว่าตอนไปตรวจแปลงเกษตรว่า
วันที่เท่าไหร่จะปฏิบัติยังไงและอยากได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์  พอใจได้ความรู้  อยากให้ทางราชการ
ช่วยเรื่องเครื่องมือท าเกษตร  เนื้อหากระชับ ได้เข้าใจระเบียบขั้นตอน เงื่อนไข และบุคคลากรที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ี ควรให้เจ้าหน้าที่ท างานเข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจังทุกกลุ่ม  เวลาอบรม
น้อยเกินไป  เวลาเข้าประชุมมีความล่าช้า ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  อยากให้มี
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชาชีพมาบรรยาย ควรให้เวลาทางหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนบ้าง  ควรรับสมัคร
สมาชิกเพ่ิมเพ่ือขยายเกษตรอินทรีย์  ดีมากได้ความรู้มาก  อยากให้เจ้าหน้าที่ลงอบรมเรื่องการใช้เคมี  
และควรมีการกระซับเวลามากกว่านี้   

5)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ แบ่งเป็น (1) เกี่ยวกับตลาด  ได้แก่  รถรับส่งผักสด ระหว่างผู้ผลิต 
ตลาดจุดซื้อ บริการแก่เกษตรกร  ตลาดรับซื้อที่แน่นอน  และ (2) เกี่ยวกับการให้ความรู้  ได้แก่  ได้
ความรู้มาก อบรมท าปลาส้มจากปลาตะเพียน อบรมท ากล้วยอบน้ าผึ้ง  การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และโรคต่างๆ ตามวิถีอินทรีย์รวมทั้งวัชพืช  เรื่องการเลี้ยงวัวและปลูกผักปลอดสารพิษ  ช่วยเหลือกลุ่ม
ที่มีความจ าเป็นก่อน ใช้เงินสิ้นเปลือง พาไปศึกษาดูงาน  อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกที่ยังไม่มีความรู้ 
 

1.6  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการในปีถัดไปท่ีอยากให้จังหวัดจัดอบรม 
 การประเมินโครงการได้สอบถามเกษตรกรทั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมที่หน่วยงานจัด
ขึ้นและที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและบอกความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจัดในปี
ถัดไป โดยให้แสดงความเห็นได้ 3 ล าดับที่อยากได้มากที่สุด  จากนั้นน าผลความเห็นทั้ง 3 ล าดับ  นับ
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คะแนนรวม  แล้วเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า โครงการที่เกษตรกรอยากให้มีมากที่สุดโดย
โครงการที่เกษตรกอยากให้มีมากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ อบรมวิธีการท าปุ๋ยอินทรีย์ การดูแลรักษา 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี 118  คะแนน รองลงมาเป็นการจัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์ แยกต่างหากจากจุดรับซื้อทั่วไป 109 คะแนน ให้ทุนสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 104 
คะแนน อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  81 คะแนน และสร้างแบรนด์สินค้า
เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ของผลผลิตจากแปลงเกษตรกร 62 คะแนน และอ่ืนๆ  

 
2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ 

2.1 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู ในภาพรวม ได้แก่ 
2.1.1 เนื่องจากการพัฒนาแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน เพ่ือให้การจัดโครงการและกิจกรรม

ที่สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาให้แต่ละประเภทกลุ่มได้ จึงควรมีการจัดกลุ่มเกษตรกรตามความ
ระดับสามารถและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่เกษตรกรสามารถผลิตได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม (1) กลุ่ม
เกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการและยังมีการใช้สารเคมีอยู่  (2) กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน และ (3) 
กลุ่มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว เนื่องจาก 
     1) กลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการและยังมีการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรฯ 
ที่อยู่ในระยะการวางแผนหรือตัดสินใจในการท าเกษตรอินทรีย์ระยะเริ่มต้นหรือเป็นเพียงการผลิตใน
พ้ืนที่แปลงเล็ก ทั้งนี้ จากพ้ืนฐานการท าเกษตรเดิมของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจที่นิยมกัน
โดยทั่วไปในพ้ืนที่ ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น การปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้จึงต้องการ
เรียนรู้ในการเป็นเกษตรอินทรีย์ที่แตกต่างกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้ในกระบวนการเตรียมพ้ืนที่ การ
เรียนรู้ในกระบวนการเตรียมวัสดุเพ่ือการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืชชีวพันธ์ การสร้าง
พ้ืนฐานด้านความรู้ด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับกลุ่มนี้ รวมทั้ง การสร้างเป้าหมาย
ส าหรับการเป็นเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรด าเนินการท าเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ส่วนผลผลิตที่เหลือค่อยจ าหน่ายในพ้ืนที่ แต่ก็ยังมีเกษตรกร
อีกกลุ่มที่วางแผนเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นเกษตรกรที่ต้องการผลิตผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดที่ใหญ่
ขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้ต้องวางแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับอย่างชัดเจนกว่าเกษตรกลุ่มแรก 
     2) กลุ่มเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน จะเป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานของการสร้างผลิตผลเกษตร
อินทรีย์มาพอสมควร มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตในชนิดของตัวเองในระดับที่ดี แต่อยู่ในช่วงของ
การปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้ได้รับการรับตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ แต่ทั้งนี้ 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมีรายละเอียดมาก เกษตรกรกลุ่มนี้ จึงต้องให้
ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ โดยต้องก าหนดเป้าหมายของการ
ยกระดับให้ชัดเจน เช่น การพัฒนาสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ของ มกท. การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) พัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบ
มีส่วนร่วม (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System: SDGsPGS) 
เป็นต้น ทั้งนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันจะมีแนวแนวในการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องจัดกลุ่มเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยนนี้ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด
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ตามความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่แต่ละมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรก้าวสู่มาตรฐานได้ตามช่วงเวลาที่
วางแผนไว้ 
     3) กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว จากมาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งผ่านการ
ด าเนินการปรับตัวตามข้ันตอนของมาตรฐานนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเกษตรกรจะพัฒนากลุ่มต่อเพ่ือ
ยกระดับผลผลิตให้ได้มาตรฐานอ่ืนๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ เป้าหมายส าคัญคือการ
ขยายตลาดและสร้างเชื่อมั่นส าหรับผู้บริโภค ซึ่งหากมีกลุ่มตลาดที่ชัดเจนและไม่ได้ต้องการมาตรฐานที่
สูงกว่าเดิมที่เป็นอยู่ ก็เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น 
การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกระบวนการผลิต แต่หากเป้าหมายของการยกระดับ
เกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องและขยายผลสู่ผลผลิตอ่ืนในแปลงให้ได้รับมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องเน้นในการให้ค าแนะน าและ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการแปลงการผลิตให้มี
ความสมัยมากข้ึน 
 

2.1.2 การจัดท าแผนการพัฒนาตามศักยภาพกลุ่มเกษตรกร จากที่กล่าวประเภทกลุ่ม
เกษตรกร สิ่งส าคัญต่อมาคือการก าหนดแผนการพัฒนาที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด รวมถึงรูปแบบของการส่งเสริมที่แตกต่างกัน จากความความแตกต่างและความพร้อมของกลุ่ม 
จึงไม่เหมาะส าหรับการพัฒนาในรูปแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มท่ีก าลังเริ่มต้น กลุ่มที่ใกล้ประสบความส าเร็จ 
กลุ่มที่ประสบความส าเร็จแล้ว ซึ่งความต้องการที่แตกต่าง ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรเพ่ือให้
สามารถไปสู่เป้าหมายของตนเองที่ต่างกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรที่พร้อมจะขยายตลาดกับกลุ่ม
ในระยะการผลิตเริ่มต้น เป้าหมายการพัฒนาจึงไม่เหมือนกัน หรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านช่วย
ในกระบวนการวางแผนการผลิต การจ าหน่าย หรือการพยากรณ์ต่างๆ ก็ไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มเกษตร
ทั่วไปได้ ดังนั้น เมื่อมีการจัดกลุ่มแล้วต้องสร้างเป้าหมายแผนการพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีตัวชี้วัดที่
แตกต่างกัน 

2.1.3 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลังจากการส่งเสริมให้ความรู้แล้ว ซึ่ง
เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่มีแผนการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือยังด าเนินการใน
รูปแบบเกษตรเคมีอยู่ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งบประมาณที่มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับเกษตรกร
ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น กลุ่มที่ส่งเสริมควรมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเกษตรอินทรีย์อย่าง
แท้จริง การติดตามและประเมินผลจึงส าคัญส าหรับการวางแผนเพ่ือการพัฒนาในปีต่อๆ ไปอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ในการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากบางพ้ืนที่
ล้อมรอบด้วยการปลูกพืชเคมีแบบเข้มข้น การส่งเสริมต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจกับเกษตรกรทั้ง
แนวทางการปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐาน การสร้างแนวกันชนเพ่ือป้องกันสารเคมีเข้าสู่แปลงเกษตร หรือ
คัดเลือกพ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริมได้เต็มประสิทธิภาพ 

2.1.4 การยกระดับต้นแบบการเรียนรู้ เกษตรกรมีความรู้ความช านาญในการผลิตผลเกษตร
ที่แตกต่างกัน การสร้างต้นแบบจะเป็นการใช้ศักยภาพของคนในพ้ืนที่ที่มีแวดล้อมและปัจจัยที่ใกล้เคียง
กัน เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจการพัฒนาในรูปแบบและแนวทางตามกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้
เกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการได้เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกที่
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เป็นอยู่ในปัจจุบัน บางครั้งการเรียนรู้จากกลุ่มที่ประสบความส าเร็จในแวดล้อมที่ต่างกันในบางปัจจัยก็
น ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ยาก 

2.1.5 การสร้างคลัสเตอร์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สิ่งที่เกิดในปัจจุบัน ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์
ในบางพ้ืนที่ยังไมม่ีตลาดเฉพาะ พ่อค้าคนกลางเป็นคนก าหนดตลาด ซึ่งลักษณะของสินค้าเกษตรอินทรีย์
หากเทียบกับผลผลิตที่ใช้สารเคมีลักษณะความสวยงามภายนอกแตกต่างกัน ส่งผลให้เกษตรกรบางราย
จ าต้องขายโดยยอมถูกกดราคาจากลักษณะของผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ล่องรอยจากหนอน แมลง 
เป็นต้น และผลผลิตอินทรีย์ถูกรวบรวมไปจ าหน่ายในตลาดเดียวกันกับตลาดเกษตรเคมีทั่วไป ท าให้ขาด
โอกาสในการก าหนดราคาที่เหมาะสมส าหรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เว้นแต่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่
นั้นสามารถรวมตัวกันเพ่ือต่อรองราคากับกลุ่มพ่อค้าคนกลางได้หรือไม่ ดังนั้น การสร้างคลัสเตอร์เพ่ือ
สร้างตลาดเฉพาะจากการรวบรวมผลผลิตอินทรีย์ในพ้ืนที่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น ซึ่งหากการรวมกลุ่มมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นค่อยปรับขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้น
ตามความสามารถและก าลังการผลิตของกลุ่มเกษตรกร 

2.1.6 การด าเนินงานโครงการส่ง เสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภูของจังหวัด
หนองบัวล าภู ควรมีการรวมศูนย์ไว้จุดเดียว (One stop service) หรือกล่าวคือ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการเป็นผู้บริหารโครงการเริ่มตั้งแต่การก าหนดแผนการด าเนินงาน จัดอบรมให้ความรู้ จัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน  การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ โดยการบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานราชการ เพ่ือให้การควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานเกิดความชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น  

2.1.7 ควรมีการจัดแผนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดหนองบัวล าภูให้เป็นระบบ
การจัดการการผลิตทั้งจังหวัด โดยแบ่งประเภท ชนิด ช่วงระยะเวลา การปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ ให้กับ
เกษตรกรตามสภาพแวดภูมิอากาศ ความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกหรือเลี้ยง โดยมีการแบ่งพ้ืนที่การ
เพราะปลูกแยกตามชนิดพืชหรือสัตว์ เพ่ือควบคุมปริมาณสินค้า (Supply) ที่ออกสู่ตลาดไม่ให้ออกมา
พร้อมกันหรือมีปริมาณมากเกินไป ซึ่งจะสามารถควบคุมราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ 

2.1.8 ปัจจุบันตลาดมีความนิยมในการท่องเที่ยวธรรมชาติ บริโภคอาหารสะอาด และ
ปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐจึงควรเชื่อมโยงการท าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มที่มีศักยภาพกับการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือสร้างความหลากหลายและเพ่ิมทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การจัด
ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ จัดที่พักโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร การท า
เกษตรอินทรีย์ และได้อยู่กับธรรมชาติที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดเด่น
ให้กับจังหวัดหนองบัวล าภูต่อไป 

2.1.9 ด้วยธรรมชาติของเกษตรกรที่ไม่มีความถนัดหรือความเชี่ยวชาญในการขายหรือการ
ท าตลาด ฉะนั้น จึงควรมีการแบ่งหน้าที่กันท าตามความถนัดโดยให้เกษตรกรท าหน้าที่ในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น ส่วนหน่วยงานภาครัฐให้
ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการด้านการตลาด สร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าหรือร้านค้าเกษตรอินทรีย์ประจ าจังหวัด 
โดยท าหน้าที่เป็นจุดรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร  
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2.2 ข้อเสนอส าหรับกลุ่มเกษตรกรทีก่ าลังเริ่มต้นและอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน  
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภูและได้รับการ

สนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเมื่อปี พ.ศ.2562 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ก าลังปรับเปลี่ยนการเกษตรจาก
การใช้สารเคมีเป็นการท าเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) การส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ที่เกิดจากความต้องการภายใน หรือที่เรียกว่า
เป็นการระเบิดจากภายใน โดยเริ่มจากการปลูกจิตส านึกให้เกษตรกรตระหนักถึงภัยหรือผลเสียของการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยใช้สารเคมีจากภายใจจิตใจอย่างแท้จริง และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยนและท า
การเกษตรแบบแบบผสมผสานและมีความปลอดภัย เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกระและผู้บริโภค 
ทั้งภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ การท าเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกระและท าให้สั งคมมี
สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรม และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

2) ท าการตรวจสอบสถานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายรับ ต้นทุน หนี้สิน จากการท าเกษตร
แบบเดิมโดยใช้สารเคมี เริ่มจากการท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือสะท้อนให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงต้นทุน 
รายรับ ก าไร และหนี้สินจากการท าเกษตรแบบเดิม และน ามาเปรียบเทียบกับต้นทุน รายรับ ก าไร และ
หนี้สินของการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักจากภายในจิตใจให้กับเกษตรกร เห็น
ความส าคัญของการท าเกษตรอินทรีย์  

3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ควบคู่กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าเกษตร
อินทรีย์ มีการศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานแล้วในจังหวัดหนองบัวล าภูที่มีบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ให้เกิดความเข้าใจ ความ
ต้องการ และความม่ันใจในการท าเกษตรอินทรีย ์

4) ให้ความรู้ ความเข้าใจ เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการปลูกพืช/เลี้ยงผลิต การท าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย
หมัก สารก าจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ เพ่ือลดต้นทุนการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนเน้นการเพราะ
ปลูกพืชที่ใช้บริโภคในครัวเรือน เพ่ือให้เกษตรกรได้บริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ
อนามัยของคนในครอบครัวและสังคม 

5) ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนลดข้อจ ากัดให้กับ
เกษตรกรที่เริ่มท าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ อุปกรณ์และวัตถุดิบในการท าปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนพันธุ์พืช และ
พันธุ์สัตว์  

6) เมื่อเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรอินทรีย์เต็มตัว ให้
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพและศักยภาพต่อไป โดย
ให้กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเป็นพ่ีเลี้ยงหรือต้นแบบต่อไป 
 

2.3 ข้อเสนอส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 
 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภูและได้รับการ

มาตรฐานแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงการรักษา

ระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนความรู้ 
ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานขอมาตรฐาน  
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2) รวมตัวกันสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้มีการผลิตสินค้าที่หลากหลาย เพ่ือน า
ปริมาณการผลิตไปเสนอขายต่อตลาดระดับสูง เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งมีการ
วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเพ่ือควบคุมปริมาณการผลิตให้สม่ าเสมอ และสร้าง
อ านาจในก าหนดราคาขาย  

3) หน่วยงานภาครัฐสร้างศูนย์จ าหน่ายหรือกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือท าการตลาด
ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งท าการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรี ย์
หนองบัวล าภู รวมถึงการจัดระบบการบริหารจัดการศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีความ
ต่อเนื่อง เกิดการมีส่วนร่วมในศูนย์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเกิดความยั่งยืนต่อไป  
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือประเมินผล (ประธานกลุ่ม) 
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบวัล าภู  ตามหลักเกษตร-ศาสตร์พระราชา 

โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดย  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2562 

ตอนที่ 1  ประเมินรายกลุ่ม 
1. ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์………………….………………….. หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
2. ชื่อกลุ่ม…………………………….……………   ชื่อหมู่บ้าน...............................................หมู่ที่................... 

ต าบล.......................................  อ าเภอ.................................................. จังหวัดหนองบัวล าภู 
3. จ านวนสมาชิก  ……………………………………………………………………………………………… 
4. จ านวนพื้นที่ปลูกพืช(ไร่) ……………………………………………………………………………………………… 
5. ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ……………………………………………………………………………………………… 
6. ชนิดพืชปลูก   ……………………………………………………………………………………………… 
7. จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ……………………………………………………………………………………………… 
8. ผู้ประสานงาน  ……………………………………………………………………………………………… 
9. ความต้องการสนับสนุน ……………………………………………………………………………………………… 
10. สิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ……………………………………………………………………………………………… 
11. สถานะเก่ียวกับมาตรฐานการผลิตการท าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 
 1)  ได้รับรองมาตรฐานแล้ว  มาตรฐานที่ได้รับการรับรองคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

____มาตรฐาน มกษ.(Organic Thailand)    ได้รับเมื่อ ปี________________   
____มาตรฐาน จีเอพี (GAP)     ได้รับเมื่อ ปี________________ 
____มาตรฐาน ไอโฟม (IFOAM)  ได้รับเมื่อ ปี________________ 
____มาตรฐาน จีเอ็มพี (GMP)  ได้รับเมื่อ ปี________________ 
____มาตรฐาน ...................................    ได้รับเมื่อ ปี________________ 

 2)  อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน  คาดว่าจะได้รับมาตรฐาน 
 ____มาตรฐาน มกษ.(Organic Thailand)    ในปี________   
 ____มาตรฐาน GAP    ในปี________  
 ____มาตรฐาน IFOAM    ในปี________  
 ____มาตรฐาน GMP    ในปี________ 
 ____มาตรฐาน ...................................    ในปี________ 
 3)  ยังไม่เริ่มปลูก  เนื่องจากรอน้ าบาดาล   
 4)  อ่ืนๆ ระบุ_________________________________________________________ 
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12. สถานะท าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม  ณ  ปัจจุบัน 
12.1  สถานการณ์การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ และการใช้สารเคมี 

ชนิดพชื 
สถานการณ์ใชส้ารเคม ี ขนาด 

พื้นที่ 
(ไร่) 

ผลผลติ
เฉลี่ย 

กก./ไร ่

ต้นทุน
เฉลี่ย 

บาท/ไร ่

ราคาที่
ขายได ้
บาท/ไร ่

แหล่ง
จ าหน่าย
ผลผลติ 

ยังใช้
สารเคมี 

ก าลัง
ปรับเปลี่ยน 

ได้มาตรฐานแล้ว 
(ระบุมาตรฐาน) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
12.2  การใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตเกษตรปลอดภัยของกลุ่ม  (ให้ท าเครื่องหมายถูกในช่อง) 

ปัจจัยการผลิต 
ซื้อใช้ ผลิตใช้เองได้

แล้ว 
ยังต้องการความรู้ใน

การผลิต 
ต้องการสนับสนุน 

ปุ๋ยหมัก   
 

  

เมล็ดพันธุ์   
 

  

สารก าจัดศัตรูพืชที่
ยอมรับว่าปลอดภัย 

    

อ่ืนๆ ระบุ 
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13. ปัจจัยการผลิตที่กลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้รับจากเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู  และการน าไปใช้
ประโยชน์ ในรอบปี พ.ศ. 2561-2562 

ปัจจัยการผลิต กลุ่มได้รับหรือยังไม่ได้รับ 
ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ 
1 = ได้ใช้ประโยชน์น้อยที่สดุ  
5 = ได้ใช้ประโยชน์มากทีสุ่ด 

1. ถังด า    ได้รับแล้ว      ยังไม่ไดร้ับ  1      2      3     4    5 
2. กากน้ าตาล   ได้รับแล้ว      ยังไม่ไดร้ับ  1      2      3     4    5 
3. ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ได้รับแล้ว      ยังไม่ไดร้ับ  1      2      3     4    5 
4. อื่นๆ ที่ได้รับ ระบุ เช่น    

4.1  พันธุ์ปลา  ได้รับแล้ว      ยังไม่ไดร้ับ  1      2      3     4    5 
4.2  เมลด็พันธ์ุพืช  ได้รับแล้ว      ยังไม่ไดร้ับ  1      2      3     4    5 
4.3  เมลด็ปอเทืองบ ารุงดิน  ได้รับแล้ว      ยังไม่ไดร้ับ  1      2      3     4    5 
4.4     
4.5     

 
14. ความพึงพอใจและความรู้ที่สมาชิกกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
14.1 ชื่อโครงการ 14.2 สมาชิก

กลุ่มได้เข้าร่วม
หรือไม่ 

14.3 ระดับความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 
1 = พอใจน้อยท่ีสุด 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 

14.4 ได้น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์นะดับใด 

1 = ใช้น้อยที่สุด  
5 = ใช้มากที่สุด 

14.5 ข้อเสนอ 
แนะเพ่ือ
การ
ปรับปรุง 

1) ศึกษาดูงานท่ีบ้านเขวา   
ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.
ขอนแก่น (วันท่ี 7-8 
มีนาคม 2562) 

 ได้เข้าร่วม   
 ไม่ได้เข้าร่วม 

 1       2     3  
 4       5 

 1       2     3  
 4       5 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
2) อบรมเรื่องการท าปุ๋ยชีวิ

ภาพ/ปุ๋ยอินทรยี์ ท่ี โรง
แรมณัฐพงษ ์จ.หนองบัวฯ 
(ดร.ศุภชัย จาก ม.มส.) 

 ได้เข้าร่วม   
 ไม่ได้เข้าร่วม 

 1       2      3  
 4       5 

 1       2     3  
 4       5 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
3)  อบรมเรื่องการส่งเสรมิ

การตลาดน าการผลิต กับ
เจ้าหน้าท่ีจาก บ.โลตสั 
และ บ.สยามแมค็โคร ที่
ศาลากลางจังหวัดหนอง
บัวฯ (วันท่ี 29 พ.ค.62) 

 ได้เข้าร่วม   
 ไม่ได้เข้าร่วม 

 1       2     3  
 4       5 

 1       2     3  
 4       5 

 
……………………… 

……………………… 

……………………… 

4) อบรมวันน้ี (26 ส.ค.62 ณ 
อบจ.) เรื่อง การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์
แบบมีส่วนร่วม 
(SDGsPGS) 

 ได้เข้าร่วม   
 ไม่ได้เข้าร่วม 

 1       2     3  
 4       5 

 1       2     3  
 4       5 

 
……………………… 

……………………… 

……………………… 
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ตอนที่ 2  ประเมินเกษตรกรรายบุคคล 
15. ประเมินผลลัพธ์ทีท่่านได้จากการเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ จ.หนองบัวล าภู (ประเมิน
รายบุคคล) 

15.1 ค่าใช้จ่ายอาหาร ต้นทุนการท าเกษตร และรายได้ครัวเรือนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
(เมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว) 

หลังการเข้าร่วมโครงการฯ 
(ปัจจุบัน) 

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร/ผัก/
ปลา ต่อเดือนของครัวเรือน ................................ บาท/เดือน ............................... บาท/เดือน 

ต้นทุนในการท าเกษตรรวมต่อปี 
................................. บาท/ปี ............................... บาท/ปี 

รายได้จากการท าเกษตรรวมต่อปี 
................................ บาท/ปี ............................... บาท/ปี 

 

15.2 ความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และการน าไปใช้ประโยชน์ หลัง
เข้าร่วมโครงการ 
เกณฑ์คะแนน    5 = มากที่สุด  4 = ระดับมาก      3 = ระดับปานกลาง     

2 = ระดับน้อย   1 = ระดับน้อยท่ีสุด 

ความรู้/ความเข้าใจ ก่อนเข้าร่วม (ระดับใด) หลังการเข้าร่วม (ระดับใด) 

ความรู้ในการท าเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์  

1    2   3    4   
5 

1     2    3      4     
5 

หลังเข้าร่วมโครงการตลอดทั้งปี
ความรู้ทีไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรเพียงใด 

 
1     2    3      4     
5 

 
16. ท่านต้องการให้เกษตรจังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิตใด ให้ระบุปัจจัยท่ีต้องการมากที่สุด 3 
ล าดับแรก  เรียงจากมากไปหาน้อย 

อันดับที่ 1   ......................................................................................................................... 
อันดบัที่ 2   ........................................................................................................................ 
อันดบัที่ 3   ........................................................................................................................ 

 

 
 
 



80 

17. ท่านต้องการให้เกษตรจังหวัดหนองบัวฯ จัดโครงการอะไรเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร
ในปีต่อไป   

โดยระบุล าดับความต้องการ 3 ล าดับ  โดยให้   1 = ต้องการมากที่สุด   3 = ต้องการน้อยที่สุด 
…..… อบรมวิธีการท าปุ๋ยอินทรีย์  การดูแลรักษา เพ่ือให้ได้ผลิตมีคุณภาพดี 
…….. อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  
…….. อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และการท าบัญชีกลุ่มฯ 
…..… สร้างแบรนด์/ตราสัญลักษณ/์ยี่ห้อ สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ของผลผลิตจากแปลงของ

เกษตรกร 
…..… จัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย หรือผลผลิตเกษตรอินทรีย์  
…..… ให้เงินทุนสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู 
…..… โครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร (โปรดระบุ) .............................................. 
..................................................................................................... .......................................... 
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือประเมินผล (สมาชิกกลุม่) 
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบวัล าภู  ตามหลักเกษตร-ศาสตร์พระราชา 

โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดย  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2562 

1. ชื่อกลุ่ม…………………………….………………………  ชื่อหมู่บ้าน.......................................หมู่ที่.......... ..... 

ต าบล...........................................................  อ าเภอ........................................  จังหวัดหนองบัวล าภู 

2. ชื่อ-สกุลสมาชิก ...........................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................  
3. ข้อมูลการปลูกพืช ผลผลิต ตน้ทุน รายได้ การใช้สารเคมี และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ชนิดพืช/สัตว ์
สถานการณ์ใช้สารเคมี  

ขนาด 
พื้นที่ (ไร่) 

ผลผลติ
เฉลี่ย 

กก./ไร่ 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

บาท/ไร่ 

ราคาที่
ขายได ้
บาท/ไร่ 

แหล่ง
จ าหน่าย
ผลผลติ 

ยังใช้
สารเคม ี

ก าลัง
ปรับเปลีย่น 

ได้มาตรฐานแล้ว 
(ระบุมาตรฐาน) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

4. การใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตเกษตรปลอดภัยของกลุ่ม  (ให้ท าเครื่องหมายถูกในช่อง) 

ปัจจัยการผลิต 
ซื้อใช้ ผลิตใช้เองได้

แล้ว 
ยังต้องการความรู้

ในการผลิต 
ต้องการการ
สนับสนุน 

ปุ๋ยหมัก     
เมล็ดพันธุ์     
สารก าจัดศัตรูพืชที่
ยอมรับว่าปลอดภัย 

    

อ่ืนๆ ระบุ 
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5. ประเมินผลลัพธ์ที่ท่านได้จากการเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ จ.หนองบัวล าภู  

5.1  ค่าใช้จ่ายอาหาร ต้นทุนการท าเกษตร และรายได้ครัวเรือนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

ประโยชน์ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
(เมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว) 

หลังการเข้าร่วมโครงการฯ 
(ปัจจุบัน) 

ค่าใช้จ่ายครอบครัวในการซื้อ
อาหาร/ผัก/ปลา ต่อเดือน ................................... บาท/เดือน ................................... บาท/เดือน 

ต้นทุนในการท าเกษตรรวมต่อปี ..................................... บาท/ปี .................................... บาท/ปี 

รายได้จากการท าเกษตรรวมต่อปี 
.................................... บาท/ปี .................................... บาท/ปี 

 
6. ท่านต้องการให้เกษตรจังหวัดหนองบัวฯ จัดโครงการอะไรเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร
ในปีต่อไป   

โดยระบุล าดับความต้องการ 3 ล าดับ  โดยให้ 1 = ต้องการมากท่ีสุด   3 = ต้องการน้อยที่สุด 
…..… อบรมวิธีการท าปุ๋ยอินทรีย์  การดูแลรักษา เพ่ือให้ได้ผลิตมีคุณภาพดี 
…….. อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  
…….. อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และการท าบัญชีกลุ่มฯ 
…..… สร้างแบรนด์/ตราสัญลักษณ/์ยี่ห้อ สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ของผลผลิตจากแปลงของ

เกษตรกร 
…..… จัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตเกษตรปลอดภัย หรือผลผลิตเกษตรอินทรีย์  
…..… ให้เงินทุนสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวล าภู 
…..… โครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร (โปรดระบุ) .......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
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ภาคผนวก ข 
ภาพบรรยากาศการลงพื้นทีเ่พื่อประเมินผลโครงการ  
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
กลุ่มจิ้งหรีดอินทรีย์  บ้านเพ็กเฟื้อย  ต.หนองหว้า  อ.เมือง  และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย ์ หมู่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย 
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เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองบัวล าภู  
194 ม.2 บ้านนาเลิง ต.โนนขมิ้น  อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู 
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บ้านโนนขมิ้น หมู่ 1 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู 
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วิสาหกิจชุมชนสุขสวัสดิ์  เลขที่ 7  หมู่ที่ 6 ต.โนนทัน  อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู 
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กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 9 บ้านเหล่าใต้  ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง   จ.หนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองแวงค า  หมู่ 6 ต.เก่ากลอย  อ.นากลาง 
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กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองด่าน  หมู่ที่ 8  ต.ด่านช้าง  อ.นากลาง  จ.หนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่อ าเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพตัวอย่างการลงพื้นที่ อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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ภาพการจัดอบรมเรื่องการส่งเสริมการตลาดน าการผลิต  
จากเจ้าหน้าที่จาก บ.โลตัส และ บ.สยามแมคโคร ที่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวฯ  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

 
 

 


