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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เป็นโครงการท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีมุ่งเนน้ให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตอาหารของโลก มีความปลอดภยัและมีความมัน่คงทางอาหาร โดยโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินคา้เกษตรท่ี
ปลอดภยัจากสารเคมีและการปนเป้ือนของจุลินทรีย ์ 

ผลการดาํเนินงาน โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 พบว่ากลุ่มท่ีเขา้
ร่วมโครงการมีจาํนวน 885 กลุ่ม จาํนวนเกษตรกร 18,390 ราย มีกลุ่มท่ีแจงรายละเอียดจาํนวน 818 กลุ่ม 
จดักิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรมากท่ีสุด 6 คร้ัง จดัรวมกนัทั้งหมด 2,696 คร้ัง 
จาํนวนหัวขอ้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรทั้งหมด 5,947 หัวขอ้ จาํนวนเกษตรกรท่ีจดั
กิจกรรมรวมทั้งหมด 55,669 ราย เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนหลงัร่วมโครงการร้อยละ 30.95 ต่อ
กลุ่ม นอ้ยท่ีสุดคือรายไดไ้ม่เปล่ียนแปลง และมากท่ีสุดร้อยละ 117.65 ต่อกลุ่ม  

การอนุมติัให้พื้นท่ีให้ดาํเนินงานตามโครงการ ควรให้ดาํเนินการในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ ท่ีมี
เกษตรกรปลูกผกัเพื่อการคา้ แต่เกษตรกรปลูกไวบ้ริโภคเองหรือขายในชุมชน ทาํให้เกษตรกร
เป้าหมายไม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ จาํนวนเกษตรกรไม่ควรจะกาํหนดตายตวัให้ปรับได้
แต่ไม่ควรตํ่ากวา่เป้าหมายของโครงการซ่ึงแนวทางปฏิบติัจริงในพ้ืนท่ีอาจจะมากกวา่ และงบประมาณ
สนบัสนุนตอ้งเหมาะสมกบัพื้นท่ี รายละเอียดโครงการจะตอ้งมีความชดัเจน มีแนวทางการดาํเนินการ
โครงการ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หลกัสูตรการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของ
การดาํเนินการ จาํนวนการจดักระบวนการเรียนรู้ และการรายงานผลการดาํเนินงานตามแบบฟอร์มท่ี
ชดัเจน การแจง้รายละเอียดโครงการควรแจง้ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การส่งรายงาน
ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีดีรวดเร็ว ประหยดั แต่ให้สาํเนาผลการดาํเนินงานให้จงัหวดั
ทราบดว้ย ควรฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีในเร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์และการรายงานผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และการสร้างแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามโครงการในทุกโครงการ  

 
 



คาํนิยม 

ขา้พเจา้ขอขอบคุณ นายสงกรานต ์ภกัดีคง ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร 
นายเศรษฐพงศ ์เลขะวฒันะ ผูอ้าํนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตผกัไมด้อกไมป้ระดบัและพืชสมุนไพร 
นางสาวจิราภา จอมไธสง ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผกั ท่ีใหค้วามสาํคญัในการศึกษาในคร้ังน้ี 
พร้อมทั้งใหค้าํปรึกษา ช้ีแนะและเสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้งกรุณาตรวจสอบ
แกไ้ขให้คาํแนะนาํเพิ่มเติมเพื่อให้รายงานการศึกษาฉบบัน้ีสมบูรณ์มากข้ึน และนางสุกญัญา ตูแ้กว้ 
นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการ นางสาวจุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธ์ิ  นกัวิชาการเกษตรปฏิบติัการ และนาย
ปิยณฐั วงษว์ิสิทธ์ิ นกัวิชาการเกษตร ท่ีช่วยในการส่งและรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ของสาํนกัส่งเสริม
และพฒันาการเกษตรเขตทั้ง 6 เขต ในการติดตามความกา้วหนา้ของโครงการและการรายงานผล  และ
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดชอบโครงการระดบัจงัหวดั ท่ีติดตามความกา้วหน้าโครงการ 
ติดตามการรายงานของอาํเภอพร้อมทั้งรวบรวมรายงานผลระดบัจงัหวดั อีกทั้งเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรระดบัอาํเภอและตาํบลผูรั้บผิดชอบโครงการ ท่ีไดด้าํเนินการตามโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ
และไดร้ายงานผลการดาํเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ เพื่อพฒันาระบบส่งเสริมตามโครงการในโอกาสต่อไป 

สุดทา้ยน้ี ขอมอบประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาคร้ังน้ี แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และผูท่ี้มีความ
สนใจในผลการศึกษาคร้ังน้ี หากมีขอ้ผดิพลาดและบกพร่องประการใด ขา้พเจา้ขอประทานอภยั และ
นอ้มรับไวด้ว้ยความเตม็ใจ 
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คาํนํา 

โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เป็นโครงการท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในยทุธศาสตร์การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร กรอบยทุธศาสตร์ครัวไทยครัวโลก ท่ีมุ่งเนน้ใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งผลิต
อาหารของโลกและกรอบยุทธศาสตร์การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย ดา้นความมัน่คงและ
คุณภาพและความปลอดภยัทางอาหาร โดยโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภัยจากสารเคมีและการ
ปนเป้ือนของจุลินทรียใ์นพืชผกั ในการดาํเนินงานตามโครงการในกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ประเด็นการ
บริหารโครงการระดบักรม และการดาํเนินงานโครงการระดบัพื้นท่ี นั้นตอ้งมีการรวบรวมและรายงาน
ผลการดาํเนินงาน โดยเฉพาะผลการดาํเนินงานโครงการระดบัพื้นท่ี ตามแบบฟอร์มท่ีกรมกาํหนดและ
ให้รายงานทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต เม่ือกรมไดรั้บรายงานแลว้ กรมจะ
ตอบกลบัทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์พร้อมทั้ งส่ง URL. แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ให้
ผูรั้บผิดชอบโครงการในระดบัพื้นท่ี ประเมินความพึงพอใจของโครงการผ่านทาง Google.doc แลว้
รวบรวมผลการดาํเนินงานตามโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการดงักล่าวมาเพ่ือ
ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารจดัการโครงการ และวิเคราะห์หาความแตกต่างของระดบัความ
พึงพอใจต่อดาํเนินงานโครงการ รวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อนาํผลการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการดาํเนินงานตามโครงการในปีต่อไป 

ดงันั้น ในการศึกษาผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ในพืชผกั ปี 
2556 คร้ังน้ีเพื่อทราบผลการดําเนินงานโครงการ และนําผลการศึกษามาปรับปรุงโครงการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ใหเ้กิดความ
ชดัเจนและรัดกมุในการดาํเนินงานในปีต่อไป  
 

นายอภิรักษ ์ หลกัชยักลุ 
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บทคดัย่อ 

โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เป็นโครงการท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีมุ่งเนน้ให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตอาหารของโลก มีความปลอดภยัและมีความมัน่คงทางอาหาร โดยโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินคา้เกษตรท่ี
ปลอดภยัจากสารเคมีและการปนเป้ือนของจุลินทรีย ์ 

ผลการดาํเนินงาน โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 พบว่ากลุ่มท่ีเขา้
ร่วมโครงการมีจาํนวน 885 กลุ่ม จาํนวนเกษตรกร 18,390 ราย มีกลุ่มท่ีแจงรายละเอียดจาํนวน 818 กลุ่ม 
จดักิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรมากท่ีสุด 6 คร้ัง จดัรวมกนัทั้งหมด 2,696 คร้ัง 
จาํนวนหัวขอ้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรทั้งหมด 5,947 หัวขอ้ จาํนวนเกษตรกรท่ีจดั
กิจกรรมรวมทั้งหมด 55,669 ราย เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนหลงัร่วมโครงการร้อยละ 30.95 ต่อ
กลุ่ม นอ้ยท่ีสุดคือรายไดไ้ม่เปล่ียนแปลง และมากท่ีสุดร้อยละ 117.65 ต่อกลุ่ม  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ พบว่า 
ความแตกต่างของเพศ อายุจริง ระดบัการศึกษา ระดบัผูรั้บผิดชอบงานของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
โครงการ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม แต่ความแตกต่างของอายุ
ราชการ ตาํแหน่ง และผูก้รอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบโครงการ มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัคือความชดัเจนของรายละเอียดโครงการท่ีแจง้ให้ทราบ ควรปรับปรุง
รายละเอียดโครงการให้ชดัเจน มีแนวทางการดาํเนินการโครงการ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หลกัสูตร
การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการดาํเนินการ จาํนวนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ และการรายงานผลการดาํเนินงานตามแบบ 202 และ 203 ท่ีชดัเจน ควรแจง้รายละเอียด
โครงการทั้งทางเอกสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การส่งรายงานผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
ส่ิงท่ีดีรวดเร็ว ประหยดั ใหส้าํเนาผลการดาํเนินงานใหจ้งัหวดัทราบดว้ย ควรมีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี
ในเร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์และการรายงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วนแบบสอบถามทาง
อิเลคทรอนิกส์เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม 
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ในพืชผกั ปี 2556 ประเดน็การบริหารโครงการระดบักรม 
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 ตอนท่ี 2   ผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 
2556 ประเดน็การดาํเนินงานโครงการระดบัพื้นท่ี 
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ตารางที ่  หน้า 

4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามการจดักิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกั
ปลอดภยัจากสารพิษ 
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4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มท่ีจดัตั้งเพื่อการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามระยะเวลาการจดัตั้งกลุ่ม 

42 

4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามการวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกรในการ
ผลิตพืชผกัปลอดภยั 

43 

4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามการวางแผนการดาํเนินการจดักระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรในการผลิตพชืผกัปลอดภยัปลอดภยั 

43 

4.5 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวนของสมาชิกกลุ่ม 

44 

4.6 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามการดาํเนินการจดัตั้งกลุ่มและคดัเลือก
กรรมการ 

45 

4.7 จาํนวนและร้อยละของคณะกรรมการบริหารกลุ่มในการดาํเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวน
คณะกรรมการในกลุ่ม 
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4.8 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของสมาชิกในกลุ่ม 
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4.9 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวนชนิดพืชผกัท่ีปลูกในกลุ่ม 

46 

4.10 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโดยรวมของกลุ่ม 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.11 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโดยเฉล่ียรายบุคคล 
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 4.12 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามรายไดร้วมก่อนเขา้ร่วมโครงการของกลุ่ม 

48 

4.13 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียก่อนเขา้ร่วมโครงการของ
สมาชิก 

49 

4.14 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามรายไดร้วมหลงัเขา้ร่วมโครงการของกลุ่ม 

49 

4.15 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียหลงัเขา้ร่วมโครงการ ของกลุ่ม 

50 

4.16 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนหลงัเขา้ร่วมโครงการของกลุ่ม 

51 

4.17 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนหลงัเขา้
ร่วมโครงการ ของกลุ่ม 

51 

4.18 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวนประเภทของการกระจายสินคา้
พืชผกัตามวตัถุประสงคข์องเกษตรกร 

52 

4.19 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามประเภทการกระจายสินคา้พืชผกัตาม
วตัถุประสงคข์องเกษตรกร 

53 

4.20 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามการรายงานรูปภาพประกอบการจดั
กิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.21 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ 

54 

4.22 จาํนวนและร้อยละของจาํนวนคร้ังในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร 
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ปี 2556 ในพืชผกั 

55 

4.23 จาํนวนและร้อยละของการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตในการจดักระบวนการเรียนรู้
สาํหรับเกษตรกร โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ปี 2556 ในพืชผกั 
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 4.24 จาํนวนและร้อยละของจาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้สาํหรับ
เกษตรกร โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ปี 2556 ในพืชผกั 

59 

4.25 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามผลการประเมินตนเองของกลุ่ม 

64 

4.26 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวนซํ้าในการประเมินตนเองของกลุ่ม 

65 

4.27 จาํนวนและร้อยละของการรายงานรูปภาพพร้อมคาํบรรยายในรายงานกิจกรรม
จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรตามแบบฟอร์ม โครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยั ปี 2556 ในพชืผกั 

66 

4.28 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามระดบัความ
รับผดิชอบในพื้นท่ี 

69 

4.29 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ 
จาํแนกตามประเภทตาํแหน่ง 

69 

4.30 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ 
จาํแนกตามเพศ 

70 

4.31 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ  
จาํแนกตามระดบัอาย ุ
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4.32 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ 
จาํแนกตามระดบัอายงุานราชการ 

71 

4.33 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ 
จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

71 

4.34 จาํนวนและร้อยละของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบสอบถามผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จาํแนกตามผูรั้บผดิชอบโครงการหรือเป็นผูช่้วยในการกรอก
แบบฟอร์ม 

72 

4.35 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บผดิชอบโครงการในระดบัพื้นท่ี ต่อรายละเอียด/
ความเร็ว/ความเหมาะสม ของโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ปี 2556 
ในพืชผกั 
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บทที ่ 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

ปัจจุบนัตลาดและผูบ้ริโภคมีแนวโนม้การบริโภคสินคา้เกษตรท่ีมีความปลอดภยัเพิ่มมาก
ข้ึน โดยเฉพาะพืชผกั แต่เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตท่ีมากเกินความจาํเป็น มีการ
ใช้อย่างไม่ถูกตอ้ง ทาํให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามยัของเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ผลผลิต
พืชผกัปลอดภยัในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เกษตรกร
ขาดแรงจูงใจและทศันคติท่ีดีในการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยและเกษตรกรบางส่วนมีความ
ตอ้งการท่ีจะผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค กรมส่งเสริม
การเกษตร ไดส้นบัสนุนเกษตรกรภายใตโ้ครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในทุกจงัหวดั ให้
ดาํเนินการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ดงันั้น จึงมีการศึกษาผลการดาํเนินงานและ
ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  โดยรวบรวมผลการดาํเนินงานและ
วิเคราะห์หาแนวทางการพฒันาระบบส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลและผล
การศึกษาไปพฒันาระบบส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยัง่ยืนใน
ระบบการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556   

2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารจดัการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 โดยจาํแนกตามปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย
ผูรั้บผิดชอบโครงการจาํแนกตามความรับผิดชอบแต่ละระดบั ประเภทตาํแหน่ง  เพศ ระดบัอาย ุ 
ระดับอายุงานราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และการรับผิดชอบรายงานผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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4. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  และนาํไปปรับปรุงการดาํเนินงานตาม
โครงการในปีต่อไป 

5. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาวจิยั ในระดบัสูงต่อไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556   
2. เพื่อนาํผลการศึกษามาปรับปรุงโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ใหเ้กิดความ

ชดัเจนและรัดกมุในการดาํเนินงานในปีต่อไป  
3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร

ปลอดภยัในระดบัพื้นท่ี 
4. เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างของความคิดเห็นในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานตาม

โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในระดบัพื้นท่ี 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เนน้การรวบรวมผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  และศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ใน 6 ประเด็นหลกั คือความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ 
กิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั กิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั
จากสารพิษ กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร กิจกรรมการบริหารจัดการ
งบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ และการรายงานผล 
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ระดบัจงัหวดั อาํเภอและตาํบล จาํนวน 882 ราย ในส่วนของการศึกษา
และรวบรวมผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  

2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีไดร้ายงานผลการดาํเนินงานทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ท่ี  
apiluckl@hotmail.com ผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ต และผูรั้บผิดชอบโครงการในระดบักรม ไดส่้ง
แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบโครงการฯ 
ตอบแบบสอบถามผา่นทางระบบ Google.doc ดว้ยความสมคัรใจ (รวมจาํนวนไม่เกิน 885 ราย) 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556  ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดม้อบหมายให้หน่วยงานในระดบัพื้นท่ี ดาํเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  มีกิจกรรมในการดาํเนินการตามระบบ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ทางผูด้าํเนินงานโครงการฯ ได้แบ่งผลการศึกษาการดาํเนินงาน
ออกเป็น 5 ตอนคือ  

ตอนท่ี 1 ผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  
ประเดน็การบริหารโครงการระดบักรม  

ตอนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ปี 2556 (พืชผกั) 
ประเดน็ การดาํเนินงานโครงการระดบัพื้นท่ี  

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาถึงความพึงพอใจในการบริหารจดัการโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556   

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อ
ดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  และ 

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556   

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั และ
ศึกษา แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัต่างๆ ประกอบกบับทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรประจาํตาํบลตามกฎหมายกาํหนด เพื่อนาํมาประกอบในการกาํหนดแนวทางในการศึกษา  
ซ่ึงสามารถแยกไดต้ามรายละเอียด ดงัน้ี  

โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  
ความพึงพอใจ  
บทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 

 



4 
 

 

โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพชืผกั ปี 2556  กรมส่งเสริมการเกษตร (2556) 
1. ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ 

1.1 ยทุธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยืน: 
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร   

1.2 กรอบยทุธศาสตร์การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย ดงัน้ี 
  1.2.1 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นความมัน่คงทางอาหาร 
  1.2.2 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นคุณภาพ และความปลอดภยัอาหาร 

1.3 ยทุธศาสตร์ครัวไทยครัวโลกท่ีมุ่งเนน้ใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก 
2. หลกัการเหตุผลและแนวคดิโครงการ 
ปัจจุบนัตลาดและผูบ้ริโภคมีแนวโนม้การบริโภคสินคา้เกษตรท่ีมีความปลอดภยัเพิ่มมาก

ข้ึน โดยเฉพาะพืชผกั  แต่เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตท่ีมากเกินความจาํเป็น มีการใช้
อย่างไม่ถูกตอ้ง ทาํให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามยัของเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ผลผลิตพืชผกั
ปลอดภยัในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากเกษตรกร
ขาดแรงจูงใจและทศันคติท่ีดีในการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั เกษตรกรบางส่วนมีความตอ้งการท่ีจะ
ผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั แต่เกษตรกรยงัขาดความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั  
รวมทั้งขาดความเช่ือมโยงระหว่างผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูบ้ริโภค ทาํให้ตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
ประเทศไทยมีจาํกดั นอกจากน้ีปัจจุบนักรมส่งเสริมการเกษตรไดบ้รรจุเจา้หนา้ท่ีใหม่จาํนวนมากและ
เทคโนโลยีการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัโดยเนน้การผลิตพืชผกัท่ีปลอดภยัมีความกา้วหนา้มากข้ึน 
ซ่ึงจาํเป็นในการทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรให้สามารถผลิต และ
จัดการสินคา้เกษตรได้ตามความตอ้งการของตลาด ตามพนัธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร จึง
จาํเป็นตอ้งพฒันาเกษตรกรและเจา้หน้าท่ีในดา้นการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั โดยเน้นการผลิต
พืชผกัท่ีปลอดภยัจากสารพิษ  เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในระบบการผลิตสินคา้เกษตร 

3. วตัถุประสงค์โครงการ 
เพื่อพฒันาเกษตรกรใหส้ามารถผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั (พืชผกั) จากสารเคมีและ

การปนเป้ือนของจุลินทรีย ์
4. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย) เกษตรกร จาํนวน 17,640 ราย 
5. กจิกรรมและวธีิการดําเนินงาน  

5.1 จดัทาํหลกัสูตรการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
5.2 พฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั  
5.3 พฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ  
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5.4 จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร  
5.5 สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้  
5.6 จดัทาํวสัดุตน้แบบบรรจุภณัฑ ์
5.7 การพฒันาระบบส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั  

6. วธีิการดําเนินงาน 
6.1 จดัทาํหลกัสูตรการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
     ส่วนกลางจดัการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัทาํหลกัสูตรการผลิตสินคา้เกษตร

ปลอดภยัในพืชผกั สาํหรับให ้สสข. ใชใ้นการพฒันาความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีระดบัอาํเภอ ผูเ้ขา้ร่วมการ
สัมมนา ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานจากส่วนกลาง สํานักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดั ศูนยบ์ริหารศตัรูพืช จาํนวน 120 คน  

6.2 พฒันาความรู้เจา้หนา้ท่ีเร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต 6 เขต จดัการอบรม เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตร 

ในพืชผกั ท่ีปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ แก่ เจ้าหน้าท่ีระดับอาํเภอ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั เป้าหมาย 900 คน ระยะเวลา 2 วนั  

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
  1) สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต แจง้แผนการอบรมแก่ส่วนกลาง 

2) จงัหวดัพจิารณาคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยั อาํเภอละ 1 คน เพือ่ส่งเขา้ร่วมการอบรม 

3) สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต จดัการอบรมตามแผนโดยใชห้ลกัสูตร
ท่ีไดจ้ากขอ้ 6.1 

4) สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต สรุป และรายงานผลต่อส่วนกลาง 
6.3 พฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ  

จงัหวดั/อาํเภอ คดัเลือกพื้นท่ี และเกษตรกร  เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัท่ีมี
ความสนใจ และตั้งใจท่ีจะผลิตผกัปลอดภยั อาํเภอละ 1 กลุ่ม  

ขั้นตอนการดาํเนินงาน  
1) ส่วนกลางช้ีแจงวิธีการดาํเนินงานแก่จงัหวดั 
2) จังหวดัจัดสรรเป้าหมายเกษตรกร สนับสนุนงบประมาณ และช้ีแจงวิธีการ

ดาํเนินงานใหอ้าํเภอ 
3) จงัหวดัร่วมกบัอาํเภอ ประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อรับสมคัรเกษตรกรท่ีมีความ

ตั้งใจ สนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ 



6 
 

 

4) จงัหวดัร่วมกบัอาํเภอ จดัเวทีชุมชนเพื่อคดัเลือกพื้นท่ี และเกษตรกรเขา้ร่วม 
โครงการโดยพิจารณาดงัน้ี    

4.1) เป็นเกษตรกรผูผ้ลิตผกัเชิงการคา้หรือเป็นเกษตรกร/กลุ่มท่ีเขา้ร่วม
โครงการ เม่ือปี 2555 ท่ีตอ้งการจะพฒันาหรือต่อยอดการดาํเนินงาน   

4.2) มีความตั้งใจท่ีจะผลิตพืชผกัปลอดภยั    
4.3) พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขของโครงการ 

  5) อาํเภอจดัทาํขอ้มูลการผลิตของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
6.4 จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร  

เป็นการถ่ายทอดความรู้การผลิตผกัปลอดภัยให้ตรงตามความต้องการของ
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ดาํเนินการทุกอาํเภอ ทั้งน้ีหากอาํเภอใด
ไม่มีพื้นท่ีและเกษตรกรท่ีตรงตามเง่ือนไขของโครงการ ไม่สามารถดาํเนินการได ้ให้อาํเภอช้ีแจง
เหตุผลและจงัหวดัสามารถปรับเปล่ียนไปดาํเนินการเพิ่มจาํนวนกลุ่มและเกษตรกรในอาํเภออ่ืนท่ีมี
ศกัยภาพและเกษตรกรมีความตอ้งการได ้ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
  1) จงัหวดัจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่อาํเภอ ตามจาํนวนเกษตรกรเป้าหมาย 

2) อาํเภอดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย  
เนน้การดาํเนินงานในรูปกลุ่ม ดงัน้ี 

2.1) การดําเนินการคร้ังท่ี1 อาํเภอจัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกษตรกรร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีทาํให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตพืชผกัปลอดภัยได้ หรือร่วมกันหา
แนวทางท่ีตอ้งการพฒันาการดาํเนินงานของกลุ่ม และวางแผนการดาํเนินงานตามความตอ้งการของ
เกษตรกร  

2.2) การดาํเนินการคร้ังต่อไป เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ตามประเด็น
ปัญหาและ/หรือแนวทางการพฒันาของเกษตรกรตามท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้ รวมทั้งการพาไปดูแปลง
ตน้แบบต่างๆ 

6.5 สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้  
ขั้นตอนการดาํเนินงาน  

   1)  อาํเภอจดัหาวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
เกษตรกรท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันาการผลิตท่ีปลอดภยั ไดแ้ก่วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้
เช่น วสัดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น เมลด็พนัธ์ุ ปุ๋ยอินทรีย ์สารชีวภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเก็บ
เก่ียวและวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการตรวจสอบสารเคมีตกคา้งในผลผลิต  
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ในกรณีท่ีเกษตรกรตอ้งการท่ีจะเรียนรู้โดยฝึกปฏิบติัการจดัทาํแปลงร่วมกนั วสัดุอุปกรณ์สําหรับ
การเรียนรู้ไดแ้ก่วสัดุอุปกรณ์ในการจดัทาํแปลง รวมทั้งส่ือ ส่ิงพิมพ ์เอกสารต่างๆ 

2)  ส่วนกลาง จงัหวดัสนบัสนุนองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3)  อาํเภอประเมินผลเกษตรกร และจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานส่งจงัหวดั 

  4)  จงัหวดัสรุปผลการดาํเนินงานโครงการส่งส่วนกลาง 
6.6 จดัทาํวสัดุตน้แบบบรรจุภณัฑ ์

ส่วนกลางจดัทาํตน้แบบบรรจุภณัฑส์นบัสนุนจงัหวดั อาํเภอ  เพื่อใชบ้รรจุพืชผกัในการ
จาํหน่ายผลผลิต  

6.7 การพฒันาระบบส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั 
 ดาํเนินการโดยส่วนกลาง ดงัน้ี 

1) สาํรวจและรวบรวมขอ้มูลของเกษตรกร และขอ้มูลกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
ในพืชผกั  

 2) วิเคราะห์ผล / รวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษา 
 3) สรุปผลการศึกษา 
 4) จดัทาํรายงานผลการศึกษา 

7. ผลผลติ ผลลพัธ์และตัวช้ีวดั 
 7.1 ผลผลิต  

1) เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 17,640 ราย ไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 

2) เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร จาํนวน 1,020 คน ไดพ้ฒันาความรู้ดา้นผลิต 
สินคา้เกษตรปลอดภยั   
 7.2 ผลลพัธ์ เกษตรกรร้อยละ 60 ท่ีร่วมโครงการสามารถเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือผลิตสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั  
  7.3 ตวัช้ีวดักระบวนงาน 

เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 17,640 ราย ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาให้ผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
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8. แผนปฏิบัตงิาน 

 

9. สถานทีด่ําเนินงาน 

  ดาํเนินการในพื้นท่ี 77 จงัหวดั 

10. ผู้รับผดิชอบโครงการ   

  นายสุรพล  จารุพงศ ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร 

11. ผู้ประสานงานโครงการ  

  นางสาวจิราภา จอมไธสง  ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผกั 

 นายอภิรักษ ์ หลกัชยักลุ   นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ 

นางสุกญัญา  ตูแ้กว้    นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการ 

นางสาวจุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธ์ิ  นกัวิชาการเกษตรปฏิบติัการ 

โทรศพัท/์โทรสาร  กลุ่มส่งเสริมการผลิตผกั   0-2940-6106    

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

ปริมาณ

งาน 
หน่วยวดั 

ระยะเวลา 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

 55
 

พ.
ย. 

55
 

ธ.ค
. 5

5 
ม.
ค.

 56
 

ก.พ
. 5

6 
มี .
ค.

 56
 

เม
.ย.

 56
 

พ.
ค.

 56
 

มิ.
ย. 

56
 

ก.ค
. 5

6 
ส.
ค.

 56
 

ก.ย
. 5

6 

1. จดัทาํหลกัสูตรการผลิตสินคา้

เกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 

ส่วนกลาง 120 คน             

2. พฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้

เกษตรปลอดภยั 

เขต 900 คน             

3. พฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั จงัหวดั 882 กลุ่ม             

4. จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับ

เกษตรกร 

จงัหวดั 17,640 ราย             

5. สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์สาํหรับ

การเรียนรู้ 

จงัหวดั 882 กลุ่ม             

6. จดัทาํวสัดุตน้แบบบรรจุภณัฑ ์ ส่วนกลาง 1 คร้ัง             

7. การพฒันาระบบส่งเสริมสินคา้

เกษตรปลอดภยั 

ส่วนกลาง 1 เร่ือง             
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ความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี ต่อการ
ดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ผูศึ้กษานาํเสนอเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
1.  ความหมายของความพงึพอใจ 

คอร์มิค (Cormic,1947. อา้งถึงใน สุวฒันา ใบเจริญ, 2540 : 26) กล่าวว่าความพึงพอใจ  
เป็นความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการตอบสนอง 

มอร์ส (Morse.1958. อา้งถึงใน สุวฒันา ใบเจริญ, 2540 : 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ  
หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความ
ตอ้งการไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะ
เกิดข้ึน และในทางกลบักนัถา้ความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึง
พอใจกจ็ะเกิดข้ึน 

กาญจน์  เรืองมนตรี, (2543 : 5)  กล่าววา่ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก รัก ชอบ  ภูมิใจ 
สุขใจ อนัจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และ
สติปัญญาใหก้บังานอยา่งแทจ้ริง 

แชพลิน (Chaplin, 1968 อา้งถึงใน วฒันา  เพช็รวงศ,์ 2543 : 17) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ  หมายถึง ความรู้สึกของผูรั้บบริการ ต่อสถานบริการตามประสบการณ์ ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไป
ติดต่อขอรับบริการ                                         

มลัลินช ์(Mullin,1985 อา้งถึงใน วฒันา เพช็รวงศ,์ 2543 :17) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึงทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความสาํเร็จ มนุษยจ์ะมี
แรงผลกัดนับางประการในตวับุคคล ซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายแลว้จะเกิด
ความพอใจ 

นิธิมา  คงสวสัด์ิ (2544 : 11) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงผลของความสนใจ เอาใจ
ใส่ในเร่ืองนั้น ๆ ความรู้สึกในทางท่ีดีมีความสุข มีความชอบมีความพอใจของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานหรือการเรียน ซ่ึงความรู้สึกมีแรงจูงใจของเขาเหล่านั้นไดรั้บ
การตอบสนองทาํให้การปฏิบติังานหรือการเรียนเกิดความรู้สึกตั้งใจเต็มใจและสามารถปฏิบติัให้
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อรทยั บุญช่วย (2544 : 10) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 
ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอันเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ซ่ึงจะปรากฏออกมาทาง
พฤติกรรมโดยแสดงออกมาในลกัษณะของความชอบ ความพอใจท่ีจะเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ฐิติธญั  ปลดักองวนั (2545 :  9) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นเร่ืองของความรู้สึกของ
บุคคลต่อปัจจยัต่างๆ เช่น การบริการ การไดรั้บการเอาใจใส่ เป็นตน้ ท่ีตรงกบัความคาดหวงัหรือท่ีดี
ตามความคาดหวงัของบุคคล 

ปิยะดวงใจ สุวรรณงาม, (2545 : 8) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี  
หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้ น ๆ แลว้ จะทาํให้เขาอุทิศแรงกาย แรงใจและสติปัญญา            
เพื่อกระทาํในส่ิงนั้น ๆ 

วินยั  ไพรทอง (2546 : 20) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบ พอใจ ดี 
สุขใจ ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 
ซ่ึงถา้บุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานอาจเกิดสภาวะเครียด และเกิดปฏิกิริยา
เรียกร้อง 

อุมาพร ร่างนอ้ย (2546 : 15) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ี
ได้รับการตอบสนองตรงความต้องการของตน จึงทาํให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติท่ีดีทาํให้
ปฏิบติังานหรือการะทาํส่ิงต่าง ๆ ไดบ้รรลุผลสาํเร็จ 

เชลล่ี  (Shelly. อา้งถึงใน มนสัวีร์  สุวรรณรัตน์, 2546 : 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจ  
หมายถึงความรู้สึกสองทางของมนุษย ์คือความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกใน
ทางบวกเป็นความรู้สึกในทางท่ีดี ก่อให้เกิดความสุข เป็นความรู้สึกแบบสะทอ้นกลบั ความสุข
สามารถทาํให้เกิดความรู้สึกในทางบวกเพ่ิมข้ึนอีก ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้น และจะมี
ผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนและ เดวิส (Davis. 1967) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจเกิด
ข้ึนกบัมนุษย ์เม่ือความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจ ไดรั้บการตอบสนอง ความพึงพอใจ  
เป็นความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียด ความกระวนกระวายหรือภาวะไม่สมดุลในร่างกายเม่ือ
สามารถขจดัออกไปได ้มนุษยย์อ่มจะไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 793) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวว้่าความพึง
พอใจหมายถึง ความพอใจ ความชอบใจ ความรัก ของบุคคลซ่ึงมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
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นรินทร์  ภกัดี (2550 : 33) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจาก
ความตอ้งการหรือความคาดหวงัของบุคคล ซ่ึงเป็นการจูงใจใหบุ้คคลพยายามท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการหรือความคาดหวงัของตนเองไดแ้ลว้ก็จะเกิดความพึงพอใจในส่ิงนั้น ๆ แต่ในทางตรงกนั
ขา้มหากบุคคลไม่สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัของตนเองได ้ความพึง
พอใจกจ็ะไม่เกิดข้ึน 

วรูม (Vroom, 1964 : p.81) กล่าวว่าทศันคติและความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีไดจ้าก
การท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจใน   
ส่ิงนั้นและทศันคติดา้นลบจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจ 

พาร์คเกอร์และโอเกลส์บ้ี (Parker & Oglesby, 1972 : 173) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ในการทาํกิจกรรมเป็นความรู้สึกในเร่ืองต่าง ๆ ของบุคคลท่ีมีกิจกรรมทาํ 

กู๊ด (Good,  1973 : p.13) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงสภาพหรือ
ระดบัความพอใจท่ีเป็นผลมาจากความสนใจ และทศันคติท่ีมีต่อคุณภาพและสภาพของงานนั้น 

วอลแมน (Wolman, 1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง  
ความรู้สึกท่ีมีความสุข เม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

มอร์ส (Morse, 1995 : 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจในกิจกรรม หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีสามารถลดความเครียดของบุคคลใหน้อ้ยลง ถา้มีความตึงเครียดมากจะทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ
ในกิจกรรม ความตึงเครียดน้ีเป็นผลมาจากความตอ้งการของบุคคล หากบุคคลไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการแลว้ความตึงเครียดก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป อนัเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจใน
กิจกรรม 

 จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก 
ทศันะ ท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ เน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ถา้ไดรั้บการตอบสนองตรงตามความ
ตอ้งการจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ไม่รับการตอบสนองตามความตอ้งการจะไม่เกิดความพึงพอใจ 
 

2.  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
การจดัการเรียนรู้ใด ๆ ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ การเรียนรู้นั้ นจะตอ้ง

ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ทฤษฎีความตอ้งการ ทฤษฎีการจูงใจ ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีความตอ้งการ 

เฮอร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg & Others, 1959 : 60-63) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีทาํให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทาํกิจกรรมประกอบดว้ย 2 ปัจจยั  คือ 
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1. ปัจจยัจูงใจ (Motivators) เป็นปัจจยัภายในตวับุคคล (Intrinsic) เป็นส่ิงท่ีอยูใ่น
ความรู้สึกนึกคิดหรือในจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีจะกระตุน้ใหบุ้คคลท่ีทาํกิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้สึก
ในดา้นดี มีความพึงพอใจในการทาํกิจกรรม การขาดปัจจยัเหล่าน้ีมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่พึง
พอใจแก่บุคคลท่ีทาํกิจกรรมแต่อย่างใด แต่การมีปัจจัยเหล่าน้ีจะช่วยเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลทาํ
กิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีทาํ 

2. ปัจจยัเก้ือหนุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัภายนอก (Extrinsic) เช่น นโยบาย
ขององคก์ารและการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ปัจจยัเหล่าน้ีมิไดเ้ป็นส่ิงจูงใจในการทาํกิจกรรม แต่
ถา้ขาดหรือไม่มีปัจจยัเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่บุคคลในการทาํกิจกรรม และส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทาํกิจกรรมได ้ดงันั้นการให้ความสนใจต่อปัจจยัเก้ือหนุนจึงเป็นส่ิงจาํเป็น 
ถึงแมจ้ะมิไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะจูงใจในการทาํกิจกรรมกต็าม 

แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969 : 142 – 175)  ไดเ้สนอทฤษฎี ERG  ซ่ึงแบ่งความพึง
พอใจออกตามลกัษณะของความตอ้งการของมนุษย ์3  กลุ่ม คือ 

1. ความตอ้งการดาํรงชีวิต (Existence Needs)  หรือ E เป็นความพึงพอใจท่ีเกิดจาก
ความตอ้งการของร่างกายและปัจจยัท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิต 

2. ความตอ้งการสัมพนัธ์ (Relatedness  Needs) หรือ R เป็นความพึงพอใจท่ีเกิด
จากความตอ้งการทางสังคมท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝงู  
เพื่อนร่วมงาน และคนท่ีตอ้งการจะมีความสมัพนัธ์ดว้ย 

3. ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (Growth  Needs) หรือ G เป็นความพึงพอใจท่ีเกิด
จากความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนตามศกัยภาพสุงสุด 

นอกจากน้ี แอลเดอร์เฟอร์ ยงักล่าวอีกว่ามนุษย์อาจทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความ
ตอ้งการเจริญกา้วหนา้กไ็ดถึ้งแมจ้ะยงัไม่ไดรั้บความพึงพอใจ 

เมอร์เรย ์(Murray, 1970 : 50) กล่าวว่า ความตอ้งการเป็นการเรียนรู้มากกว่าเป็นไป
โดยธรรมชาติและจะถูกกระตุน้จากสภาวะแวดลอ้มภายนอก เช่น คนท่ีมีความตอ้งการสัมพนัธภาพ
สูงก็จะดาํเนินตามความตอ้งการด้วยการสัมพนัธ์กับคนอ่ืน ๆ เม่ือมีสภาวะแวดลอ้มเหมาะสม 
ลกัษณะน้ีเป็นความตอ้งการท่ีปรากฏอย่างชดัเจน ถา้ความตอ้งการไม่มีสัญญาณกระตุน้ก็จะเป็น
ความตอ้งการแฝงอยูภ่ายในหรือไม่มีการกระทาํ เมอร์เรยเ์ช่ือว่าความตอ้งการเป็นพื้นฐานท่ีจะทาํให้
เกิดแรงขบัหรือแรงจูงใจท่ีส่งผลใหมี้พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมาย เมอร์เรยย์งักล่าว
อีกวา่ ความตอ้งการของมนุษยมี์ทั้งท่ีเก่ียวกบัตวัมนุษยเ์องและส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัสัมพนัธ์กบั
สภาวะแวดลอ้มของมนุษยโ์ดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
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1. กลุ่มความตอ้งการขั้นตน้ หรือความตอ้งการทางกาย เช่น ความตอ้งการอาหาร   
นํ้า เพศ ขบัถ่าย เป็นตน้ 

2. กลุ่มความต้องการขั้นท่ีสอง หรือความต้องการทางจิต เช่น ความต้องการ
สมัฤทธิผล กา้วร้าว สมัพนัธภาพ อาํนาจ อิทธิพล คลอ้ยตาม เป็นตวัของตวัเอง เป็นตน้ 

นอกจากน้ีแลว้ในปัจจุบนั เรายงัสามารถพบความตอ้งการของเมอร์เรย ์ท่ียงัคงใชก้นั
อยูมี่ดงัน้ี (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2533 : 55)  

1. ความตอ้งการสมัฤทธิผล (Achievement) 
2. ความตอ้งการสมัพนัธภาพ ( Affiliation) 

3. ความตอ้งการกา้วร้าว (Aggression) 

4. ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) 

5. ความตอ้งการมีอิทธิพลหรือบงัคบัผูอ่ื้น (Dominance) 

6. ความตอ้งการแสดงออก (Exhibition) 

7. ความตอ้งการปกป้องดูแลผูอ่ื้น (Nurturance) 
มาสโลว ์ (Maslow, 1970 : 35 - 36) กล่าววา่ เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือความ

พึงพอใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้ บุคคลนั้นย่อมจะแสวงหาความตอ้งการในส่ิงอ่ืนต่อไปอีกไม่มีวนั

ส้ินสุด ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเป็นไปในลกัษณะตามลาํดบัขั้นตํ่าไปหาสูง (Hierarchy of  
Needs) คือ เม่ือความตอ้งการขั้นตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการในขั้นสูงก็ตามมาซ่ึง
ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวแ์บ่งออกเป็น 5 ขั้นคือ 

ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการดงักล่าวถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีพอยู่ ซ่ึงไดแ้ก่
ความตอ้งการดา้นปัจจยัส่ี ดงันั้นเพื่อการดาํรงชีวิตอยูไ่ดข้องมนุษย ์จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใฝ่หา
ส่ิงเหล่าน้ีสนองตอบความต้องการของตนเองอยู่ตลอดเวลา หากมนุษยข์าดส่ิงเหล่าน้ีไป การ
ตอบสนองใหก้บัความตอ้งการของร่างกายจะเป็นส่ิงท่ีใชจู้งใจมนุษยไ์ด ้     

ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Safety needs) จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยต์อ้งการความปลอดภยัทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ความเป็นอิสระจากความกลวั เป็น
อิสระจากการถูกบงัคบัขู่เข็ญจากผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ความ
ตอ้งการประเภทน้ีจะเร่ิมข้ึนตั้งแต่วยัทารกจนกระทัง่วยัชรา 
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ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social or Belonging  
needs) เม่ือความตอ้งการในขั้นท่ี 1 และ 2 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการใหเ้ป็น
ท่ีรักของผูอ่ื้น มีความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์าร
ต่าง ๆ และตอ้งการใหต้นเองเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 

ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะมีความมัน่ใจในตนเองในดา้นความสามารถ ตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นว่าตนมีความสามารถ
มีคุณค่า เป็นท่ียอมรับยกยอ่งจากผูอ่ื้น รวมถึงความตอ้งการมีฐานะเด่นในสังคม เป็นท่ีสรรเสริญนบั
หนา้ถือตาของบุคคลทัว่ไปในสงัคม 

ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองอย่างแทจ้ริง และพฒันาตนเองไดเ้ต็มท่ีตาม
ศกัยภาพของตน (Self - Actualization or Self realization Needs) เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย์
เป็นความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเอง รู้สภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง กลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินชีวิตของ
ตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถได ้เป็นกระบวนการท่ีมนุษยต์อ้งการท่ีจะ
พฒันาตนเองอยา่งเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุดจบตลอดเวลาท่ียงัมีชีวิตอยู ่
โดยจะเป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีความตอ้งการ ทั้ง  4  ขั้น  ไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง 

(การพฒันาตนตามศกัยภาพ) 

ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม 

(เกียรติยศ   ช่ือเสียง   การยอมรับจากผูอ่ื้น) 

ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

(ความรักจากผูอ่ื้น) 

ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 

(ความปลอดภยัทางร่างกาย   ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ) 

ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

(อากาศ  อาหาร   นํ้า  นอนหลบั   เพศ  ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ 

ภาพ  แสดงลาํดบัขั้นความตอ้งการ 
        ตามทฤษฎีของมาสโลว ์
(ท่ีมา : Maslow, 1970 : 35 -36) 
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บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

1. เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร 
รศ. วิจิตร  อาวะกลุ (2535) ไดแ้ต่งเอกสารหลกัการส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตร โดยมีเน้ือหาสาระวา่ 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร นบัว่าเป็นกลไกท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาเกษตรกร 

เพราะเป็นผูอ้ยู่ใกลชิ้ดกบัเกษตรกร เป็นผูก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลง และช่วยเกษตรกรในการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพการณ์ใหม่ๆ และปัญหาต่างๆ ในสงัคม  

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ อยู่เสมอ จึงเป็นผูท่ี้มีโอกาสท่ีจะ
ช่วยสังคมและประเทศชาติได้ดีมาก โดยเฉพาะการใช้เทคนิคทางการศึกษา ในการช่วยเกษตรกร
แสวงหาความรู้ ความชาํนาญดา้นวิชาชีพทางการเกษตร ช่วยเกษตรกรในการตดัสินใจเร่ืองการลงทุน 
การเพาะปลูก ซ้ือขาย ช่วยคิดแกปั้ญหาวิกฤตต่างๆ วางแผนพฒันากิจการในอนาคต กล่าวโดยสรุป 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ตอ้งสอนเกษตรกรใหรู้้จกัว่าจะคิดอยา่งไร ( How to think ) และควรจะ
คิดอะไร ( What to think )  

การท่ีจะเป็นนกัส่งเสริมการเกษตรท่ีดี จะตอ้งเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  
จะตอ้งเรียนรู้และดูว่าเม่ือจะดาํเนินการจะมีผลกระทบอะไร  ปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ข ตอ้งประสาน ตอ้งให้
รัดกุม หลงัจากนั้นตอ้งคอยติดตามดูผลท่ีจะเกิดหรือเป็นไป (Follow up) ว่าไดผ้ลดีเป็นท่ีน่าพอใจ
หรือไม่ จะตอ้งคอยประคบัประคองใหก้ารช่วยเหลือ ถา้คนไหนยงัอ่อนแอจะตอ้งช่วยเหลือ คนไหน
ดาํเนินไปไดดี้แลว้กป็ล่อยไป เช่นน้ี เป็นตน้ 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งรู้จกัการถ่ายทอดวิชาการหรือเทคนิคการเกษตรยากๆ ท่ีถือ
วา่เป็นวตัถุดิบทางวิชาการ โดยใชว้ิธีการส่งเสริมไปสู่เกษตรกรในรูปของวิชาการท่ีเขา้ใจง่าย เพื่อท่ี
เกษตรกรจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพในไร่นา ในชีวิตประจาํวนัได้ ขณะเดียวกนัก็จะนํา
ปัญหาความตอ้งการท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้มายงัสถาบนัทางวิชาการ สถานีคน้ควา้ เพื่อดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งจริงจงั จดจ่อ ต่อเน่ือง และจดัทาํแผนการทาํงาน ( Plan of work )  
อยา่งมีผลในทางปฏิบติัท่ีรัดกมุและถูกตอ้งตามหลกัการวางแผนงานส่งเสริมการเกษตรดว้ย 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ตอ้งช่วยเกษตรกรในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
1. ช่วยให้การศึกษา (Educate) การสอน การให้ความรู้ทางวิชาการ ขอ้มูล เทคนิค

ใหม่ๆ การคน้ควา้วิจยัท่ีประสบผลสาํเร็จ และมีการปฏิบติัไดผ้ลดีมาแลว้ 
2. ช่วยในการพิจารณาปัญหา (Judgement) ช่วยเกษตรกรในการพิจารณาปัญหายากๆ 

สลบัซบัซอ้นเร่ืองต่างๆ เช่น การปรับตวัปรับเหตุการณ์ สถานการณ์ แกปั้ญหาต่างๆ ใหลุ้ล่วงไป 
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3. ช่วยในการตดัสินใจ (Decision) ในการเลือกทางเลือก เช่น การเลือกทาํเล การ
คดัเลือกพืชท่ีจะปลูก สตัวท่ี์จะเล้ียง ตอ้งเลือกวิธีการ การลงทุน ทางเลือกท่ีมีการเส่ียงนอ้ย 

4. ช่วยในการวางแผน (Planning) ช่วยในการวางแผนการผลิตพืช สัตว ์การขาย การ
ดาํเนินกิจกรรม ในไร่นา ฯลฯ 

5. ช่วยใหเ้กิดการปฏิบติั (Implementation) หมายถึงการช่วยใหส่ิ้งท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรไดส้อน ไดพ้ดู ไดแ้นะนาํไป ใหเ้กษตรกรสามารถนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผล คือเกิดการกระทาํข้ึน
มิใช่พูดไปแลว้ สอนไปแลว้ ก็ฟัง แต่มิไดน้าํเอาไปปฏิบติั เพราะขาดการกระตุน้ แนะนาํ ส่งเสริม 
หรือไม่เขา้ใจ 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรนั้น เป็นครูท่ีมีชั้นเรียนอยูต่ามทอ้งถ่ินชนบท อาจจะเป็นท่ี
ไร่นา ศาลาวดั ห้องประชุม ท่ีบา้นของเกษตรกร ท่ีทาํการของเจ้าหน้าท่ีเอง หรือใช้วิธีการทาง
โทรศพัท ์วิทย ุและส่ืออ่ืนๆ อาจกล่าวไดว้่า เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งสอน ตอ้งแนะนาํไดทุ้ก
แห่ง จาํนวนผูเ้รียนรู้ กอ็าจจะมีจาํนวนตั้งแต่ 1 คน หรืออาจจะ 20-30 คน ก็ข้ึนอยูก่บัความสนใจของ
เกษตรกร งานส่งเสริมการเกษตร จึงทาํให้มีโอกาสสัมผสัเกษตรกรไดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีโอกาสใช้
ความรู้ความสามารถและความชาํนาญอย่างเต็มท่ี เป็นงานท่ีช่วยคนให้สามารถช่วยตนเอง (help 
people to help themselves) และส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรพดูหรือสอนเกษตรกรและคน
ทัว่ไป มกัจะไดรั้บความเช่ือถือ เล่ือมใส เพราะส่ิงนั้นเป็นความจริงและเช่ือถือได ้จากการท่ีตน
ไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ี โอกาสท่ีจะช่วยเหลือและแนะนาํผูอ่ื้นให้ทาํในส่ิงท่ี
ดีกวา่ ในเร่ืองของการปลูกพืชเพิ่มผลผลิต การซ้ือ การขาย หรือการนาํวิชาการเทคโนโลยใีหม่ๆ  มา
ใชก้บัเกษตรกรในไร่นาของตนเอง ช่วยยวุเกษตรกรท่ีจะเติบโตข้ึนมาเพื่อประกอบอาชีพ เป็นกาํลงั
ของสังคมและประเทศชาติ นอกเหนือไปจากนั้น แม่บา้นเกษตรกรก็จะมีโอกาสเรียนรู้ทางดา้นเคห
กิจเกษตร เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรจะรู้สึกภูมิใจว่า แม่บา้นของเกษตรกรไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
โภชนาการ การดาํเนินชีวิตในครอบครัวท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง การจดับา้นเรือน การฝีมือ อุตสาหกรรม
ภายในบา้น เป็นตน้ ท่ีจะเป็นการประหยดัและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัวท่ีมีรายไดน้้อย  เป็นการ
แกปั้ญหาพื้นฐานเบ้ืองตน้ของความตอ้งการของมนุษยเ์รา ท่ีกวา้งไกลไปกว่านั้น คือ การไดช่้วยให้
เขาไดรั้บความรู้ และเกิดความพอใจจากการท่ีเขาสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ในการดาํรงชีวิตและ
คล่องแคล่วข้ึน 

นอกจากนั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ยงัมีโอกาสเก่ียวขอ้งกบังานของฝ่ายอ่ืน ท่ี
จะตอ้งขอความร่วมมือช่วยเหลือกนัในระดบัทอ้งถ่ิน เช่น การช่วยในการรณรงค์เพื่อขจดัปัญหา
สุขภาพในชุมชน การจดัระเบียบ การปรับปรุงชุมชนหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ การช่วยแนะนาํในการ
ประกอบอาชีพของเดก็หรือเยาวชน หรือการร่วมวางแผนฉุกเฉินเพื่อความมัน่คง ปลอดภยั เป็นตน้ 
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 มีโอกาสไดศึ้กษาปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ร่วมกบับรรดาอาสาสมคัร 
วางแผนเพื่อให้ความรู้ การศึกษา ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนไดรู้้จกัการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
เฉลียวฉลาด ให้เกิดผลในการเพิ่มรายได ้และอยู่ดีกินดี เป็นการปรับปรุงชุมชน ไร่นา บา้นเรือน 
รวมทั้งโอกาสท่ีจะไดท้าํงานร่วมกบักาํนนั ผูใ้หญ่บา้น พฒันากร และบุคคลอ่ืนในชุมชน 

บางคร้ังจะไดมี้โอกาสทาํงานโดยตรงกบับุคคลหรือกลุ่ม ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดย
ผ่านส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ จดหมายเวียน หนังสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ์ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร จะไดเ้ลือกส่ือท่ีไปถึงประชาชนอยา่งไดผ้ลท่ีสุด 

สาํนักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานเกษตรจงัหวดั นักวิชาการเกษตร สถานีวิจยัทดลอง 
นบัว่ามีส่วนช่วยเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ทางดา้นวิชาการและความรู้ เพื่อท่ีจะนาํเอาไปดดัแปลง
และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรอีกทอดหน่ึง นักวิชาการเหล่าน้ีเป็นผูช่้วยปรับปรุงการทาํงานและ
วิชาการของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีสาํคญัคือ นกัวิชาการจะช่วยเพิ่มเติมความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรอาจขอในเร่ืองเอกสาร ข่าวสารวิชาการ การเขา้รับการอบรม
ความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรนั้น มิใช่ทาํการบรรยายตามแบบของ
วิทยากรท่ีสอนมา แต่จะต้องนําไปปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมกับการถ่ายทอดการสอนแก่
เกษตรกรจึงจะไดผ้ล คือเกษตรกรสามารถนาํความรู้นั้นไปประกอบอาชีพได ้ 

ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรทาํงานอยา่งกวา้งขวาง ในหลายแห่งหลายทอ้งท่ี
กบักลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่ม ทั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชาการและทาํหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร บางคนอาจเก่งในเร่ืองของการจดัการฟาร์ม พืชไร่ พืชสวน การเล้ียงสัตว ์โคนม โคเน้ือ 
การพฒันาทรัพยากร การท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขานั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมตอ้งไดรั้บ
การฝึกอบรมมาอยา่งหนกั และอยา่งดียิง่ในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ  

2. บทบาทหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรประจําตําบลตามกฎหมาย 
บทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นระเบียบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าดว้ยการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล พทุธศกัราช 2526 รวบรวมโดยเอกชยั โอเจริญ และ ธุวนนัท ์พานิช
โยทยั (2541) โดยมีรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาํเนินการขยายการ
บริการส่งเสริมการเกษตรให้ถึงมือเกษตรกรอย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว โดยดาํเนินการจัดระบบ
ส่งเสริมการเกษตรทัว่ประเทศ และมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรปฏิบติังานรับผดิชอบ
ในระดบัตาํบล ในฐานะเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “เกษตรตาํบล” 
จึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพียงหน่วยงานเดียวท่ี
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ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมากท่ีสุด และมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และ
ดาํเนินการประสานงาน ระหว่างเกษตรกรกบัหน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีดงักล่าว สามารถช่วยเหลือหน่วยอ่ืนๆ ใน
สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นอกเหนือจากหน่วยงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกระเบียบกาํหนดบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ยการกาํหนด
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล พ.ศ.2526 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใช ้เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ระเบียบน้ีมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล เป็นผูแ้ทนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดบัตาํบล 
ขอ้ 4 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล (เกษตรตาํบล) ตามระเบียบน้ี หมายถึง 

เจา้พนกังานการเกษตร และเจา้หนา้ท่ีการเกษตรสาํนกังานเกษตรอาํเภอท่ีไดรั้บมอบหมาย
ปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล 

ขอ้ 5 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
5.1  ส่งเสริมการผลิตพืช การเล้ียงสตัวแ์ละการประมง 
5.2 ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตดา้นการเกษตรแผนใหม่ท่ีเหมาะสมแก่

เกษตรกร 
5.3 แกไ้ขปัญหาของเกษตรกรทั้งปัญหาดา้นวิชาการและปัญหาขั้นพื้นฐานทัว่ๆ 

ไป หากปัญหานั้นเกินขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ีท่ีจะแกไ้ขให้เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น 
หรือเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา 

5.4 รายงานการระบาดของแมลงศตัรูพืช โรคสตัวบ์กและสตัวน์ํ้ าตลอดจนความ
เสียหายท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา 

5.5 ช้ีแนะเกษตรกร ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและการใชปั้จจยัการผลิตอยา่งถูก
วิธี ประหยดัและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตและรายไดสู้งสุด 

5.6 ให้ความรู้เกษตรกรเก่ียวกับการใช้ท่ี ดินและนํ้ า เพื่อการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการอนุรักษป่์าไม ้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

5.7 สนบัสนุนให้เกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวเกษตรกรรวมตวัเป็นกลุ่ม 
เป็นสถาบนัเพื่อรวมพลงัในการพฒันาอาชีพของตนเองครอบครัวและสงัคมเกษตรกร 
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5.8 ศึกษาและสาํรวจขอ้มูลการเกษตรในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนการวางแผนพฒันาการเกษตร 

5.9 จดัทาํโครงการและกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกร 
5.10 ให้ข่าวสารขอ้มูลการเกษตรและการตลาดแก่เกษตรกร เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจในการผลิตและการลงทุน 
5.11 ประสานงานทางดา้นการแทรกแซงราคาผลิตผลการเกษตรตามนโยบาย

ของรัฐบาล 
5.12 ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนกบัเกษตรกร 

และสถาบนัเกษตรกรในตาํบลเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต และจาํหน่ายผลิตผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.13 ให้คาํปรึกษาแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดทาํโครงการท่ีเก่ียวกับ
การเกษตร ตลอดจนใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือในดา้นวิชาการเกษตรและการพฒันาทอ้งถ่ิน 

5.14 ให้การสนับสนุนสภาตาํบลดา้นวิชาการเกษตร รวมทั้งเสนอแนะในการ
จดัทาํโครงการหรือแผนพฒันาการเกษตรของตาํบล หรือช่วยเหลือในการตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง
โครงการทั้งในดา้นเทคนิคและค่าใชจ่้ายของโครงการ 

5.15 เป็นผูป้ลูกฝังอุดมการณ์ และทศันคติท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกร 

ขอ้ 6 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลเป็นไปตาม
ระเบียบน้ี ให้กรมส่งเสริมการเกษตร และสาํนกังานต่างๆ ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พิจารณามอบหมายภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือดาํเนินการในหมู่บา้น ตาํบลท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล และสั่งการให้
หน่วยงานในสงักดัท่ีตั้งส่วนภูมิภาค ดาํเนินการใหก้ารสนบัสนุน ดงัน้ี 

6.1 ร่วมกับสํานักงานเกษตรจงัหวดั วางแผนการให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรประจาํตาํบล ตามลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 ส่งวิทยากรไปบรรยายความรู้ทางวิชาการ ตามแผนการฝึกอบรมท่ีร่วมกนั
กาํหนดไว ้

6.3 ส่งเจา้หน้าท่ีไปช้ีแจงแผนงานโครงการ แก่เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ประจาํตาํบล เพื่อให้นาํไปช้ีแจงแก่สภาตาํบลและคณะกรรมการหมู่บา้น หรือช่วยดูแลโครงการท่ี
ดาํเนินการในหมู่บา้นตามความจาํเป็นแลว้แต่กรณี 
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6.4 ส่งเจา้หนา้ท่ีไปนิเทศงานแก่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล ในกรณี
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ช่วยเหลือการเผยแพร่ หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการนั้นแก่เกษตรกรใน
พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 

6.5 ให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม หรือ
โครงการท่ีมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลช่วยเหลือดูแล 

6.6 ในกรณีท่ีจะตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล เรียกประชุม
เกษตรกร เพื่อส่งเจา้หนา้ท่ีไปช้ีแจงหรือใหค้วามรู้โดยตรงนั้น ขอใหเ้ป็นไปตามแผนเยีย่มเกษตรกร
ท่ีกาํหนดไว ้

ขอ้ 7 งานท่ีมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลช่วยเหลือปฏิบติันั้น 
จะตอ้งเป็นงานดา้นการเผยแพร่ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การช้ีแจงหรือประชาสัมพนัธ์ การ
ควบคุมดูแลกิจกรรมหรือโครงการในพ้ืนท่ีหรืองานอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวกบัหน้าท่ีตามกฎหมายของ
หน่วยงานนั้น อาทิเช่น การจบักุมหรือร่วมในการจบักุมผูก้ระทาํผิดกฏหมายการประมง การป่าไม ้
เป็นตน้ 

ขอ้ 8 เพื่อให้การมอบหมายงานให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม จึงกาํหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการมอบหมายงาน
ดังกล่าวในส่วนกลางข้ึนคณะหน่ึงตามระเบียบน้ี โดยมีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธาน หวัหนา้ส่วนราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ  

ในส่วนภูมิภาคใหค้ณะอนุกรรมการประสานแผน สาขาเกษตรและสหกรณ์ดาํเนินการ
วางแผนและสนบัสนุนการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล ใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางท่ีกาํหนดไว ้

3.  บทบาทหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรประจําตําบล 
บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลในการสนับสนุน

เกษตรกร รวมทั้งบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามเอกสารรายงาน ผลการสัมมนา เร่ืองนัก
ส่งเสริมการเกษตรท่ีสังคมไทยตอ้งการ (มูลนิธิกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย 2540) สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

3.1 ร่วมส่งเสริมและกระตุน้ใหเ้กษตรกร (เนน้กลุ่มรายยอ่ย) เขา้ร่วมใน  
 - กระบวนการเรียนรู้โดยการกระทาํดว้ยตนเอง 
 - การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการพฒันาชุมชนของตนเอง 
 - ความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
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 - การปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยกระบวนการและเทคนิคท่ีเหมาะสม 
  - การมีแกนนาํเพื่อสืบทอดเจตนารมย ์

3.2 สนบัสนุนการตดัสินใจของเกษตรกร 
 - ลดความเส่ียงในการประกอบการ 
 - ลดตน้ทุนต่อหน่วย ยกระดบัคุณภาพ มาตรฐานตามความตอ้งการของตลาด 
 - การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ

อนุรักษ ์/ ฟ้ืนฟธูรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการปลอดจากสารพิษ 
 - ความสอดคลอ้งของโครงการต่อปัญหา / ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน โดย

ยดึถือวา่ประชาชนเป็นปัจจยัช้ีขาดและชุมชนเป็นศูนยก์ลาง (รวมทั้งโครงการวิจยัในชุมชนดว้ย) 
 - กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับโครงสร้างใหส้นองความตอ้งการของประชาชนอยา่ง

แทจ้ริง เนน้การทาํงานเคียงบ่าเคียงไหล่กนั 
3.3 การจดัระบบสนบัสนุนเครือข่ายองคก์รเกษตรเพื่อการสนบัสนุน 

 - ครอบครัวเกษตรกร / ชุมชน 
 - สถาบนัเอกชนในการพฒันาการเกษตรครบวงจรเพ่ือมูลค่าเพิ่ม 
 - เพิ่มการมีส่วนร่วมของเกษตรกรแกนนาํระดบัชาติในการตดัสิน กาํหนดนโยบาย

เกษตรของประเทศ 
 - การลดความซํ้ าซอ้นของการทาํงานร่วมกนั และประสานความคิดร่วม และลด

ขอ้ขดัแยง้ (เช่น งานวิจยั พื้นท่ีเป้าหมาย ฯลฯ) และเพื่อเกิดขอ้ตกลงร่วม ของทุกฝ่ายเพื่อการประสาน
ประโยชน์ ในระดบัพื้นท่ีเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวม 

 - การกาํหนดเคร่ืองช้ีวดัการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร โดยชาวบา้นเป็น
ผูว้ดัผล / ติดตามผล 

3.4 การสนบัสนุนขอ้มูลท่ีทนัสมยัแก่แกนนาํเกษตรกร 
 - การตลาดและราคา (ศูนยข์อ้มูล) 
 - ตลาดกลางการเกษตร ตลาดนดัการเกษตร 
 - แหล่งเงินทุนท่ีสมดุลยก์บัความตอ้งการของเกษตรกร 
 - ช่องทางการคา้ระหวา่งจงัหวดัและต่างประเทศ 
 - การแปรรูปและการบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม 
 - เคร่ืองช้ีวดัท่ีจาํเป็นในชุมชนเพื่อการเช่ือมโยงช่วยกลุ่มอาชีพเพื่อผลดา้น

การตลาด / ราคา คุณภาพและมาตรฐานสินคา้ 
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4.  ความรับผดิชอบของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรต่องานส่งเสริมการเกษตร 
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต่องานส่งเสริมการเกษตร ตามท่ี       

รศ.วิจิตร อาวะกุล (2535) ไดแ้ต่งเอกสารหลกัการส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร ไดแ้ก่ 

4.1 ตระหนกัเสมอวา่ตนเป็นผูแ้ทนของหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อดาํเนินการส่งเสริม 
อบรม เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร  

4.2 ตอ้งตระหนกัในการเป็นผูส้าํรวจศึกษาทอ้งถ่ินท่ีตนไดรั้บมอบหมาย ศึกษาความ
เป็นอยูข่องประชาชน สภาพทางการเกษตร ชนบท และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

4.3 ดาํเนินการจดัตั้งและพฒันากลุ่มสมาคมของเกษตรกรต่างๆ ท่ีจาํเป็น เพื่อเป็น
องคก์ารช่วยส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนช่วยดา้นอ่ืนๆ เช่น การสํารวจ ศึกษาสภาวะ และความ
ตอ้งการในการวางโครงการส่งเสริมทางดา้นการเกษตร 

4.4 จดัทาํโครงการส่งเสริมทางดา้นการเกษตร และศึกษาแกไ้ขปรับปรุง ทั้งระยะ
ยาวและระยะสั้น โดยถือเอาความตอ้งการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินนั้นเป็นพื้นฐาน 

4.5 พฒันาการเป็นลกัษณะผูน้าํของเกษตรกร รวมทั้งตนเองให้สามารถเป็นผูน้ํา
ทอ้งถ่ินไดแ้ก่ 

 - ช่วยเหลือ ประสานงานกบัองค์กร สมาคมทอ้งถ่ิน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาทางวิชาการเกษตร เม่ือจาํเป็นหรือไดรั้บการขอร้อง 

 - สร้างความกา้วหนา้ ความสมัพนัธ์ฉนัมิตร และร่วมมือกบักิจกรรมการเกษตรอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และอยูใ่นทอ้งท่ีท่ีตนรับผดิชอบ 

 - ทาํสาํนกังานให้เป็นท่ีตอ้นรับ ท่ีเกษตรกรจะติดต่อไดส้ะดวก ทั้งทางจดหมาย 
โทรศพัท ์หรือมาพบดว้ยตนเอง เพื่อช่วยตอบหรือแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร หรือเร่ืองอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชนบท 

 - ให้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็น
ผลกระทบต่อกิจการฟาร์ม ธุรกิจเกษตร ทาํตนให้เป็นคนทนัสมยัดว้ยการศึกษา คน้ควา้ อ่านข่าวสารทาง
วิชาการ ความรู้จากการฟังวิทย ุเขา้ร่วมฟังการประชุม การอภิปราย สัมมนา ปาฐกถาทางวิชาการ 
ตลอดจนอ่านวารสาร หนงัสือพิมพ ์เร่ืองราวอนัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของวิชาชีพ เกษตรเป็นประจาํ 
พยายามเขา้รับการฝึกอบรมหรือการอบรมอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่งานในหนา้ท่ี 

 - สร้างความสนใจและการประสานงานขององคก์ารต่างๆ ทั้งส่วนรวมและ
ส่วนตวัเพื่อแกปั้ญหาการทาํฟาร์ม คหกรรมศาสตร์ และการแกปั้ญหาของชุมชน 
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 - ช่วยเป็นท่ีปรึกษาทอ้งถ่ิน ใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีพอจะ
ช่วยเหลือได ้ไปเยีย่มบา้นของเกษตรกร และช่วยเหลือทางดา้นวิชาความรู้ 

 - จดัใหผู้เ้ช่ียวชาญไดมี้โอกาสเขา้มาช่วยเหลือในการสอนวิชาการต่างๆ อยา่สอน
คนเดียวทั้งหมด 

 - จดัใหมี้บริการความรู้เป็นพิเศษแก่ผูม้าขอความช่วยเหลือ นอกเหนือไปจากงาน
ท่ีไดท้าํอยูเ่ป็นประจาํ 

 - ช่วยประเมินผล สรุปขอ้เสนอแนะใหก้บักรม กระทรวง และรัฐบาล เพื่อใชใ้น
การพฒันาการเกษตร 

 - กระตุน้เตือนความสนใจงานส่งเสริมการเกษตร ดว้ยการจดัตั้งกลุ่มยวุเกษตรกร และ
กลุ่มงานอ่ืน โดยจดัตั้งเป็นสมาคม องคก์าร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ 

 - ช่วยจดัตั้งกลุ่มยวุเกษตรกร คดัเลือกและฝึกหัดเยาวชนใหเ้ป็นผูน้าํทอ้งถ่ิน และ
จดัโปรแกรมของกลุ่มใหด้าํเนินไปอยา่งราบร่ืนและมัน่คง 

5. คุณลกัษณะของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรทีสั่งคมไทยต้องการ 
 คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีสังคมไทยตอ้งการ ตามเอกสารรายงานผล

การสมัมนา เร่ือง นกัส่งเสริมการเกษตรท่ีสงัคมไทยตอ้งการ (มูลนิธิกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย  
2540) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

5.1 ความพร้อมดา้นจิตและวิญญาณในการทาํงาน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะสาํคญั 4 
ประการ คือ 

 - มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล นักส่งเสริมการเกษตรจะตอ้งมีความรอบรู้ทั้งในระดับ
ทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบัโลก ในระดบัทอ้งถ่ินตอ้งเขา้ใจศกัยภาพของชุมชน โลกทรรศน์ของชาวบา้น 
เทคโนโลยีทอ้งถ่ิน มีความเขา้ใจเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินมองเห็นการณ์ไกลและสามารถเช่ือมโยง
ไปสู่การคา้ระดับโลก  ผลกระทบจากองค์กรการคา้โลก ตลอดจนมาตรการกาํหนดอตัราภาษี
ศุลกากรขาเขา้และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเขา้สู่โลกยุคไร้พรมแดน  มองเห็นลู่ทางการ
พฒันาเกษตรกรรายย่อยให้อยู่รอดพ่ึงตนเองได ้ในขณะเดียวกนัเกษตรกรรายใหญ่ตอ้งแข่งขนักบั
ต่างชาติได ้เป็นตน้ 

 - มีอุดมการณ์ในการทาํงาน มีความมัน่คงในหลกัการของความถูกตอ้งและความ
เป็นจริง สามารถต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคไดเ้ป็นอย่างดี ไม่เอนเอียงและถูกอิทธิพลภายนอกเขา้
ครอบงาํความคิดจนนาํไปสู่ความไร้ระเบียบและไร้ทิศทาง ยืนหยดัอย่างมัน่คงในความจริงและความ
ถูกตอ้ง 
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 - มีทศันคติท่ีดีต่องาน เขา้ใจและภูมิใจในงานท่ีตนปฏิบติัอยูว่่าเป็นงานท่ีมีเกียรติ 
มีคุณค่า แมจ้ะมีความบกพร่องและมีปัญหา แต่ก็เห็นว่าสามารถท่ีจะปรับปรุงและพฒันาให้กา้วหนา้
ไปได ้เป็นการเขา้ใจโลกและเขา้ใจงาน 

 - มีคุณธรรมและจริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม คือส่ิงท่ีช่วยกาํกบัควบคุมการ
ทาํงานของคนให้อยูใ่นระเบียบวินยั กฎเกณฑ ์และกติกาสังคม ยงัผลให้เกิดความศรัทธา ไวว้างใจ 
เคารพซ่ึงกนัและกนัอนันาํไปสู่ความสงบและสนัติของคนในสงัคม 

5.2 ศกัยภาพและความรู้ความสามารถ ประกอบดว้ย 
- มีความรู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอย่างถูกตอ้งชดัเจน เป็นท่ียอมรับ และสังคมให้

ความศรัทธาในความสามารถ มีความมัน่ใจในวิชาชีพของตน 
- มีการพฒันาตนเองและใฝ่รู้  โดยแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนทนัสมยั

เขา้ใจในสถานการณ์ในปัจจุบนัเป็นอย่างดี รู้เท่าทนัต่อความเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตนเอง
ไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งตามความเป็นจริง เพื่อเอ้ือต่อการพฒันาสงัคมและงาน 

- รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีทาํงานไดส้ําเร็จลุล่วงดว้ยดี มีความรอบคอบและ
ระมดัระวงัในการทาํงานมิใหเ้กิดความผดิพลาดและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

- มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี สามารถเขา้กบับุคคลอ่ืนไดแ้ละมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั เพื่อช่วย
สร้างสรรงานใหบ้รรลุผลในท่ีสุด 

- มีความคิดอยา่งเป็นระบบ รู้จกัคิดอยา่งสร้างสรร สามารถเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ เขา้
ดว้ยกนัอย่างสัมพนัธ์ ทั้งท่ีเป็นศิลป์และศาสตร์สาขาต่างๆ ให้ความสําคญักบัวิทยาการสาขาอ่ืนๆ และ
นาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เก้ือหนุนกนัไม่คิดอยา่งแยกส่วน โดยไม่คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม 

- ยอมรับความคิดผูอ่ื้น มีความใจกวา้งให้ความสาํคญั ยกยอ่งและเคารพในความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น เหมือนเคารพในความคิดของตนเอง ไม่ถือความคิดตนเป็นใหญ่ ยอมรับความ
แตกต่างทางความคิดอนัเน่ืองจากความหลากหลายของคนในสงัคม 

- รู้จกัวิเคราะห์และสังเคราะห์ นักส่งเสริมการเกษตรควรเป็นผูท่ี้สามารถแยก
ปัญหาวิเคราะห์คน วิเคราะห์ชุมชน สามารถจดัการระบบขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํไปสู่การวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์หาขอ้สรุป คือผลสาํเร็จในท่ีสุด มีเหตุผลในการอธิบายและมีความเป็นนกัวิทยาศาสตร์ 

- เรียนรู้จากชาวบ้าน รู้จักศึกษาชาวบ้าน ยอมรับภูมิปัญญาของชาวบ้าน ให้
ความสาํคญักบัชาวบา้น เพราะชาวบา้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีปัญญาซ่ึงเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
จริงจากธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มท่ีเขาอยู ่เป็นความฉลาดหลกัแหลมของคนท่ีเกิดจากความจริง
ของชีวิต จึงไม่ควรละเลยท่ีนกัส่งเสริมการเกษตรจะเขา้ไปเรียนรู้ 
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5.3 ทกัษะในการปฏิบติังาน 
 เป็นคุณลกัษณะท่ีระบุถึงความสามารถในการนาํศกัยภาพของตนเองไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ต่อเกษตรกรและสงัคมภายนอก ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ต่อไปน้ี 
- นกัประสานงาน เป็นผูท่ี้มีการประสานงานท่ีดีกบัคนอ่ืนๆ และหน่วยงานต่างๆ 

รู้จกัประสานประโยชน์ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรเขา้ด้วยกัน เพื่อนําไปสู่การจดัการด้าน
ผลประโยชน์ท่ีสมดุล สร้างสนัติสุขใหเ้กิดข้ึนในสงัคมอยา่งปราศจากขอ้ขดัแยง้ 

- นกับริหาร เป็นผูท่ี้มีการบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ นกัส่งเสริมการเกษตร
ตอ้งเขา้ใจงานทั้งระดบัโครงสร้างซ่ึงเป็นองค์ประกอบใหญ่ และเขา้ใจงานในระดบัส่วนย่อยลงไป 
ไดแ้ก่งานในทางเทคนิควิธีเพื่อนาํไปสู่การปฏิบติั และการบริหารจดัการผลประโยชน์ของเกษตรกร
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ และวิสัยทศัน์ประกอบในการ
บริหารจดัการทรัพยากรในชุมชน 

- การถ่ายทอดความรู้และให้คาํปรึกษา นักส่งเสริมการเกษตรตอ้งเป็นผูถ่้ายทอด
ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาให้แก่เกษตรกร ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได ้จึงตอ้งมีความรู้และความ
เขา้ใจในวิชาชีพอย่างถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถเช่ือมโยงกับสาขาอ่ืน และเป็นท่ีพึ่ งแก่เกษตรกรได ้
สามารถแกไ้ขปัญหา สามารถส่ือสารและส่ือภาษาไดเ้ขา้ใจตรงกนั 

- การประชาสัมพนัธ์ ควรเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถส่ือสาร และอธิบาย
ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังานไดอ้ย่างกวา้งขวางแพร่หลายให้สาธารณะชนไดรั้บรู้ รับทราบ
ความเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ จึงตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถหลายดา้น นอกเหนือจากวิชาชีพเกษตรอยา่งเดียว 

- การทาํงานอย่างมีส่วนร่วมกบัเกษตรกร นกัส่งเสริมควรทาํงานร่วมกบัเกษตรกร 
ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการประเมินผล ไม่ควรคิดแทนเกษตรกรและไม่ตดัสินใจแทนเกษตรกร ควร
เป็นผูก้ระตุน้หรือสนับสนุนในส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพราะปัญหาของเกษตรกร 
เกษตรกรยอ่มเขา้ใจดีกวา่ 

ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบับทบาท 
ในสังคมต่างๆ นั้นยอมมีการปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นในทุกสังคม

จะตอ้งมีการจดัระเบียบทางสังคม เช่น มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ว่าใครตอ้งทาํอะไร ท่ีไหน 
จึงทาํให้บุคคลในสังคมนั้นๆ มีบทบาทหน้าท่ีของตนในสังคมแตกต่างกนัไป  แต่อย่างไรก็ตามการ
แสดงบทบาทนั้นควบคู่กบัสถานภาพของบุคคลเสมอไป แต่มีขอ้สังเกตว่า สถานภาพท่ีเหมือนกนั 
เม่ือต่างคนต่างมาอยูใ่นสภาพนั้น การปฏิบติัหนา้ท่ีตามสถานภาพ หรือบทบาทของแต่ละคนอาจจะ
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ไม่เหมือนกันก็ได้ จึงทาํให้เรามองเห็นความแตกต่างของบุคคลได้  เช่น เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรประจาํตาํบล เป็นสถานภาพ แต่ใครกต็ามท่ีเป็น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล 
จะแสดงบทบาทไม่เหมือนกนัและบุคคลใดก็ตามท่ีแสดงบทบาทนอกรีตนอกรอยก็ถือว่าปฏิบติัผิด
ระเบียบแบบแผน 

1. ความหมายของบทบาท 
คาํวา่ “บทบาท” ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัไปในหลายทศันะ ดงัน้ีคือ 
ณรงค ์ เลง็ประชา  (2530) ไดใ้หค้วามหมายของบทบาท คือ พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามสถานภาพ 

บทบาทเป็นพฤติกรรมท่ีสงัคมกาํหนดและคาดหมายใหบุ้คคลกระทาํ เช่น เป็นครู ตอ้งสอนนกัเรียน 
ปฬาณี  ฐิติวฒันา  (2523)  ไดเ้สนอความหมายของคาํว่า บทบาท ไวว้่า เป็นการท่ีบุคคล

ปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีของตนในสถานภาพท่ีตนมีอยู ่
พงษส์วสัด์ิ  สวสัดิพงษ ์ (2537) เสนอความหมายของคาํว่าบทบาท โดยพ้ืนฐานอาจหมายถึง 

ความคาดหมายในดา้นพฤติกรรม (expectation behavior) ซ่ึงกนัและกนัในหมู่คน 
Gross,  Mason และ Mc.Eachern. (1965)  อา้งโดย อภิชาติ  ศรีม่วง (2537) กล่าวว่า บทบาท 

คือการคาดหวงัให้บุคคลปฏิบติัตามตาํแหน่ง โดยตรวจสอบดูว่าบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งนั้นปฏิบติั
อยา่งไร ภายใตข้อบเขตแห่งฐานะตน 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า “บทบาท” หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ตามสถานภาพท่ีตนดาํรงอยู ่

2. ประเภทของบทบาท   
บทบาทตามตาํแหน่งทางสังคมทัว่ๆ ไปตามท่ี สยาม ปิยะนราธร (2531) ไดก้ล่าวไว ้

สามารถจาํแนกได ้5 บทบาท  คือ 
1. บทบาทตามเพศและบทบาทตามวยั เช่น บทบาทของผูช้าย ผูห้ญิง เด็ก ผูใ้หญ่ เป็น

ตน้ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํของเราไปตลอดชีวิต 
2. บทบาททางอาชีพ เช่น บทบาทของคนขายของ ครู ทนายความ  เป็นตน้ บทบาทน้ี

สามารถเปล่ียนไดอ้ยา่งอิสระเสรีมากกวา่อยา่งอ่ืน 
3. บทบาทเกียรติยศ เช่น บทบาทของหวัหนา้ ลูกนอ้ง คนรับใช ้เป็นตน้ 
4. บทบาททางครอบครัว เช่น บทบาทของแม่บา้น ลูก พอ่ เป็นตน้ 
5. บทบาทในกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มท่ีมีความสนใจคลา้ยๆ กนั เช่น บทบาทของสมาชิก

ในกลุ่มชมรมต่างๆ เป็นตน้ 

ส่วน  Hunt (1971)  อา้งโดย อภิชาติ  ศรีม่วง (2537) ไดแ้บ่งประเภทของบทบาทไว ้ดงัน้ี 
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1. บทบาทท่ีถูกกําหนดโดยสังคม เป็นบทบาทท่ีสังคมกําหนดไวว้่า บุคคลท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่งนั้นตอ้งทาํอยา่งไร  เช่น สงัคมกาํหนดวา่เป็นครู ตอ้งมีหนา้ท่ีสอน 
2. บทบาทท่ีกาํหนดให้คนเป็นตวัอย่างของสังคม เช่น การแต่งกาย การพูดจา ความ

ประพฤติของคนในสงัคมยอ่มบ่งถึงวฒันธรรมและสังคมของคนนั้น 
3. บทบาทท่ีสังคมคาดหวงั เป็นบทบาทท่ีบุคคลอ่ืนคาดหวงัไวว้่าผูด้าํรงตาํแหน่งนั้น

ควรปฏิบติัอยา่งไร เช่น ครูตอ้งมีความรู้ดี และประพฤติดี 
4. บทบาทท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑ ์และหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้เช่น ครู 

ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบราชการ 
5. บทบาทท่ีตอ้งปฏิบติัตามความคาดหวงัของผูร่้วมงานดว้ยกนั คือ ผูด้าํรงตาํแหน่งไม่

เพียงแต่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีตนตอ้งการเท่านั้น แต่ตอ้งปฏิบติัตามความมุ่งหวงัของผูอ่ื้นดว้ย 

นอกจากน้ี Broom และ Selznick (1977) อา้งโดย อภิชาติ  ศรีม่วง (2537) ไดจ้าํแนกบทบาท
ออกเป็นลกัษณะต่างๆ  พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. บทบาทท่ีถูกกําหนดโดยสังคม เป็นบทบาทท่ีสังคมกําหนดไวว้่า บุคคลท่ีอยู่ใน
ตาํแหน่งนั้นตอ้งทาํอยา่งไร เช่น สงัคมกาํหนดวา่เป็นครู ตอ้งมีหนา้ท่ีสอน 

2. บทบาทท่ีกาํหนดไวห้รือบทบาทอุดมคติ  เป็นบทบาทท่ีมีการกาํหนดสิทธิและ
หนา้ท่ีของตาํแหน่งทางสงัคมไว ้

3. บทบาทท่ีคาดหวงั เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลเช่ือว่า ควรจะกระทาํในตาํแหน่งหนา้ท่ี
นั้นๆ ซ่ึงอาจจะตรงตามบทบาทของอุดมคติทุกประการ และอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลกไ็ด ้

4. บทบาทท่ีเป็นจริง เป็นบทบาทท่ีแต่ละคน ไดก้ระทาํไปจริงตามความเช่ือหรือความ
คาดหวงั 

สุชาติ นุชแสงพลี (2537) ไดท้าํการสรุปประเภทของบทบาท ได ้3 ประเภท คือ 
1. บทบาทท่ีกาํหนดไว  ้หรือบทบาทอุดมคติ เป็นบทบาทท่ีมีการกาํหนดสิทธิและ

หนา้ท่ีของตาํแหน่งทางสงัคม 
2. บทบาทท่ีคาดหวงั เป็นบทบาทท่ีตอ้งแสดงความคาดหวงั ในขณะเดียวกนัเจา้ของ

สถานภาพนั้น กส็ามารถท่ีจะรับรู้วา่ตนเองมีบทบาทอยา่งไร และสามารถท่ีจะคาดหวงัตวัเองวา่ควร
แสดงพฤติกรรมอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมตามท่ีตนเองคาดหวงั 

3. บทบาทท่ีเป็นจริง เป็นบทบาทท่ีเจา้ของสถานภาพแสดงจริง 
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3. การแสดงบทบาท 
Berlo (1966) อา้งโดย อภิชาติ ศรีม่วง (2537) ไดจ้าํแนก การแสดงบทบาทของบุคคลไวไ้ด ้3 ชนิด

ดว้ยกนั คือ  
1. บทบาทตามอุดมคติ หรือบทบาทท่ีกาํหนดไว ้(role prescription) เป็นบทบาทท่ี

สังคมกาํหนดไว ้เป็นระเบียบอยา่งชดัเจนว่า บุคคลท่ีอยูใ่นบทบาทนั้น จะตอ้งทาํอะไรบา้ง เช่น ครู 
ตอ้งมีความรู้ มีจริยธรรม สมกบัคาํวา่ปูชนียบุคคล เป็นตน้ 

2. บทบาทท่ีปฏิบติัจริง (role description) เป็นบทบาทท่ีบุคคลปฏิบติัจริง เม่ืออยูใ่นบทบาท
นั้น เช่น ครู ลากิจตอ้งส่งใบลาล่วงหนา้ เม่ือไดรั้บอนุญาตจึงจะหยดุได ้เป็นตน้ 

3. บทบาทท่ีคาดหวงั (role expectation) เป็นบทบาทท่ีถูกคาดหวงัจาก บุคคลอ่ืนวา่ ตน
สมควรจะปฏิบติัอยา่งไรในบทบาทนั้น 

4. ปัจจัยในการแสดงบทบาท 
 Reeder (1971)  อา้งโดยโกวิทย ์วงศรุ่์งโรจน์ ( 2538 ) ไดอ้ธิบายเหตุผลในการกระทาํส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง (บทบาท) ของมนุษยว์า่ เกิดจากปัจจยัต่างๆ พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
1.  เป้าประสงค ์หรือจุดประสงค ์ (goal ) ความมุ่งหมายท่ีจะใหบ้รรลุผลในการกระทาํส่ิง

ใด ส่ิงหน่ึงนั้น ผูก้ระทาํจะมีการกาํหนดเป้าประสงคไ์วก่้อนล่วงหนา้ 
2. ความเช่ือ (Belief orientation ) เกิดจากความคิด ความรู้ ท่ีผูก้ระทาํเขา้ใจในเร่ือง

หน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และเลือกการกระทาํทางสงัคม 
3. ค่านิยม (value standard) คือส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจ และ

กาํหนดการกระทาํของตนเอง 
4. นิสัยและธรรมเนียม (habits and customs) คือแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสังคม กาํหนด

ไวแ้ลว้สืบต่อกนัมาดว้ยประเพณี และถา้มีการละเมิดกจ็ะถูกบงัคบัดว้ยการท่ีสงัคมไม่เห็นชอบดว้ย 
5. การคาดหวงั (expectation) คือท่าทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง กบัตวั โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
6. ขอ้ผูกพนั (Commitment) คือส่ิงท่ีผูก้ระทาํเช่ือว่าเขาถูกผูกพนัท่ีจะตอ้งกระทาํให้

สอดคลอ้งกบัสถาณการณ์นั้นๆ 
7. การบงัคบั (force) เป็นตวัท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้ก้ระทาํตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน 
8. โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผูก้ระทาํท่ีเช่ือว่าการตดัสินใจกระทาํอะไร 

โอกาสจะเป็นเคร่ืองช่วยสาํหรับการตดัสินใจ เช่น การมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งใหสู้งข้ึน 
9. ความสามารถ (Ability) การตระหนกัถึงความสามารถน้ี จะนาํไปสู่การตดัสินใจใน 

การกระทาํทางสงัคม 
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10. การสนบัสนุน (support) คือส่ิงท่ีผูก้ระทาํรู้วา่จะไดรั้บหรือคิดวา่จะไดรั้บจากคนอ่ืน 
ปัจจยัทั้ง 10 ประการดงักล่าว เป็นปัจจยัท่ี Reeder  เช่ือว่าเป็นกลุ่มเหตุผลของการกระทาํส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงของมนุษย ์กล่าวคือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึง กระทาํส่ิงใดยอ่มมีเหตุผลในการกระทาํนั้น
แฝงอยู่ และเหตุผลดงักล่าวมิไดจ้าํกดัอยู่เพียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง แต่จะประกอบดว้ยกลุ่มเหตุผล
หลายประการ ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 

5. ทฤษฎบีทบาท 
สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2522) ไดอ้ธิบายถึงการสร้างทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทตามแนวคิด

ของ Nadel ไวด้งัน้ี 
P = a,  b,  c, ….n   
P = บทบาท 
a,  b,  c, ….n  = ส่วนประกอบท่ีส่งผลถึงพฤติกรรม  
ฉะนั้น บทบาท กคื็อ  ส่วนประกอบท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมซ่ึงมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
1. ส่วนประกอบท่ีส่งเสริมบทบาท (peripheral attributor) ไดแ้ก่ บทบาทชนิดท่ีแมจ้ะ

ขาดหายไป หรือมิไดแ้สดงบทบาทนั้น ก็ไม่ทาํให้บทบาทท่ีตอ้งการผิดไป เช่น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรประจาํตาํบล แมจ้ะเล้ียงไก่ไข่เป็นอาชีพเสริม ก็มิไดท้าํใหบ้ทบาทของ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรประจาํตาํบลผดิไป 

2. ส่วนประกอบท่ีมีผลสาํคญัต่อบทบาทจะขาดมิได ้(required attributor) ไดแ้ก่ ส่วน
ของบทบาทท่ีสาํคญั ถา้ขาดส่วนสาํคญัของบทบาทในส่วนน้ีแลว้ จะทาํให้บทบาทของตาํแหน่งผิด
ไป เช่น บุคคลท่ีสวมบทบาทของ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลแต่ไม่ทาํงานตาม
บทบาทหน้าท่ี เพราะชอบทาํธุรกิจส่วนตวั เป็นเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล โดย
ตาํแหน่งเท่านั้นไม่อาจเรียกไดว้า่เป็นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลท่ีสมบูรณ์ได ้

3. ส่วนประกอบท่ีเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บังคบัท่ีปรากฏอย่างชัดแจ้ง 
(ligitimation or pivotal attributor) ไดแ้ก่ ส่วนของบทบาทตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนดให้
กระทาํหรือปฏิบัติ ถ้าบุคคลท่ีสวมบทบาทตามตาํแหน่งไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีปรากฏอยา่งชดัแจง้ถือวา่บุคคลนั้นมิไดแ้สดงบทบาทในตาํแหน่งนั้น 

นอกจากน้ี  สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2529) ยงัไดส้รุปทฤษฎีบทบาทของ Hamanns ไวว้่า 
บุคคลจะเปล่ียนบทบาทไปตามตาํแหน่งเสมอ เช่น ตอนเช้าแสดงบทบาทสอนหนังสือ เพราะมี
ตาํแหน่งเป็นครู ตอนเยน็แสดงบทเรียนหนงัสือ เพราะมีตาํแหน่งเป็นนกัศึกษาวิทยาลยัภาคคํ่า 
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กมลรัตน์  สุคนัธรส ( 2522 ) นกัมนุษยวิทยาไดก้ล่าวว่า “ตาํแหน่งหรือสถานภาพเป็นผู ้
กาํหนดบทบาท ผูท่ี้มีตาํแหน่งจะปฏิบติัหน้าท่ีไดส้มบทบาทหรือไม่ ย่อมข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบ
หลายๆ อย่าง เช่น บุคลิกภาพของผูส้วมบทบาท ลกัษณะของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวฒันธรรมของสังคมนั้นดว้ย” ซ่ึง ปฬาณี  ฐิติวฒันา  (2523) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบั
ฐานะตาํแหน่งและบทบาทตามแนวคิดของ  Linton ว่า สังคมตั้งอยูบ่นรากฐานของการปฏิบติัตอบโต้
ของตนในสังคมนั้น ถา้หากคนไม่มีการกระทาํตอบโตแ้ลว้ แนวความคิดในเร่ืองฐานะ ตาํแหน่ง หนา้ท่ี 
บทบาทจะไม่เกิดข้ึน สถานภาพนั้นเป็นนามธรรม ซ่ึงหมายถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในกระแสใด
กระแสหน่ึง จะเป็นเคร่ืองกาํหนดบทบาทของตาํแหน่งนั้นๆ  ว่ามีภาระกิจหนา้ท่ีอย่างไรบา้ง ฉะนั้น
เม่ือมีตาํแหน่งเกิดข้ึน ส่ิงท่ีมาควบคู่กบัตาํแหน่งคือบทบาทของตาํแหน่ง เพราะว่าทุกๆ ตาํแหน่ง
จะตอ้งมีบทบาท บทบาทและตาํแหน่งจึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

เน่ืองจากมีผูศึ้กษา เร่ือง บทบาทและหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล 
จาํนวนน้อย จึงยงัมีขอ้มูลงานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีน้อย แต่มีผลงานท่ีศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
เทียบเคียงเร่ืองบทบาท ไดด้งัน้ี 

สนอง คุณมาศ (2528) ศึกษาบทบาทของการพฒันาชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียนในดา้น
ปัจจยัท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริหารโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีตั้งของโรงเรียนซ่ึงตน
เป็นผูบ้ริหารอยู ่มีบทบาทมากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอาศยัอยูน่อกชุมชน 

อญัชลี  คุม้พร้อม  (2532) ศึกษาบทบาทของตาํรวจตระเวณชายแดนในการปฏิบติังานการศึกษา
นอกโรงเรียนในภาคใต ้พบว่า บทบาทรวมในการปฏิบติังานการศึกษานอกโรงเรียน ในภาคใตอ้ยูใ่น
ระดับปานกลาง นอกจากนั้นยงัพบว่าระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปฏิบติังานการศึกษานอก
โรงเรียนของตาํรวจตระเวนชายแดนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั อาย ุ อายรุาชการ ระดบัการศึกษา แต่ข้ึนอยูก่บัการ
ผา่นการฝึกอบรม 

โศภิษฐ ์ธญัลกัษณากลุ (2534) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานส่งเสริมปศุสัตว ์ของ
ปศุสัตวอ์าํเภอในภาคใต ้มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาการปฏิบติังานและความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานส่งเสริมปศุสัตวข์องปศุสัตวอ์าํเภอ ในภาคใต ้14 จงัหวดั จาํนวน 106 คน พบว่า อายแุละ   
เงินเดือน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจ ส่วนภูมิลาํเนาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานส่งเสริมปศุสตัวแ์ตกต่างกนั 

เดชา   สามารถ (2535) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการพฒันาชนบท 
ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นท่ีชายแดนในจงัหวดัศีรษะเกษ มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ ตอ้งการทราบถึง
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ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทในการพฒันาชนบทในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํนวน 165 คน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอาย ุประสบการณ์ในการทาํงานท่ีพกัอาศยั 
และความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาชนบทต่างกนัมีบทบาทในการพฒันาชนบทต่างกนั ส่วนผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาถ่ินต่างกนั มีบทบาทในการพฒันาชนบทไม่แตกต่างกนั 

อรสา  เนียมศิริ (2537) ศึกษาบทบาทของศูนยป์ระสานการปฏิบติัราชการประจาํตาํบล 
และคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบลท่ีมีต่อสภาตําบล พบว่า
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาตาํบลท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัของขา้ราชการแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานไม่แตกต่างกนั 

ชาญยทุธ  รัตนพลัลภ  (2538) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบับทบาทการป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนของปลดัอาํเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัสุราษฏร์ธานี พบวา่ อาย ุภูมิลาํเนา ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายได ้ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 
และการเปล่ียนแปลงงาน ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการปฏิบติังาน 

ปวตัร  นวะมะรัตน์  (2538) ศึกษาบทบาทของผูน้าํชุมชนในการสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ี
ชายแดนไทย–กัมพูชา พบว่าอายุมีความสัมพนัธ์กับบทบาท ส่วนระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง ไม่มีความสมัพนัธ์กบับทบาท 

สมชาย  บริสุทธ์ิสุวรรณ์  ( 2539 ) ศึกษา วิเคราะห์บทบาทการปฏิบติังานของปศุสัตว์
อาํเภอในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าบทบาทการปฏิบติังานท่ีเป็นจริง จาํนวนหมู่บา้นมีผลต่อ
บทบาทหน้าท่ีของปศุสัตวอ์าํเภอ ส่วนอายุ รายได ้ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง การไดรั้บการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนพิเศษ 2 ขั้น ระดบัตาํแหน่ง ท่ีพกัอาศยั การอยู่ร่วมกบัครอบครัว ไม่มีผลต่อ
บทบาทการปฏิบติังานท่ีปศุสัตวอ์าํเภอปฏิบติัจริง และบทบาทท่ีปศุสัตวอ์าํเภอคาดหวงัควรจะตอ้ง
ปฏิบติั โดยปัญหาท่ีปศุสัตวอ์าํเภอประสบอยู ่คือ สัตวแ์พว้คัซีน ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์  ประชาชน
ยากจน ขณะท่ีปศุสตัวอ์าํเภอตอ้งการฝึกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบังานท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละปี 

จากการศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี การแสดงบทบาทท่ีเป็นจริงนั้น ข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีอยูใ่นสถานภาพนั้นๆ ซ่ึงแต่ละ
บุคคลจะแสดงบทบาทท่ีไม่เหมือนกันหรือคาดหวงัไวไ้ม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามผลการ
ดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีต่อการ
ดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ปี 2556 อาจข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 
ระดับความรับผิดชอบในพื้นท่ี จาํแนกตามประเภทตาํแหน่ง เพศ ระดับอายุ อายุราชการ ระดับ
การศึกษา  เป็นตน้ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิศึกษา 

การศึกษาเร่ืองผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556  ผูศึ้กษาไดก้าํหนดวิธีการและอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย ประชากร กลุ่ม
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 วธีิการศึกษา 
การศึกษาฉบบัน้ีเป็นการศึกษา 2 รูปแบบคือ 
การศึกษารวบรวมผลการดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน

พืชผกั ปี 2556  ท่ีได้ให้ผูรั้บผิดชอบโครงการในระดับพื้นท่ีดาํเนินการตามโครงการฯ และให้
รายงานผลการดาํเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด เพื่อรวบรวมผลการ
ดาํเนินการในระดบัประเทศ 

 การศึกษา/วิจยั แบบประยกุตใ์ชแ้บบสาํรวจ (Survey Research) โดยใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ ผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้
ผูรั้บผิดชอบโครงการฯ ตอบแบบสอบถามผ่านทางระบบ Google.doc ดว้ยความสมคัรใจเป็น
เคร่ืองมือในการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  (POPULATION) 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา/วิจยั คือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร

ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ระดบัจงัหวดั อาํเภอและตาํบล จาํนวน 885 ราย ใชป้ระชากรทั้งหมดใน
การศึกษาและรวบรวมผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  

กลุ่มตัวอย่าง  (SAMPLE) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร

ปลอดภัยในพืชผัก  ปี  2556  ท่ี รายงานผลการดําเนินงาน  ทางจดหมายอิ เลคทรอนิกส์ ท่ี 
apiluckl@hotmail.com ผา่นเครือขายอินเตอร์เน็ต และผูรั้บผดิชอบโครงการในระดบักรม ตอบกลบัพร้อม
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กบัส่งแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบโครงการฯ 
ตอบแบบสอบถามผา่นทางระบบ Google.doc ดว้ยความสมคัรใจ (รวมจาํนวนไม่เกิน 885 ราย) 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบรายงานผลตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  จาํนวน 2 แบบ คือ แบบรายงานผลการดาํเนินงานของตาํบล (แบบ 202) 
การพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ และแบบรายงานผลการดาํเนินงานของตาํบล (แบบ 
203) การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม ผูศึ้กษา
ไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดส้ร้างแบบสอบถามท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 โดยไดแ้บ่งคาํถามออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ในระดบัพื้นท่ีท่ีไดร้ายงานผล
การดาํเนินงานผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยผูรั้บผิดชอบโครงการจาํแนกตามความ
รับผิดชอบแต่ละระดบั ประเภทตาํแหน่ง เพศ ระดบัอายุ ระดบัอายุงานราชการ ระดบัการศึกษา
สูงสุด และการรับผดิชอบรายงานผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  ในระดบัพื้นท่ีท่ีไดร้ายงานผลการดาํเนินงานผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ต โดยใช ้ 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Best  
and Kahn, 1993 : 246 – 250) คือพึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอ้ย  
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ใชว้ดัความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการ ใน 6 ประเด็นหลกั คือความ
ชัดเจนของรายละเอียดโครงการฯ กิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภัยจากสารพิษ กิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับ
เกษตรกร กิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ 
และการรายงานผล  

การกาํหนดระดบัคะแนน ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้ความ ดงัต่อไปน้ี 
พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค่้านํ้าหนกั เท่ากบั   5 
พึงพอใจมาก  ใหค่้านํ้าหนกั เท่ากบั   4 
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พึงพอใจปานกลาง ใหค่้านํ้าหนกั เท่ากบั   3 
พึงพอใจนอ้ย  ใหค่้านํ้าหนกั เท่ากบั   2 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ใหค่้านํ้าหนกั เท่ากบั   1 

การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจากการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนโดย

กาํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ ดงัน้ี (Best, 1968 : 182) 

แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั 
การคาํนวณช่วงกวา้งระหวา่งชั้น 

คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตํ่าสุด   =        5  -  1      =      0.80 
                  จาํนวนชั้น                                  5 

จากการคาํนวณสามารถแปลความหมายระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ค่าเฉล่ีย  4.21  -  5.00 คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41  -  4.20     คะแนน   หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61  -  3.40     คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81  -  2.60     คะแนน   หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.80     คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิดท่ีเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ
ระดบัจงัหวดั อาํเภอและตาํบล ท่ีตอบแบบสอบถาม ในประเด็นของความชดัเจนของรายละเอียด
โครงการฯ (3 ประเด็น) กิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั (3 ประเด็น) 
กิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ (3 ประเด็น) และการรายงานผล (3 ประเด็น)  
รวมทั้งหมด 12 ประเดน็ 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะผูศึ้กษาไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. รายงานผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  

จาํนวน 2 แบบ คือ แบบรายงานผลการดาํเนินงานของตาํบล แบบ 202 การพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกั
ปลอดภยัจากสารพิษ และแบบรายงานผลการดาํเนินงานของตาํบล แบบ 203 การจดักระบวนการ
เรียนรู้สาํหรับเกษตรกร 

2.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการฯ ในระดบัพื้นท่ีท่ีไดร้ายงานผลการ
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ดาํเนินงานทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ท่ี apiluckl@hotmail.com ผา่นเครือขายอินเตอร์เน็ต และ
ผูรั้บผิดชอบโครงการในระดับกรม ได้ส่งแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ ผ่านทางจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบโครงการฯ ตอบแบบสอบถามผา่นทางระบบ Google.doc ดว้ย
ความสมคัรใจ 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้น ไดข้อ้มูลกลบัมาตาม
แบบรายงานจาํนวน  885 ชุด และขอ้มูลการตอบกลบัตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้
ดาํเนินงานตามโครงการฯ ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จาก Google.doc จาํนวน 502 ชุด นาํมา
วิเคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรมคาํนวณทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อหาค่าทางสถิติต่างๆไดแ้ก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า T-test และ
วิเคราะห์ความแปรปรวน F-test โดยใชก้ารประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS Base 
11.0 for Windows 

3.6 สถิติใช้ในการวเิคราะห์ 
ขอ้มูลทัว่ไป ใชค่้าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
การวิเคราะห์ความแตกต่างใชค่้าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) T-test ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ีประชากรมีเพียง 2 กลุ่ม โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของประชากร 2 กลุ่มว่าแตกต่างกนัหรือไม่ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ใชท้ดสอบ
สมมติฐานท่ีประชากรมีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี คณะผูศึ้กษาได้ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ออกมาเป็นค่าสาํเร็จรูป  จึงไม่แสดงสูตรค่าสถิติต่าง ๆ เอาไว ้ สาํหรับค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ทางสถิติ (P) ณ ระดบั .05 

3.7 ระยะเวลาการศึกษา  

เดือน มกราคม  2556 – กนัยายน 2556 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง ผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556  ผูศึ้กษาไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1  ผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั         
ปี 2556 ประเดน็การบริหารโครงการระดบักรม 

ตอนที ่2  ผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั         
ปี 2556 ประเดน็การดาํเนินงานโครงการระดบัพื้นท่ี   

ตอนที ่3  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  

ตอนที ่4  ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อ
ดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  

ตอนที ่5  ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  
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ตอนที ่1  ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพชืผกั ปี 2556 ประเด็นการ
บริหารโครงการระดับกรม 

การดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภัยกิจกรรมในพืชผกั ซ่ึงโครงการ
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร คือ 

ยทุธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยนื  
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ภายใต ้

กรอบยุทธศาสตร์ครัวไทยครัวโลก ท่ีมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารของโลกและ 
 กรอบยทุธศาสตร์การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย 2 ยทุธศาสตร์คือ  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นความมัน่คงทางอาหาร และ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั เพื่อพฒันาเกษตรกรใหส้ามารถ
ผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั (พืชผกั) จากสารเคมีและการปนเป้ือนของจุลินทรีย ์ 

เป้าหมาย จาํนวนเกษตรกร 17,640 ราย  882 อาํเภอ  76 จงัหวดั  
ดาํเนินการภายใต ้7 กิจกรรม คือ 

กจิกรรมที ่1 จัดทาํหลกัสูตรการผลติสินค้าเกษตรปลอดภัยในพชืผัก งบประมาณ 468,000 
บาท ดาํเนินงานโดยกลุ่มส่งเสริมการผลิตผกั ส่วนส่งเสริมการผลิตผกั ไมด้อกไมป้ระดบัและพืช
สมุนไพร สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร ในวนัท่ี 8-10 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมารวย 
การ์เดน้ กรุงเทพมหานคร ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา คือ 

นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผดิชอบโครงการระดบัจงัหวดัทุกจงัหวดั จาํนวน 77 คน  
นกัวิชาการเกษตรท่ีรับผดิชอบโครงการ สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต จาํนวน 12 คน 
นกัวิชาการเกษตรจากศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จาํนวน 13 คน  
นกัวิชาการจากสาํนกัพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร จาํนวน 2 คน  
นกัวิชาการจากสาํนกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร จาํนวน 2 คน  
นกัวิชาการจากสาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร จาํนวน 12 คน และ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเกษตร จาํนวน 2 คน 

รวมทั้งหมด จาํนวน 120 คน   
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ผลการดําเนินงาน ได้หลักสูตรท่ีใช้ในการพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภยัท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีของแต่ละเขต เพื่อเป็นแนวทางให้สํานักส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรเขต ทั้ง 6 เขต จดัสัมมนาพฒันาความรู้ให้กบัเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบระดบัอาํเภอ
และตาํบล  

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความรู้เร่ืองการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผัก งบประมาณ 
2,340,000 บาท กรมส่งเสริมการเกษตร ไดโ้อนงบประมาณใหส้าํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
ตามหนงัสือท่ี กษ 1003/13820 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555  เร่ือง ส่งใบรายงานโอนจดัสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปี 2556 คร้ังท่ี 46-47, 49-50 และ 52-53  

ผลการดาํเนินงาน ในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั โดย
สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต ทั้ง 6 เขต คือ 

สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 1 ชยันาท ไดจ้ดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั วนัท่ี 20-21 กุมภาพนัธ์ 2556 ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจาก 9 จงัหวดั เป็น
นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่ีรับผดิชอบโครงการฯ จาํนวน 81 คน งบประมาณ 210,600 บาท  

สํานักส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 2 ราชบุรี จดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภัย วนัท่ี 21-22 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจาก 8 จงัหวดั เป็นนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่ีรับผดิชอบโครงการฯ จาํนวน 
65 คน งบประมาณ 269,000 บาท  

สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 3 ระยอง จดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั วนัท่ี 20-21 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจาก 9 
จงัหวดั นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่ีรับผิดชอบโครงการ จาํนวน 76 คน งบประมาณ 197,600 
บาท  

สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 4 ขอนแก่น กิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั จาํนวน 2 รุ่น คือรุ่นท่ี 1 วนัท่ี 19-20 และรุ่นท่ี 2 วนัท่ี 21-22 กุมภาพนัธ์ 2556 
ณ โรงแรมประตูนํ้ า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจาก 20 จงัหวดั นกัวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ท่ีรับผดิชอบโครงการ จาํนวน 325 คน งบประมาณ 845,000 บาท  

สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 5 สงขลา จดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั วนัท่ี 6-8 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ โรงแรมเลคอินน์ อ.เมือง จ.สงขลา ประกอบดว้ย
เจา้หนา้ท่ีจาก 14 จงัหวดั นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่ีรับผิดชอบโครงการ จาํนวน 154 คน 
งบประมาณ 400,400 บาท  
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สาํนักส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 6 เชียงใหม่ จดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั จาํนวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 18-19 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย ์
การ์เดน้ท ์อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และรุ่นท่ี 2 วนัท่ี 21-22 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยลั 
ปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจาก 17 จงัหวดั นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่ี
รับผดิชอบโครงการจาํนวน 199 คน งบประมาณ 517,400 บาท  

กจิกรรมที ่3 จัดทาํวสัดุต้นแบบบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ 200,000 บาท โดยส่วนกลางจดัทาํ
ตน้แบบบรรจุภณัฑส์นบัสนุนจงัหวดั อาํเภอ ใชเ้ป็นตน้แบบในการผลิตบรรจุภณัฑใ์ชบ้รรจุพืชผกัในการ
จาํหน่ายผลผลิต โดยประสานกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่ออกแบบบรรจุภณัฑต์น้แบบ และ
จดัส่งใหจ้งัหวดัและอาํเภอเพื่อแจกจ่ายกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในการ
ผลิตเชิงการคา้ต่อไป 

 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย งบประมาณ 190,480 บาท 
ดาํเนินการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลของเกษตรกร และขอ้มูลกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั (พืชผกั) 
ข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการในระดับพื้นท่ี โดยได้มีหนังสือสั่งการจากรมส่งเสริม
การเกษตร เร่ือง รายงานผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั (พืชผกั) ปี 2556 
แจง้ให ้ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขตทุกเขต  ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั 
และกรุงเทพมหานคร ดาํเนินการ โดยโหลดแบบฟอร์มจาก เวบ็ไซดส์าํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้
เกษตร http://www.agriman.doae.go.th ในกรอบพื้นท่ี “ข่าวประชาสัมพนัธ์” เร่ือง โครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยั ปี 2556 เพื่อนาํขอ้มูลในกิจกรรมท่ี 4 มาศึกษาวิจยั      

 กจิกรรมที ่5 พฒันากลุ่มผู้ผลติผกัปลอดภัยจากสารพษิในพชืผกั (882 กลุ่ม x 2,000 บาท) 
งบประมาณ 1,764,000 บาท เพื่อให้สาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสาํนกังานเกษตรอาํเภอดาํเนินการ
คดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัท่ีมีความสนใจและตั้งใจท่ีจะผลิตผกั
ปลอดภยั อาํเภอละ 1 กลุ่ม ซ่ึงมีกระบวนการจดัเวทีชุมชนเพื่อคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร เขา้ร่วม
โครงการ และจดัทาํขอ้มูลการผลิตของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด แลว้
รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามแบบฟอร์มทราบทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ กรมส่งเสริม
การเกษตร ไดโ้อนงบประมาณให้จงัหวดั/อาํเภอ ตามหนังสือท่ี กษ 1003/13820 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 
2555  เร่ือง ส่งใบรายงานโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 2556 คร้ังท่ี  46-47, 49-50 และ 52-53 
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กจิกรรมที่ 6 จัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร จํานวน 17,640 ราย (882 กลุ่ม x 20 
คน x 3 คร้ัง x 200 บาท) งบประมาณ 10,584,000 บาท ใหส้าํนกังานเกษตรจงัหวดัและสาํนกังาน
เกษตรอาํเภอ ดาํเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตผกัปลอดภยั ให้ตรงตามความตอ้งการของ
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง เนน้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ดาํเนินการทุกอาํเภอ หากอาํเภอใดไม่มี
พื้นท่ีและเกษตรกรท่ีตรงตามเง่ือนไขของโครงการ ไม่สามารถดาํเนินการได ้ใหอ้าํเภอช้ีแจงเหตุผล
และจงัหวดัสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปดาํเนินการ เพิ่มจาํนวนกลุ่มและเกษตรกรในอาํเภออ่ืนท่ีมี
ศกัยภาพและเกษตรกรมีความตอ้งการได้ และการดาํเนินการในพื้นท่ีได้จัดเวทีชุมชนเพื่อให้
เกษตรกรร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีทาํให้เกษตรกร ไม่สามารถผลิตพืชผกัปลอดภยัได ้
ร่วมกนัหาแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของกลุ่ม วางแผนการดาํเนินงานตามความตอ้งการของ
เกษตรกร ตามประเด็นปัญหาหรือแนวทางการพฒันาของเกษตรกรตามท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้ รวมทั้ง
การศึกษาดูแปลงตน้แบบ แปลงเกษตรกรท่ีประสบผลสาํเร็จ เม่ือเสร็จสินกระบวนการแลว้ รายงาน
ใหก้รมส่งเสริมการเกษตรตามแบบฟอร์ม ทราบทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ไดโ้อนงบประมาณใหจ้งัหวดั/อาํเภอ ตามหนงัสือท่ี กษ 1003/13820 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 เร่ือง 
ส่งใบรายงานโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 2556 คร้ังท่ี 46-47, 49-50 และ 52-53 

 กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ (882 กลุ่ม x 7,000 บาท) 
งบประมาณ 6,174,000 บาท เพื่อให้สาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสาํนกังานเกษตรอาํเภอ ดาํเนินการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรท่ีจดักระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันาการผลิตพืชผกัปลอดภยั กรมส่งเสริมการเกษตรไดโ้อนงบประมาณให้
จงัหวดั/อาํเภอ ตามหนงัสือท่ี กษ 1003/13820 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 เร่ือง ส่งใบรายงานโอน
จดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 2556 คร้ังท่ี 46-47, 49-50 และ 52-53 
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ตอนที ่2 ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพชืผกั ปี 2556  ประเด็น การ
ดําเนินงานโครงการระดับพืน้ที ่  

 
ผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556  กรม

ส่งเสริมการเกษตร ไดโ้อนเงินงบประมาณการดาํเนินการให้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการใน
ระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดั เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผกัปลอดภยัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การดาํเนินการตามโครงการในระดบัพื้นท่ีดงักล่าวเม่ือดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ ให้
รายงานผลการดําเนินการของโครงการ ทางจดหมายออิเลคทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยกาํหนดใหพ้ื้นท่ีดาํเนินการส่งรายงานตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด คือ แบบ 202 และ
แบบ 203 เพื่อรวบรวมผลการดาํเนินงานในระดับประเทศ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาํเนินการตามโครงการ แลว้นาํขอ้มูลมาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้
เกษตรกรในโอกาสต่อไป 

การรายงานผลตามแบบฟอร์มดงักล่าว จะมีความสอดคลอ้งกบัโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 คือ การรายงานผลตามแบบ 202 เป็นการรายงานผลการ
ดาํเนินงานในกิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ โดยให้เจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรผูรั้บผิดชอบพื้นท่ี ท่ีได้รับโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  
ดาํเนินการจดัตั้งกลุ่ม คดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีดาํเนินการ จดัทาํการวิเคราะห์ศกัยภาพของพื้นท่ี
และเกษตรกรหรือจดัทาํสถานการณ์การผลิตผกัปลอดภยัของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการในพื้นท่ี 
จดัทาํขอ้มูลการผลิตของสมาชิกกลุ่มตามแบบฟอร์ม วางแผนการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ และความ
ตอ้งการให้สนบัสนุนปัจจยัในการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
เกษตรกรและพื้นท่ีร่วมกนั  

ส่วนการรายงานตามแบบ 203 เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานในกิจกรรมจดั
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร โดยผลการเรียนรู้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนท่ีเกษตรกรได้
ร่วมกนัดาํเนินการในเบ้ืองตน้พร้อมกบัการจดักิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพษิ 
โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มในกิจกรรมท่ีจดัตามจาํนวนคร้ังท่ีไดว้างแผนไว ้อีกทั้งจะตอ้งมีการ
บนัทึกผลการดาํเนินการตามกิจกรรม ผลการสนบัสนุนปัจจยัในการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีสอดคลอ้งกบั
กิจกรรม พร้อมรูปภาพและคาํบรรยายภาพ และการประเมินตนเองของกลุ่มภายหลงัการจดักิจกรรม
เสร็จส้ินครบถว้นแลว้ จากการศึกษาผลการดาํเนินงานจากรายงานผลการดาํเนินการโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ผลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามการจดักิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ                            (n = 885) 

การจัดกจิกรรมการพฒันากลุ่มฯ   จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

มีการจดักิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตฯ 885 100.00 
ไม่มีการจดักิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตฯ 0 0.00 

จากผลการศึกษา กิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั ภายใตโ้ครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  พบวา่กลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการมีจาํนวน 885 กลุ่ม (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางที ่4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มท่ีจดัตั้งเพื่อการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามระยะเวลาการจดัตั้งกลุ่ม        (n = 818) 

ระดับความรับผดิชอบ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่ 628 76.77 
เป็นกลุ่มเดิมท่ีมีกิจกรรมทางการเกษตรอยูแ่ลว้ แยกเป็น 190 23.23 
กลุ่มเก่าท่ีไม่ระบุปีท่ีจดัตั้ง  15 1.69 
      จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2537 1 0.12 
      จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2540 2 0.24 
      จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2543 2 0.24 
      จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2545 3 0.37 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2546 1 0.12 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2547 1 0.12 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2548 6 0.73 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2549 8 0.98 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2550 4 0.49 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2551 7 0.86 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2552 7 0.86 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2553 8 0.98 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2554 21 2.57 
     จดัตั้ง ตัง่แต่ปี พ.ศ. 2555 104   12.71 
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จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มท่ีร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 
2556  ท่ีแจงรายละเอียดจาํนวน 818 กลุ่ม ส่วนใหญ่ร้อยละ76.77 เป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่ ท่ีเหลือ
ร้อยละ 23.23 เป็นกลุ่มเก่าท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2555 ในจาํนวนน้ีจดัตั้งในปี 
พ.ศ.2555 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 12.71 (ตารางท่ี 4.2) 

จากผลการศึกษาในกิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั พบว่าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรในระดบัพื้นท่ี ไดท้าํการวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตพืชผกัปลอดภยั และ
วางแผนการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรในการผลิตพืชผกัปลอดภยั
ปลอดภยั ดงัน้ี 

ตารางที ่4.3  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามการวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตพืชผกั
ปลอดภยั                         (n = 822) 

การวเิคราะห์ปัญหา   จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหา 623 75.79 
มีการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเหมาะสม 156 18.98 
มีการวิเคราะห์ปัญหาไม่สมบูรณ์ตามกระบวนการ 43 5.23 

จากผลการศึกษาในกิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 
75.79 ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีในการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัของกลุ่ม รองลงมาร้อยละ 
18.98 มีการวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีในการผลิตพืชผกัปลอดภยัของกลุ่ม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 5.23 มี
การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีในการผลิตพืชผกัปลอดภยัไม่สมบูรณ์ตามกระบวนการ (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางที ่4.4  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามการวางแผนการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกรในการผลิตพืชผกัปลอดภยัปลอดภยั                  (n = 822) 

การวางแผนการดําเนินการกจิกรรมของกลุ่ม   จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

ไม่มีการวางแผน 90 10.95 
มีการวางแผนท่ีเหมาะสม 491 59.73 
มีการวางแผนแต่ไม่สมบูรณ์ 241 29.32 
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จากผลการศึกษาในกิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 
59.73 มีการวางแผนการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรในการผลิตพืชผกั
ปลอดภยัปลอดภยั รองลงมาร้อยละ 29.32 มีการวางแผนการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ของเกษตรกรในการผลิตพืชผกัปลอดภยัปลอดภยัแต่ไม่สมบูรณ์ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10.95 ไม่มีการ
วางแผนการดาํเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรในการผลิตพืชผกัปลอดภัย
ปลอดภยั (ตารางท่ี 4.4) 

จากผลการศึกษาในกิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั พบว่าเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรในระดับพื้นท่ี ได้จดัทาํขอ้มูลการผลิตของสมาชิกกลุ่ม ตามโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยั ดงัน้ี 

ตารางที ่4.5 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวนของสมาชิกกลุ่ม     (n = 885) 

จํานวนสมาชิกกลุ่ม (ราย/กลุ่ม) จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

จาํนวนนอ้ยกวา่ 25 ราย/กลุ่ม 845 95.48 
จาํนวน 26-30 ราย/กลุ่ม 27 3.05 
จาํนวน 31-35 ราย/กลุ่ม 4 0.45 
จาํนวนมากกวา่ 35 ราย/กลุ่ม 9 1.02 

จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 18,390 ราย  
จาํนวนเฉล่ีย 20.78 ราย/กลุ่ม    มากท่ีสุด 45 ราย/กลุ่ม     นอ้ยท่ีสุด  20 ราย/กลุ่ม 

จากผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556  รวมทั้งหมด 18,390 ราย หากแบ่งตามจาํนวนของสมาชิกในกลุ่มพบว่าส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 95.48  จะมีจาํนวนสมาชิกในกลุ่มนอ้ยกว่า 25 ราย รองลงมาร้อยละ 3.05 มีจาํนวนสมาชิก
ในกลุ่มระหว่าง 26-30 ราย ท่ีเหลือร้อยละ 1.02 มีจาํนวนสมาชิกในกลุ่มมากว่า 35 ราย และร้อยละ 
0.45 มีจาํนวนสมาชิกในกลุ่มระหว่าง 31-35 ราย ตามลาํดบั และมีค่าเฉล่ีย 20.78 ราย/กลุ่ม  จาํนวน
สมาชิกมากท่ีสุด 45 ราย/กลุ่ม และนอ้ยท่ีสุด  20 ราย/กลุ่ม (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที ่4.6  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามการดาํเนินการจดัตั้งกลุ่มและคดัเลือกกรรมการ  (n = 819) 

การจัดตั้งกลุ่ม จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

มีการจดัตั้งและคดัเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 703 85.63 
ไม่มีการจดัตั้งกลุ่ม 118 14.37 

จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.63 มีการจดัตั้งและคดัเลือกคณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม และท่ีเหลือร้อยละ 14.37 มีกิจกรรมตามกระบวนการแต่ไม่มีการจัดตั้ งกลุ่มและ
คดัเลือกกรรมการกลุ่ม (ตารางท่ี 4.6) 

ตารางที ่4.7 จาํนวนและร้อยละของคณะกรรมการบริหารกลุ่มในการดาํเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวนคณะกรรมการ       
ในกลุ่ม                   (n = 703) 

จํานวนคณะกรรมการในกลุ่ม จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่กวา่ 5 ราย 187 26.60 
ระหวา่ง 5-10 ราย 490 69.70 
ระหวา่ง 11-15 ราย 14 1.99 
มากกวา่ 15 ราย 12 1.71 

จาํนวนเฉล่ีย 7.01 ราย สูงสุด 23 ราย    ตํ่าสุด 1 ราย 

จากการจดัตั้งกลุ่มและคดัเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม พบว่าจาํนวนคณะกรรมการ
กลุ่มส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.70 มีจาํนวนคณะกรรมการกลุ่ม 5-10 ราย รองลงมาร้อยละ 26.60 มี
จาํนวนคณะกรรมการกลุ่มนอ้ยกว่า 5 ราย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.99 มีจาํนวนคณะกรรมการกลุ่ม   
11-15 ราย และร้อยละ 1.71 มีจาํนวนคณะกรรมการกลุ่มมากกว่า 15 ราย ตามลาํดบั และมีจาํนวน
คณะกรรมการกลุ่มเฉล่ีย 7.01 ราย จาํนวนสูงสุด 23 ราย และตํ่าสุด 1 ราย (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที ่4.8  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของสมาชิกในกลุ่ม     (n = 822) 

การจัดทาํข้อมูลการผลติของสมาชิกในกลุ่ม   จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

ไม่มีการจดัทาํขอ้มูล 9 1.09 
มีการจดัทาํขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ 783 95.26 
มีการจดัทาํขอ้มูลแต่ไม่สมบูรณ์ 30 3.65 

จากผลการศึกษาการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของสมาชิกในกลุ่มพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 
95.26 มีการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของสมาชิกกลุ่มท่ีสมบูรณ์ รองลงมาร้อยละ 3.65 มีการจดัทาํขอ้มูล
การผลิตของสมาชิกกลุ่มแต่ไม่สมบูรณ์ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.09 ไม่มีการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของ
สมาชิกกลุ่ม (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางที ่4.9  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามจาํนวนชนิดพืชผกัท่ีปลูกในกลุ่ม             (n = 799) 

ชนิดพชืทีป่ลูก จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

ชนิดพืชนอ้ยกวา่ 4 ชนิด/กลุ่ม 174 21.78 
ชนิดพืช 4 – 6 ชนิด/กลุ่ม 208 26.03 
ชนิดพืช 7 – 9 ชนิด/กลุ่ม 207 25.91 
ชนิดพืชมากกวา่ 9 ชนิด/กลุ่ม 210 26.28 

จากผลการศึกษาการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของสมาชิกในกลุ่มพบวา่สมาชิกในกลุ่มร้อยละ 
26.28 มีการปลูกพืชผกัมากกวา่ 9 ชนิด/กลุ่ม  รองลงมาร้อยละ 26.03 มีการปลูกพืชผกัจาํนวน 4-6 
ชนิด/กลุ่ม และร้อยละ 25.91 มีการปลูกพชืผกัจาํนวน 7-9 ชนิด/กลุ่ม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 21.78 มี
การปลูกพืชผกันอ้ยกวา่ 4 ชนิด/กลุ่ม ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.10  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามพื้นท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโดยรวมของกลุ่ม         (n = 781) 

จํานวนพืน้ที ่(ไร่) จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10 ไร่ 261 32.87 
ระหวา่ง 11.1 – 20 ไร่ 186 23.43 
ระหวา่ง 20.1 – 30 ไร่ 101 12.72 
ระหวา่ง 30.1 – 40 ไร่ 67 8.44 
ระหวา่ง 40.1 – 50 ไร่ 43 5.42 
มากกวา่ 50 ไร่ 136 17.13 

ค่าเฉล่ียของพื้นท่ีท่ีร่วมโครงการ  29.10 ไร่/กลุ่ม  นอ้ยท่ีสุด 0.125 ไร่/กลุ่ม    มากท่ีสุด 311 ไร่/กลุ่ม   

จากผลการศึกษาพื้นท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการโดยรวมของกลุ่ม พบว่าร้อยละ 32.87 มี
พื้นท่ีเขา้ร่วมโครงการนอ้ยกวา่ 10 ไร่/กลุ่ม  รองลงมาร้อยละ 23.43 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีพื้นท่ี
ระหว่าง 11.1 – 20 ไร่/กลุ่ม  และร้อยละ 17.13 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีพื้นท่ีมากกว่า 50 ไร่/กลุ่ม  
ร้อยละ 12.72 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีพื้นท่ีระหว่าง 20.1 – 30 ไร่/กลุ่ม  ร้อยละ 8.44 เกษตรกรท่ี
เขา้ร่วมโครงการมีพื้นท่ีระหว่าง 20.1 – 30 ไร่/กลุ่ม  และร้อยละ 5.42 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมี
พื้นท่ีระหวา่ง 40.1 – 50 ไร่/กลุ่ม  ตามลาํดบั และเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีค่าเฉล่ียของพื้นท่ีท่ีร่วม
โครงการ 29.10 ไร่/กลุ่ม  นอ้ยท่ีสุด 0.125 ไร่/กลุ่ม  และมากท่ีสุด 311 ไร่/กลุ่ม (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางที ่4.11  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามพื้นท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโดยเฉล่ียรายบุคคล  
                   (n = 794) 

จํานวนพืน้ที ่(ไร่) จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ไร่/ราย 747 95.65 
ระหวา่ง 1 – 2 ไร่/ราย 32 4.10 
ระหวา่ง 2.1 – 3 ไร่/ราย - - 
ระหวา่ง 3.1 – 4 ไร่/ราย - - 
ระหวา่ง 4.1 – 5 ไร่/ราย 1 0.13 
มากกวา่ 5 ไร่/ราย 1 0.13 

ค่าเฉล่ียของพื้นท่ีท่ีร่วมโครงการ  1.54 ไร่/ราย   นอ้ยท่ีสุด 0.005 ไร่/ราย  มากท่ีสุด 75 ไร่/ราย 
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จากผลการศึกษาพื้นท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการเฉล่ียรายบุคคล พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ  
95.65 มีพื้นท่ีร่วมโครงการน้อยกว่า 1 ไร่/ราย รองลงมาร้อยละ 4.10 มีพื้นท่ีร่วมโครงการระหว่าง         
1-2 ไร่/ราย และท่ีเหลือร้อยละ 0.13 มีพื้นท่ีร่วมโครงการระหว่าง 4.1-5 ไร่/ราย และมีพื้นท่ีร่วม
โครงการมากกวา่ 5 ไร่/ราย ในอตัราท่ีเท่ากนั และมีค่าเฉล่ียของพื้นท่ีท่ีร่วมโครงการ 1.54 ไร่/ราย นอ้ย
ท่ีสุด 0.005 ไร่/ราย มากท่ีสุด 75 ไร่/ราย (ตารางท่ี 4.11) 

ตารางท่ี 4.12  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามรายไดร้วมก่อนเขา้ร่วมโครงการของกลุ่ม       (n = 476) 

ระดับรายได้  (บาท) จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 146 30.67 
ระหวา่ง 100,001 – 200,000 บาท 89 18.70 
ระหวา่ง 200,001 – 300,000 บาท 50 10.51 
ระหวา่ง 300,001 – 400,000 บาท 40 8.40 
ระหวา่ง 400,001 – 500,000 บาท 24 5.04 
มากกวา่ 500,000 บาท 127 26.68 

ค่าเฉล่ียของรายไดจ้ากการปลูกผกัก่อนร่วมโครงการ 510,194.00 บาท/กลุ่ม   
นอ้ยท่ีสุด 7,150 บาท/กลุ่ม     
มากท่ีสุด 6,876,000 บาท/กลุ่ม 

จากผลการศึกษา รายไดโ้ดยรวมของกลุ่มก่อนเขา้ร่วมโครงการ พบว่าร้อยละ 30.67 มี
รายไดน้อ้ยกว่า 100,000 บาท/กลุ่ม รองลงมาร้อยละ 26.68 มีรายไดม้ากกว่า 500,000 บาท/กลุ่ม 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 18.70 มีรายไดร้ะหว่าง 100,001 – 200,000 บาท/กลุ่ม ร้อยละ 10.51 มีรายได้
ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท/กลุ่ม ร้อยละ 8.40 มีรายไดร้ะหว่าง 300,001 – 400,000 บาท/กลุ่ม 
และร้อยละ 5.34 มีรายไดร้ะหว่าง 400,001 – 500,000 บาท/กลุ่ม ตามลาํดบั และค่าเฉล่ียของรายได้
จากการปลูกผกัก่อนร่วมโครงการ 510,194.00 บาท/กลุ่ม นอ้ยท่ีสุด 7,150 บาท/กลุ่ม และมากท่ีสุด 
6,876,000 บาท/กลุ่ม (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที ่4.13  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียก่อนเขา้ร่วมโครงการของสมาชิก     (n = 476) 

ระดับรายได้  (บาท) จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 149 31.30 
ระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท 92 19.33 
ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท 47 9.88 
ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท 38 7.98 
ระหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท 25 5.25 
มากกวา่ 25,000 บาท 125 26.26 

ค่าเฉล่ียของรายไดก่้อนร่วมโครงการโดยเฉล่ีย 24,934.56 บาท/ราย    
นอ้ยท่ีสุด 125 บาท/ราย     มากท่ีสุด 343,800 บาท/ราย    

จากผลการศึกษา รายไดโ้ดยเฉล่ียของสมาชิกกลุ่มก่อนเขา้ร่วมโครงการ พบว่าร้อยละ 
31.30 มีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท/ราย รองลงมาร้อยละ 26.26 มีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาท/ราย ส่วน
ท่ีเหลือร้อยละ 19.33 มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท/ราย ร้อยละ 9.88 มีรายไดร้ะหว่าง 10,001 – 
15,000 บาท/ราย ร้อยละ 7.98 มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/ราย และร้อยละ 5.25 มีรายได้
ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/ราย ตามลาํดบั และค่าเฉล่ียของรายไดก่้อนร่วมโครงการโดยเฉล่ีย 
24,934.56 บาท/ราย นอ้ยท่ีสุด 125 บาท/ราย และมากท่ีสุด 343,800 บาท/ราย (ตารางท่ี 4.13) 

ตารางที ่4.14  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามรายไดร้วมหลงัเขา้ร่วมโครงการของกลุ่ม      (n = 374) 

ระดับรายได้  (บาท) จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 97 25.94 
ระหวา่ง 100,001 – 200,000 บาท 67 17.91 
ระหวา่ง 200,001 – 300,000 บาท 47 12.57 
ระหวา่ง 300,001 – 400,000 บาท 27 7.22 
ระหวา่ง 400,001 – 500,000 บาท 26 6.95 
มากกวา่ 500,000 บาท 110 29.41 

ค่าเฉล่ียของรายไดห้ลงัร่วมโครงการ 589,209.60 บาท/กลุ่ม    
นอ้ยท่ีสุด 8,400 บาท/กลุ่ม   มากท่ีสุด 12,150,000 บาท/กลุ่ม 
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จากผลการศึกษา รายไดโ้ดยรวมของกลุ่มหลงัเขา้ร่วมโครงการ พบว่าร้อยละ 29.41 มี
รายไดม้ากกว่า 500,000 บาท/กลุ่ม รองลงมาร้อยละ 25.94 มีรายไดน้อ้ยกว่า 100,000 บาท/กลุ่ม 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 17.91 มีรายไดร้ะหว่าง 100,001 – 200,000 บาท/กลุ่ม ร้อยละ 12.57 มีรายได้
ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท/กลุ่ม ร้อยละ 7.22 มีรายไดร้ะหว่าง 300,001 – 400,000 บาท/กลุ่ม 
และร้อยละ 6.95 มีรายไดร้ะหว่าง 400,001 – 500,000 บาท/กลุ่ม ตามลาํดบั และค่าเฉล่ียของรายได้
จากการปลูกผกัหลงัร่วมโครงการ 589,209.60 บาท/กลุ่ม นอ้ยท่ีสุด 8,400 บาท/กลุ่ม และมากท่ีสุด 
12,150,000 บาท/กลุ่ม (ตารางท่ี 4.14) 

ตารางที ่4.15 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียหลงัเขา้ร่วมโครงการ ของกลุ่ม        (n = 374) 

ระดับรายได้  (บาท) จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 98 26.20 
ระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท 73 19.52 
ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท 42 11.23 
ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท 24 6.42 
ระหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท 28 7.49 
มากกวา่ 25,000 บาท 109 29.14 

ค่าเฉล่ียของรายไดห้ลงัร่วมโครงการโดยเฉล่ีย 28,843.57 บาท/ราย       
นอ้ยท่ีสุด 400 บาท/ราย       
มากท่ีสุด 607,500 บาท/ราย    

จากผลการศึกษา รายไดโ้ดยเฉล่ียของสมาชิกกลุ่มหลงัเขา้ร่วมโครงการ พบวา่ร้อยละ 
29.14 รายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท/ราย รองลงมาร้อยละ 26.20 มีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท/ราย 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 19.52 มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท/ราย ร้อยละ 11.23 มีรายไดร้ะหวา่ง 
10,001 – 15,000 บาท/ราย ร้อยละ 7.49 มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท/ราย และร้อยละ 6.42 
มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท/ราย ตามลาํดบั และค่าเฉล่ียของรายไดห้ลงัร่วมโครงการโดย
เฉล่ีย 28,843.57 บาท/ราย นอ้ยท่ีสุด 400 บาท/ราย และมากท่ีสุด 607,500 บาท/ราย (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที ่4.16  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนหลงัเขา้ร่วมโครงการของกลุ่ม   (n = 356) 

ระดับรายได้พิม่ขึน้  (บาท) จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 58 16.29 
ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท 52 14.61 
ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท 40 11.24 
ระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท 34 9.55 
ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท 34 9.55 
มากกวา่ 50,000 บาท 138 38.76 

ค่าเฉล่ียของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนหลงัร่วมโครงการ 90,962.29 บาท/กลุ่ม    
นอ้ยท่ีสุด 0 บาท/กลุ่ม   มากท่ีสุด 1,263,800 บาท/กลุ่ม 

จากผลการศึกษา รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนโดยรวมของกลุ่มหลงัเขา้ร่วมโครงการ พบว่าร้อยละ 
38.76 รายไดเ้พิ่มข้ึนมากกว่า 50,000 บาท/กลุ่ม รองลงมาร้อยละ 16.29 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนนอ้ยกว่า 
10,000 บาท/กลุ่ม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.62 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท/กลุ่ม 
ร้อยละ 11.24 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท/กลุ่ม ร้อยละ 9.55 มีรายไดเ้พิ่มข้ึน
ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท/กลุ่ม และมีรายไดเ้พิ่มข้ึนระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท/กลุ่ม ใน
อตัราท่ีเท่ากนัตามลาํดบั และค่าเฉล่ียของรายไดเ้พิ่มข้ึนหลงัร่วมโครงการโดยเฉล่ีย 90,962.29 บาท/
กลุ่ม นอ้ยท่ีสุด 0 บาท/กลุ่ม และมากท่ีสุด 1,263,800 บาท/กลุ่ม (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางที ่4.17  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนหลงัเขา้ร่วม
โครงการ ของกลุ่ม            (n = 385) 

ร้อยละของระดับรายได้เพิม่ขึน้   จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 185 48.05 
ระหวา่งร้อยละ 20.1 – 40  83 21.56 
ระหวา่งร้อยละ 40.1 – 60  57 14.81 
ระหวา่งร้อยละ 60.1 – 80  30 7.79 
มากกวา่ร้อยละ 80 30 7.79 

ค่าเฉล่ียของรายไดเ้พิ่มข้ึนหลงัร่วมโครงการโดยเฉล่ียเป็นร้อยละ 30.95  
นอ้ยท่ีสุดคือรายไดไ้ม่เปล่ียนแปลง (ร้อยละ 0)  มากท่ีสุดร้อยละ 117.65 
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จากผลการศึกษา รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียของสมาชิกหลงัเขา้ร่วมโครงการเป็นร้อยละ 
พบวา่ร้อยละ 48.05 รายไดเ้พิ่มข้ึนโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ร้อยละ 20 รองลงมาร้อยละ 21.56 มีรายไดเ้ฉล่ีย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.1 – 40 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.81 มีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนระหว่างร้อยละ 40.1 – 60 
ร้อยละ 7.79  มีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนระหว่างร้อยละ 60.1 – 80  และมากกว่าร้อยละ80 ในอตัราท่ี
เท่ากนั และมีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนหลงัร่วมโครงการร้อยละ 30.95 นอ้ยท่ีสุดคือรายไดไ้ม่เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ 0)  และมากท่ีสุดร้อยละ 117.65 (ตารางท่ี 4.17) 

ตารางที ่4.18  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามจาํนวนประเภทของการกระจายสินคา้พืชผกั
ตามวตัถุประสงคข์องเกษตรกร                     (n = 794) 

จํานวนประเภทของการกระจายพชืผกั   จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ จํานวนคร้ัง 

กระจายสินคา้พืชผกั  1 ประเภท 325 40.93 325 
กระจายสินคา้พืชผกั  2 ประเภท 319 40.17 638 
กระจายสินคา้พืชผกั  3 ประเภท 129 16.25 387 
กระจายสินคา้พืชผกั  4 ประเภท 18 2.27 72 
กระจายสินคา้พืชผกั  5 ประเภท 3 0.38 15 

รวม 794 100.00 1,437 

ค่าเฉล่ียของวิถีการกระจายสินคา้พืชผกัของเกษตรกร 1.81 ประเภท 

จากผลการศึกษาประเภทของการกระจายสินคา้พืชผกัตามวตัถุประสงคข์องเกษตรกร
หรือการปลูกไวเ้พื่อบริโภคหรือจาํหน่ายในรูปแบบต่างๆ พบว่าร้อยละ 40.93 เกษตรกรเลือก
ประเภทของการกระจายสินคา้พืชผกั  1 ประเภท รองลงมาร้อยละ 40.17 เกษตรกรเลือกประเภท
ของการกระจายสินคา้พืชผกั  2 ประเภท และร้อยละ 16.25 เกษตรกรเลือกประเภทของการกระจาย
สินคา้พืชผกั 3 ประเภท ร้อยละ 2.27 เกษตรกรเลือกประเภทของการกระจายสินคา้พืชผกั 4 ประเภท 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.38 เกษตรกรเลือกประเภทของการกระจายสินคา้พืชผกั 5 ประเภท ตามลาํดบั 
โดยมีค่าเฉล่ียประเภทการกระจายสินคา้พืชผกัของเกษตรกร 1.81 ประเภท  (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที ่4.19  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามประเภทการกระจายสินคา้พืชผกัตาม
วตัถุประสงคข์องเกษตรกร                       (n = 1,437) 

ประเภทของการกระจายพชืผกั   จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

เพื่อการบริโภค 157 10.93 
จาํหน่ายขายปลีกท่ีบา้น 65 4.52 
จาํหน่ายตลาดในหมู่บา้น  451 31.38 
จาํหน่ายตลาดในอาํเภอ 332 23.11 
จาํหน่ายตลาดในจงัหวดั 90 6.26 
จาํหน่ายแบบขายส่ง/มีพอ่คา้มารับซ้ือถึงสวน 342 23.80 

รวม 1,437 100.00 

จากผลการศึกษาประเภทของการกระจายสินคา้พืชผกัตามวตัถุประสงคข์องเกษตรกร
หรือการปลูกไวเ้พื่อบริโภคหรือจาํหน่ายในรูปแบบต่างๆ พบว่าร้อยละ 31.38 เกษตรกรเลือก
จาํหน่ายพืชผกัตลาดในหมู่บา้น รองลงมาร้อยละ 23.80 เกษตรกรเลือกจาํหน่ายพืชผกัแบบขายส่ง
หรือมีพ่อคา้มารับซ้ือถึงสวน และร้อยละ 23.11 เกษตรกรเลือกจาํหน่ายพืชผกัตลาดในอาํเภอ ร้อยละ 
10.93 เกษตรกรเลือกการปลูกพืชผกัเพื่อการบริโภค ร้อยละ 6.26 เกษตรกรเลือกจาํหน่ายพืชผกั
ตลาดในจงัหวดั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 4.52 เกษตรกรเลือกจาํหน่ายพืชผกัขายปลีกท่ีบา้น ตามลาํดบั 
(ตารางท่ี 4.19) 

ตารางที ่4.20  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามการรายงานรูปภาพประกอบการจดักิจกรรม
การพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ                   (n = 822) 

การรายงานการจัดกจิกรรมการพฒันากลุ่มฯ   จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

มีการรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน 162 19.71 
ไม่มีการรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน 660 80.29 

จากผลการศึกษา การรายงานผลในกิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั ภายใต้
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ตามแบบ 202 พบว่าร้อยละ 80.29 ไม่มีการ
รายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 19.71 มีการรายงานรูปภาพ
ประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ (ตารางท่ี 4.20) 
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การรายงานผลการดาํเนินงาน ในกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร 
โดยผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนท่ีเกษตรกรไดร่้วมกนัดาํเนินการจดัทาํในเบ้ืองตน้พร้อมกบั
การจดักิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ โดยให้รายงานตามแบบฟอร์ม 203 
สรุปผลการดาํเนินการตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ปี 25562 (พืชผกั) ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.21  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีจดักระบวนการเรียนรู้         (n = 838) 

จํานวนคร้ังทีจั่ดกระบวนการฯ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

จาํนวน 1 คร้ัง 3 0.36 
จาํนวน 2 คร้ัง 55 6.56 
จาํนวน 3 คร้ัง 586 69.93 
จาํนวน 4 คร้ัง 163 19.45 
จาํนวน 5 คร้ัง 28 3.34 
จาํนวน 6 คร้ัง 3 0.36 

ค่าเฉล่ีย 3.19 คร้ัง 

จากผลการศึกษาจาํนวนคร้ังท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่
ร้อยละ 69.93 มีการจดักระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ จาํนวน 3 คร้ัง รองลงมาร้อยละ 19.45 มีการ
จดักระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ จาํนวน 4 คร้ัง และร้อยละ 6.53 มีการจดักระบวนการเรียนรู้ตาม
โครงการ จาํนวน 2 คร้ัง ร้อยละ 3.34 มีการจดักระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ จาํนวน 5 คร้ัง ส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 0.36 มีการจดักระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ จาํนวน 1 คร้ัง และ 5 คร้ัง ในอตัราท่ี
เท่ากนัตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.21) 

 
 
 
 



55 
 

ตารางที่ 4.22 จาํนวนและร้อยละของจาํนวนครั้งในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556   

จาํนวนเกษตรกรที่เขา้ร่วม
จดักระบวนการ 

การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร รวม 
จาํนวน 
(ครั้ง) 

รวม 
ร้อยละ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 

กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 25 ราย 808 96.53 806 96.53 762 96.82 195 96.06 31 100.00 3 100.00 2,605 96.81 
ระหวา่ง 25 – 30 ราย 21 2.51 22 2.63 18 2.29 5 2.46 0 0.00 0 0.00 66 2.46 
ระหวา่ง 31 – 35 ราย 3 0.36 1 0.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.15 
มากกวา่ 35 ราย 5 0.60 6 0.72 7 0.89 3 1.48 0 0.00 0 0.00 21 0.78 
จาํนวนกลุ่ม (n) /รวมร้อยละ 837 100.00 835 100.00 787 100.00 203 100.00 31 100.00 3 100.00 2,696 100.00 

จาํนวนเกษตรกร (ราย) 17,280 17,255 16,244 4,210 620 60 55,669 

ตารางที่ 4.23  จาํนวนและร้อยละของการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั  
ปี 2556            

การสนบัสนุน 
ปัจจยัการผลิต 

การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร รวม 
จาํนวน 
(ครั้ง) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 
กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ 

สนบัสนุนปัจจยัการผลิต 587 70.13 624 74.73 567 72.05 128 63.05 21 67.74 1 33.33 1,928 
ไม่สนบัสนุนปัจจยัการผลิต 250 29.87 211 25.27 220 27.95 75 36.95 10 32.26 2 66.67 768 
จาํนวนกลุ่ม (n) /รวมร้อยละ 837 100.00 835 100.00 787 100.00 203 100.00 31 100.00 3 100.00 2,696 
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จากผลการศึกษา จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกร พบว่ามีการจดักิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยัในปี 2556 (พืชผกั) รวมกนัทั้งหมดถึง 2,696 คร้ัง โดยการจดัคร้ังท่ี 1 มีเกษตรกรเขา้
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 17,280 ราย คร้ังท่ี 2 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนั จาํนวน 17,255 ราย คร้ังท่ี 3 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 16,244 ราย 
คร้ังท่ี 4 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 4,210 ราย คร้ังท่ี 5 มีเกษตรกรเขา้ร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 620 ราย และคร้ังท่ี 6 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั 
จาํนวน 60 ราย ตามลาํดบั รวมจาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกรทั้งหมด 55,669 ราย (ตารางท่ี 4.22) 

จากผลการศึกษา จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกร โดยรวมพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 96.81 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมนอ้ยกว่า 25 ราย รองลงมา
ร้อยละ 2.46 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมระหว่าง 25 – 30 ราย และร้อยละ 0.78 มีเกษตรกรเขา้ร่วมใน
กิจกรรมมากกว่า 35 ราย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.15 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมระหว่าง 25 – 30 ราย 
ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.22) 

จากผลการศึกษา จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกร ในคร้ังท่ี 1 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 96.53 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมนอ้ยกว่า 25 ราย 
รองลงมาร้อยละ 2.51 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมระหว่าง 25 – 30 ราย และร้อยละ 0.60 มีเกษตรกรเขา้
ร่วมในกิจกรรมมากกว่า 35 ราย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.36 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมระหว่าง 25 – 30 ราย 
ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.22) 

จากผลการศึกษา จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกร ในคร้ังท่ี 2 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 96.53 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมนอ้ยกว่า 25 ราย 
รองลงมาร้อยละ 2.63 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมระหว่าง 25 – 30 ราย และร้อยละ 0.72 มีเกษตรกรเขา้
ร่วมในกิจกรรมมากกว่า 35 ราย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.12 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมระหว่าง 25 – 30 ราย 
ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.22) 

จากผลการศึกษา จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกร ในคร้ังท่ี 3 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 96.82 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมนอ้ยกว่า 25 ราย 
รองลงมาร้อยละ 2.29 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมระหว่าง 25 – 30 ราย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.89 มี
เกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมมากกวา่ 35 ราย ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.22) 
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จากผลการศึกษา จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกร ในคร้ังท่ี 4 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 96.06 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมนอ้ยกว่า 25 ราย 
รองลงมาร้อยละ 2.46 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมระหว่าง 25 – 30 ราย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.48 มี
เกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมมากกวา่ 35 ราย ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.22) 

จากผลการศึกษา จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร 
ในคร้ังท่ี 5 พบวา่ทั้งหมดร้อยละ 100.00 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมนอ้ยกวา่ 25 ราย (ตารางท่ี 4.22) 

จากผลการศึกษา จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร 
ในคร้ังท่ี 6 พบวา่ทั้งหมดร้อยละ 100.00 มีเกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมนอ้ยกวา่ 25 ราย (ตารางท่ี 4.22) 

จากผลการศึกษา การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการ
เรียนรู้สาํหรับเกษตรกร โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  โดยรวมจาํนวนรวม
ทั้งหมด 2,696 คร้ัง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.51 มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนใน
การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรทุกคร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 28.49 ไม่มีการสนบัสนุนวสัดุ
อุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร แต่มีการสนบัสนุนวิชาการ 
(ตารางท่ี 4.23) 

จากผลการศึกษา การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการ
เรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 1 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.13 มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยั
สนับสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรทุกคร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 29.87 ไม่มีการ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร แต่มีการ
สนบัสนุนวิชาการ (ตารางท่ี 4.23) 

จากผลการศึกษา การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการ
เรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 2 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.73 มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยั
สนับสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรทุกคร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 25.27 ไม่มีการ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร แต่มีการ
สนบัสนุนวิชาการ (ตารางท่ี 4.23) 

จากผลการศึกษา การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการ
เรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 3 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.05 มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยั
สนับสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรทุกคร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 27.95 ไม่มีการ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร แต่มีการ
สนบัสนุนวิชาการ (ตารางท่ี 4.23) 
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จากผลการศึกษา การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการ
เรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 4 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.05 มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยั
สนับสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรทุกคร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 36.05 ไม่มีการ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร แต่มีการ
สนบัสนุนวิชาการ (ตารางท่ี 4.23) 

จากผลการศึกษา การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการ
เรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 5 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.74 มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยั
สนับสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรทุกคร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 32.26 ไม่มีการ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร แต่มีการ
สนบัสนุนวิชาการ (ตารางท่ี 4.23) 

จากผลการศึกษา การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการ
เรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 6 พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 ไม่มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยั
สนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร แต่มีการสนบัสนุนวิชาการ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
33.33 มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร
ทุกคร้ัง (ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที่ 4.24 จาํนวนและร้อยละของจาํนวนครั้งในการเลือกหวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556   

 
หวัขอ้การเรียนรู้ 

จาํนวนครั้งในการเลือกประเดน็การเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร รวม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 กลุ่ม 
( n ) 

ร้อยละ 
กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ หวัขอ้ ทั้งหมด 

การวางแผนการผลิตและการวเิคราะห์ปัญหา 612 69.15 43 4.86 10 1.13 2 0.23 0 0.00 0 0.00 667 75.37 11.22 
ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุน การลดตน้ทุนการผลิต 9 1.02 15 1.69 10 1.13 2 0.23 0 0.00 0 0.00 36 4.07 0.61 
พนัธุ์ การเตรียมพนัธุ์ปลกู 71 8.02 85 9.60 28 3.16 6 0.68 0 0.00 0 0.00 190 21.47 3.19 
การปรับปรุงดิน/การเตรียมดิน 188 21.24 282 31.86 93 10.51 16 1.81 1 0.11 0 0.00 580 65.54 9.75 
การใชปุ้๋ยเคมี/ปุ๋ยอินทรีย ์ 132 14.92 227 25.65 87 9.83 16 1.81 1 0.11 0 0.00 463 52.32 7.79 
ระบบนํ้า/การจดัการนํ้า 36 4.07 43 4.86 15 1.69 5 0.56 0 0.00 0 0.00 99 11.19 1.66 
วชัพืชและการป้องกนักาํจดั 3 0.34 12 1.36 3 0.34 2 0.23 0 0.00 0 0.00 20 2.26 0.34 
การเกบ็เกี่ยวและวทิยาการหลงัการเกบ็เกี่ยว 26 2.94 90 10.17 153 17.29 22 2.49 1 0.11 0 0.00 292 32.99 4.91 
การตลาดและการวางแผนการตลาด 63 7.12 87 9.83 150 16.95 28 3.16 2 0.23 0 0.00 330 37.29 5.55 
การป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 106 11.98 170 19.21 109 12.32 13 1.47 0 0.00 0 0.00 398 44.97 6.69 
ระบบนิเวศในแปลง/การวนิิจฉยัโรคแมลง 31 3.50 85 9.60 73 8.25 23 2.60 0 0.00 0 0.00 212 23.95 3.56 
การป้องกนักาํจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน( IPM) 78 8.81 237 26.78 131 14.80 20 2.26 3 0.34 0 0.00 469 52.99 7.89 
การใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 32 3.62 94 10.62 71 8.02 11 1.24 1 0.11 0 0.00 209 23.62 3.51 
การทาํนํ้าหมกัชีวภาพ 41 4.63 113 12.77 80 9.04 18 2.03 2 0.23 0 0.00 254 28.70 4.27 
การทาํนํ้าส้มควนัไม ้ 2 0.23 9 1.02 10 1.13 1 0.11 0 0.00 0 0.00 22 2.49 0.37 
การใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชจากธรรมชาติ 17 1.92 50 5.65 60 6.78 9 1.02 0 0.00 1 0.11 137 15.48 2.30 
การผลิตและใชส้ารชีวภณัฑ ์ 55 6.21 220 24.86 206 23.28 31 3.50 0 0.00 0 0.00 512 57.85 8.61 
ระบบ GAP และการเขา้สู่ระบบ 77 8.70 102 11.53 47 5.31 5 0.56 1 0.11 0 0.00 232 26.21 3.90 
อื่นๆ 125 14.12 220 24.86 341 38.53 112 12.66 25 2.82 2 0.23 825 93.22 13.87 

รวม 1,704 2,184 1,677 342 37 3 5,947 
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จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร โครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  พบว่ามีการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร
มากท่ีสุดถึง 6 คร้ัง รวมจาํนวนหวัขอ้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรทั้งหมด 5,947 หวัขอ้ โดย
มีหัวขอ้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร คร้ังท่ี 1 รวมกนั 1,704 หัวขอ้ คร้ังท่ี 2 รวมกนั 2,184 
หวัขอ้ คร้ังท่ี 3 รวมกนั 1,677 หวัขอ้ คร้ังท่ี 4 รวมกนั 342 หวัขอ้ คร้ังท่ี 5 รวมกนั 37 หวัขอ้ และคร้ังท่ี 6 
รวมกนั 3 หวัขอ้ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
วางแผนการผลิตและการวิเคราะห์ปัญหา เป็นหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 
1 จาํนวน 667 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 75.37 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 
11.22 เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 มากท่ีสุด
ถึงร้อยละ 69.15 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ร้อยละ 4.86 และนิยมจดัใน
กระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 1.13 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 0.23 
ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
ปรับปรุงดิน/การเตรียมดิน เป็นหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 จาํนวน 580 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.54 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 9.75 เม่ือคิดรวม
กบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 31.86 
รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 21.24 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
ร้อยละ 10.51 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 1.81 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
การผลิตและใชส้ารชีวภณัฑ ์  เป็นหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 3 จาํนวน 
512 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 57.85 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 8.61 เม่ือคิด
รวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 
24.86 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 23.28 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้
คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 6.21 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 3.50 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
ป้องกนักาํจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน ( IPM) เป็นหวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 
4 จาํนวน 569 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.99 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 
7.89 เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึง
ร้อยละ 26.78 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 14.80 และนิยมจดัในกระบวนการ
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เรียนรู้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 8.81 นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 2.26 ท่ีเหลือนิยมจดัใน
กระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 5 ร้อยละ 0.34 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
ใชปุ๋้ยเคมี/ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 5 จาํนวน 463 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 52.32 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 7.79 เม่ือคิดรวมกบั
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 25.65 
รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 14.92 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
ร้อยละ 9.83 นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 1.81 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ัง
ท่ี 5 ร้อยละ 0.11 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
ป้องกนักาํจดัศตัรูพืช เป็นหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 6 จาํนวน 398 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 44.97 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 6.69 เม่ือคิดรวมกบั
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 19.21 
รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 12.32 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
ร้อยละ 11.98 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 1.47 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่า
การตลาดและการวางแผนการตลาด เป็นหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 7 
จาํนวน 330 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 37.29 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 5.55 
เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 
16.95 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ร้อยละ 9.83 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้
คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 7.12 นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 3.16 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการ
เรียนรู้คร้ังท่ี 5 ร้อยละ 0.23 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
เกบ็เก่ียวและวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว เป็นหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 8 
จาํนวน 292 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.99 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 4.91 
เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 
17.29 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ร้อยละ 10.17 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้
คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 2.94 นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 2.49 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการ
เรียนรู้คร้ังท่ี 5 ร้อยละ 0.11 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 
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จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
ทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ เป็นหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 9 จาํนวน 254 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 28.70 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 4.27 เม่ือคิดรวมกบั
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 12.77 
รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 9.04 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
ร้อยละ 4.63 นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 2.03 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ัง
ท่ี 5 ร้อยละ 0.23 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่า
ระบบ GAP และการเขา้สู่ระบบ เป็นหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 10 
จาํนวน 232 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 26.21 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 3.90 
เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 
11.53 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 8.70 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้
คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 5.31 นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 0.56 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการ
เรียนรู้คร้ังท่ี 5 ร้อยละ 0.11 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่า
ระบบนิเวศในแปลง/การวินิจฉยัโรคแมลง เป็นหวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 
11 จาํนวน 212 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.95 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 
3.56 เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึง
ร้อยละ 9.60 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 8.25 และนิยมจดัในกระบวนการ
เรียนรู้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 3.50 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 2.60 ตามลาํดบั (ตาราง
ท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
ใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั เป็นหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 12 
จาํนวน 209 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.62 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 3.51 
เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 
10.62 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 8.02 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้
คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 3.62 นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 1.24 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการ
เรียนรู้คร้ังท่ี 5 ร้อยละ 0.11 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 
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จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบวา่พนัธ์ุ 
การเตรียมพนัธ์ุปลูก เป็นหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 13 จาํนวน 190 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 21.47 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 3.19 เม่ือคิดรวมกบั
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 9.60 
รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 8.02 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
ร้อยละ 3.16 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 0.68 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
ใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชจากธรรมชาติ เป็นหวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 14 
จาํนวน 137 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.48 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 2.30 
เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 
6.78 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ร้อยละ 5.65 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
ร้อยละ 1.92 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 6 ร้อยละ 0.11 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่า
ระบบนํ้า/การจดัการนํ้า เป็นหวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 15 จาํนวน 99 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 11.19 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 1.66  เม่ือคิดรวมกบั
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 4.86 
รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 4.07 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
ร้อยละ 1.69 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 0.56 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าทุน 
การวิเคราะห์ตน้ทุน การลดตน้ทุนการผลิต เป็นหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 
16 จาํนวน 36 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4.07 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 0.61  
เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 
1.69 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 1.13 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
ร้อยละ 1.02 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 0.23 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่าการ
ทาํนํ้ าส้มควนัไม ้ เป็นหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 17 จาํนวน 22 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 2.49 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 0.37 เม่ือคิดรวมกบั
จาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 1.13 
รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ร้อยละ 1.02 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
ร้อยละ 0.23 ท่ีเหลือนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 0.11 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 
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จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่า
วชัพืชและการป้องกนักาํจดั เป็นหวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้ท่ีกลุ่มนิยมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 18 จาํนวน 20 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.26 เม่ือเทียบกบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 0.34 เม่ือคิดรวม
กบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 1.36 
รองลงมานิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 และ 3 ร้อยละ 0.34 ในอตัราท่ีเท่ากนั และท่ีเหลือนิยมจดั
ในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 0.23 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

จากผลการศึกษา จาํนวนคร้ังในการเลือกหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร พบว่า
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มในประเดน็หลกัๆ  จาํนวน 825 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 93.22 เม่ือเทียบ
กบัจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 885 กลุ่ม และคิดเป็นร้อยละ 13.87 เม่ือคิดรวมกบัจาํนวนคร้ังทั้งหมด 5,947 คร้ัง 
และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 38.53 รองลงมานิยมจดัในกระบวนการ
เรียนรู้คร้ังท่ี 2 ร้อยละ 24.86 และนิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 14.12 นิยมจดัใน
กระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 12.66 นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 5 ร้อยละ 2.82 ส่วนท่ีเหลือ
นิยมจดัในกระบวนการเรียนรู้คร้ังท่ี 6 ร้อยละ 0.23 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.24) 

ตารางที ่4.25  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามผลการประเมินตนเองของกลุ่ม               (n = 907) 

จํานวนคร้ังทีจั่ดกระบวนการฯ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

นาํไปปฏิบติัตามประกอบเป็นอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 458 50.50 
นาํไปปฏิบติัตามประกอบเป็นอาชีพแต่ไม่ต่อเน่ือง 273 30.10 
นาํไปปฏิบติัตามแต่ไม่ประกอบเป็นอาชีพ 100 11.03 
นาํไปปฏิบติัตามบา้ง 76 8.38 

จากผลการศึกษา ผลการประเมินตนเองของสมาชิกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 พบว่าร้อยละ 50.50 สมาชิกกลุ่มนาํไปปฏิบติัตามประกอบเป็นอาชีพ
อยา่งต่อเน่ือง รองลงมาร้อยละ 30.10 สมาชิกกลุ่มนาํไปปฏิบติัตามประกอบเป็นอาชีพแต่ไม่ต่อเน่ือง และ
ร้อยละ 11.03 สมาชิกกลุ่มนาํไปปฏิบติัตามแต่ไม่ประกอบเป็นอาชีพ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 8.38 สมาชิก
กลุ่มนาํไปปฏิบติัตามบา้ง ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางที ่4.26  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มฯ ท่ีดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามจาํนวนซํ้าในการประเมินตนเองของกลุ่ม              (n = 732) 

จํานวนคร้ังทีจั่ดกระบวนการฯ จํานวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

เลือกประเมินตนเองเพียง 1 ขอ้ 629 85.93 
เลือกประเมินตนเอง 2 ขอ้ 50 6.83 
เลือกประเมินตนเอง 3 ขอ้ 34 4.64 
เลือกประเมินตนเอง 4 ขอ้ 19 2.60 

จากผลการศึกษา ผลการประเมินตนเองของสมาชิกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 พบว่าร้อยละ 85.93 สมาชิกกลุ่มเลือกประเมินตนเองเพียง 1 ขอ้ 
รองลงมาร้อยละ 6.83 สมาชิกกลุ่มเลือกประเมินตนเอง 2 ขอ้ และร้อยละ 4.46 สมาชิกเลือกประเมิน
ตนเอง 3 ขอ้ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.60 สมาชิกกลุ่มเลือกประเมินตนเอง 4 ขอ้ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.26) 
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ตารางที่ 4.27  จาํนวนและร้อยละของการรายงานรูปภาพพร้อมคาํบรรยายในรายงานกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรตามแบบฟอร์ม โครงการ

ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556            

จาํนวนเกษตรกรที่เขา้ร่วม
จดักระบวนการ 

การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร รวม  
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 จาํนวน 

(ครั้ง) 
ร้อยละ 

กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ กลุ่ม ร้อยละ 

มีการรายงานรูปภาพ 718 85.78 697 83.47 642 81.58 132 65.02 11 35.48 1 33.33 2,203 81.71 
ไม่มีการรายงานรูปภาพ 119 14.22 138 16.53 145 18.42 71 34.98 20 64.52 2 66.67 493 18.29 
จาํนวนกลุ่ม (n) /รวมร้อยละ 837 100.00 835 100.00 787 100.00 203 100.00 31 100.00 3 100.00 2,696 100.00 
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จากผลการศึกษา การรายงานผลในกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกรตาม
แบบฟอร์ม ภายใตโ้ครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ตามแบบ 203 โดยรวมพบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.71 มีการรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 18.29 ไม่มีการรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน (ตารางท่ี 4.27) 

หากแยกตามการรายงานประกอบรูปภาพพร้อมคาํบรรยายออกตามจํานวนคร้ังท่ีจัด
กระบวนการเรียนรู้  พบวา่ 

การรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายคร้ังท่ี 1 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 85.75 มีการรายงาน
รูปภาพประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.22 ไม่มีการ
รายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน (ตารางท่ี 4.27) 

การรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายคร้ังท่ี 2 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 83.47 มีการรายงาน
รูปภาพประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 16.53 ไม่มีการ
รายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน (ตารางท่ี 4.27) 

การรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายคร้ังท่ี 3 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 81.58 มีการรายงาน
รูปภาพประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 18.42 ไม่มีการ
รายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน (ตารางท่ี 4.27) 

การรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายคร้ังท่ี 4 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 65.02 มีการรายงาน
รูปภาพประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 34.98 ไม่มีการ
รายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน (ตารางท่ี 4.27) 

การรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายคร้ังท่ี 5 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 64.52 ไม่มีการ
รายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 35.48 มีการรายงานรูปภาพ
ประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม (ตารางท่ี 4.27) 

การรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายคร้ังท่ี 6 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 ไม่มีการ
รายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงาน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 33.33 มีการรายงานรูปภาพ
ประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม (ตารางท่ี 4.27) 
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ตอนที ่3 ผลการศึกษาถึงความพงึพอใจในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตร
ปลอดภยัในพชืผกั ปี 2556  

 
จากการศึกษาเร่ือง ผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556  ไดด้าํเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการในระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดั 
รายงานผลความกา้วหนา้ของโครงการผา่นทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และให้ส่งรายงานตาม
แบบฟอร์มท่ีกาํหนด เพื่อจะไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานในระดบัประเทศ ในการรายงานผลการ
ดาํเนินงานทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ท่ี apiluckl@hotmail.com ผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ต ทาง
ผูรั้บผิดชอบโครงการในระดับกรม ได้ส่งแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ ผ่านทางจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ โดยลิงคข์อ้มูลแบบสอบถามผา่นทางระบบ Google.doc ทางระบบของ Google.doc 
ไดป้ระมวลผลความพึงพอใจในเบ้ืองตน้เพื่อการเผยแพร่ และทางผูรั้บผิดชอบโครงการระดบักรม 
ไดน้าํผลการตอบแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ดงักล่าว มาดาํเนินการทดสอบทางสถิติ เพื่อให้
เกิดความชดัเจนในการประเมินความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการ  

การดาํเนินการประเมินความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ในคร้ังน้ีเพื่อสอบถามขอ้มูลเบ้ืองต้นของผูด้าํเนินงานตาม
โครงการ และความคิดเห็นในการปรับปรุงโครงการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในโอกาสต่อไป การศึกษาคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองต้นของ
ผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบโครงการจาํแนกตามระดบัจงัหวดั อาํเภอ หรือตาํบล ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบโครงการจาํแนกตามประเภทตาํแหน่ง  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ
โครงการจาํแนกตามเพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการจาํแนกตามระดบั
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการจาํแนกตามระดบัอายุงานราชการ 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการจาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด และผู ้
กรอกขอ้มูลตามแบบสอบถามผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการหรือ
เป็นผูช่้วยในการกรอกแบบฟอร์มให้ จากการศึกษาไดผ้ลของขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูด้าํเนินงานตาม
โครงการ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.28  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกตามระดบัความรับผดิชอบใน

พื้นท่ี            (n = 502) 

ระดับความรับผดิชอบ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัจงัหวดั 8 1.59 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัอาํเภอ 236 47.01 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัตาํบล 258 51.40 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  เม่ือจาํแนกตามระดบัความรับผดิชอบในพื้นท่ี พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมากว่าคร่ึงร้อยละ 51.40 เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการระดบัตาํบล รองลงมา
ร้อยละ 47.01 เป็นเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการระดับอาํเภอ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.59 เป็น
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัจงัหวดัตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.28) 

ตารางที ่4.29  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ 

จาํแนกตามประเภทตาํแหน่ง          (n = 502) 

ตําแหน่ง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร 405 80.68 
เจา้พนกังานการเกษตร 47 9.36 
เจา้พนกังานเคหกิจเกษตร 6 1.19 
เกษตรอาํเภอ 2 0.40 
พนกังานราชการ 42 8.37 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผัก  ปี  2556  เ ม่ือจําแนกตามประเภทตําแหน่ง  พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 80.68 เป็นนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร รองลงมาร้อยละ 9.36 เป็น
เจา้พนกังานการเกษตร ร้อยละ 8.37 เป็นพนกังานราชการ ร้อยละ 1.19 เป็นเจา้พนกังานเคหกิจ
เกษตร และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.40 เป็นเกษตรอาํเภอ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที่ 4.30   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ 

จาํแนกตามเพศ             (n = 502) 

เพศ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ชาย 254 50.60 
หญิง 248 49.40 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 50.60 
เป็นเพศชาย และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 49.40 เป็นเพศหญิง (ตารางท่ี 4.30) 

ตารางที ่4.31  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ  

จาํแนกตามระดบัอาย ุ           (n = 502) 

ระดับอายุ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 31 ปี 106 21.12 
ระหวา่ง 31-40 ปี 131 26.10 
ระหวา่ง 41-50 ปี 72 14.34 
มากกวา่ 50 ปี 193 38.44 

อายเุฉล่ีย 42.94 ปี สูงสุด 60 ปี    ตํ่าสุด 25 ปี 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เม่ือจาํแนกตามอายุพบว่ามีอายเุฉล่ีย 42.94 ปี มีอายุสูงสุด 
60 ปี และอายุ ตํ่าสุด 25 ปี เม่ือศึกษาถึงระดบัอายุพบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 38.44 มีระดบั
อายมุากกวา่ 50 ปี รองลงมาร้อยละ 26.10 มีระดบัอายรุะหวา่ง 31-40 ปี  ร้อยละ 21.12 มีระดบัอายตุ ํ่า
กวา่ 31 ปี และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.34 มีระดบัอายรุะหวา่ง 41-50 ปี ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.31) 

 

 



71 

ตารางที ่4.32  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ 

จาํแนกตามระดบัอายงุานราชการ            (n = 502) 

ระดับอายุงานราชการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 11 ปี 251 50.00 
ระหวา่ง 11-20 ปี 36 7.17 
ระหวา่ง 21-30 ปี 91 18.13 
มากกวา่ 30 ปี 124 24.70 

อายเุฉล่ีย 13.3 ปี  สูงสุด 38 ปี    ตํ่าสุด 1 ปี 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เม่ือจาํแนกตามอายงุานราชการพบว่ามีอายเุฉล่ีย 13.3 ปี มี
อายงุานราชการสูงสุด 38 ปี และอายงุานราชการตํ่าสุด 1 ปี เม่ือศึกษาถึงระดบัอายงุานราชการพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 50.00 มีระดบัอายงุานราชการตํ่ากว่า 11 ปี รองลงมาร้อยละ 24.70 มี
ระดบัอายุงานราชการมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 18.13 มีระดบัอายงุานราชการระหว่าง 21-30 ปี และ
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7.17 มีระดบัอายงุานราชการระหวา่ง 11-20 ปี ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.32) 

ตารางที่ 4.33   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ 

จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด           (n = 502) 

ระดับการศึกษา จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 3 0.60 
ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  24 4.78 
ระดบั ปริญญาตรี 406 80.88 
ระดบั ปริญญาโท 69 13.74 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เม่ือจาํแนกตามตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่าส่วนใหญ่
ร้อยละ  80.88 มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 13.74 มีระดบัการศึกษาสูงสุด
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คือปริญญาโท ร้อยละ 4.78 มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และร้อยละ 0.60 
มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.33) 

ตารางที ่4.34  จาํนวนและร้อยละของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบสอบถามผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

จาํแนกตามผูรั้บผดิชอบโครงการหรือเป็นผูช่้วยในการกรอกแบบฟอร์ม        (n = 502) 

ผู้กรอกข้อมูลผ่านระบบ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผดิชอบโครงการ 486 96.81 
ผูช่้วยในการกรอกแบบฟอร์มใหเ้ท่านั้น 16 3.19 

จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เม่ือจาํแนกตามผูรั้บผิดชอบโครงการหรือเป็นผูช่้วยในการ
กรอกแบบฟอร์ม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 96.81 เป็นนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรผูรั้บผดิชอบโครงการ และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3.19 เป็นผูช่้วยในการกรอกแบบฟอร์มให้
เท่านั้น (ตารางท่ี 4.34) 
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การดาํเนินการประเมินความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตามโครงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผัก  ปี  2556 ในคร้ังน้ีเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและรับผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 ในระดบัพื้นท่ีคือระดบัจงัหวดั อาํเภอ และตาํบล โดยสอบถามความพึงพอใจใน 6 
ประเดน็หลกั คือ 

1. ความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ ความรวดเร็วในการแจง้รายละเอียดโครงการ 
ความเหมาะสมของการแจง้รายละเอียดโครงการผา่นทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. กิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ประกอบดว้ยเน้ือหาของ
กิจกรรมพฒันาความรู้ แนววิธีการจดักิจกรรมพฒันาความรู้ การจดักิจกรรมพฒันาความรู้และการ
จดักิจกรรมพฒันาความรู้โดยรวม 

3. กิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภัยจากสารพิษ ประกอบด้วยการช้ีแจงวิธีการ
ดาํเนินงานแก่ผูรั้บผิดชอบ โดยสํานักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต การจัดสรรเป้าหมาย
เกษตรกรสนับสนุนงบประมาณและช้ีแจงวิธีการดาํเนินงานเพ่ิมเติมโดยสํานักงานเกษตรจงัหวดั 
ประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อรับสมคัรเกษตรกรท่ีมีความตั้งใจสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ การจดั
เวทีชุมชนเพื่อคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ คุณสมบติัของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ
และรูปแบบจดัทาํขอ้มูลการผลิตของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

4. การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ในประเด็น ความเหมาะสมของจาํนวนคร้ัง
ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ การไม่กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้และรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ตามโครงการโดยรวม 

5. การบริหารจดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ใน
ประเด็นความเหมาะสมของงบประมาณในการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ การแจง้หรือโอน
งบประมาณจากจังหวัดให้อาํเภอดําเนินการและความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  

6. การรายงานผล ในประเด็นรูปแบบรายงานในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ รูปแบบรายงานในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรและรูปแบบรายงานผลการ
ดาํเนินงานในรูปไฟลดิ์จิตอลผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.35  ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบโครงการในระดบัพื้นที่ ต่อรายละเอียด/ความเร็ว/ความเหมาะสม ของโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน

พืชผกั ปี 2556                                                    (n = 502) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ Mean 
( X ) 

 

S.D. น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

(n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ 

ความพงึพอใจต่อรายละเอยีด/ความเร็ว/ความเหมาะสม ของ
โครงการโดยรวม 

4 0.80 15 2.99 158 31.47 207 41.23 118 23.51 3.84 0.8460 

   ความชดัเจนของรายละเอียดโครงการ 5 1.00 16 3.19 147 29.28 256 51.00 78 15.53 3.77 0.5652 
   ความรวดเร็วในการแจง้รายละเอียดโครงการ 3 0.60 32 6.37 180 35.86 233 46.41 54 10.67 3.60 0.7867 
   ความเหมาะสมในการแจง้รายละเอียดโครงการผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

7 1.39 26 5.18 154 30.68 209 41.63 106 21.12 3.76 0.8911 
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จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรายละเอียด/ความเร็ว/ความเหมาะสมของโครงการโดยรวม 
พบวา่ร้อยละ 41.23 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 31.47 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 
23.51 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.99 มีระดบัความพึงพอใจน้อย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 มี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.84 แสดงว่า
โดยรวมแลว้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึง
พอใจมากในประเดน็รายละเอียด/ความเร็ว/ความเหมาะสมของโครงการโดยรวม (ตารางท่ี 4.35) 

หากแยกประเดน็การศึกษาความพึงพอใจต่อรายละเอียด/ความเร็ว/ความเหมาะสมของโครงการ
โดยรวม ในการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ของผูต้อบ
แบบสอบถามคือเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เป็น
ประเดน็ยอ่ยพบวา่ 

ประเดน็ความพึงพอใจต่อความชดัเจนของรายละเอียดโครงการ พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.00 มี
ระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 29.28 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ15.53 มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.19 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.00 มีระดบัความ 
พึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดับ และเม่ือวดัระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.77 แสดงว่า
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจ
มากในประเดน็ความชดัเจนของรายละเอียดโครงการ (ตารางท่ี 4.35) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการแจง้รายละเอียดโครงการ พบว่าร้อยละ 46.41 มี
ระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 35.86 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ10.67 มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 6.37 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.60 มีระดบัความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.60 แสดงว่า
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจ
มากในประเดน็ความรวดเร็วในการแจง้รายละเอียดโครงการ (ตารางท่ี 4.35) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในการแจง้รายละเอียดโครงการผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต พบวา่ร้อยละ 41.63 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 30.68 มีระดบัความพึงพอใจ
ปานกลางร้อยละ 21.12 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ5.18 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 1.39 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.76 แสดงวา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มี
ระดบัความพึงพอใจมากในประเด็นความเหมาะสมในการแจง้รายละเอียดโครงการผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (ตารางท่ี 4.35) 
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ตารางที่ 4.36  ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบโครงการในระดบัพื้นที่ ต่อกิจกรรมการอบรมเจา้หนา้ที่ในการพฒันาความรู้เรื่องการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั
โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) ตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556                          (n = 502) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ Mean 
( X ) 

 

S.D. น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

(n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ 

ความพงึพอใจต่อกจิกรรมการอบรมเจ้าหน้าทีโ่ดยรวม 10 1.99 22 4.38 171 34.07 242 48.21 57 11.35 3.63 0.8184 
   เนื้อหาของกิจกรรมพฒันาความรู้ โดย สสข. 12 2.39 14 2.79 185 36.85 261 51.99 30 5.98 3.56 0.7522 
   แนววิธีการจดักิจกรรมพฒันาความรู้ โดย สสข. 12 2.39 19 3.78 207 41.24 228 45.42 36 7.17 3.51 0.7833 
   ระยะเวลาการจดักิจกรรมพฒันาความรู้ โดย สสข. 9 1.79 40 7.97 209 41.63 214 42.63 30 5.98 3.43 0.7955 
   การจดักิจกรรมพฒันาความรู้โดยรวม โดย สสข. 10 1.99 18 3.59 201 40.04 241 48.01 32 6.37 3.51 0.7542 
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จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรมเจา้หนา้ท่ี โดยสาํนกัส่งเสริม
และพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) โดยรวม พบว่าร้อยละ 48.21 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 
34.07 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 11.35 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 4.38 มี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.99 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดั
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 แสดงว่าโดยรวมแลว้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจมากในประเด็นความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการอบรมเจา้หนา้ท่ีโดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) โดยรวม (ตารางท่ี 4.36) 

หากแยกประเด็นการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรมเจา้หนา้ท่ีโดยสาํนกัส่งเสริม
และพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) โดยรวม ในการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ของผูต้อบแบบสอบถามคือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 เป็นประเดน็ยอ่ยพบวา่ 

ประเด็นความพึงพอใจต่อเน้ือหาของกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติั โดยสํานักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) พบว่าส่วนใหญ่   
ร้อยละ 51.99 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 36.85 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 
5.98 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.79 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.39 มี
ระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.56 
แสดงวา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึง
พอใจมากในประเด็นเน้ือหาของกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติั โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) (ตารางท่ี 4.36) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อแนววิธีการจดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) พบว่าร้อยละ 45.42 
มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 41.24 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.17 มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.78 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.39 มีระดบัความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดับ และเม่ือวดัระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.51 แสดงว่า
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจ
มากในประเด็นแนววิธีการจดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีผู ้
ปฏิบติั โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) (ตารางท่ี 4.36) 
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ประเด็นความพึงพอใจต่อระยะเวลาการจดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) พบว่าร้อยละ 42.63 
มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 41.63 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.97 มีระดบั
ความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 5.98 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.79 มีระดบัความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดับ และเม่ือวดัระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.43 แสดงว่า
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจ
มากในประเด็นระยะเวลาการจดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติั โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) (ตารางท่ี 4.36) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมพฒันาความรู้โดยรวมเร่ืองการผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) พบว่าร้อยละ 48.01 
มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 40.04 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.37 มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ร้อยละ 3.59 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.99 มีระดบัความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดับ และเม่ือวดัระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.51 แสดงว่า
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจ
มากในประเด็นการจดักิจกรรมพฒันาความรู้โดยรวมเร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีผู ้
ปฏิบติั โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) (ตารางท่ี 4.36) 
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ตารางที่ 4.37 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบโครงการในระดบัพื้นที่ ต่อกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556                                                   (n = 502) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ Mean 
( X ) 

 

S.D. น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

(n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ 

ความพงึพอใจต่อกจิกรรมการพฒันากลุ่มฯ โดยรวม 4 0.80 28 5.58 187 37.25 243 48.40 40 7.97 3.57 0.7515 
   การชี้แจงวิธีการฯโดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต 10 1.99 41 8.17 234 46.62 195 38.84 22 4.38 3.35 0.7750 
   การชี้แจงวิธีการฯ โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดั 9 1.79 50 9.96 205 40.84 212 42.23 26 5.18 3.39 0.8060 
   การประชาสมัพนัธ์โครงการเพื่อรับสมคัรเกษตรกร 8 1.59 34 6.77 205 40.84 219 43.63 36 7.17 3.48 0.7908 
   จงัหวดั/อาํเภออาํเภอจดัเวทีชุมชนเพื่อคดัเลือกพื้นที่/เกษตรกร 4 0.80 15 2.99 178 35.46 257 51.19 48 9.56 3.66 0.7246 
   คุณสมบตัิของเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 3 0.60 16 3.19 195 38.84 252 50.20 36 7.17 3.60 0.6955 
   รูปแบบการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของเกษตรกร 4 0.80 25 4.98 214 42.63 234 46.61 25 4.98 3.50 0.7056 
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จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ผลการศึกษากิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ โดยสํานัก
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) โดยรวม พบว่าร้อยละ 48.40 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
รองลงมาร้อยละ 37.25 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.97 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 
5.58 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และ
เม่ือวดัระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.57 แสดงว่าโดยรวมแลว้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  มีระดบัความพึงพอใจมากในประเด็นกิจกรรม
พฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) โดยรวม  
(ตารางท่ี 4.37) 

หากแยกประเด็นการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภัยจาก
สารพิษโดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.) โดยรวมในการดาํเนินการโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ของผูต้อบแบบสอบถามคือเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เป็นประเดน็ยอ่ยพบวา่ 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการช้ีแจงวิธีการดาํเนินงาน โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร
เขต (สสข.) พบว่าร้อยละ 46.62 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 38.84 มีระดบัความพึง
พอใจมาก ร้อยละ 8.17 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 4.38 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 1.99 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.35 แสดงวา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มี
ระดบัความพึงพอใจปานกลางในประเด็นการช้ีแจงวิธีการดาํเนินงาน โดยสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรเขต (สสข.) (ตารางท่ี 4.37) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการช้ีแจงวิธีการดาํเนินงาน การจดัสรรเป้าหมายเกษตรกร การ
สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัอาํเภอ/ตาํบล โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดั พบว่าร้อยละ 42.23 มีระดบัความ
พึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 40.84 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 9.96 มีระดบัความพึงพอใจ
นอ้ย  ร้อยละ 5.18มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.79 มีระดบัความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุดตามลําดับ และเม่ือวัดระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.39 แสดงว่าเจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจปานกลางใน
ประเด็นการช้ีแจงวิธีการดาํเนินงาน การจดัสรรเป้าหมายเกษตรกร การสนับสนุนงบประมาณให้กบั
อาํเภอ/ตาํบลโดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดั (ตารางท่ี 4.37) 
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ประเด็นความพึงพอใจต่อการประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อรับสมคัรเกษตรกรท่ีมีความตั้งใจ 
สนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการโดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสาํนกังานเกษตรอาํเภอ พบว่าร้อยละ 43.63 มี
ระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 40.84 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.17 มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 6.77 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.59 มีระดบัความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดับ และเม่ือวดัระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.48 แสดงว่า
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ในประเดน็การประชาสมัพนัธ์โครงการเพ่ือรับสมคัรเกษตรกรท่ีมีความตั้งใจ สนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ
โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสาํนกังานเกษตรอาํเภอ (ตารางท่ี 4.37) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการจดัเวทีชุมชนเพื่อคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกรโดยสํานักงาน
เกษตรจงัหวดัและสาํนกังานเกษตรอาํเภอ พบว่าร้อยละ 51.19 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 
35.46 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 9.56 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.99 มีระดบั
ความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบั
ความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.66 แสดงว่าเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจมากในประเด็นการจดัเวทีชุมชนเพื่อคดัเลือกพื้นท่ีและ
เกษตรกรโดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสาํนกังานเกษตรอาํเภอ (ตารางท่ี 4.37) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณสมบติัของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการฯ พบว่าร้อยละ 50.20 มี
ระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 38.84 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.17 มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.19 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.60 มีระดบัความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดับ และเม่ือวดัระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.60 แสดงว่า
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจมาก
ในประเดน็คุณสมบติัของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการฯ (ตารางท่ี 4.37) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของเกษตรกร (แบบ 202) พบว่า 
ร้อยละ 46.61 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 42.63 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง และมี
ระดบัความพึงพอใจเท่ากนัท่ีมากท่ีสุดและนอ้ยคือร้อยละ 4.98 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 มีระดบัความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.50 แสดงว่าเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจมากใน
ประเดน็รูปแบบการจดัทาํขอ้มูลการผลิตของเกษตรกร (ตารางท่ี 4.37) 
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ตารางที่ 4.38 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบโครงการในระดบัพื้นที่ ต่อกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556                                        (n = 502) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ Mean 
( X ) 

 

S.D. น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

(n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ 

ความพงึพอใจต่อกจิกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยรวม 3 0.60 12 2.39 150 29.88 241 48.01 96 19.12 3.83 0.7814 
    ความเหมาะสมของจาํนวนครั้งที่จดักระบวนการเรียนรู้ 4 0.80 24 4.78 187 37.25 237 47.21 50 9.96 3.61 0.7630 
    ความเหมาะสมของการไม่กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้ 9 1.79 19 3.79 121 24.10 264 52.59 89 17.73 3.81 0.8337 
    รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้โดยรวม 2 0.40 12 2.39 150 29.88 287 57.17 51 10.16 3.74 0.6832 
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จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้ โดยรวม พบว่า
ร้อยละ 48.01 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 29.88 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 
19.12 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.39 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.60 มี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.83 แสดง
ว่าโดยรวมแลว้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบั
ความพึงพอใจมาก ในประเดน็ความพึงพอใจต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้ โดยรวม (ตารางท่ี 4.38) 

หากแยกประเด็นการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้ โดยรวม ในการ
ดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ของผูต้อบแบบสอบถามคือ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 เป็นประเดน็ยอ่ยพบวา่ 

ประเดน็ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของจาํนวนคร้ังท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ พบว่าร้อยละ 
47.21 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 37.25 มีระดบัความพึงพอใจปนกลาง ร้อยละ 9.96 มี
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 4.78 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 มีระดบั
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.61 แสดงว่า
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ในประเดน็ความเหมาะสมของจาํนวนคร้ังท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ (ตารางท่ี 4.38) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของการไม่กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผูป้ฏิบติั
สามารถดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ีและเกษตรกร พบว่าร้อยละ52.59 มี
ระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 24.10 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 17.73 มีระดบัความ
พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 3.79 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.79 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.81 แสดงว่าเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  มีระดับความพึงพอใจมาก ในประเด็นความ
เหมาะสมของการไม่กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผูป้ฏิบติัสามารถดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีและเกษตรกร (ตารางท่ี 4.38) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้โดยรวม พบว่าร้อยละ57.17 มี
ระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 29.88 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 10.16 มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.39 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.40 มีระดบัความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดับ และเม่ือวดัระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.74 แสดงว่า
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ในประเดน็ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้โดยรวม (ตารางท่ี 4.38) 
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ตารางที่ 4.39 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบโครงการในระดบัพื้นที่ ต่องบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556                                                     (n = 502) 

ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ Mean 

( X ) 

 

S.D. น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

(n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ 

 ความพงึพอใจต่องบประมาณฯ/วสัดุอุปกรณ์ โดยรวม 13 2.59 72 14.34 222 44.23 159 31.67 36 7.17 3.26 0.8843 
    งบประมาณในการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ 19 3.78 94 18.73 206 41.04 159 31.67 24 4.78 3.15 0.9088 
    การแจง้หรือโอนงบประมาณจากจงัหวดัใหอ้าํเภอ 12 2.39 65 12.95 205 40.84 192 38.24 28 5.58 3.32 0.8555 
    วสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ 14 2.79 73 14.54 208 41.44 175 34.86 32 6.37 3.28 0.8869 
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จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงบประมาณและการ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้โดยรวม พบว่าร้อยละ 44.23 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 31.67 มีระดบัความพึงพอใจมาก ร้อยละ 14.34 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 7.17 มี
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.59 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือ
วดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.26 แสดงว่าโดยรวมแลว้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ในประเด็นความพึง
พอใจต่อการบริหารจดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้โดยรวม (ตาราง
ท่ี 4.39) 

หากแยกประเดน็การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการงบประมาณและการสนบัสนุน
วสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้โดยรวม ในการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ของผูต้อบแบบสอบถามคือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 เป็นประเดน็ยอ่ยพบวา่ 

ประเด็นความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของงบประมาณในการดาํเนินการจดักระบวนการ
เรียนรู้ พบวา่ร้อยละ 41.04 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 31.67 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ร้อยละ 18.73 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 4.78 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
3.78 มีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 
3.15 แสดงว่าเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบั
ความพึงพอใจปานกลางในประเด็นความเหมาะสมของงบประมาณในการดาํเนินการจดักระบวนการ
เรียนรู้ (ตารางท่ี 4.39) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของการแจง้หรือโอนงบประมาณจากจงัหวดัให้
อาํเภอ พบวา่ร้อยละ 40.84 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 38.24 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ร้อยละ 12.95 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 5.58 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
2.39 มีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 
3.32 แสดงว่าเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบั
ความพึงพอใจปานกลางในประเด็นความเหมาะสมของการแจง้หรือโอนงบประมาณจากจงัหวดัให้
อาํเภอ (ตารางท่ี 4.39) 
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ประเด็นความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินการจดักระบวนการ
เรียนรู้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร พบว่าร้อยละ 41.44 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 34.86 มีระดบัความพึงพอใจมาก ร้อยละ 14.54 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 6.37 
มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.79 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และ
เม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.28 แสดงว่าเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบัความพึงพอใจปานกลางในประเด็นวสัดุอุปกรณ์ในการ
ดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร (ตารางท่ี 4.39) 
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ตารางที่ 4.40 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบโครงการในระดบัพื้นที่ ต่อการรายงานผลตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556    
                                                                    (n = 502) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ Mean 
( X ) 

 

S.D. น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

(n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ 

ความพงึพอใจต่อการรายงานผลการดาํเนินงาน โดยรวม 4 0.80 17 3.38 177 35.26 205 40.84 99 19.72 3.75 0.8351 
    รูปแบบรายงานในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ (แบบ 202) 

4 0.80 18 3.58 191 38.05 239 47.61 50 9.96 3.62 0.7447 

    รูปแบบรายงานในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้สาํหรับ
เกษตรกร (แบบ 203) 

1 0.20 30 5.98 177 35.26 247 49.20 47 9.36 3.62 0.7459 

   รูปแบบการรายงานผลการดาํเนินงานในรูปไฟลด์ิจิตอล   
ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

9 1.79 20 3.98 161 32.07 208 41.44 104 20.72 3.75 0.8884 
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จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวม พบว่า 
ร้อยละ 40.84 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 35.26 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 
19.72 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.38 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 มี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.75 แสดง
ว่าโดยรวมแลว้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบั
ความพึงพอใจมาก ในประเดน็ความพึงพอใจต่อการรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวม (ตารางท่ี 4.40) 

หากแยกประเด็นการศึกษาความพึงพอใจต่อการรายงานผลการดาํเนินงาน โดยรวม ในการ
ดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ของผูต้อบแบบสอบถามคือ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  เป็นประเดน็ยอ่ยพบวา่ 

ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ (แบบ 202) พบว่าร้อยละ 47.61 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 38.05 มีระดบัความ
พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 9.96 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.58 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย
พบวา่มีค่าเฉล่ียท่ี 3.62 แสดงวา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 
2556 มีระดบัความพึงพอใจมาก ในประเดน็รูปแบบรายงานในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ (แบบ 202) (ตารางท่ี 4.40) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร (แบบ 
203) พบว่าร้อยละ 49.20 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 35.26 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ร้อยละ 9.36 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 5.98 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.20 
มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.62 แสดง
วา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ในประเดน็รูปแบบรายงานในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร (แบบ 203) (ตารางท่ี 4.39) 

ประเดน็ความพึงพอใจต่อรูปแบบการรายงานผลการดาํเนินงานในรูปไฟลดิ์จิตอล ผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบวา่ร้อยละ 41.44 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 32.07 มีระดบัความ
พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 20.72 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.98 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.79 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย
พบวา่มีค่าเฉล่ียท่ี 3.75 แสดงวา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 
2556 มีระดบัความพึงพอใจมาก ในประเดน็รูปแบบการรายงานผลการดาํเนินงานในรูปไฟลดิ์จิตอล ผา่น
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ตารางท่ี 4.40) 
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ตารางที่ 4.41 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับผดิชอบโครงการในระดบัพื้นที่ ต่อการดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556    
                                                                     (n = 502) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ Mean 
( X ) 

 

S.D. น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

(n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ (n) ร้อยละ 

ความพงึพอใจต่อการดําเนินงานโครงการฯ โดยรวม 2 0.40 16 3.19 162 32.27 268 53.39 41 8.17 3.67 0.6914 
   ความพึงพอใจต่อรายละเอียด/ความเร็ว/ความเหมาะสมฯ  4 0.80 15 2.99 158 31.47 207 41.23 118 23.51 3.84 0.8460 
   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมอบรมเจา้หนา้ที่ โดยรวม 10 1.99 22 4.38 171 34.07 242 48.21 57 11.35 3.63 0.8184 
   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพฒันากลุ่มฯ โดยรวม 4 0.80 28 5.58 187 37.25 243 48.40 40 7.97 3.57 0.7515 
   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้ โดยรวม 3 0.60 12 2.39 150 29.88 241 48.01 96 19.12 3.83 0.7814 
   ความพึงพอใจต่องบประมาณฯ โดยรวม 13 2.59 72 14.34 222 44.23 159 31.67 36 7.17 3.26 0.8843 
   ความพึงพอใจต่อการรายงานผล โดยรวม 4 0.80 17 3.38 177 35.26 205 40.84 99 19.72 3.75 0.8351 
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จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินการโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามโครงการฯ โดยรวม พบว่า
ร้อยละ 53.39 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 32.27 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 
8.17 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.19 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.40 มี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั และเม่ือวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.67 แสดง
ว่าโดยรวมแลว้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีระดบั
ความพึงพอใจมาก ในประเดน็ความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม (ตารางท่ี 4.41) 
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ตอนที ่4  ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบความแตกต่างของระดับความพงึพอใจต่อการดําเนินงาน
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภยัในพชืผกั ปี 2556  
 
การศึกษาเร่ือง ผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร

ผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556  ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการ
ดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย
ผูรั้บผิดชอบโครงการจาํแนกตามความรับผิดชอบแต่ละระดบั ประเภทตาํแหน่ง เพศ ระดบัอาย ุ 
ระดับอายุงานราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และการรับผิดชอบรายงานผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และมีตวัแปรตามประกอบดว้ยผลการประเมินความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ตามโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ใน 6 ประเด็นหลกั ความชดัเจนของ
รายละเอียดโครงการฯ กิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั กิจกรรมพฒันา
กลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภัยจากสารพิษ กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร กิจ
กรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้และการ
รายงานผล  

ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 



92 
 

ตารางที ่4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริม

สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีต่อการปฏิบติังานจาํแนกตามเพศ   (n = 502) 

ประเด็นความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน           n    X        S.D.     t     Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวม                        ชาย 
                                                           หญงิ 

254 
248 

78.26 11.08 0.43 
 

0.98 
 77.83 11.44 

 - ต่อรายละเอียดโครงการ                 ชาย 
                                                          หญิง 

254 
248 

11.13 2.03 -0.02 
 

0.77 
 11.13 1.96 

- ต่อกิจกรรมพฒันาความรู้                ชาย 
                                                          หญิง 

254 
248 

14.22 2.62 1.48 
 

0.44 
 13.85 2.84 

- ต่อกิจกรรมการพฒันากลุ่มฯ           ชาย 
                                                          หญิง 

254 
248 

21.09 3.71 0.68 
 

0.36 
 20.87 3.65 

- ต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้   ชาย 
                                                          หญิง 

254 
248 

11.11 1.80 -0.52 
 

0.61 
 11.20 2.00 

- ต่องบประมาณฯ                              ชาย 
                                                          หญิง 

254 
248 

9.72 2.34 -0.16 
 

0.43 
 9.76 2.33 

- ต่อการรายงานผล                            ชาย 
                                                          หญิง 

254 
248 

10.98 2.05 -0.17 0.85 
 11.01 2.10 

จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามเพศพบวา่ 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมในการดาํเนินงานตาม
โครงการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 . 9 8  แสดงวา่ความแตกต่างของเพศของ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0 . 0 5  (ตารางท่ี 4 . 42) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในความชัดเจนของ
รายละเอียดโครงการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.77 แสดงว่าความแตกต่าง
ของเพศของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่
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มีผลต่อความพึงพอใจในความชัดเจนของรายละเอียดโครงการ ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
(ตารางท่ี 4.42) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้
เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.44 แสดงว่า
ความแตกต่างของเพศของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภยั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.42) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิต
ผกัปลอดภยัจากสารพิษ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.36 แสดงวา่ความแตกต่าง
ของเพศของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่
มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.42) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผกั  ปี 2556 ท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.61 แสดงว่า
ความแตกต่างของเพศของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.42) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมการบริหารจดัการ
งบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.43 แสดงว่าความแตกต่างของเพศของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณ
และการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.42) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการรายงานผล ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.85 แสดงว่าความแตกต่างของเพศของเจา้หน้าท่ี
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ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการรายงานผล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.42) 

ตารางที ่4.43 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจ ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
งานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

จาํแนกระหวา่งกลุ่มอายจุริง 4 กลุ่ม           (n = 502) 

ประเด็นความความแปรปรวน  Sum of 
Squares 

Df. Mean 
Square 

F Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวม                      ระหว่างกลุ่ม 821.81 3 273.94 2.18 0.09 
 ภายในกลุ่ม 62629.22 498 125.76   
 รวม 63451.04 501    
- ต่อรายละเอียดโครงการ                  ระหวา่งกลุ่ม 21.05 3 7.02 1.77 0.15 
 ภายในกลุ่ม 1972.27 498 3.96   
 รวม 1993.32 501    
- ต่อกิจกรรมพฒันาความรู้                ระหวา่งกลุ่ม 38.78 3 12.93 1.73 0.16 
 ภายในกลุ่ม 3711.50 498 7.45   
 รวม 3750.28 501    
- ต่อกิจกรรมการพฒันากลุ่มฯ           ระหวา่งกลุ่ม 16.37 3 5.46 0.40 0.75 
 ภายในกลุ่ม 6765.50 498 13.59   
 รวม 6781.87 501    
- ต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้     ระหวา่งกลุ่ม 26.96 3 8.99 2.51 0.06 
 ภายในกลุ่ม 1779.61 498 3.57   
 รวม 1806.57 501    
- ต่องบประมาณฯ                              ระหวา่งกลุ่ม 53.56 3 17.85 3.33 0.02* 
 ภายในกลุ่ม 2672.77 498 5.37   
 รวม 2726.33 501    
- ต่อการรายงานผล                            ระหวา่งกลุ่ม 43.54 3 14.51 3.43 0.02* 
 ภายในกลุ่ม 2106.43 498 4.23   
 รวม 2149.97 501    
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จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  จาํแนกระหวา่งกลุ่มอายจุริง 4 กลุ่ม พบวา่ 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุจริงต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมในการ
ดาํเนินงานตามโครงการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.09 แสดงว่าความ
แตกต่างของอายจุริงของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.43) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุจริงต่างกันมีความพึงพอใจในความชัดเจนของ
รายละเอียดโครงการฯ  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.15 แสดงว่าความแตกต่าง
ของอายุจริงของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
(ตารางท่ี 4.43) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายจุริงต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้
เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.16 แสดงว่า
ความแตกต่างของอายจุริงของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภยั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.43) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายจุริงต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่ม
ผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.75 แสดงว่าความ
แตกต่างของอายจุริงของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.43) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุจริงต่างกันมีความพึงพอใจในกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.06 แสดงว่า
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ความแตกต่างของอายจุริงของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.43) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุจริงต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมการบริหาร
จดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.02 แสดงว่าความแตกต่างของอายุจริงของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการบริหาร
จดัการงบประมาณและการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (ตารางท่ี 4.43) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุจริงต่างกันมีความพึงพอใจในการรายงานผล 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.02 แสดงว่าความแตกต่างของอายจุริงของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจใน
การรายงานผล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 4.43) 
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ตารางที ่4.44 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจ ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
งานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

จาํแนกระหวา่งกลุ่มอายรุาชการ 4 กลุ่ม          (n = 502) 

ประเด็นความความแปรปรวน  Sum of 
Squares 

Df. Mean 
Square 

F Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวม                      ระหว่างกลุ่ม 998.21 3 332.74 2.65 0.05* 
 ภายในกลุ่ม 62452.82 498 125.41   
 รวม 63451.04 501    
- ต่อรายละเอียดโครงการ                  ระหวา่งกลุ่ม 24.48 3 8.16 2.06 0.10 
 ภายในกลุ่ม 1968.85 498 3.95   
 รวม 1993.32 501    
- ต่อกิจกรรมพฒันาความรู้                ระหวา่งกลุ่ม 42.85 3 14.28 1.92 0.13 
 ภายในกลุ่ม 3707.43 498 7.44   
 รวม 3750.28 501    
- ต่อกิจกรรมการพฒันากลุ่มฯ          ระหวา่งกลุ่ม 9.03 3 3.01 0.22 0.88 
 ภายในกลุ่ม 6772.85 498 13.60   
 รวม 6781.87 501    
- ต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้    ระหวา่งกลุ่ม 25.86 3 8.62 2.41 0.07 
 ภายในกลุ่ม 1780.71 498 3.58   
 รวม 1806.57 501    
- ต่องบประมาณฯ                             ระหวา่งกลุ่ม 57.45 3 19.15 3.57 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 2668.88 498 5.36   
 รวม 2726.33 501    
- ต่อการรายงานผล                           ระหวา่งกลุ่ม 58.95 3 19.65 4.68 0.00** 
 ภายในกลุ่ม 2091.02 498 4.20   
 รวม 2149.97 501    
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จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกระหวา่งกลุ่มอายรุาชการ 4 กลุ่ม พบวา่ 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุราชการต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมในการ
ดาํเนินงานตามโครงการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าความแตกต่างของ
อายรุาชการของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  มี
ผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(ตารางท่ี 4.44) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายรุาชการต่างกนัมีความพึงพอใจในความชดัเจนของ
รายละเอียดโครงการฯ  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 แสดงว่าความแตกต่าง
ของอายุราชการของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 
2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.44) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุราชการต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันา
ความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.13 
แสดงวา่ความแตกต่างของอายรุาชการของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้
เกษตรปลอดภยั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.44) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุราชการต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันา
กลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.88 แสดงว่า
ความแตกต่างของอายรุาชการของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.44) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุราชการต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมการจดั
กระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.07 แสดงว่า
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ความแตกต่างของอายรุาชการของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร 
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.44) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินค้า เกษตรปลอดภัยในพืชผัก  ปี  2556 ท่ี มีอายุราชการต่างกันมีความพึงพอใจในกิจ
กรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่าความแตกต่างของอายุราชการของเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจใน
กิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 4.44) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีอายุราชการต่างกนัมีความพึงพอใจในการรายงานผล 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 แสดงว่าความแตกต่างของอายุราชการของ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความ 
พึงพอใจในการรายงานผล อยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ตารางท่ี 4.44) 
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ตารางที ่4.45 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจ ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
งานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

จาํแนกระหวา่งกลุ่มตามระดบัการศึกษา 4 กลุ่ม           (n = 502) 

ประเด็นความความแปรปรวน  Sum of 
Squares 

Df. Mean 
Square 

F Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวม                      ระหว่างกลุ่ม 338.06 3 112.69 0.89 0.45 
 ภายในกลุ่ม 63112.98 498 126.73   
 รวม 63451.04 501    
- ต่อรายละเอียดโครงการ                  ระหวา่งกลุ่ม 31.06 3 10.35 2.63 0.05* 
 ภายในกลุ่ม 1962.26 498 3.94   
 รวม 1993.32 501    
- ต่อกิจกรรมพฒันาความรู้                ระหวา่งกลุ่ม 7.07 3 2.36 0.31 0.82 
 ภายในกลุ่ม 3743.21 498 7.52   
 รวม 3750.28 501    
- ต่อกิจกรรมการพฒันากลุ่มฯ           ระหวา่งกลุ่ม 22.28 3 7.43 0.55 0.65 
 ภายในกลุ่ม 6759.60 498 13.57   
 รวม 6781.87 501    
- ต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้    ระหวา่งกลุ่ม 4.47 3 1.49 0.41 0.74 
 ภายในกลุ่ม 1802.10 498 3.62   
 รวม 1806.57 501    
- ต่องบประมาณฯ                              ระหวา่งกลุ่ม 2.17 3 0.72 0.13 0.94 
 ภายในกลุ่ม 2724.17 498 5.47   
 รวม 2726.33 501    
- ต่อการรายงานผล                            ระหวา่งกลุ่ม 30.65 3 10.22 2.40 0.07 
 ภายในกลุ่ม 2119.32 498 4.26   
 รวม 2149.97 501    
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จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกระหว่างกลุ่มตามระดบัการศึกษา 4 กลุ่ม 
พบวา่ 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมในการ
ดาํเนินงานตามโครงการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.45 แสดงว่าความ
แตกต่างของระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.45) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในความชดัเจน
ของรายละเอียดโครงการฯ  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าความ
แตกต่างของระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ อยา่งนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 4.45) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรม
พฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.82 แสดงว่าความแตกต่างของระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.45) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรม
พฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.65 
แสดงว่าความแตกต่างของระดบัการศึกษาของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกั
ปลอดภยัจากสารพิษ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.45) 
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การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมการ
จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.74 แสดง
ว่าความแตกต่างของระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับ
เกษตรกร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.45) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผัก  ปี  2556 ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในกิจ
กรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.94 แสดงว่าความแตกต่างของระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในกิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.45) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในการรายงาน
ผล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.07 แสดงว่าความแตกต่างของระดบัการศึกษา
ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการรายงานผล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.45) 
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ตารางที ่4.46 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจ ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
งานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
จาํแนกระหวา่งกลุ่มตามระดบัผูรั้บผดิชอบงานระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 3 กลุ่ม 

                     (n = 502) 

ประเด็นความความแปรปรวน  Sum of 
Squares 

Df. Mean 
Square 

F Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวม                      ระหว่างกลุ่ม 38.97 2 19.49 0.15 0.86 
 ภายในกลุ่ม 63412.06 499 127.08   
 รวม 63451.04 501    
- ต่อรายละเอียดโครงการ                  ระหวา่งกลุ่ม 28.45 2 14.23 3.61 0.03* 
 ภายในกลุ่ม 1964.87 499 3.94   
 รวม 1993.32 501    
- ต่อกิจกรรมพฒันาความรู้                ระหวา่งกลุ่ม 34.31 2 17.15 2.30 0.10 
 ภายในกลุ่ม 3715.97 499 7.45   
 รวม 3750.28 501    
- ต่อกิจกรรมการพฒันากลุ่มฯ           ระหวา่งกลุ่ม 6.21 2 3.10 0.23 0.80 
 ภายในกลุ่ม 6775.67 499 13.58   
 รวม 6781.87 501    
- ต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้    ระหวา่งกลุ่ม 6.37 2 3.19 0.88 0.41 
 ภายในกลุ่ม 1800.19 499 3.61   
 รวม 1806.57 501    
- ต่องบประมาณฯ                              ระหวา่งกลุ่ม 2.45 2 1.22 0.22 0.80 
 ภายในกลุ่ม 2723.89 499 5.46   
 รวม 2726.33 501    
- ต่อการรายงานผล                            ระหวา่งกลุ่ม 3.43 2 1.72 0.40 0.67 
 ภายในกลุ่ม 2146.54 499 4.30   
 รวม 2149.97 501    
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จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกระหว่างกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงาน
ระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 3 กลุ่ม พบวา่ 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึงพอใจ
โดยรวมในการดาํเนินงานตามโครงการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.86 แสดง
วา่ความแตกต่างของกลุ่มตามระดบัผูรั้บผดิชอบงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการ
โดยรวม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.46) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.03 แสดง
วา่ความแตกต่างของกลุ่มตามระดบัผูรั้บผดิชอบงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในความชัดเจนของรายละเอียด
โครงการฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 (ตารางท่ี 4.46) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.10 แสดงว่าความแตกต่างของกลุ่มตามระดับผูรั้บผิดชอบงานของเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
(ตารางท่ี 4.46) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.80 แสดงวา่ความแตกต่างของกลุ่มตามระดบัผูรั้บผดิชอบงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรม
พฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.46) 
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การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.41 แสดงวา่ความแตกต่างของกลุ่มตามระดบัผูรั้บผดิชอบงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการ
จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.46) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.80 แสดงว่าความแตกต่างของกลุ่มตามระดบั
ผูรั้บผิดชอบงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 
2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.46) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในการรายงานผล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.67 แสดงว่าความแตกต่างของ
กลุ่มตามระดับผูรั้บผิดชอบงานของเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการรายงานผล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 
0.05 (ตารางท่ี 4.46) 
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ตารางที ่4.47 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจ ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
งานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

จาํแนกระหวา่งกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผดิชอบงาน 5 กลุ่ม       (n = 502) 

ประเด็นความความแปรปรวน  Sum of 
Squares 

Df. Mean 
Square 

F Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวม                      ระหว่างกลุ่ม 1377.22 4 344.30 2.76 0.03* 
 ภายในกลุ่ม 62073.82 497 124.90   
 รวม 63451.04 501    
- ต่อรายละเอียดโครงการ                  ระหวา่งกลุ่ม 37.46 4 9.37 2.38 0.05* 
 ภายในกลุ่ม 1955.86 497 3.94   
 รวม 1993.32 501    
- ต่อกิจกรรมพฒันาความรู้                ระหวา่งกลุ่ม 61.54 4 15.38 2.07 0.08 
 ภายในกลุ่ม 3688.74 497 7.42   
 รวม 3750.28 501    
- ต่อกิจกรรมการพฒันากลุ่มฯ           ระหวา่งกลุ่ม 155.14 4 38.79 2.91 0.02* 
 ภายในกลุ่ม 6626.73 497 13.33   
 รวม 6781.87 501    
- ต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้    ระหวา่งกลุ่ม 25.66 4 6.41 1.79 0.13 
 ภายในกลุ่ม 1780.91 497 3.58   
 รวม 1806.57 501    
- ต่องบประมาณฯ                              ระหวา่งกลุ่ม 18.83 4 4.71 0.86 0.49 
 ภายในกลุ่ม 2707.50 497 5.45   
 รวม 2726.33 501    
- ต่อการรายงานผล                            ระหวา่งกลุ่ม 16.23 4 4.06 0.95 0.44 
 ภายในกลุ่ม 2133.74 497 4.29   
 รวม 2149.97 501    
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จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกระหว่างกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงาน   
5 กลุ่ม พบวา่ 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึง
พอใจโดยรวมในการดาํเนินงานตามโครงการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.03 
แสดงว่าความแตกต่างของกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานของเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงาน
ตามโครงการโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 4.47) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึง
พอใจในความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
แสดงว่าความแตกต่างของกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานของเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในความชดัเจนของ
รายละเอียดโครงการฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 4.47) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึง
พอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.08 แสดงว่าความแตกต่างของกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
(ตารางท่ี 4.47) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึง
พอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.02 แสดงว่าความแตกต่างของกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผดิชอบงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
งานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรม
พฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 4.47) 
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การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึง
พอใจในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.13 แสดงว่าความแตกต่างของกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานของเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 
4.47) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึง
พอใจในกิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.49 แสดงว่าความแตกต่างของกลุ่มตามตาํแหน่ง
ผูรั้บผิดชอบงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 
2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.47) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานต่างกนัมีความพึง
พอใจในการรายงานผล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.44 แสดงว่าความแตกต่าง
ของกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผดิชอบงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการรายงานผล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 
0.05 (ตารางท่ี 4.47) 
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ตารางที ่4.48 แสดงผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จาํแนกตามผูก้รอก

ขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต         (n = 502) 

ประเด็นความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน        n    X        S.D.     t     Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวม        /นวส.ผู้รับผดิชอบ   
/ผู้ช่วยในการกรอกแบบ 

486 
16 

78.09 11.32 1.58 0.05* 
 76.69 9.02 

 - ต่อรายละเอียดโครงการ    /นวส.ผูรั้บผดิชอบ   
/ผูช่้วยในการกรอกแบบ 

486 
16 

11.14 2.01 0.49 
 

0.56 
 10.94 1.29 

- ต่อกิจกรรมพฒันาความรู้                 /นวส.ผูฯ้    
                                    /ผูช่้วยในการกรอกแบบ 

486 
16 

14.05 2.72 0.40 
 

0.04* 
 13.63 3.14 

- ต่อกิจกรรมการพฒันากลุ่มฯ            /นวส.ผูฯ้   
                                    /ผูช่้วยในการกรอกแบบ 

486 
16 

20.99 3.69 0.61 
 

0.95 
 20.81 3.29 

- ต่อกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้    /นวส.ผูฯ้ 
                                    /ผูช่้วยในการกรอกแบบ 

486 
16 

11.15 1.91 0.19 
 

0.77 
 11.25 1.73 

- ต่องบประมาณฯ                /นวส.ผูรั้บผดิชอบ   
                                    /ผูช่้วยในการกรอกแบบ 

486 
16 

9.74 2.34 -0.20 
 

0.96 
 9.88 2.00 

- ต่อการรายงานผล               /นวส.ผูรั้บผดิชอบ   
                                    /ผูช่้วยในการกรอกแบบ 

486 
16 

11.02 2.09 -0.23 0.26 
 10.19 1.17 

จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 จาํแนกตามผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบวา่ (ตารางท่ี 4.48) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมในการดาํเนินงานตามโครงการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ความแตกต่างของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(ตารางท่ี 4.48) 
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การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต่างกนัมีความพึงพอใจในความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.56 แสดงว่าความแตกต่างของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 (ตารางท่ี 4.48) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.04 แสดงว่าความแตกต่างของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 4.48) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.95 แสดงว่าความแตกต่างของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.48) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.77 แสดงว่าความแตกต่างของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน
พืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.48) 
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การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต่างกนัมีความพึงพอใจในกิจกรรมการบริหารจดัการงบประมาณและการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์
สาํหรับการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.96 แสดงวา่ความแตกต่างของผู ้
กรอกขอ้มูลตามแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการบริหาร
จดัการงบประมาณและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติท่ี 
0.05 (ตารางท่ี 4.48) 

การทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ท่ีมีผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต่างกนัมีความพึงพอใจในการรายงานผล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.26 
แสดงว่าความแตกต่างของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการรายงานผล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 4.48) 
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ตอนที ่5  ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบโครงการ        
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภยัในพชืผกั ปี 2556  

 

การศึกษาเร่ือง ผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556 ในประเดน็ขอ้เสนอแนะจากจากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไดด้าํเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการใน
ระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดั ไดร้ายงานผลความกา้วหนา้ของโครงการผา่นทางระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยกําหนดให้ส่งรายงานตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด เพื่อจะได้รวบรวมผลการ
ดาํเนินงานในระดบัประเทศ รายงานผลการดาํเนินงานผา่นเครือขายอินเตอร์เน็ต ผา่นทางจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ท่ี apiluckl@hotmail.com ทางผูรั้บผิดชอบโครงการในระดับกรม ได้ส่ง
แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ ผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ โดยลิงคข์อ้มูลแบบสอบถามผา่น
ทางระบบ Google.doc และไดส้อบถามเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ ในส่วนของขอ้เสนอแนะ
จากการดําเนินงานตามโครงการ จากผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามปลายเปิดท่ีเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้า ท่ีผู ้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด  อําเภอและตําบล  ท่ีตอบ
แบบสอบถาม ในประเด็นของความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ (3 ประเด็น) กิจกรรมพฒันา
ความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั (3 ประเด็น) กิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ (3 ประเดน็) และการรายงานผล (3 ประเดน็) รวมทั้งหมด 12 ประเดน็  

ผลของขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในประเด็นความชัดเจนของรายละเอยีดโครงการทีแ่จ้งให้ทราบ 
- รายละเอียดโครงการยงัไม่ชดัเจน แนวทางการดาํเนินโครงการ ควรมีวตัถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีชดัเจน ไม่ลงลึกในรายละเอียดในการปฏิบติังาน ควรกาํหนดหลกัสูตรการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรตามขอบข่ายเน้ือหากระบวนการเรียนรู้ให้ชดัเจนและเหมาะสม ควรกาํหนด
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการท่ีชดัเจน ท่ีแจง้มาในคู่มือปฏิบติังานไม่ไดร้ะบุจาํนวน
การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีชดัเจน 

- คู่มือตอ้งชดัเจนไม่เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดท่ีปรากฎตามรายละเอียด และใน
รายละเอียดของโครงการควรแจง้ใหท้ราบดว้ยวา่มีการรายงานผลการดาํเนินงาน แบบ 202 และ 203  

- ควรมีการแจง้รายละเอียดโครงการทั้งทางเอกสารและเครือข่ายอินเตอร์เนต/ CD 
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- โครงการน้ีคลา้ยกบัโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัและไดม้าตรฐาน (GAP) 
จึงมกัเกิดความสบัสนในการคดัเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย / เกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 
ตอ้งใหเ้ห็นความแตกต่าง จากโครงการ GAP ใหไ้ด ้

2. ข้อเสนอแนะด้านความรวดเร็วในการแจ้งรายละเอยีดโครงการ  
- ขอใหแ้จง้รายละเอียดกบัผูรั้บผดิชอบงานระดบัพื้นท่ีโดยตรง เน่ืองจากถา้ผา่นจงัหวดั 

งานอาจจะชา้และขอเป็นแจง้ผา่นทาง e-mail จะสะดวกและรวดเร็วต่อการปฏิบติังานมาก 
- รวดเร็วดี เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการสามารถประสานงานเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไดเ้ร็วข้ึน และเบิกจ่ายไดเ้ร็วข้ึนทนักบัระบบการเงินตามไตรมาศ 
- ควรแจง้ใหเ้ร็วกว่าน้ี เน่ืองจากการจดัอบรมเกษตรกรหรือการประชุมควรจดัทาํก่อน

เขา้สู่ฤดูเพาะปลูก และตอ้งจดัทาํแผนงานโครงการให้สอดคลอ้งกบัแผนงานโครงการจากงบ
จงัหวดั และจะไดเ้ลือกพื้นท่ีเป้าหมายไดถู้กตอ้งและเหมาะสม การจดัสรรโครงการล่าชา้อาจทาํให้
การแจง้รายละเอียดโครงการกระชั้นชิดเกินไป 

- ควรมีการช้ีแจงโครงการ ผ่านผูรั้บผิดชอบโครงการโดยตรง เช่น จัดการอบรม
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ เพื่อการดาํเนินการจะได้เกิดความรวดเร็วและประสานงานกบัเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบจงัหวดัไดห้ากเกิดปัญหาหรือขอ้สงสยั 

3. ข้อเสนอแนะด้านความเหมาะสมในวธีิการแจ้งรายละเอยีดโครงการผ่านทางระบบ
เครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 

- แจง้ผา่นอินเตอร์เน็ต มีความสะดวก รวดเร็ว ถึงเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัโดยตรง ทาํใหง้าน
รวดเร็ว หากรอหนงัสือจากจงัหวดัอาจล่าชา้ ในการรายงาน/ประหยดัค่าใชจ่้ายและทรัพยากร 

- มีความเหมาะสม เน่ืองจากปัจจุบนัส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ิงท่ีนกัวิชาการ ควรเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความชาํนาญ เพื่อใชใ้นการติดต่อประสานงานและรับรู้ข่าวสารท่ีท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน ขอให้
ใชภ้าษาง่ายๆ ลดขั้นตอนในการทาํงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีดว้ย   

- ควรใชอี้เมลลท่ี์จาํง่ายและชดัเจนกวา่เดิม/ควรใหมี้การจดัส่ง e-mail ใหก้บัผูรั้บผดิชอบ
โครงการทราบโดยตรงดว้ย 

- เน่ืองจากการส่งผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงมีขอ้กาํจดัของขนาดไฟลท่ี์ส่งทาํให้
ส่งยากและชา้ ควรมีการสนบัสนุนความรู้ในเร่ืองของการปรับลดขนาดภาพท่ีจะส่ง 

- การช้ีแจงโครงการ ควรช้ีแจงผา่นเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัก่อน ใหเ้จา้หนา้ท่ีจงัหวดัสามารถ
มาช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีอาํเภอได ้ควรรายงานผา่นจงัหวดั เน่ืองจากระบบบอินเตอร์เน็ตบางคร้ังมีปัญหา
ไม่สามารถรายงานได ้
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- อยากใหจ้งัหวดัแจง้เป็นหนงัสืออยา่งชดัเจนในคร้ังแรกและมีการเตือนเป็นระยะตาม
ความเหมาะสมไม่ซํ้าซอ้น 

- มีความเหมาะสมแลว้และขอใหส้าํเนาผา่นทางจงัหวดัฯ รับทราบดว้ย และควรแจง้เป็น
หนงัสือราชการผา่นจงัหวดัดว้ย เพื่อถา้ไม่เขา้ใจจะไดซ้กัถามจงัหวดัผูป้ระสานงานได ้

- ควรจะช้ีแจงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบโดยวิธีประชุม/สมัมนา/อบรมก่อนเร่ิมดาํเนินโครงการ 
- การเขา้ server ของกรม ชา้มากควรปรับปรุงระบบ server ใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน แต่จะมี

ปัญหาในบางอาํเภอคือระบบอินเตอร์เน็ตจะไม่ค่อยแรงและมีปัญหาหลุดบ่อยมากๆและขาด
อุปกรณ์ทางดา้นไอทีท่ีเหมาะสม ส่งไปยากมากเพราะคอมพิวเตอร์ท่ีอาํเภอรุ่นเก่า 

- บางพ้ืนท่ีมีความลาํบากในดา้นการติดต่อส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ท่ี
ล่าชา้ ระบบไฟฟ้าขดัขอ้งบ่อย อาจทาํให้ไม่ไดรั้บข่าวสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตรวดเร็วเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงควรทาํทั้งระบบหนงัสือราชการและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควบคู่กนัไป 

- กรมส่งเสริมการเกษตร ควรคาํนึงว่าบุคลากรทั้ งหมดท่ีมี ไม่ได้มีความชาํนาญใน
ระบบอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงตวับุคคลบางส่วนไม่ยอมเรียนรู้อาจเกิดจากวยั ความไม่คุน้เคยต่อระบบ  
ดงันั้นกรมควรวางยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนในการกระตุน้เร่งเร้าใหเ้กิดการเรียนรู้ดา้น IT เช่น ควรมีการ
อบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่พร้อมดา้น IT จะสามารถแกไ้ขปัญหาในภาพรวมของการดาํเนินงานผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้

4. ข้อเสนอแนะในเนือ้หาของกจิกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลติสินค้าเกษตรปลอดภยั 
ของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบัิต ิ(อบรมเจ้าหน้าที)่ 

- ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาให้มีความเหมาะสมกับการฝึกอบรม การถ่ายทอด
เทคโนโลยใีหเ้ขา้กบัปัจจุบนั ทนัสมยั สามารถนาํไป ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้

- เน้ือหาควรเพ่ิมเติมการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชเช่น โรค แมลง โดยวิธีผสมผสานมากข้ึน  
การใช้สารชีวภัณฑ์ การอารักขาพืช การปฏิบัติการป้องกันกําจัดในศัตรูพืช การปรับปรุงดิน 
วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว การตลาดพืชผกัปลอดภยั การสร้างเครือข่ายตลาดผกัปลอดภยั การผลิต
พืชผกัปลอดภยัตั้งแต่การเตรียมแปลงผกัตลอดจนการเก็บเก่ียวอย่างถูกตอ้ง การเขา้สู่มาตรฐาน 
GAP  ทกัษะการประสานงานของเจา้หนา้ท่ี และเน้ือหาวิชาการเร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
เพิ่มเอกสารวิชาการใหม่ๆ เพื่อจะไดแ้นวทางการปฏิบติัเป็นรูปแบบเดียวกนั 

- ควรเสริมทกัษะจากการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงให้กบัเจา้หน้าท่ี มีการเรียนรู้จาก
แปลงจริง ควรพาไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษประสบผลสาํเร็จ 

- เอกสารท่ีไดรั้บมาบางส่วนเน้ือหาไม่ทนัสมยั รูปภาพเก่าไม่ทนัสมยั 
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- อยากให้จดัทาํส่ือการเรียนรู้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดในระดบัพื้นท่ีของ
เจา้หนา้ท่ี 

- ควรแจกเน้ือหากระบวนการเรียนรู้ในท่ีอบรมเน่ืองการดาวน์โหลดขอ้มูลจากกรมชา้มาก 
- วิทยากรควรเน้นผูมี้ความชาํนาญเป็นพิเศษ เก่งมีความรู้ดี เช่น อาจารยม์หาวิทยาลยั 

เจา้หนา้ท่ีจากศูนยบ์ริหารศตัรูพืช เกษตรกรท่ีดาํเนินงานประสบความสาํเร็จมาเป็นวิทยากรร่วมฝึกอบรม 

5. ข้อเสนอแนะในแนววธีิการจัดกจิกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลติสินค้าเกษตร
ปลอดภยั ของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบัิต ิ

- ควรมีรูปแบบท่ีแน่นอน ควรกาํหนดขั้นตอนและแนวทางการนาํไปปฏิบติัท่ีชดัเจน 
เขา้ใจง่าย มีวิธีการท่ีมีความหลากหลายสามารถเลือกนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเกษตรกร 
ศกัยภาพพื้นท่ี ระยะเวลาได ้

- ควรมีกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ เช่น ควรมีการศึกษาดูงานกลุ่มสินคา้เกษตรปลอดภยัท่ี
ประสบความสาํเร็จ บริษทัท่ีเก่ียวกบัการเกษตรเพ่ือช้ีให้เห็นแนววิธีปฏิบติั วิธีการ ไดป้ระโยชน์เป็น
อยา่งมากและสามารถนาํไปปรับปรุงใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้แต่ควรเพิ่มการลงแปลงเรียนรู้ร่วมกนั 

- ถ่ายทอดความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นนั้น ๆ เช่นอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัมาให้ความรู้ 
ถือเป็นการเปิดโลกทศัน์ของนกัส่งเสริมและเกษตรกร เชิญผูป้ระกอบการหรือเกษตรกรท่ีมีความ
ถนดัเฉพาะพืช/กิจกรรมมาบรรยายจะไดค้วามรู้จากประสบการณ์จริง 

 - จดักิจกรรมโดยยึดตวัเกษตรกรเป็นหลกั โดยมองถึงความสนใจของเกษตรกร ใช้
วิธีการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  แบ่งสมาชิกท่ี
เขา้อบรมเป็นกลุ่มยอ่ยระดมมนัสมองหาวิธีการและแนวทางการผลิตพืชผกัปลอดภยั วางแผนการ
ผลิตพืชปลอดภยัตามฤดูกาลและท่ีตลาดตอ้งการ หาปัญหาความตอ้งการของสมาชิก และใหส้มาชิก
แต่ละกลุ่มนาํเสนอปัญหาความตอ้งการเพื่อนาํไปพฒันา 

6. ข้อเสนอแนะด้านระยะเวลาการจัดกจิกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลติสินค้าเกษตร
ปลอดภยัของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบัิต ิ

- ควรจะเพ่ิมเวลาในการอบรมเป็น 4-5 วนั เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการบาง
ท่านไม่ไดมี้ความรู้ดา้นน้ีโดยตรง 

- ระยะเวลาในการจดัสมัมนานอ้ยเกินไป เม่ือเทียบกบัเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะถ่ายทอดใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 
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- ระยะเวลาน้อยทาํให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้ไม่ชัดเจน ด้วยความท่ีเร่งรัดการ
ดาํเนินงานทาํให้กาํหนดการท่ีวางไวค้ลาดเคล่ือนจากแผนอบรมท่ีมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ มีการ
เปล่ียนแปลงจนไม่ครบประเดน็เน้ือหา 

- ควรกาํหนดระยะเวลาการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานในพื้นท่ี 

7. ข้อเสนอแนะด้านกจิกรรมทีสํ่านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต ได้ช้ีแจงวธีิการ
ดําเนินงานแก่ผู้รับผดิชอบ 

- ควรช้ีแจงและแนะนาํวิธีการดาํเนินงานให้ชดัเจน มีรายละเอียดวิธีการปฏิบติัเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและเขา้ใจ การดาํเนินงานโครงการควรเป็นแนวทางกวา้งๆ เพื่อให้สามารถนํามา
ประยุกตใ์ชไ้ด ้ เน้ือหาหลกัสูตรตอ้งชดัเจนเหมาะสมแก่ผูรั้บผิดชอบโครงการระดบัอาํเภอ ควร
เขา้ใจง่ายจะทาํให ้ผูรั้บผดิชอบสามารถนาํมาปฎิบติัและดาํเนินงานโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ไม่ชดัเจนในเร่ืองจุดประสงคข์องโครงการ หัวขอ้ท่ีอบรมบางหัวขอ้ไม่ไดน้าํไปใชใ้น
พื้นท่ี ควรเนน้ความรู้ท่ีจะนาํไปใชไ้ดจ้ริงในพ้ืนท่ี 

- ควรปรับปรุงเร่ืองวิทยากรท่ีให้ความรู้ ควรเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญ ถ่ายทอดไดอ้ยา่ง
ชดัเจนในเน้ือหาท่ีถ่ายทอดและสอดคลอ้งเหมาะสมกบัหลกัสูตร  

- ควรช้ีแจงในเป้าหมายของการดาํเนินโครงการท่ี กรม/ เขต ตอ้งการใหอ้าํเภอพฒันาในจุด
ใดเพื่อท่ีอาํเภอจะสามารถมาปรับใชแ้ละเขา้ใจในการดาํเนินงานโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- สาํรองเอกสารในรูป CD แจกใหเ้จา้หนา้ท่ี ดีกวา่ใหไ้ปโหลดเอง ซ่ึงอาจมีปัญหาได ้

8. ข้อเสนอแนะด้านกจิกรรมทีจั่งหวดัจัดสรรเป้าหมายเกษตรกร สนับสนุนงบประมาณ 
และช้ีแจงวธีิการดําเนินงานเพิม่เติม ให้แก่อาํเภอ 

- จงัหวดั/ผูรั้บผิดชอบงาน ควรช้ีแจงทาํความเขา้ใจร่วมกบัผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน ทั้ง
วตัถุประสงค ์เป้าหมายเกษตรกร การสนบัสนุนงบประมาณและช้ีแจงรายละเอียดวิธีการดาํเนินงาน
ให้อาํเภอทราบ โดยวางกรอบแนวทางการปฏิบติัให้ชดัเจน ช้ีแจงให้อาํเภอทราบโดยเร็วตามห้วง
ระยะเวลา หากมีขอ้เสนอแนะควรแจง้ให้อาํเภอทราบเม่ือดาํเนินการแลว้จะไม่เกิดปัญหา และ 
จงัหวดัตอ้งช้ีแจงใหส้อดคลอ้งกบั สสข.  

- จงัหวดัควรมีการติดตามนิเทศงาน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกร
ท่ีร่วมโครงการ 

- จงัหวดัควรสอบถามความตอ้งการของอาํเภอก่อน หรือควรโอนใหอ้าํเภอดาํเนินการ
ทั้งหมด ตลอดจนการกาํหนดชนิดพืชผกัท่ีจะใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูก 
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- กิจกรรมและเป้าหมาย งบประมาณ ทางอาํเภอฯ ไดรั้บทราบจากผา่ยบริหารและ คง. 
แลว้แต่การโอนงบประมาณจากจงัหวดัลงอาํเภอค่อนขา้งชา้ 

- ควรใหร้ะยะเวลาในการคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการบา้ง ไม่กระชั้นชิดเกินไป  
จะไดเ้กษตรกรท่ีมีความพร้อมเตม็ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

- ในปีต่อไป หากกลุ่มเดิมยงัมีศกัยภาพท่ีควรดาํเนินการต่อ และยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการผลิตแบบปลอดภยัท่ีเขม้แข็งดว้ยตนเองได ้ควรจะเปิดโอกาสให้อาํเภอสามารถพฒันา
กลุ่มเดิมใหต่้อเน่ืองต่อไปไดอี้ก 

9. ข้อเสนอแนะด้านกจิกรรมทีจั่งหวดัร่วมกบัอาํเภอประชาสัมพนัธ์โครงการเพือ่รับ
สมัครเกษตรกรทีมี่ความตั้งใจ สนใจทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ 

- ทางจงัหวดัและอาํเภอ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ร่วมกนั เพื่อเกษตรกรเป้าหมายในการ
จดัโครงการน้ี ดีมาก เพราะเกษตรกรมีความตั้งใจและเขา้ใจในโครงการ และอยากเขา้ร่วมโครงการ
และอยากใหมี้โครงการน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

- การประชาสมัพนัธ์นอ้ย และตอ้งโฟกสัเป็นกลุ่มเพราะถา้มีโครงการมาก็มีแต่คนอยาก
อบรม แต่หลายคนอบรมแต่ไม่นาํไปปฏิบติั และเราบงัคบัเกษตรกรไม่ได ้

- ควรมีสปอร์ตออกทางทีวี วิทย ุประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการดาํเนินงานตามส่ือต่าง ๆ 
ให้มากข้ึน ประชาสัมพนัธ์ ผ่านกาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และจัดตั้ งกลุ่มข้ึนใหม่ 
ประชาสมัพนัธ์ใหเ้กษตรกรท่ีอยูข่า้งเคียงไดรั้บทราบข่าวสาร 

- ควรมีการประชาสมัพนัธ์แต่เน่ินๆ และมากข้ึน เพื่อใหเ้กษตรกรไดรั้บรู้ข่าวสารเพิ่มข้ึน
เพราะในบางพื้นท่ี การรับรู้ข่าวสารมีค่อนขา้งนอ้ย ประชาสมัพนัธ์รับสมคัรเกษตรกรท่ีมีความตั้งใจ 
สนใจเข้าร่วมโครงการจริงๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบล่วงหนา้ 

- ตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้กบัโรงพยาบาลเพื่อจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษ ประชาสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง และใหอ้าํเภอเป็นผูด้าํเนินการประชาสมัพนัธ์ในพื้นท่ี 

- สร้างเครือข่ายและประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึง 
ความสาํคญั ของการผลิตสินคา้ปลอดภยั และหาตลาดจาํหน่ายสินคา้เพื่อสร้างโอกาสและช่องทาง
การตลาดใหแ้ก่เกษตรกรผูผ้ลิต ท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบติัไดจ้ริงและต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื 

- การประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรผูส้นใจทราบยงัไม่ทัว่ถึง เพราะระยะเวลาในการรับ
สมคัรกระชั้นชิด 
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10. ข้อเสนอแนะด้านแบบฟอร์มการรายงานในกจิกรรมพฒันากลุ่มผู้ผลติผกัปลอดภยั
จากสารพษิ (กจิกรรมจัดตั้งกลุ่ม) ทีค่วรจะปรับปรุงคอื  

- ควรแจง้รายละเอียดการรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินกิจกรรม 
เพื่อความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะนาํมารายงาน และแนบแบบมาในสมุดคู่มือโครงการ   

- ควรมีคาํอธิบายแบบรายงาน เพื่อความชดัเจนในการกรอกแบบรายงาน  
- ส่วนของรายช่ือสมาชิกกลุ่มการให้ระบุชนิดพืชแต่ละคนนั้นจะเป็นไปได้ยาก 

เน่ืองจากเกษตรกรทาํเป็นกลุ่มและปลูกพืชผกัแบบหลากหลายชนิดบางทีปลูกแบบผสมผสานกนัใน
พื้นท่ีทาํใหแ้ยกไม่ไดว้า่พืชแต่ละชนิดมีพื้นท่ีปลูกเท่าไหร่ 

- การประเมินรายไดข้องเกษตรกรหลงัการอบรม ควรเวน้ระยะห่างจากช่วงการอบรม 
เพื่อจะไดเ้ห็นผลการเปล่ียนแปลง (รายได)้ ท่ีชดัเจน 

- หากเป็นไฟลเ์อกสารท่ีตอ้งการใหจ้ดัส่งไม่สมควรมีรายมือช่ือ เพราะตอ้งทาํการสแกน 
ไม่สามารถปรับแกไ้ขได ้

- แบบฟอร์มมีการแนบรูปถ่ายมาก ส่ง e-mail ยาก แต่เน้ือหารายละเอียดของแบบฟอร์ม
เหมาะสมแต่มีปัญหาดา้นการส่งไฟล ์(รูปภาพ)  

- ควรเป็นรูปแบบสาํเร็จรูป ใหเ้ติมในช่องว่าง เพื่อประหยดัเวลาในการทาํรายงานเพราะ
อาํเภอมีกิจกรรมมาก 

- ควรมีการปรับปรุงแบบฟอร์มใหง่้ายต่อการบนัทึกยิง่ข้ึน 
- ควรมีแบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่ม โดยเพิ่มแบบจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตของ

เกษตรกรแต่ละราย รูปแบบการผลิตชนิดพืช การดูแลรักษาผลผลิตท่ีได ้ การจาํหน่ายผลผลิต เป็น
รูปแบบท่ีเกษตรกรบนัทึกขอ้มูลไดเ้อง 

- ควรเพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีและความเหมาะสมของพื้นท่ี
ดาํเนินการ ขอ้มูลวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันากลุ่มผลิตผกัปลอดภยั แนวคิดและประเด็น
สาํคญัท่ีกลุ่มจะร่วมกนัพฒันาต่อยอดกิจกรรมเดิมหรือกาํหนดวิสัยทศัน์ของกลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดภยั 
และกาํหนดแผนพฒันากลุ่มและส่ิงท่ีกลุ่มตอ้งการใหมี้การสนบัสนุน 

11. ข้อเสนอแนะด้านแบบฟอร์มการรายงานในกจิกรรมกระบวนการเรียนรู้สําหรับ
เกษตรกรทีค่วรจะปรับปรุงคอื  

- ควรแจง้รายละเอียดการรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินกิจกรรม 
เพื่อความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะนาํมารายงาน และแนบแบบมาในคู่มือโครงการ   
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- แบบฟอร์มการรายงานมีรายละเอียดซํ้ าควรนําเสนอแต่หัวขอ้และวิธีการการจัด
กิจกรรมกพ็อ แบบฟอร์มในการรายงานผลควรยดึแบบเดียวไม่ซํ้ าซอ้น 

- การรายงานในกิจกรรม ควรนาํเสนอแต่หวัขอ้การจดักิจกรรมพร้อมรูปภาพประกอบการ
บรรยาย รูปภาพควรมีอยา่งนอ้ย 4 ภาพ ข้ึนไปในแต่ละคร้ังท่ีจดักิจกรรม / รูปภาพกิจกรรมไม่ควรให้
ส่งทุกคร้ังเน่ืองจากส่งยากการโหลดไฟลช์า้ควรใหส่้งคร้ังเดียว  

- ควรมีหวัขอ้การเรียนรู้และภาพกิจกรรมแต่ละหวัขอ้การเรียนรู้ 
- ควรมีคาํอธิบายแบบรายงานรายละเอียดแบบฟอร์ม  
- ควรมีตวัอยา่งการรายงานเพ่ือท่ีจะรายงานไดถู้กตอ้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
- กิจกรรมทั้งหมดน่าจะสรุปผูร้ายงานคร้ังเดียว เพราะเป็นแบบนั้นอยูแ่ลว้ทุกขั้นตอนไม่

ควรลงช่ือผูร้ายงานทุกกิจกรรม 

12. ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบรายงานผลการดําเนินงานในรูปไฟล์ดิจิตอล ผ่านระบบ
เครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ทีค่วรจะปรับปรุงคอื 

- การส่งรูปภาพ ดีแลว้ รวดเร็วดี แต่ขนาดไฟล์ภาพใหญ่ทาํให้ส่งขอ้มูลช้า หรือไม่
สามารถส่งผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้ตอ้งรีไซส์หรือลดขนาดภาพ หรือแปลงไฟลเ์ป็น pdf. 
หรือควรแยกการส่งเป็นหลายๆไฟล ์ 

- ควรจะมีแบบฟอร์มและกรอกไดท่ี้หนา้เวบ็ไซตไ์ดเ้ลย ควรทาํแบบฟอร์มเปล่าสาํหรับ
กรอกขอ้มูลให้ชดัเจน มีช่องว่างสาํหรับกรอกขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยแยกเป็นคร้ังๆ ตามช่วงการ
อบรม 

- ควรจะเป็นคาํถามท่ีสามารถตอบโดยมีชอ้ยส์หรือตวัเลือกให้ตอบเพื่อให้ตรงกบั
วตัถุประสงค ์และความสะดวกกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีพิมพไ์ม่ค่อยถนดั 

- เหมาะสมในแง่ของความรวดเร็วในการรายงานโดยตรง ความกระทดัรัด สะดวก และ
รวดเร็ว มีความสะดวกดีสาํหรับคนท่ีมีความคล่องตวัในเร่ือง IT และควรสาํเนาใหจ้งัหวดัทราบดว้ย 

- ควรส่งในรูปแบบซีดีรอมดว้ย การลิงคก์ารตอบแบบสอบถามดีอยูแ่ลว้  
- เจา้หนา้ท่ีตาํบลไม่สามารถส่งเองได ้ควรมีการจดัการฝึกอบรมวิธีการทาํและส่งไฟล ์ 

ดิจิตอล และความรู้เก่ียวกบัระบบอินเตอร์เน็ตให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการในระดบัพื้นท่ี
ก่อนจะดาํเนินการรายงานทางอินเตอร์เน็ต เพราะผูรั้บผิดชอบงานยงัปรับตวัให้ทนักับการใช้
อินเตอร์เน็ตไม่ไดม้ากนกั แต่กอ็าจจะมีปัญหาสาํหรับบุลคลท่ีไม่ชาํนาญดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ 
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13. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
- บางอาํเภอ ไม่มีการปลูกผกัเพื่อการคา้ ส่วนใหญ่ปลูกไวบ้ริโภคเอง หรือขายในชุมชน 

ทาํให้เกษตรกรเป้าหมายไม่ค่อยตรงกบัท่ีกรมกาํหนด อาํเภอท่ีไม่ปลูกผกัเป็นการคา้ไม่ควรจดัสรร
งบประมาณใหเ้พราะหาเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการยาก  

- เป้าหมายเกษตรกรไม่ควรจะกาํหนดตายตวัให้ปรับไดแ้ต่ไม่ควรตํ่ากว่าเป้าหมาย ซ่ึง
แนวทางปฏิบติัจริงอาจจะมากกวา่น้ี และงบสนบัสนุนกค็วรจะเหมาะสมกบัพื้นท่ีทาํได ้
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง ผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
ปี 2556  สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

สรุปผลตอนที ่1 ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพชืผกั ปี 2556 
ประเด็นการบริหารโครงการระดับกรม 

ดาํเนินการภายใต ้7 กิจกรรม คือ 
กจิกรรมที่ 1 จดัทาํหลกัสูตรการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ดาํเนินงานโดยกลุ่ม

ส่งเสริมการผลิตผกั ส่วนส่งเสริมการผลิตผกั ไมด้อกไมป้ระดบัและพืชสมุนไพร สํานักส่งเสริม
และจดัการสินคา้เกษตร ในวนัท่ี 8-10 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน้ กรุงเทพมหานคร 
ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนารวมทั้งหมด จาํนวน 120 คน ไดห้ลกัสูตรท่ีใชใ้นการพฒันาความรู้เร่ืองการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีของแต่ละเขต เพื่อเป็นแนวทางให้
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ทั้ ง 6 เขต จัดสัมมนาพฒันาความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบระดบัอาํเภอและตาํบล  

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความรู้เ ร่ืองการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผัก  ผลการ
ดาํเนินงาน ในกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั โดยสาํนกัส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรเขต ทั้ง 6 เขต คือ 

สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 1 ชยันาท ไดจ้ดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั วนัท่ี 20-21 กมุภาพนัธ์ 2556 มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมจาํนวน 81 คน  

สํานักส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 2 ราชบุรี จดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั วนัท่ี 21-22 กมุภาพนัธ์ 2556 มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม จาํนวน 65 คน  

สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 3 ระยอง จดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั วนัท่ี 20-21 กมุภาพนัธ์ 2556 มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม จาํนวน 76 คน  

สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 4 ขอนแก่น กิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั จาํนวน 2 รุ่น คือรุ่นท่ี 1 วนัท่ี 19-20 และรุ่นท่ี 2 วนัท่ี 21-22 กุมภาพนัธ์ 2556 
มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมจาํนวน 325 คน  
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สาํนกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 5 สงขลา จดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั วนัท่ี 6-8 กมุภาพนัธ์ 2556 มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมจาํนวน 154 คน 

สาํนักส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขต 6 เชียงใหม่ จดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั จาํนวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 18-19 กุมภาพนัธ์ 2556 และรุ่นท่ี 2 วนัท่ี 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2556 มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมจาํนวน 199 คน 

กิจกรรมที่ 3 จดัทาํวสัดุตน้แบบบรรจุภณัฑ ์ส่วนกลางจดัทาํตน้แบบบรรจุภณัฑส์นบัสนุน
จงัหวดั อาํเภอ ใช้เป็นตน้แบบในการผลิตบรรจุภณัฑ์ใช้บรรจุพืชผกัในการจาํหน่ายผลผลิต โดย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดอ้อกแบบบรรจุภณัฑ์ตน้แบบ และจดัส่งให้จงัหวดัและอาํเภอเพื่อ
แจกจ่ายกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการใชเ้ป็นตน้แบบในการผลิตเชิงการคา้ต่อไป 

 กจิกรรมที ่4 การพฒันาระบบส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั ดาํเนินการสาํรวจและรวบรวม
ขอ้มูลของเกษตรกร และขอ้มูลกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั (พืชผกั) ขอ้มูลในการบริหารจดัการ
โครงการในระดบัพื้นท่ี 

 กจิกรรมที ่5 พฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษในพืชผกั สาํนกังานเกษตรจงัหวดั
และสาํนกังานเกษตรอาํเภอดาํเนินการคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร รวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัท่ีมี
ความสนใจและตั้งใจท่ีจะผลิตผกัปลอดภยั อาํเภอละ 1 กลุ่ม ซ่ึงมีกระบวนการจดัเวทีชุมชน 
คดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร เขา้ร่วมโครงการ จดัทาํขอ้มูลการผลิตของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ตามแบบฟอร์ม จดักิจกรรมจาํนวน 885 คร้ัง รวมจาํนวนเกษตรกร 18,390 ราย 

กิจกรรมที่ 6 จัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร เป้าหมายจาํนวน 17,640 ราย 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสาํนกังานเกษตรอาํเภอ ดาํเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตผกัปลอดภยั 
ให้ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ดาํเนินการจดัเวทีชุมชนเพื่อให้เกษตรกร
ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีทาํใหเ้กษตรกรไม่สามารถผลิตพืชผกัปลอดภยัได ้ร่วมกนัหาแนว
ทางการพฒันาการดาํเนินงานของกลุ่ม วางแผนการดาํเนินงานตามความตอ้งการของเกษตรกร ตาม
ประเดน็ปัญหาหรือแนวทางการพฒันาของเกษตรกรตามท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้การศึกษาดูแปลงตน้แบบ 
แปลงเกษตรกรท่ีประสบผลสาํเร็จ จดักิจกรรมรวมจาํนวน 2,696 คร้ัง รวมจาํนวนเกษตรกร 55,669 ราย 

กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ สํานักงานเกษตรจังหวดัและ
สํานักงานเกษตรอาํเภอ ดาํเนินการจัดหาวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีตรงกับความ
ตอ้งการของเกษตรกรท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันาการผลิตพืชผกัปลอดภยั  
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สรุปผลตอนที ่2 ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพชืผกั ปี 2556 
ประเด็น การดาํเนินงานโครงการระดับพืน้ที ่  

จากการศึกษาผลการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 
2556 สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

กจิกรรมการพฒันากลุ่มผู้ผลติผกัปลอดภัย ภายใตโ้ครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยั
ในพืชผกั ปี 2556 พบว่ากลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการมีจาํนวน 885 กลุ่ม ตามแบบรายงานมีกลุ่มท่ีแจง
รายละเอียดจาํนวน 818 กลุ่ม ส่วนใหญ่ร้อยละ76.77 เป็นกลุ่มท่ีจดัตั้ งข้ึนมาใหม่ ท่ีเหลือร้อยละ 
23.23 เป็นกลุ่มเก่าท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-2555 การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีในการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยัของกลุ่มส่วนใหญ่ร้อยละ 75.79 ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ีในการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยัของกลุ่ม  แต่ไปจดัในกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของเกษตรกรแทน การวางแผนการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.73 มีการวางแผนการดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร 

จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  
รวมทั้งหมด 18,390 ราย จาํแนกตามจาํนวนของสมาชิกในกลุ่มพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 95.48 มี
จาํนวนสมาชิกในกลุ่มนอ้ยกวา่ 25 ราย มีค่าเฉล่ีย 20.78 ราย/กลุ่ม จาํนวนสมาชิกมากท่ีสุด 45 ราย/กลุ่ม 
และนอ้ยท่ีสุด 20 ราย/กลุ่ม ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.63 จดัตั้งและคดัเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
และส่วนใหญ่ร้อยละ 69.70 มีการจดัตั้งคณะกรรมการกลุ่ม จาํนวน 5-10 ราย 

การจดัทาํขอ้มูลการผลิตของสมาชิกในกลุ่มพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 95.26 จดัทาํขอ้มูล
การผลิตของสมาชิกกลุ่มท่ีสมบูรณ์ การเลือกปลูกชนิดพืชผกัพบว่าสมาชิกในกลุ่มร้อยละ 26.28 มีการ
ปลูกพืชผกัมากกว่า 9 ชนิด/กลุ่ม  รองลงมาร้อยละ 26.03 มีการปลูกพืชผกัจาํนวน 4-6 ชนิด/กลุ่ม และ
ร้อยละ 25.91 มีการปลูกพืชผกัจาํนวน 7-9 ชนิด/กลุ่ม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 21.78 มีการปลูกพืชผกั
นอ้ยกว่า 4 ชนิด/กลุ่ม พื้นท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการโดยรวมของกลุ่ม พบว่าร้อยละ 32.87 มีพื้นท่ี
เขา้ร่วมโครงการนอ้ยกว่า 10 ไร่/กลุ่ม  รองลงมาร้อยละ 23.43 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีพื้นท่ี
ระหว่าง 11.1 – 20 ไร่/กลุ่ม และค่าเฉล่ียของพื้นท่ีท่ีร่วมโครงการ 29.10 ไร่/กลุ่ม นอ้ยท่ีสุด 0.125 ไร่/
กลุ่ม  และมากท่ีสุด 311 ไร่/กลุ่ม ส่วนพื้นท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการเฉล่ียรายบุคคล พบว่าส่วน
ใหญ่ร้อยละ 95.65 มีพื้นท่ีร่วมโครงการนอ้ยกว่า 1 ไร่/ราย ค่าเฉล่ียของพื้นท่ีท่ีร่วมโครงการ 1.54 ไร่/
ราย นอ้ยท่ีสุด 0.005 ไร่/ราย มากท่ีสุด 75 ไร่/ราย 

ค่าเฉล่ียของรายไดจ้ากการปลูกผกัก่อนร่วมโครงการ 510,194.00 บาท/กลุ่ม นอ้ยท่ีสุด 
7,150 บาท/กลุ่ม และมากท่ีสุด 6,876,000 บาท/กลุ่ม และค่าเฉล่ียของรายไดจ้ากการปลูกผกัหลงัร่วม
โครงการ 589,209.60 บาท/กลุ่ม น้อยท่ีสุด 8,400 บาท/กลุ่ม และมากท่ีสุด 12,150,000 บาท/กลุ่ม 
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หากคิดรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียของสมาชิกหลงัเขา้ร่วมโครงการเป็นร้อยละ พบว่าร้อยละ 48.05 
รายไดเ้พิ่มข้ึนโดยเฉล่ียนอ้ยกว่าร้อยละ 20 รองลงมาร้อยละ 21.56 มีรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.1 – 40 
และมีรายได้เฉล่ียเพิ่มข้ึนหลังร่วมโครงการร้อยละ  30.95 ต่อกลุ่ม  น้อยท่ีสุดคือรายได้ไม่
เปล่ียนแปลง และมากท่ีสุดร้อยละ 117.65 ต่อกลุ่ม 

การกระจายสินคา้พืชผกัตามวตัถุประสงคข์องเกษตรกรหรือการปลูกไวเ้พื่อบริโภคหรือ
จาํหน่ายในรูปแบบต่างๆ พบวา่ร้อยละ 40.93 เกษตรกรเลือกประเภทของการกระจายสินคา้พืชผกั 1 
ประเภท รองลงมาร้อยละ 40.17 เกษตรกรเลือกประเภทของการกระจายสินคา้พืชผกั 2 ประเภท การ
จาํหน่ายในรูปแบบต่างๆ พบว่าร้อยละ 31.38 เกษตรกรเลือกจาํหน่ายพืชผกัตลาดในหมู่บา้น 
รองลงมาร้อยละ 23.80 เกษตรกรเลือกจาํหน่ายพืชผกัแบบขายส่งหรือมีพ่อคา้มารับซ้ือถึงสวน และ
ร้อยละ 23.11 เกษตรกรเลือกจาํหน่ายพืชผกัตลาดในอาํเภอ 

การรายงานผลในกิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยั ภายใตโ้ครงการส่งเสริม
สินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ตามแบบ 202 พบว่าร้อยละ 80.29 ไม่มีการรายงานรูปภาพ
ประกอบการบรรยายในรายงาน 

กจิกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแผนท่ี
เกษตรกรไดร่้วมกนัดาํเนินการจดัทาํในเบ้ืองตน้ สรุปผลการดาํเนินการดงัน้ี 

จาํนวนคร้ังท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.93 จัด
กระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ จาํนวน 3 คร้ัง รองลงมาร้อยละ 19.45 จดักระบวนการเรียนรู้ตาม
โครงการ จาํนวน 4 คร้ัง มีการจดักิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร รวมกนั
ทั้งหมดถึง 2,696 คร้ัง โดยการจดัคร้ังท่ี 1 เกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 
17,280 ราย คร้ังท่ี 2 เกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 17,255 ราย คร้ังท่ี 3 
เกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 16,244 ราย คร้ังท่ี 4 เกษตรกรเขา้ร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 4,210 ราย คร้ังท่ี 5 เกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั 
จาํนวน 620 ราย และคร้ังท่ี 6 เกษตรกรเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั จาํนวน 60 ราย 
ตามลาํดบั รวมจาํนวนเกษตรกรทั้งหมด 55,669 ราย 

การสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์และปัจจยัสนับสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สําหรับ
เกษตรกร โดยรวมจาํนวนรวมทั้งหมด 2,696 คร้ัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.51 สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์
และปัจจยัสนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรทุกคร้ัง 

จาํนวนคร้ังในการเลือกหัวขอ้ประเด็นการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร พบว่ามีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรมากท่ีสุดถึง 6 คร้ัง รวมจาํนวนหัวขอ้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของเกษตรกรทั้งหมด 5,947 หัวขอ้ โดยมีหัวขอ้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร 
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คร้ังท่ี 1 รวมกนั 1,704 หวัขอ้ คร้ังท่ี 2 รวมกนั 2,184 หวัขอ้ คร้ังท่ี 3 รวมกนั 1,677 หวัขอ้ คร้ังท่ี 4 
รวมกนั 342 หวัขอ้ คร้ังท่ี 5 รวมกนั 37 หวัขอ้ และคร้ังท่ี 6 รวมกนั 3 หวัขอ้ตามลาํดบั 

การประเมินตนเองของสมาชิกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ50.50 สมาชิกกลุ่มนาํไป
ปฏิบติัตามประกอบเป็นอาชีพอยา่งต่อเน่ือง รองลงมาร้อยละ 30.10 สมาชิกกลุ่มนาํไปปฏิบติัตาม
ประกอบเป็นอาชีพแต่ไม่ต่อเน่ือง 

การรายงานผลในกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกรตามแบบฟอร์ม พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.71 มีการรายงานรูปภาพประกอบการบรรยายในรายงานท่ีสมบูรณ์ 
 
สรุปผลตอนที ่3 ผลการศึกษาถึงความพงึพอใจในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตร

ปลอดภยัในพชืผกั ปี 2556 
การดาํเนินการประเมินความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมสินคา้

เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไดส้อบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูด้าํเนินงานตามโครงการ และ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงโครงการ ตามแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ สรุปผลดงัน้ี 

ข้อมูลเบื้องต้น พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมากว่าคร่ึง ร้อยละ 51.40 เป็นเจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัตาํบล รองลงมาร้อยละ 47.01 เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบั
อาํเภอ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 80.68 เป็นนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร เม่ือจาํแนก
ตามเพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 50.60 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.40 เป็นเพศหญิง เม่ือ
จาํแนกตามอายพุบว่ามีอายเุฉล่ีย 42.94 ปี มีอายสูุงสุด 60 ปี และอายตุ ํ่าสุด 25 ปี เม่ือศึกษาถึงระดบั
อายพุบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 38.44 มีระดบัอายมุากกว่า 50 ปี รองลงมาร้อยละ 26.10 มีระดบั
อายุระหว่าง 31-40 ปี เม่ือจาํแนกตามอายุงานราชการพบว่ามีอายุเฉล่ีย 13.3 ปี มีอายุงานราชการ
สูงสุด 38 ปี และอายุงานราชการตํ่าสุด 1 ปี เม่ือศึกษาถึงระดับอายุงานราชการพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามร้อยละ 50.00 มีระดบัอายงุานราชการตํ่ากว่า 11 ปี รองลงมาร้อยละ 24.70 มีระดบัอายุ
งานราชการมากกว่า 30 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 80.88 มีระดบัการศึกษา
สูงสุดคือปริญญาตรี เม่ือจาํแนกตามผูรั้บผิดชอบโครงการหรือเป็นผูช่้วยในการกรอกแบบฟอร์ม 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 96.81 เป็นนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดชอบ
โครงการ 
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สรุปผลตอนที ่4  ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบความแตกต่างของระดับความพงึพอใจต่อดําเนินงาน
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพชืผกั ปี 2556 

การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการ
ดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 สรุปผลดงัน้ี 

 ความแตกต่างของเพศของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม ท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิตท่ี 0.05 

ความแตกต่างของอายจุริงของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตร
ปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม ท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่เม่ือแยกเป็นประเด็นยอ่ยพบว่าเพศมีผลต่อความพึงพอใจในกิจ
กรรมการบริหารจดัการงบประมาณ/การสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ และความพึง
พอใจในการรายงานผล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความแตกต่างของอายุราชการของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม อยา่ง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่เ ม่ือแยกเป็นประเด็นย่อยพบว่า  ความพึงพอใจในกิจ
กรรมการบริหารจัดการงบประมาณและการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผลต่อความ พึงพอใจในการรายงานผล อยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 

ความแตกต่างของระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้
เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต่เม่ือแยกเป็นประเด็นย่อยพบว่าความแตกต่างของระดับ
การศึกษาของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มี
ผลต่อความพึงพอใจในความชดัเจนของรายละเอียดโครงการฯ อยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความแตกต่างของกลุ่มตามระดับผูรั้บผิดชอบงานของเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงาน
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่เม่ือแยกเป็นประเด็นย่อย
พบว่าความแตกต่างของกลุ่มตามระดบัผูรั้บผิดชอบงานของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในความชัดเจนของ
รายละเอียดโครงการฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความแตกต่างของกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงาน
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในการดาํเนินงาน
ตามโครงการโดยรวม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือแยกเป็นประเด็นย่อยพบว่า
ความแตกต่างของกลุ่มตามตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบงานของเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานโครงการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจในความชัดเจนของ
รายละเอียดโครงการฯ และผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความแตกต่างของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจใน
การดาํเนินงานตามโครงการโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือแยกเป็นประเด็น
ย่อยพบว่าความแตกต่างของผูก้รอกขอ้มูลตามแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 มีผลต่อความพึงพอใจใน
กิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สรุปผลตอนที ่5  ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบโครงการ        

ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภยัในพชืผกั ปี 2556 
1. ข้อเสนอแนะในประเด็นความชัดเจนของรายละเอียดโครงการท่ีแจ้งให้ทราบ

รายละเอียดโครงการยงัไม่ชดัเจน แนวทางการดาํเนินโครงการ ควรมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
ชัดเจน ควรกาํหนดหลกัสูตรการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรตามขอบข่ายเน้ือหากระบวนการ
เรียนรู้ให้ชดัเจนและเหมาะสม กาํหนดตวัช้ีวดัความสําเร็จของการดาํเนินโครงการท่ีชดัเจน ระบุ
จาํนวนการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ไม่ควรเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดท่ีปรากฎตามรายละเอียด 
ควรแจง้ให้ทราบดว้ยว่ามีการรายงานผลการดาํเนินงาน แบบ 202 และ 203 ควรมีการแจง้
รายละเอียดโครงการทั้งทางเอกสารและเครือข่ายอินเตอร์เนต / CD 

2. ขอ้เสนอแนะดา้นความรวดเร็วในการแจง้รายละเอียดโครงการ ขอให้แจง้รายละเอียด
กบัผูรั้บผิดชอบงานระดบัพื้นท่ีโดยตรง เน่ืองจากถา้ผ่านจงัหวดังานอาจจะชา้และขอเป็นแจง้ผ่าน
ทาง e-mail จะสะดวกและรวดเร็วต่อการปฏิบติังานมาก ควรมีการช้ีแจงโครงการผา่นผูรั้บผดิชอบ
โครงการโดยตรง โดการจดัการอบรมเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ เพื่อการดาํเนินการจะไดเ้กิดความ
รวดเร็วและประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจงัหวดัไดห้ากเกิดปัญหาหรือขอ้สงสยั 

3. ขอ้เสนอแนะดา้นความเหมาะสมในวิธีการแจง้รายละเอียดโครงการผ่านทางระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต แจง้ผา่นอินเตอร์เน็ตมีความสะดวก รวดเร็ว ถึงเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัโดยตรง ทาํ
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ใหง้านรวดเร็ว หากรอหนงัสือจากจงัหวดัอาจล่าชา้ในการรายงาน ประหยดัค่าใชจ่้ายและทรัพยากร 
แต่ขอให้ใชภ้าษาง่ายๆ ลดขั้นตอนในการทาํงานให้กบัเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี  ควรใช ้ e-mail ท่ีจาํง่าย
และชดัเจนกว่าเดิมและควรใหมี้การจดัส่ง e-mail ใหก้บัผูรั้บผดิชอบโครงการทราบโดยตรง แต่ขอ้
กาํจดัของขนาดไฟลท่ี์ส่งทาํให้ส่งยากและชา้ ควรมีการสนับสนุนความรู้ในเร่ืองของการปรับลด
ขนาดภาพท่ีจะส่ง การช้ีแจงโครงการควรช้ีแจงผ่านเจา้หน้าท่ีจงัหวดัก่อน ให้เจา้หน้าท่ีจงัหวดั
สามารถมาช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีอาํเภอได ้และควรแจง้เป็นหนงัสือราชการดว้ย มีการเตือนเป็นระยะตาม
ความเหมาะสมไม่ซํ้ าซอ้น และมีขอ้จาํกดัดา้น server ของกรม ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยแรงและ
ขาดอุปกรณ์ทางดา้นไอทีท่ีเหมาะสมเป็นรุ่นเก่า และควรมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่พร้อมดา้น IT จะ
สามารถแกไ้ขปัญหาในภาพรวมของการดาํเนินงานผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้

4. ขอ้เสนอแนะในเน้ือหาของกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั (อบรมเจา้หนา้ท่ี) ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาให้มีความเหมาะสมกบัการ
ฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เขา้กบัปัจจุบนั ทนัสมยั สามารถนาํไป ประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้เน้ือหาควรเพิ่มเติมการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชเช่น โรค แมลง โดยวิธีผสมผสานมากข้ึน  
การใช้สารชีวภัณฑ์ การอารักขาพืช การปฏิบัติการป้องกันกําจัดในศัตรูพืช การปรับปรุงดิน 
วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว การตลาดพืชผกัปลอดภยั การสร้างเครือข่ายตลาดผกัปลอดภยั การผลิต
พืชผกัปลอดภยัตั้งแต่การเตรียมแปลงผกัตลอดจนการเก็บเก่ียวอย่างถูกตอ้ง การเขา้สู่มาตรฐาน 
GAP  ทกัษะการประสานงานของเจา้หนา้ท่ี และเน้ือหาวิชาการเร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
เพิ่มเอกสารวิชาการใหม่ๆ เพื่อจะไดแ้นวทางการปฏิบติัเป็นรูปแบบเดียวกนั ควรเสริมทกัษะจาก
การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงให้กบัเจา้หนา้ท่ี มีการเรียนรู้จากแปลงจริง ควรพาไปศึกษาดูงานใน
พื้นท่ีท่ีเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษประสบผลสําเร็จ อยากให้จดัทาํส่ือการเรียนรู้ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการถ่ายทอดในระดบัพื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ี และวิทยากรควรเป็นผูมี้ความชาํนาญเป็นพิเศษ 
เก่งมีความรู้ดี เช่นอาจารยม์หาวิทยาลยั เจา้หนา้ท่ีจากศูนยบ์ริหารศตัรูพืช เกษตรกรท่ีดาํเนินงานประสบ
ความสาํเร็จมาเป็นวิทยากรร่วมฝึกอบรม 

5. ข้อเสนอแนะในแนววิธีการจัดกิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภยั ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั ควรมีรูปแบบท่ีแน่นอน กาํหนดขั้นตอนและแนวทางการนาํไป
ปฏิบติัท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย มีวิธีการท่ีมีความหลากหลายสามารถเลือกนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบั
เกษตรกร ศกัยภาพพื้นท่ีและระยะเวลา มีกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ เช่น ควรมีการศึกษาดูงานกลุ่มสินคา้
เกษตรปลอดภยัท่ีประสบความสาํเร็จ บริษทัท่ีเก่ียวกบัการเกษตรเพื่อช้ีให้เห็นแนววิธีปฏิบติั วิธีการ 
ไดป้ระโยชน์เป็นอยา่งมากและสามารถนาํไปปรับปรุงใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้แต่ควรเพิ่มการลงแปลง
เรียนรู้ร่วมกนั 
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6. ขอ้เสนอแนะดา้นระยะเวลาการจดักิจกรรมพฒันาความรู้เร่ืองการผลิตสินคา้เกษตร  
ควรจะเพิ่มเวลาในการอบรมเป็น 4-5 วนั เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการบางท่านไม่ไดมี้
ความรู้ดา้นน้ีโดยตรง ถา้ระยะเวลานอ้ยทาํให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีไดไ้ม่ชดัเจน ดว้ยความท่ีเร่งรัด
การดาํเนินงานทาํให้กาํหนดการท่ีวางไวค้ลาดเคล่ือนตามแผนอบรมท่ีมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ มี
การเปล่ียนแปลงจนไม่ครบประเดน็เน้ือหา 

7. ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมท่ีสํานกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต ไดช้ี้แจงวิธีการ
ดาํเนินงานแก่ผูรั้บผิดชอบ ควรช้ีแจงและแนะนาํวิธีการดาํเนินงานให้ชดัเจน มีรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบติัเพื่อให้เกิดความชดัเจนและเขา้ใจ การดาํเนินงานโครงการควรเป็นแนวทางกวา้งๆ เพื่อให้
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้ เน้ือหาหลกัสูตรตอ้งชดัเจนเหมาะสมแก่ผูรั้บผิดชอบโครงการระดบั
อาํเภอ ควรเขา้ใจง่ายจะทาํใหผู้รั้บผดิชอบสามารถนาํมาปฎิบติัและดาํเนินงานโครงการไดจ้ริงอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  วิทยากรท่ีให้ความรู้ควรเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญ ถ่ายทอดไดอ้ยา่งชดัเจนใน
เน้ือหาท่ีถ่ายทอดและสอดคลอ้งเหมาะสมกับหลกัสูตร ควรช้ีแจงในเป้าหมายของการดาํเนิน
โครงการท่ี กรม/ เขต ตอ้งการให้อาํเภอพฒันาในจุดใดเพื่อท่ีอาํเภอจะสามารถมาปรับใชแ้ละเขา้ใจ
ในการดาํเนินงานโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8. ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมท่ีจงัหวดัจดัสรรเป้าหมายเกษตรกร สนบัสนุนงบประมาณ 
และช้ีแจงวิธีการดาํเนินงานเพ่ิมเติม ใหแ้ก่อาํเภอ จงัหวดั/ผูรั้บผดิชอบงาน ควรช้ีแจงทาํความเขา้ใจ
ร่วมกบัผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน ทั้งวตัถุประสงค ์เป้าหมายเกษตรกร การสนบัสนุนงบประมาณและ
ช้ีแจงรายละเอียดวิธีการดาํเนินงานให้อาํเภอทราบ โดยวางกรอบแนวทางการปฏิบติัให้ชัดเจน 
ช้ีแจงให้อาํเภอทราบโดยเร็วตามห้วงระยะเวลา หากมีขอ้เสนอแนะควรแจง้ให้อาํเภอทราบเม่ือ
ดาํเนินการแลว้จะไม่เกิดปัญหา และ จงัหวดัตอ้งช้ีแจงใหส้อดคลอ้งกบั สสข. จงัหวดัควรสอบถาม
ความตอ้งการของอาํเภอก่อน หรือควรโอนให้อาํเภอดาํเนินการทั้งหมด ตลอดจนการกาํหนดชนิด
พืชผกัท่ีจะให้เกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการปลูก ในปีต่อไปหากกลุ่มเดิมยงัมีศักยภาพท่ีควร
ดาํเนินการต่อ และยงัไม่สามารถดาํเนินการผลิตแบบปลอดภยัท่ีเขม้แขง็ดว้ยตนเองได ้ควรจะเปิด
โอกาสใหอ้าํเภอสามารถพฒันากลุ่มเดิมใหต่้อเน่ืองต่อไปไดอี้ก และจงัหวดัมีควรมีการติดตามนิเทศ
งาน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 

9. ขอ้เสนอแนะด้านกิจกรรมท่ีจังหวดัร่วมกับอาํเภอประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อรับ
สมคัรเกษตรกรท่ีมีความตั้งใจ สนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ มีการประชาสมัพนัธ์นอ้ย และตอ้งโฟกสั
เป็นกลุ่ม ควรมีสปอร์ตออกทางทีวี วิทย ุ ควรมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการดาํเนินงานตามส่ือ
ต่าง ๆ ให้มากข้ึน ประชาสัมพนัธ์ ผ่านกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ประชาสัมพนัธ์ให้
เกษตรกรท่ีอยู่ขา้งเคียงไดรั้บทราบข่าวสาร มีการประชาสัมพนัธ์แต่เน่ินๆ และมากข้ึน เพื่อให้
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เกษตรกรไดรั้บรู้ข่าวสารเพิ่มข้ึน ตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้กบัโรงพยาบาลเพื่อจาํหน่ายผกัปลอด
สารพิษ ให้อาํเภอเป็นผูด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์ในพื้นท่ี สร้างเครือข่ายและประชาสัมพนัธ์
โครงการเพื่อให้เกษตรกรไดต้ระหนักถึง ความสําคญัของการผลิตสินคา้ปลอดภยั และหาตลาด
จาํหน่ายสินคา้เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผูผ้ลิต ท่ีเป็นรูปธรรมและ
ปฏิบติัไดจ้ริงต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื 

10. ขอ้เสนอแนะดา้นแบบฟอร์มการรายงานในกิจกรรมพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ (กิจกรรมจดัตั้งกลุ่ม) ท่ีควรจะปรับปรุงคือ ควรแจง้รายละเอียดการรายงานผลการดาํเนินงาน
โครงการ ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินกิจกรรม เพื่อความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะนาํมารายงาน และ
แนบแบบมาในสมุดคู่มือโครงการ มีคาํอธิบายแบบรายงาน เพื่อความชดัเจนในการกรอกแบบ
รายงาน ควรเป็นรูปแบบสําเร็จรูปให้เติมในช่องว่างเพื่อประหยดัเวลาในการทาํรายงาน ปรับปรุง
แบบฟอร์มให้ง่ายต่อการบันทึก ควรเพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีและความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีดาํเนินการ ขอ้มูลวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันากลุ่มผลิตผกัปลอดภยั 
แนวคิดและประเด็นสําคญัท่ีกลุ่มจะร่วมกนัพฒันาต่อยอดกิจกรรมเดิมหรือกาํหนดวิสัยทศัน์ของ
กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดภยั และกาํหนดแผนพฒันากลุ่มและส่ิงท่ีกลุ่มตอ้งการใหมี้การสนบัสนุน 

11. ขอ้เสนอแนะด้านแบบฟอร์มการรายงานในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้สําหรับ
เกษตรกรท่ีควรจะปรับปรุงคือ ควรแจง้รายละเอียดการรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ ก่อนท่ีจะ
เร่ิมดาํเนินกิจกรรม เพื่อความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะนาํมารายงาน และแนบแบบมาในคู่มือ
โครงการ  แบบฟอร์มการรายงานมีรายละเอียดซํ้ าควรนาํเสนอแต่หวัขอ้และวิธีการการจดักิจกรรมก็
พอ แบบฟอร์มในการรายงานผลควรยดึแบบเดียวไม่ซํ้ าซอ้น การรายงานในกิจกรรม ควรนาํเสนอแต่
หัวขอ้การจดักิจกรรมพร้อมรูปภาพประกอบการบรรยาย รูปภาพควรมีอย่างนอ้ย 4 ภาพ ควรมี
คาํอธิบายแบบรายงานรายละเอียดแบบฟอร์ม และมีตวัอยา่งการรายงานเพื่อท่ีจะรายงานไดถู้กตอ้ง
และชดัเจนมากยิง่ข้ึนครับ 

12. ขอ้เสนอแนะดา้นรูปแบบรายงานผลการดาํเนินงานในรูปไฟล์ดิจิตอล ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีควรจะปรับปรุงคือ การส่งรูปภาพดี รวดเร็วดี แต่ขนาดไฟลภ์าพใหญ่ทาํให้
ส่งขอ้มูลชา้ หรือไม่สามารถส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้ตอ้งรีไซส์หรือลดขนาดภาพ 
หรือแปลงไฟลเ์ป็น pdf. หรือควรแยกการส่งเป็นหลายๆไฟล ์ควรจะมีแบบฟอร์มและกรอกไดท่ี้
หนา้เวบ็ไซตไ์ดเ้ลย ควรทาํแบบฟอร์มเปล่าสาํหรับกรอกขอ้มูลให้ชดัเจน มีช่องว่างสาํหรับกรอก
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยแยกเป็นคร้ังๆ ตามช่วงการอบรม  ควรจะเป็นคาํถามท่ีสามารถตอบโดยมี
ชอ้ยส์หรือตวัเลือกใหต้อบเพื่อใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์และความสะดวกกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีพิมพไ์ม่ค่อย
ถนดั ควรส่งในรูปแบบซีดีรอมร่วมดว้ย ลิงคก์ารตอบแบบสอมถามดีอยูแ่ลว้ และควรมีการจดัการ
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ฝึกอบรมวิธีการทาํและส่งไฟล์ ดิจิตอลและความรู้เก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ตกับเจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

13. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ บางอาํเภอ ไม่มีการปลูกผกัเพื่อการคา้ ส่วนใหญ่ปลูกไวบ้ริโภคเอง 
หรือขายในชุมชน ทาํให้เกษตรกรเป้าหมายไม่ค่อยตรงกบัท่ีกรมกาํหนด อาํเภอท่ีไม่ปลูกผกัเป็น
การคา้ ไม่ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พราะหาเกษตกรเขา้ร่วมโครงการยาก และเป้าหมายเกษตรกร
ไม่ควรจะกาํหนดตายตวัใหป้รับไดแ้ต่ไม่ควรตํ่ากว่าเป้าหมาย ซ่ึงแนวทางปฏิบติัจริงอาจจะมากกว่า
และงบสนบัสนุนกค็วรจะเหมาะสมกบัพื้นท่ีทาํได ้
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แบบรายงานผลการดาํเนินงานระดบัตาํบล 
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภยัในพชืผกั ปี 2556 

 
ช่ือกลุ่ม (ถา้มี) .................................................................................................................................. 

ตาํบล .............................  อาํเภอ....................................... จงัหวดั ..................... 
 
1. กจิกรรมการพฒันากลุ่มผู้ผลติผกัปลอดภัยจากสารพษิ 

 1.1 การจดัตั้งกลุ่ม 
  (.....) เป็นกลุ่มเดิมท่ีดาํเนินการในปี ....... 
  (.....) เป็นกลุ่มใหม่ 

1.2 การคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร  

  ดาํเนินการวนัท่ี ................................................................. 

  จาํนวนสมาชิก รวม ........... ราย 

 1.3 การตั้งคณะกรรมการกลุ่ม (ถา้มี)    

  (  ) มี   (  ) ไม่มี 

  ประกอบดว้ย 

ประธาน .................................................... 

  รองประธาน ....................................................  

  เหรัญญิก ....................................................  

  กรรมการฝ่าย ....................................................  

  กรรมการฝ่าย ....................................................  

  กรรมการฝ่าย ....................................................  

  กรรมการฝ่าย ....................................................  

  เลขานุการ ....................................................  
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1.4 รายชื่อสมาชิกทั้งหมด  ชื่อกลุ่ม ........................................................................................... ตาํบล .............................  อาํเภอ....................................... จงัหวดั  

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกลุ ที่อยู/่เบอร์โทรศพัท ์ ชนิดพืชผกัที่ปลูก พื้นที่ปลกูผกั (ไร่) 
รายไดจ้ากการปลกูผกั/ฤดู (บาท) สถานที่ 

จาํหน่าย หมายเหตุ 
ก่อนฯ หลงัร่วมโครงการฯ 

1         
2         
3         
4         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม      
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1.5 ผลการประชุม ช่ือกลุ่ม .............................................................................. ตาํบล .........................   
……………………(หรือวางแผนเพ่ิมเติม ตามประเดน็ของกลุ่ม)...................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………… 
1.6 จดัทาํขอ้มูลการผลิตของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ctrl+Click e-mail : ส่งรายงาน

apiluckl@hotmail.com 

 

          (....................................)ผูร้ายงาน            (.....................................) 

 ตาํแหน่ง .......................................... เบอร์โทรศพัทส์าํนกังาน ......... เกษตรอาํเภอ ............................... 
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ.......................... เบอร์โทรสารสาํนกังาน  .......... เบอร์โทรศพัทมื์อถือ....................... 

 



140 

 

แบบรายงานผลการดาํเนินงานระดบัตาํบล/อาํเภอ 
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพชืผกั ปี 2556 

ช่ือกลุ่ม (ถา้มี) ...................................................................................................................................... 
ตาํบล .............................  อาํเภอ....................................... จงัหวดั ..................... 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร 
 2.1 จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 1 

ในวนัท่ี ................................................................. 
  จาํนวนสมาชิกมาร่วมกิจกรรม รวม ........... ราย 

หวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้ ........................................................................................................................... 
ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
…………………………….………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข/การพฒันา หมายเหตุ 

    
    
    
    

……(รายละเอียดเพ่ิมเติม)…………….……………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 (ระบุชนิดและจาํนวน) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ctrl+Click e-mail : ส่งรายงาน

apiluckl@hotmail.com 

 

          (........................................)ผูร้ายงาน            (.........................................) 

 ตาํแหน่ง ........................................... เบอร์โทรศพัทส์าํนกังาน .......... เกษตรอาํเภอ ...................................... 
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ.......................... เบอร์โทรสารสาํนกังาน  ........... เบอร์โทรศพัทมื์อถือ.............................. 
หมายเหตุ   รูปภาพพร้อมคาํบรรยาย ประมาณ 6 รูป 
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 2.2 จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 2 

ในวนัท่ี ................................................................. 
  จาํนวนสมาชิกมาร่วมกิจกรรม รวม ........... ราย 

หวัขอ้ประเดน็การเรียนรู้ ............................................................................................................................... 
ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 (ระบุชนิดและจาํนวน) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ctrl+Click e-mail : ส่งรายงาน

apiluckl@hotmail.com 

 

          (.........................................)ผูร้ายงาน            (...........................................) 

 ตาํแหน่ง .................................................... เบอร์โทรศพัทส์าํนกังาน ............ เกษตรอาํเภอ ...................................... 
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ................................. เบอร์โทรสารสาํนกังาน  ............ เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................. 

หมายเหตุ   รูปภาพพร้อมคาํบรรยาย ประมาณ 6 รูป 

 2.3 จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 3 (ใชรู้ปแบบเดียวกนักบัขอ้ 2.2) 
 2.4 จดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร คร้ังท่ี 4 (ถา้มี) (ใชรู้ปแบบเดียวกนักบัขอ้ 2.2) 

3. การประเมนิตนเอง (ประเมนิเกษตรกร ทุกคน) 
 ภายหลงัการดาํเนินกิจกรรมการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ และร่วมจดักระบวนการเรียนรู้
สาํหรับเกษตรกร สามารถประเมินตนเองไดใ้นประเดน็ระดบัความสาํเร็จโดยวดัจากการดาํเนินการต่อเน่ืองภายหลงั
การจดักระบวนการเสร็จส้ินแลว้ ดงัน้ี 
 1. (......) นาํไปปฏิบติัตามประกอบเป็นอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 2. (......) นาํไปปฏิบติัตามประกอบเป็นอาชีพแต่ไม่ต่อเน่ือง 
 3. (......) นาํไปปฏิบติัตามแต่ไม่ประกอบเป็นอาชีพ 
 4. (......) นาํไปปฏิบติัตามบา้ง 

หมายเหตุ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ผูรั้บผิดชอบเป็นผูป้ระเมิน  
 (โดยประเมินจากจาํนวนสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มนาํไปปฏิบติั) 
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แบบสอบถามทางอเิลคทรอนิกส์  
เร่ือง การศึกษาผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรผูป้ฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556  
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แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 1  
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แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 2  

 

 

แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 3 
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แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 4 
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แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 5 
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แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 6 
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แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 7 
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แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 8 
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แบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ หนา้ท่ี 9 
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การสมัมนาเชิงปฏิบติัการจดัทาํหลกัสูตรการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั ปี 2556 
วนัท่ี 8 – 10 มกราคม 2556     กรุงเทพมหานคร 

นายวิทยา อธิปอนนัต ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดารสมัมนา 
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ร่วมกนัคิดวิเคราะห์และออกแบบหลกัสูตรการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี 
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กิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเกษตรกร ในพ้ืนท่ีส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในพืชผกั 
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เกษตรกรศึกษาดูงานแปลงท่ีประสบผลสาํเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตผกัปลอดภยั 

เกษตรกรฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ศตัรูพืชในแปลงและฝึกปฏิบติัการขยายชีวภณัฑเ์พือ่นาํไปใชใ้นแปลง 

เกษตรกรฝึกปฏิบติัการวินิฉยัศตัรูพืชในแปลงและขยายชีวภณัฑเ์พ่ือนาํไปใชใ้นแปลง 
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