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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา สภาพพื้นฐานของเกษตรกร ระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เพือ่ ศึกษาสัมฤทธิผ์ ลในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติของผูร้ บั การฝึกอบรม และ
เพือ่ ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการฝึกอบรม กลุม่ ประชากรทีศ่ กึ ษาคือ เกษตรกรทีเ่ ข้ารับการ
ฝึกอบรมจำนวน 120 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทัง้ หมด เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครอบครัวเฉลีย่ 4.96 คน เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นีม้ าก่อนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรใช้เงินทุนส่วนตัว ใช้แรงงานในครอบครัว โดยมี
ที่ดินประกอบการเกษตรเฉลี่ย 9.49 ไร่ และรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 40,767.50 บาท/ปี ส่วนระดับ ความ
เหมาะสมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ระดับความเหมาะสมของความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ พบว่า
โดยเฉลีย่ เกษตรกรมีความเห็นว่า อยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ และไม่มปี ญ
ั หาในการฝึกอบรม และในส่วนของการ
ติดตามผลผูท้ ผ่ี า่ นการฝึกอบรม แล้วนำความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปดำเนินกิจกรรมตามหลักเกษตรอินทรีย์ พบว่ามีการทำนา
อินทรียแ์ บบครบวงจร ปลูกผักปลอดสารพิษ การสกัดสารชีวภาพ การผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละปุย๋ ชีวภาพมีจำนวนเพิม่
มากขึ้น และยังลดรายจ่ายจากการซื้อสารเคมีจากท้องตลาดเฉลี่ยรายละไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน และได้ขยาย
ผลสู่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเพิ่มขึ้นจำนวน 2 เครือข่าย สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
มีผลต่อการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่ มูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรหลังการฝึก
อบรมและมีข้อเสนอแนะคือ ควรฝึกอบรมรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นตามหลักเกษตรอินทรีย์
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ABSTRACT
The research was conducted for studying short-course training to accomplished
in organic agriculture. The purpose of the study is to know basic of 120 people who take part
in training in order to develop skill, understanding and satisfaction. The data are collected by
using questionnaire, data analysis program, percentage, mean and standard deviation. The results
of the study, We found that the farmers who take part in the training are majority Buddhism
men, graduated from high school, family number average 4.96 persons. They ever attend to training
course outer from agricultural extension department, farmer family have land for doing farm
average 9.49 rais, average income 40,767.50 baht/year. They found much experience and high
education level for good training. Useful purpose and understand for short-course were found
excellence answering. They hadn’t problem and to attach knowledge after training . About
biological and wood vinegar extract to vegetable crop and herbal in house garden activity not use
insecticide result to reduce to pay money average 500 baht/month and extension, other farmer
had 2 group to interest this short-course and they will train in the future. Agricultural Short-Course
Training has effect to farmer with condition of limited timing but they have more than income.
Keywords: training, short-course, organic agriculture

บทนำ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีแ้ นวทางการดำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและการบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชวินิจฉัยค้นคว้า ทดลอง ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ รวมทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อการ
บริโภคและอุปโภค เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในพื้นที่ของตนเองโดยตั้งเป็น“ทฤษฎีใหม่ (NEW
THEORY) ”ที่ผ่านการสรุปผลการทดลองของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระองค์ที่วัดมงคลชัยพัฒนา (สิน พันธุ์พินิจ,
2544) ทฤษฎีใหม่มาจากพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยควรมีที่ดินประมาณ10-15 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกพืชสวนและ
พืชไร่ 5 ไร่ พืน้ ทีส่ ระน้ำ 3 ไร่ และพืน้ ที่ 2 ไร่สำหรับใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยปลูกพืชผักสวนครัวและคอกสัตว์ โดยทัว่ ไปแล้ว
เกษตรกรจะทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การเลี้ยงไก่ สุกร ร่วมกับการปลูกพืช การปลูกโกโก้แซมในสวน
มะพร้าว การเลีย้ งปลาในร่องสวนไม้ผลหรือสวนผัก เป็นต้น ดังนัน้ การทำเกษตรผสมผสานก็เพือ่ ให้เกษตรกรพัฒนา
ตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดการและจัดสรรพื้นที่ดิน แหล่งน้ำ ทุน แรงงานและกิจกรรม
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การเกษตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพืน้ ที่ และความต้องการของเกษตรกร เพือ่ พออยูพ่ อกินในครอบครัว
ผลผลิตทีเ่ หลือจึงจำหน่าย
การทำการเกษตรสมัยใหม่กอ่ ให้เกิดปัญหาทางการเกษตรมากเช่น ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
ลดลงต้องใช้สารเคมีในปริมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทุกปี จึงจะได้รบั ผลผลิตเท่าเดิม เหตุผลนีเ้ องทีต่ อ้ งให้ความรูใ้ นแนว
ทางการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่นอกจากจะทำให้ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแล้ว
ยังเกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการ เช่น ปัญหาโรคและแมลง แหล่งน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมี ความเสื่อมโทรม
ของดิน สารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตเกินปริมาณที่กำหนดทำให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค สภาพแวดล้อมถูกทำลาย
เสียหายจนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืนมาดังเดิม นอกจากนี้การทำการเกษตรของประเทศไทยในรอบหลายสิบ
ปีทผ่ี า่ นมา มีการใช้พน้ื ทีไ่ ปมากเป็นเหตุให้ปริมาณฝนตกลดน้อยลงและตกไม่ถกู ต้องตามฤดูกาล ขาดการอนุรกั ษ์
และบำรุงดินอย่างถูกต้องทำให้ตอ้ งใช้สารเคมีอย่างมาก เพือ่ เพิม่ ผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของพลเมือง
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อใช้สารเคมีมากในการผลิตพืชและสัตว์ก็จะทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ความ
ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคก็จะน้อยลง ดินเสื่อมโทรมเกิดสารพิษตกค้างหรือปนเปื้อนทั้งในผลผลิต ในดิน
ในน้ำ สุขภาพของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็จะอ่อนแอเจ็บป่วยและล้มตายได้
โดยสถิติการเกิดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากการประกอบอาชีพจากข้อมูลระบบ
การเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคนไทยได้รับสาร เคมีกำจัด
ศัตรูพืชจากการประกอบอาชีพและเกิดอาการเป็นพิษต่อร่างกาย ทำให้ป่วยและเสียชีวิตดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถิติจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการสารพิษสารอันตรายการเกษตร ปี2541-2550
พ.ศ.
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

จำนวนผู้ป่วย
4305
4171
3109
2653
2571
2342
1864
1321
1251
1286

ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2550)

จำนวนผู้เสียชีวิต
18
33
21
15
11
9
9
-
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จากตารางที่ 1 ชีใ้ ห้เห็นถึงสถิตกิ ารเกิดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ทีท่ ำให้เจ็บป่วยและตายได้
(สำนักระบาดวิทยา,2550) ดังนัน้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันหาวิธีการหรือมาตรการที่จะต้องป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื ประกอบกับเกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเองก็มองเห็นความสำคัญของอันตรายจากสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชที่จะบังเกิดขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากใบและอำเภอใกล้เคียง ส่วนหนึ่งก็ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสัน้ ตามหลักเกษตรอินทรียท์ ด่ี ำเนินการโดยวิทยาลัย
การอาชีพตากใบ ที่กำลังขับเคลื่อนผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรเห็นความสำคัญ เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ
มีเจตคติที่ดีต่อหลักเกษตรอินทรีย์ โดยวิทยาลัยได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักเกษตรอินทรีย์
เรือ่ ง การผลิตน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านและการผลิตปุย๋ อินทรีย/์ ชีวภาพขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาลัย
การอาชีพตากใบ
การฝึกอบรม ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติและความชำนาญเกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จนกระทัง่ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ (Learning) หรือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนั้น(สุรพล จันทราปัตย์,2523) เดิมงานฝึก
อบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสัน้ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินงานโดยวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเมื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รวมเป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช 2548 และ
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ได้นำหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น มาบริการให้แก่ประชาชนตามพันธกิจด้าน
บริการวิชาการทางวิชาชีพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้เปิดการอบรมเป็นรุ่นๆ โดย เกษตรกร
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเป็นผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพการเกษตรอยูใ่ นท้องถิน่ และสมัครเข้ามารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
ผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ได้รบั ความสนใจจากกลุม่ เกษตรกรเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นแหล่ง
ให้บริการความรู้ทางวิชาชีพแก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีโอกาสได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถของตนเองทางด้านการประกอบอาชีพการเกษตร ซึง่ หลักสูตรระยะสัน้ คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการประโยชน์
แก่ประชาชน โดยสามารถนำไป ประกอบอาชีพและปรับปรุงอาชีพทีท่ ำอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สุมิตรา สุปินราช,2546) เพราะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่
เกษตรกรมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะความชำนาญและนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ในการฝึกอบรม มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในประเด็นต่างๆ เช่น เรือ่ งการผลิตน้ำส้มควันไม้
จากการเผาถ่าน นอกจากจะได้ถ่านไม้ที่มีคุณภาพแล้วจะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณสมบัติป้องกันกำจัดเชื้อราและ
โรคแมลงศัตรูพืช จึงเหมาะที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรนำเอาไปใช้ในการผลิต พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชสวน
นาข้าว ทดแทนการใช้สารเคมีทม่ี รี าคาแพงและมีผลอันตรายต่อสุขภาพ ของเกษตรกรเอง ต่อผูบ้ ริโภค นอกจากนัน้
ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ยังนำไปใช้ใน ภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตสารระงับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผ้านุ่ม
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อุตสาหกรรมอาหารรมควัน อุตสาหกรรมย้อมผ้า ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น
ในการฝึกอบรมมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในประเด็นต่างๆเช่น เรือ่ งการผลิตน้ำส้มควันไม้
จากการเผาถ่าน นอกจากจะได้ถ่านไม้ที่มีคุณภาพแล้วจะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณสมบัติป้องกันกำจัดเชื้อราและ
โรคแมลงศัตรูพืช จึงเหมาะที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรนำเอาไปใช้ในการผลิต พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชสวน
นาข้าว ทดแทนการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงและมีผลอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง ต่อผู้บริโภค นอกจาก
นั้นประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ยังนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตสารระงับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผ้านุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารรมควัน อุตสาหกรรมย้อมผ้า ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น
ส่วนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ก็เพื่อให้เกษตรกร เห็น
ความสำคัญ เกิดความรูค้ วามเข้าใจมีทกั ษะและมีเจตคติทด่ี พี งึ พอใจต่อการฝึกอบรม จนสามารถปฏิบตั กิ ารผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์แบบง่ายๆ โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหลายชนิด ที่มีมากในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมของสูตร
ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพแต่ลงทุนต่ำ โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึงปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ที่ได้ม
าจากสิ่งมีชีวิต เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ซากพืชซากสัตว์ที่ไถกลบลงดิน และในปัจจุบันนิยมเพิ่มจุลินทรีย์
ลงไปด้วย กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้น เช่นปุ๋ยชีวภาพที่ทำจากแบคทีเรียเชื้อ
ไรโซเบีย่ ม ปุย๋ ชีวภาพจากจุลนิ ทรียอ์ เี อ็ม และใช้สารเร่งจากกรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นต้น.(ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์,2547)
แต่จากสภาพปัญหาการฝึกอบรมทีผ่ วู้ จิ ยั ประสบมาพบว่าในแต่ละหลักสูตรของการฝึกอบรม ทัง้ ในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติยังส่งผลต่อพฤติกรรมของเกษตรกรในระดับต่ำ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพของเกษตรกร มีระดับความรู้
พืน้ ฐานระดับต่ำและประการทีส่ ำคัญคือ การใช้ภาษาและสือ่ บางประเภทไม่สามารถจะทำให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ในแต่ละหลักสูตรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการดำเนินการของเกษตรกรหลังการ
ฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นเป็นการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผสมผสานบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับประสบการณ์ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ตรงกับสถานภาพของอาชีพ
ดังนั้นการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะการปฎิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์ของ
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ จะส่งผลดีตอ่ การบริหารจัดการในการทีจ่ ะให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ-์
ผลได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญในแต่ละส่วนของระบบการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ปัจจัย
นำเข้าของการฝึกอบรม (input) กระบวนการดำเนินการฝึกอบรม (process) และผลที่ได้จากการฝึกอบรม
(output) ซึ่งแต่ละส่วนจะมีปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบให้มีความเหมาะสม (ชาญ สวัสดิ์สาลี,
2540) เพื่อจะได้สนับสนุนให้กระบวนการฝึกอบรมสำเร็จตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ของ
โครงการได้รับประโยชน์สูงสุดหลังผ่านการฝึกอบรม และพิจารณาว่า ผลที่เกิดจากการนำไปปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด โดยทำการศึกษาผลการนำความรูไ้ ปปฏิบตั วิ า่ เกิดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ผลิตเกษตรอินทรียม์ ากน้อยเพียงใด เกิดคุณภาพในผลผลิตในระดับใด ตรงตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการระดับใด
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วัตถุประสงค์การวิจัย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา สภาพพื้นฐานของเกษตรกร ระดับความ
เหมาะสมของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรม เพือ่ ศึกษาสัมฤทธิผ์ ลในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการฝึกอบรม

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา เพือ่ ศึกษาสภาพพืน้ ฐานของเกษตรกร ระดับความเหมาะสม
ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมฤทธิ์ผลด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติของเกษตรกรผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และปัญหาข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการฝึกอบรม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ เกษตรกรผูท้ ผ่ี า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
เกษตรกรรมระยะสัน้ ในหลักเกษตรอินทรีย์ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประจำ
ปีงบประมาณ 2550 จำนวน 120 คน และเนื่องจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนไม่มาก จึงเก็บ
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามและหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา สำหรับการทดสอบเครื่องมือนั้น ได้นำ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมตรวจสอบความเที่ยงตรงและนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
โดยทดสอบกับเกษตรกรทีค่ รอบครัวประกอบอาชีพการเกษตร ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ประชากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมจำนวน
24 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95 แล้วจึงสำรวจข้อมูลในภาคสนาม ด้วยการให้เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำ
ตอบแบบสอบถามทั้ง 120 คน โดยคำถามมี 2 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามแบ่งได้ 6 ตอนโดยตอนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลสภาพพื้นฐาน
ของเกษตรกรในประเด็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา ขนาดของครอบครัว แหล่งติดต่อหน่วยงานราชการ
ทางส่งเสริมการเกษตร การเคยผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทำการฝึกอบรม หน่วยงานที่เคยผ่าน
การฝึกอบรม แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร แหล่งของแรงงานในการประกอบอาชีพการเกษตร
พื้นที่ประกอบการเกษตรและรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตร จำนวน 12 ข้อ และตอนที่ 2-5 เป็นข้อ
คำถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในระดับความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การฝึกการอบรมนัน้ ว่าอยูใ่ นระดับใด โดยกำหนดการแปลความหมายไว้ 5 ระดับ คือ (1) ระดับ1.00 -1.80 หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด (2) ระดับ1.81- 2.60 หมายถึงระดับน้อย (3) ระดับ 2.61- 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง (4) ระดับ
3.41- 4.20 หมายถึง ระดับมาก และ (5) ระดับ 4.21- 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด โดยตอนที่2 เป็นข้อคำถาม
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เกี่ยวกับความคิดเห็นในระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมว่าอยู่ในระดับใด ในประเด็น
เกี่ยวกับ เนื้อหา วิทยากร วิธีการสอน อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ ระยะเวลาในการฝึกอบรม ความเหมาะสมในการนำไป
ใช้ และสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดฝึกอบรม จำนวน 35 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับระดับความรู้ความ
เข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมในประเด็นความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม จนสามารถนำ
เอาความรู้ความเข้าใจนั้นมาดำเนินการเองได้จำนวน 6 ข้อ ตอนที่ 4 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในระดับ
ทักษะความสามารถที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากการฝึกอบรมว่าอยู่ในระดับใด ในประเด็นเกี่ยวกับทักษะ
ความสามารถดำเนินการปฏิบัติในเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรม จำนวน 6 ข้อ ตอนที่ 5 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับ
ระดับเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าอยู่ในระดับใด ในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถนำไปปฏิบัติได้ การ
มีรายได้เพิ่ม การลด รายจ่ายในครอบครัวและการลงทุนต่ำ จำนวน 8 ข้อ ตอนที่ 6 เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการฝึกอบรมในประเด็น การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่เนือ้ หาวิชาทีใ่ ช้ในการฝึกอบรม เอกสารประกอบการสอน
วัสดุที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม และความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
จำนวน 6 ข้อ โดยแบ่งระดับความรุนแรงของปัญหาเป็น 5 ระดับ คือ 5 หมายถึงมีปัญหามากที่สุด 4 หมายถึง
มีปัญหามาก 3 หมายถึง ปัญหาปานกลาง 2 หมายถึง ปัญหาน้อย 1 หมายถึง ปัญหาน้อยที่สุด 0 หมายถึงไม่
มีปัญหา
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ เป็นการวิจัยเพื่อติดตามผลการนำไปใช้หลังการฝึกอบรม โดยการ
สัมภาษณ์ในประเด็นทีป่ ระกอบด้วย สถานภาพทัว่ ไปและในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับประเภทการนำความรูไ้ ปใช้หลังการ
ฝึกอบรม ลักษณะของกิจกรรมที่ดำเนินการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการหลังการฝึกอบรม การนำไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ และการขยายผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั นำข้อมูลมาลงรหัส จัดหมวดหมู่ ประมวลข้อมูลและทำการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสัน้ ต่อสัมฤทธิ-์
ผลในการปฎิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยการอาชีพตากใบ เรื่องการ
ผลิตน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่สำคัญโดยจำแนกเป็น 7
ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมาระดับประกาศ-
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นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.96 คน เคยผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตร นี้มาก่อนจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรใช้เงินทุนส่วนตัว ใช้แรงงานในครอบครัว โดยมีที่ดินประกอบ
การเกษตรเฉลี่ย 9.49 ไร่ และรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 40,767.50 บาท/ปี
ประเด็นที่ 2 ระดับความเหมาะสมของปัจจัยด้านต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรมในหลักการ
เกษตรอินทรีย์พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่ามีระดับความเหมาะสมมากทัง้ ความเหมาะสมของเนือ้ หา วิทยากร
อุปกรณ์และสื่อ ระยะเวลาในการฝึกอบรม วิธีการสอน ความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของสถานที่ฝึกอบรมโดยรวม ดังระดับความเหมาะสมที่เฉลี่ยรวมของปัจจัยด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของปัจจัยด้านต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรมในหลักการเกษตรอินทรีย์ n = 120
ประเด็น
1) ความเหมาะสมของเนื้อหา
2) ความเหมาะสมของวิทยากร
3) ความเหมาะสมของวิธีการสอน
4) ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อที่ใช้
5) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม
6) ความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ
7) ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของสถานที่ฝึกอบรม
เฉลี่ยรวม

ระดับความเหมาะสม (เฉลี่ยรวม)
X
SD.
ระดับ
4.38
0.66
มากที่สุด
4.23
0.72
มากที่สุด
4.22
0.73
มากที่สุด
4.19
0.74
มาก
4.11
0.74
มาก
4.02
0.72
มาก
4.10
0.71
มาก
4.17
0.71
มาก

หากพิจารณาจากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับความเหมาะสมของของปัจจัยด้านต่างๆที่
เกีย่ วข้องกับการฝึกอบรมในหลักการเกษตรอินทรีย์ พบว่าเกษตรกรมีความคิดเห็นเฉลีย่ อยูร่ ะดับมาก (X= 4.17)
โดยสามารถเรียงลำดับระดับความคิดเห็นความเหมาะสมของเกษตรกรตามลำดับได้คือความเหมาะสมของ
เนือ้ หา(X = 4.38 ) ความเหมาะสมของวิทยากร(X = 4.23 ) ความเหมาะสมของวิธกี ารสอน(X = 4.22 )ความเหมาะสม
ของอุปกรณ์และสือ่ (X = 4.19 ) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม (X = 4.11 )ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของสถานทีฝ่ กึ อบรมโดยรวม (X= 4.10 )และความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์(X= 4.02 )ตามลำดับ
ประเด็นที่ 3 ทักษะที่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า
ระดับทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมในการผลิตน้ำส้มควันไม้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ทักษะในการ
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ทำเตาเผาถ่าน รองลงมามีความคิดเห็นว่า การคัดไม้เพื่อเผาถ่านและขั้นตอนการดำเนินงานผลิตน้ำส้มควันไม้
อยูใ่ นระดับมากเท่ากัน ส่วนในการผลิตปุย๋ อินทรีย์ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็น โดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
ทักษะการจำแนกชนิดของปุ๋ย รองลงมาได้แก่การคัดวัสดุเพื่อผลิตปุ๋ย และขั้นตอนในการดำเนินงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ตามลำดับ ประเด็นที่ 4 เจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าเกษตรกรมีระดับเจตคติจากการฝึก
อบรมการผลิตน้ำส้มควันไม้นโ้ี ดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ในประเด็น ความไม่ยงุ่ ยากสามารถผลิตได้หลังผ่าน
การฝึกอบรม รองลง มาได้แก่ รายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายในครอบครัว และการผลิตน้ำส้มควันไม้ลงทุนต่ำ ส่วน
เจตคติในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่เฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ รู้สึกว่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่ยุ่งยากสามารถผลิตได้
หลังผ่านการฝึกอบรมทำให้รายจ่ายในครอบครัวลดลง รองลงมาได้แก่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น
และการลงทุนต่ำตามลำดับ ประเด็นที่ 5 ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์จากการฝึกอบรมเรื่องการผลิตน้ำส้ม
ควันไม้จากการเผาถ่านพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ในประเด็นความรูใ้ นประโยชน์
ของน้ำส้มควันไม้ รองลงมาคือความรู้ในการทำเตาเผาถ่าน และความรู้ในการคัดเลือกวัสดุเพื่อเผาถ่านตาม
ลำดับ ส่วนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้นพบว่า เกษตรกรเห็นว่าอยู่ในระดับมากในประเด็น ความรู้ในประโยชน์ของ
ปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมาได้แก่ ความรู้ในชนิดของปุ๋ย และความรู้ในการคัดเลือกวัสดุเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามลำดับ
ประเด็นที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับไม่มีปัญหาทั้งในเรื่อง
เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรม เอกสารประกอบการสอน วัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ระยะเวลาและช่วงเวลาใน
การฝึกอบรม ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลของเจ้าหน้าที่ก็จัดอยู่ในระดับไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน และประเด็นที่ 7
การติดตามสัมฤทธิผ์ ลในการปฏิบตั ติ ามหลักเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรหลังผ่านการฝึกอบรม พบว่า มีกจิ กรรม
ทีเ่ กษตรกรนำไปปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมคือ การผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตผักปลอดสารพิษ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การผลิตน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน การผลิตสารชีวภาพ และที่สำคัญ
คือ การขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์เพิ่มจำนวนมากขึ้น

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่อง การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นต่อสัมฤทธิ์ผล
ในการปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์ มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายได้ดังนี้
ประเด็นสภาพพืน้ ฐานของเกษตรกร จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
เฉลี่ย 36.9 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าถึงร้อยละ 32.5 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 25.8 และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 22.5 ซึ่ง
ถือว่าเป็นกลุ่มที่ระดับการศึกษาค่อนข้างสูง จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร ภาษา เหมือนบางพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์
ของการฝึกอบรมอยูใ่ นเกณฑ์ตำ่ สืบเนือ่ งจากการสือ่ สารของภาษาทีม่ อี ปุ สรรคซึง่ เป็นประเด็นสำคัญทีต่ อ้ งพิจารณา
หาวิธีการดำเนินการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพของบางพื้นที่ ส่วนในด้านการมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
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เรื่องที่ทำการฝึกอบรมนี้มาก่อน จากกรมส่งเสริมการเกษตรและจากศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองนั้น ก็ส่งผลให้
การฝึกอบรมครั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างสูง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการมีความรู้ประสบการณ์ก่อนการฝึกอบรมของ
เกษตรกรผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำมาประยุกต์บรู ณาการกับการฝึกอบรมเชิงปฎิบตั ใิ นครัง้ นีไ้ ด้เป็นอย่างดี
ซึง่ แตกต่างกับ ธำรง แสงอรุณ (2526) ทีก่ ล่าวว่าเกษตรกรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมส่วนมากมีอายุระหว่าง 16-25 ปี
หรือเฉลี่ย 20.5 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม
ความรู้ทางการเกษตรมาก่อน ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุน
ส่วนตัวในการประกอบอาชีพการเกษตร เหตุผลเพราะเกษตรกรผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมกลุม่ นีส้ ถานะทางการเงินอยู่
ระดับดีและมีรายได้จากภาคนอกการเกษตรอีกด้วยจึงไม่มีปัญหาในด้านเงินลงทุนประกอบการเกษตร ซึ่งจะ
แตกต่างกับ สมบูรณ์ นันผาด (2545) ที่ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรโดยใช้แหล่งเงินทุน
ส่วนใหญ่จากการกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนประเด็นระดับความเหมาะสมของปัจจัยด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมหลักการ
เกษตรอินทรีย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากและจากการศึกษาพบว่า 1) ด้านความเหมาะสมของ
หลักสูตรเกี่ยวกับเนื้อหาภาคบรรยายและภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสุเมธ
แสนยาพันธ์ (2545) กล่าวว่าความเหมาะสมของหัวข้อวิชาในหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเห็นว่า มีความเหมาะ
สมมากทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ 2) ด้านความเหมาะสมของวิทยากร เกษตรกรมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมมากโดย เฉพาะในการตอบคำถามในเรื่องที่ทำการฝึกอบรม สอดคล้องกับประภาค ขวัญชัยรัตน์ (2522) ก
ล่าวว่าวิทยากรที่เกษตรกรชอบมากที่สุดคือการตอบคำถามได้ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ซักถาม
ปัญหา 3) ด้านความเหมาะสมของวิธีการสอน เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและสอดคล้อง
กับ พัชรินทร์ สุภาคดี (2529) กล่าวว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพอใจต่อวิธี การสอนของวิทยากร ชอบวิธี
การถ่ายทอดบรรยายสาธิต และได้ปฏิบัติตามวิทยากรจนสามารถปฏิบัติเองได้ 4) ด้านความเหมาะสมของระยะ
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งใช้เวลาในการฝึกอบรม1-3วัน เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก เนื่องจากระยะ
เวลาของการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติหากใช้เวลาอบรมน้อยเกินไปจะ
ไม่ทำให้ครบตามกำหนดของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม ซึง่ ส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ความรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎี
และภาคปฎิบตั อิ ย่างจำกัด แต่หากใช้เวลานานเกินไปก็จะทำให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเบือ่ หน่ายและความ
ตั้งใจฝึกอบรมเริ่มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ เล็ก ปานแย้ม (2518) กล่าวว่าเกษตรกร ส่วนใหญ่ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมระหว่าง 1-5 วัน 5) และระดับความเหมาะสมในประเด็นนี้ยังมีความสอดคล้องกับนิพนธ์ พึ่งเจริญ
(2530) ที่กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า มีความเหมาะสมมากได้แก่ หลักสูตร วิทยากร วิธีการ
ที่ใช้ในการฝึกอบรม อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม
ประเด็นทักษะที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ในภาพรวมเกษตรกรมีความเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเพราะได้ฝึกภาคปฏิบัติในทุกขั้นตอนจนสามารถปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนได้ด้วยตนเอง
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สอดคล้องกับพัชรินทร์ สุภาคดี(2529) ที่กล่าวว่า เกษตรกรได้ปฏิบัติตามวิทยากรจน สามารถ ปฏิบัติเองได้เพราะ
ระหว่างการฝึกอบรมได้มีการปฏิบัติ การฝึกทักษะ ความชำนาญ และทำให้เกิดความกล้าซึ่งนับว่าเป็นการฝึก
อบรมที่ดี และยังทำให้เกษตรกรมีเจตคติที่ดีที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์
ประเด็นข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ระยะเวลาที่สะดวกที่สุดใน
การฝึกอบรมคือ ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เพราะเป็นช่วงที่นักศึกษาปิดภาคเรียน ครูอาจารย์จึงมี
เวลาว่างที่จะเป็นวิทยากร ประกอบกับเกษตรกรก็ว่างจากการประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา และยังเห็นว่า ควรจัดให้
มีการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพเกีย่ วกับการทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน ระหว่างโครงการผลิตพืชร่วมกับ
โครงการผลิตทางด้านสัตว์บ้างเพื่อจะได้เกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

สรุปและข้อเสนอแนะ

1. การนำผลการฝึกอบรมไปปฏิบัติในกิจกรรมพื้นที่ของเกษตรกรต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. ควรให้เกษตรกรได้ปฏิบตั จิ ริงในแต่ละกิจกรรมเพือ่ พัฒนาปรับปรุงวิธกี าร เพราะบางกรณี
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
3. ผลการฝึกอบรมในหลายหลักสูตร เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้จริงในกิจกรรมที่เกษตรกรมี
ความถนัดหรือมีความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
4. การให้ความรู้ควรบอกหรือแนะนำในหลักการกว้างๆที่สามารถประยุกต์ได้
5. ควรมีการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรก่อนการฝึกอบรมเพื่อจะทราบ
ข้อมูลพืน้ ฐาน ปัญหา ความต้องการทีแ่ ท้จริงของเกษตรกร และควรให้ผนู้ ำเกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรกรได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรที่จะทำการฝึกอบรม
6. ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ควรให้เจ้าหน้าทีโ่ ครงการและเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
ร่วมกันคัดเลือกเกษตรกร หรือให้เกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเอง เพราะจะได้เกษตรกรที่ต้องการได้รับ
ความรู้ที่แท้จริงจากการฝึกอบรม แล้วนำไปปฏิบัติจริง
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