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บทคัดยอ 

 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร มีหลักการเหตุผลที่ ผลงานวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตรเร่ิมมีความหลากหลายแตยังไม ตอบสนองตอความตองการของผูใช ณ สถานการณปจจุบัน 
ไดไมมาก สาเหตุเนื่องจาก การขาดแคลนนักวิชาการดานงานวิจัยและพัฒนาระบบเกษตร ขาดการบูรณาการ 
เชื่อมโยงนักวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ ในการลงไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เพื่อแกปญหาและเพื่มโอกาส
แกเกษตรกร/ชุมชนในพื้นที่ จึงสงผลกระทบใหผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมีผูนําไปใชประโยชนนอยลง 
หลักสูตรการอบรมฯเปนหลักสูตรม่ีมุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยรุนใหมสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตร เขตที่ 1 – 8 ในการที่จะไดดําเนินงานงานวิจัยและพัฒนาชิงพ้ืนที่เปนกระบวนการท่ีนําผลงานวิจัยสู
การใชประโยชนโดยกลุมเปาหมายตอไป  
 การอบรมฯมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบใหสอดคลอง
กับพื้นที่และสภาพแวดลอมของเกษตรกร ใหแกนักวิจยัที่เก่ียวของของสวพ. 1-8 ใหเปนไปในทางเดียวกันและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ปงบประมาณ 2550 ไดจัดการอบรมฯ 1 หลักสูตร ผูเขารับการอบรมฯ จํานวน 
65 คน และ ปฯ 2551  ระยะเวลาการอบรมฯ จัดขึ้น จํานวน 4 คร้ัง จําแนกเปนหลักสูตรพื้นฐาน จํานวน 2 คร้ัง  
 
1  ที่ปรึกษาดานกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่  กรมวิชาการเกษตร 
1   Advisor on Area-based Research and Development Process, Department of Agriculture 
2 ที่ปรึกษาดานระบบการปลูกพืช  กรมวิชาการเกษตร 
2  Advisor on Cropping Systems, Department of Agriculture 
3  อดีตผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการผลิตพืชภาคเหนือตอนลาง 
3   Former Expent on Plant Production in the Lower Northom Thailand 
4  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานระบบการปลูกพืช 
4   Expert on  Cropping Systems 
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และหลักสูตรประยุกตจํานวน 2 ครั้ง ใชเวลา 5 วัน/ครั้ง/ ณ ที่  สวพ 4 (จ.อุบลราชธานี) สวพ.6 (จ.จันทบุรี) สวพ.1 
(จ.เชียงใหม) และ สวพ.8 (จ.สงขลา) ระหวางวันที่ 17-21 มีนาคม 16-20 มิถุนายน 7-11 กรกฎาคม 18-22 
สิงหาคม 2551 ตามลําดับ มีผูเขารับการอบรมฯ คร้ังละ 70 คน/คร้ัง รวมทั้งส้ิน 280 คน การอบรมฯ ไดรับ
งบประมาณจากกรมวิชาการเกษตร 
 เนื้อหาวิชาของหลักสูตรจําแนกเปนประยุกตกลักการวิจัยและพัฒนาท่ีไดเคยใชเม่ือ10 ป ประยุกตกับ
วิธีการ ณ ปจจุบัน หลักสูตรพื้นฐาน ประกอบดวย 1) นโยบายงานวิจัยและพัฒนาพืชเชิงพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร 
2) กระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่และการนําไปใชประโยชน 3) งานวิจัย พัฒนาระบบเกษตร 4) การวิเคราะห
ระบบนิเวศเกษตร 5) เทคนิคการคนหา และต้ังโจทยวิจัยเชิงพื้นที่ กับชุมชนโดยใชเคร่ืองมือ การสัมภาษมกลุม
(Group Discussion) ประยุกตกับ PRA การดคํา (Cards Technich) และ Matrix Board Analysis 6) การวิเคราะห
และจัดทําโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 7) ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาในไรนาเกษตรกร หลักสูตรประยุกต เปน
การตอยอดจากหลักสูตรพื้นฐาน ประกอบดวย 1) ระบบนิเวศเกษตร ณ ปจจุบัน ที่สัมพันธกับ ปจจัยตางๆ ของ
ระบบพืชและเทคโนโลยีการผลิตพืช 2) กระบวนการวิจัย ทดสอบเชิงระบบ ของ พืช และ เทคโนโลยีการผลิต โดย
เกษตรกรมีสวนรวม 3) การวิเคราะห ผูมีสวนไดสวนเสีย/กลุมเปาหมาย ผูใชประโยชน การวิเคราะหหวงโซอุปสงค- 
อุปทาน (Demand-Supply Chain) ระบบ Logistics การสรางนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 4) การวิเคราะห ตนทุน 
ผลตอบแทน การยอมรับผลงานวิจัย การติดตาม ประเมินผล 5) การจัดทําโครงการนํารองเพ่ือดําเนินงานตอเนื่อง
จากการอบรม  และการบริหารโครงการใหเกิดการใชประโยชน     
 วิธีการ ขั้นตอนการอบรมฯ ประกอบดวย การบรรยาย การแบงกลุมเพื่อระดมความคิด การฝกปฏิบัติใน
พื้นที่เกษตรกร การคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน การวิเคราะหขอมูลระดับตาง ๆ และการนําเสนอ สําหรับวิทยากรไดรับ
ความอนุเคราะหจาก สํานักงานสนับสนุนกองทุนเพื่องานวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรฯ และสํานักที่ปรึกษา กรมวิชาการเกษตร ผลการอบรมฯ บรรลุวัตถุประสงค 
มากรอยละ 58-77 ปานกลาง รอยละ 42 เนื้อหา วิชาการอบรมฯ เหมาะสมกับหลักสูตรมาก รอยละ 62-87 ผูเขา
รับการอบรมฯ เห็นวาการอบรมฯมีประโยชน แตละ สวพ. จักไดนําความรู และทักษะไปปรับใชในการจัดทํา
โครงการวิจัย เผยแพรใหนักวิจัย และสรางเครือขายนักวิจัยของหนวยงานตอไป     
 จากผลการอบรมฯในปฯ 2551 จากการอบรมฯ ทั้ง 4 คร้ัง มีขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา เปนประเด็น
สําคัญ ไดแก การนําผลการฝกอบรมไปใชประโยชนโดยบูรณาการเปนรูปแบบของ เครือขาย (Cluster) กับหนวยงาน
ที่มีสวนไดสวนเสีย ในการนี้ กรมวิชาการเกษตร ไดจัดใหมีการอบรมฯ ตอเนื่อง เปนการอบรมระหวางงาน (On 
the Job Training) ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 โดยมีการอบรมฯรวม 1 คร้ัง การอบรมฯ
สมควรมีเทคนิคและเครื่องมือวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรที่ ไมซับซอน รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม ความเขาใจในหลักการพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรยัเปนส่ิงจําเปนสําหรับนักวิจัย
ที่ยังมีทักษะและประสบการณวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่นอย ทั้งนี้ มีเปาหมายที่งานวิจัยสอดคลองกับประเด็นปญหา
การผลิตพืชของชุมชน และนําไปสูเปาหมายของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน รายงานฉบับนี้เปนการนําเสนอ 
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร ป 2551 ในบริบทของการฟนฟูและ
ประยุกตเทคนิคและเคร่ืองมือทางระบบเกษตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งนักวิจัย ของกรมวิชาการเกษตร ตอไป  
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คําสําคัญ : การวิจัยเชิงพื้นที่ การนําไปใชประโยชน การวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร การวิเคราะหหวงโซอุปสงค-
  อุปทาน (Demand-Supply Chain) ระบบโลจิสติกส การสรางนวัตกรรมจากผลงานวิจัย ประเด็น
  ปญหาและโจทยการวิจัย เครือขาย (Cluster) Group Disscussion Card Technich Matrix Board 
  Analysis 
 

บทนํา 
 
1.  ความสําคัญ 
 1.1 จากสถานการณวิกฤติที่ผานมาเปนระยะเวลารวม 10 ป ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเร่ิมมี
ความหลากหลายนอยลง ตอบสนองตอความตองการของผูใชไดไมเต็มที่ (ที่มา : การพัฒนาระบบริหารงาน กรม
วิชาการเกษตร, 2551) สาเหตุเนื่องจากการขาดแคลนนักวิชาการบางสาขาโดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่
โดยใชแนวทางของงานวิจัยและพัฒนาระบบเกษตร นักวิจัยถูกมอบหมายใหปฏิบัติงานดานอื่น นอกจากนั้น ขีดจํากัด
ในการบูรณาการ เชื่อมโยงนักวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ ใหลงไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เพื่อแกปญหา
และเพื่มโอกาสแกเกษตรกร/ชุมชนในพื้นที่อยางจริงจังและสอดคลองกับสถานการณของเศรษฐกิจในปจจุบันจึง
สงผลกระทบตอกรมวิชาการเกษตร ดังที่ ผลงานวิจัยไมพัฒนาและกาวทัน  ตลอดจนผลงานไมไดตอบสนองหรือ
มีผูนําไปใชประโยชนนอย     
 1.2 ขอจํากัดของการนําเอา ผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยกลุมเปาหมาย ไดแก การที่ผูมีสวนไดสวนเสีย
ไมไดมีสวนรวมในงานวิจัย การตั้งโจทยวิจัยที่ไมตรงกับปญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่ กระบวนการวิจัยไมเปนที่
เขาใจและนําไปใชโดยนักวิจัย ผลงานวิจัยไมไดถูกสังเคราะหใหนําไปใชประโยชนอยางถูกตอง นักวิจัยควรมี
ทักษะในการทํางานวิจัยกับเกษตรกรใหเปนเครือขาย เปนตน   
 1.3 จากขอจํากัดดังกลาว กรมวิชาการเกษตรจึงเห็นสมควรใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหนักวิจัย
รุนใหมสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 – 8 (สวพ.1-8) โดยมุงเนน ใหมีความรู  ทักษะ ในงานวิจัย
เชิงระบบ ทั้งในภาคหฤษฎีและการฝกปฏิบัติใหสามารถนําไปปรับใชกับงาน/โครงการที่นักวิจัยรับผิดชอบที่หนวยงาน
ในพื้นที่การฝกอบรมฯ มีประโยชนโดยจะกอใหเกิดผลลัพธ ทางพัฒนาบุคคลากรใหนักวิจัย มีความเขาใจใน
กระบวนการ วิจัยและพัฒนา เชิงระบบใหสอดคลองกับยุทธศาสตรงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร รายงานฉบับนี้
นําเสนอผลและฟนฟูและการประยุกตเทคนิคและเคร่ืองมือทางดานงานวิจัย ที่ใชในการฝกอบรม เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร ชวงระยะเวลา ปงบประมาณ  2551 
 
วิธีการศึกษา/วิเคราะห 
 
 การศึกษา/วิเคราะหเครื่องมือและเทคนิคงานวิจัยระบบเกษตรแบงตาม 
 หลักสูตรการฝกอบรมฯ 2 สวน  ดังนี้ 
 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร เพื่อชี้แจง
กระบวนการ และ ถายทอดใหกับวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร เปนในทางเดียวกัน มีเนื้อหาวิชาดังนี้ 
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  1.1 สถานการณ งานวิจัยและ การวิจัยเชิงระบบ ณ ปจจุบัน 
  1.2 ทําความเขาใจ ภารกิจ  หนาที่ ความรับผิดชอบ และวิสัยทัศน ของ สวพ. 
  1.3 นําเสนอ กระบวนการทํางานและกรณีตัวอยาง โดย สวพ.1-8 
  1.4 กระบวนการวิจัยฯเชิงระบบฯ ที่ควรปรับเปล่ียน ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
  1.5 หลักสูตร  เนื้อหา ปรับปรุง  การอบรม หลักสูตร  การวิจัยเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร 
 2. การอบรมฯ แบงหลักสูตรเปน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน และระดับ กาวหนา/ประยุกต  
  2.1 หลักสูตรพื้นฐานมีเนื้อหา วิชาและการใชวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือ ดังนี้  
   การบรรยาย ในหัวขอวิขา ดังนี้ 
   1) นโยบายงานวิจัยและพัฒนาพืชเชิงพื้นที่  กรมวิชาการเกษตร      
   2) กระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่และการนําไปใชประโยชน 
   3) งานวิจัย พัฒนาระบบเกษตร 
   4) การวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร 
   5) เทคนิคการคนหา และต้ังโจทยวิจัยเชิงพื้นที่ กับชุมชน โดย  Group disscssion card 
technic และ matrix 
   6) การวิเคราะหและจัดทําโครงการวิจัยแบบบูรณาการ   
   7) ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาในไรนาเกษตรกร 
   การฝกปฏิบัติ ในหองสัมมนา และ ในพื้นที่เกษตรกร ใชวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือ ดังนี้ 
   1) การวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร 
   2) เทคนิคการคนหา และต้ังโจทยวิจัยเชิงพื้นที่ กับชุมชน 
   3) การวิเคราะหและจัดทําโครงการวิจัย   
   4) ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาในไรนาเกษตรกร 
  2.2 หลักสูตรกาวหนา/ประยุกต วิธีการเปนลักษณะ การสัมมนาเชิงปฏืบัติการมีการบรรยาย และ
การฝกปฏิบัติ ในหัวขอวิขา และการใชเครื่องมือ  
   1) ระบบนิเวศเกษตร ณ ปจจุบัน ที่สัมพันธกับ ปจจัยตางๆ ของระบบพืชและเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช (แบบแผนการปลูกพืช พันธุ การเขตกรรม ดิน น้ํา ปุย อารักขาพืช  วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  การแปร
รูป  และภูมิปญญาชาวบาน 
   2) กระบวนการวิจัย ทดสอบเชิงระบบ ของ พืช และ เทคโนโลยีการผลิต โดยเกษตรกรมีสวน
รวม (การวิเคราะหประเด็นปญหาและโจทยวิจัย จาก ชุมชน การออกแบบงานวิจัย ทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ
ในไรนาเกษตรกร การทดสอบตางพื้นที่ การวิเคราะหผลวิจัย การขยายผลงานวิจัย) 
   3) การวิเคราะห ผุมีสวนไดสวนเสีย/กลุมเปาหมาย ผูใชประโยชน การวิเคราะหหวงโซอุปสงค- 
อุปทาน ระบบ Logistics   การสรางนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 
   4) การวิเคราะห ตนทุน ผลตอบแทน การยอมรับผลงานวิจัย การติดตาม ประเมินผล (M 
and E and Assessment) 
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   5) การจัดทําโครงการนํารองเพื่อดําเนินงานตอเนื่องจากการอบรม และการบริหารโครงการ
ใหเกิดการใชประโยชน 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
สรุปผลการดําเนินงาน  
 การศึกษา/วิเคราะหจากแบบการประเมินผูเขารับการอบรมฯ 4 คร้ัง  เนื่องจากแบบประเมินของแตละ 
สวพ.แตกตางกัน ไมสามารถสรุปผลเปนเชิงเปรียบเทียบได การสรุปผลจึงไดสรุปเปนราย สวพ. ตามหัวขอ/ประเด็น  
4  หัวขอ ดังนี้ 
 1. การประเมิน การบรรลุวัตถุประสงค 
 2. เนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมฯ 
 3. ประโยชนการฝกอบรมฯและการนําไปใชประโยชน 
 4. ขอเสนอแนะ 

 
การอบรมฯครั้งที่ 1 (หลักสูตรพื้นฐาน)  จัดโดย สวพ.4 
 
 1. การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคการอบรมฯ พบวา การฝกอบรมฯ บรรลุวัตถุประสงค ใน
ระดับมากรอยละ 58 และปานกลางรอยละ 42 ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ 
 2. เนื้อหาหลักสูตร การฝกอบ  ผูเขารับการอบรมฯ เห็นวา เนื้อหาหลักสูตร นําไปใชประโยชนได 
มาก รอยละ 62 และปานกลาง รอยละ 35 
 3. ประโยชนการฝกอบรมฯและการนําไปใชประโยชนขอเสนอแนะ 
  1) ผูเขารับฝกอบรมมีความเห็นวาควรแนะนําเทคนิคใหละเอียดมากกวานี้ 
  2) ผูเขารับฝกอบรมมีความเห็นวาควรทํางานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  3) ผูเขารับฝกอบรมมีความเห็นวาหองประชุมมีขนาดเล็ก ไมเหมาะกับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  4)ผูเขารับฝกอบรมมีความเห็นวาควรจัดเวลาลงพื้นที่ 2 วัน เพื่อเก็บขอมูลใหสมบูรณและเห็น
สภาพพื้นที่จริง 
 
การนําไปใชประโยชน   
 จากการฝกปฏิบัติโดยแบงผูเขารับการฝกอบรม ออกเปน 6 กลุมยอย ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลทุติย
ภูมิ และฝกปฏิบัติคนหาโจทยวิจัยจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สรุปไดดังนี้ 
 กลุมที่ 1 การคนหาโจทยวิจัยจากกลุมเกษตรกร ผูปลูกมันสําปะหลัง ที่บานกระแซงพัฒนา ต.กระแซง อ.
กันทรลักษ  ปญหาที่พบสามารถลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ปญหาวัชพืช ความงอกต่ํา  ดินเส่ือม  
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ตนมันสําปะหลังงามเกินไป ผลผลิตตํ่า  เพล้ียแปงที่ยอด เก็บรักษาทอนพันธุนาน  ราคาผลผลิตตํ่า หัวมันเนา  อายุ
เก็บเก่ียวยาว (พันธุหนัก) 
 
 
 ผลจากการวิเคราะหไดแนวทางแกปญหา 3 ประการ คือ  
 1. การทดสอบพันธุมันสําปะหลังอายุส้ันใหเหมาะสมกับชุดดิน ซึ่งเปนดินเหนียว สีแดง ดินเหนียวปน
ลูกรัง  และดินเหนียวปนทราย   
 2. ทดสอบการใสปุยมันสําปะหลังตามคาวิเคราะหดินและการทดสอบการปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับ
มันสําปะหลัง   
 3. ทดสอบการใชสารปองกันกําจัดวัชพืชในไรมันสําปะหลัง 
 กลุมที่ 2 การคนหาโจทยวิจัยจากกลุมเกษตรกร ผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ที่บานศรีแกว ต.ศรีแกว อ.ศรีรัตนะ 
ความสําคัญของปญหาการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก ราคาปจจัยการผลิตสูง ตนทุนการผลิตสูง (น้ํามันที่ใชกับ 
เคร่ืองสูบน้ําราคาแพง) ขาดแหลงเงินทุน ราคาผลผลิตตํ่า ขาดความรูการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  พืชไมตอบสนอง
ตอปุย ปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช 
 ผลจากการวิเคราะหพื้นที่สามารถจัดทําโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
พืชในพื้นที่ ดังนี้ คือ 1) ศึกษาและทดสอบวิธีการใหน้ําแกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังนาที่เหมาะสม 2) ทดสอบพันธุ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนา 3) ศึกษาระบบการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังนา 4) ศึกษาการใชปุยที่เหมาะสมของ
การผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวหลังนาเฉพาะพ้ืนที่ 
 กลุมที่ 3 การคนหาโจทยวิจัยจากกลุมเกษตรกรผูปลูกพริกที่ บานปาไร ต.พรหมสวัสด์ิ  อ.พยุห ลําดับ
ความสําคัญของปญหาการผลิตพริก ไดแก โรครากเนาโคนเนา ดินขาดความอุดมสมบูรณ โรคใบรวงผลรวง โรค
กุงแหง โรครากปม และราคาผลผลิตตํ่า   
 ผลจากการวิเคราะหพื้นที่สามารถจัดทําโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
พืชในพื้นที่ ดังนี้ 1) โครงการวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพริกใหไดผลผลิตตามชวงเวลา ที่กําหนด 2) โครงการ 
วิจัยและทดสอบการใชปุยตามคาวิเคราะหดินสําหรับการปลูกพริก 3) โครงการวิจัยและทดสอบการแกปญหาโรค
รากเนา 
 กลุมที่ 4 การปฏิบัติคนหาโจทยวิจัยจากกลุมเกษตรกรผูปลูกหอมแดงที่บานยางชุมนอย  ต.ยางชุมนอย  
อ.ยางชุมนอย หนองสูง  ปญหาท่ีพบ ไดแก โรคหมานอน (หอมเล้ือย) ดินเส่ือม ปจจัยการผลิตราคาสูง หนอน–
เพล้ียไฟ ราคาผลผลิตตํ่า  
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลไดกิจกรรมการทดสอบเพื่อแกปญหาของการผลิตหอมแดง คือ ทดสอบการ
ปองกันและกําจัดโรคหมานอน (หอมเล้ือย) 
 กลุมที่ 5 การคนหาโจทยวิจัยจากกลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ที่บานซําขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ   
ลําดับความสําคัญของปญหาการผลิตทุเรียน ไดแก โรครากเนา-โคนเนา ระบบการใหน้ํา ผลรวงและผลแตก  
ราคาผลผลิตตํ่า  เกสรผสมไมติด สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ก่ิงแหงและใบรวง หนอนแมลงศัตรูทุเรียน ปจจัยการผลิต
ราคาสูง  



 
The Sixth National Agricultural Systems Seminar  Save the World to Save Life  2010 

 

 576 

 ผลจากการวิเคราะหพื้นที่สามารถจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ 
ดังนี้ 1) ทดสอบการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาปองกันกําจัดโรครากเนา–โคนเนาของ ทุเรียน 2) ศึกษาความตองการ
ใชน้ําของทุเรียนในระยะออกดอก–ติดผล 3) ศึกษาการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลง (หนอนเจาะลําตนทุเรียน)   
 กลุมที่ 6  การคนหาโจทยวิจัยจากกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา ที่ บานซําบันได ต.บักดอง อ.ขุนหาญ   
ลําดับความสําคัญของปญหาการผลิตยางพารา ไดแก น้ําไมเพียงพอ ยางกรีดไมออก ตนโตไมทันกัน ยางเล็กตาย
จากยอด ราคาไมคงที่ ใบรวง ปุยราคาแพง ตนลมหักโคน เพล้ียดํา ฝนตกชวงกรีดยาง   
 

ขอเสนอแนะ 
 
การอบรมฯ ครั้งที่ 2 (หลักสุตรพ้ืนฐาน) จัดโดย สวพ.6 
 1. การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค 
  1.1 เนื้อหาหลักสูตร การฝกอบรม สรุปได ดังนี้ 
   1) การบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาและบริหารงานวิจัยสูการใชประโยชน" ไดรับความรู
ความเขาใจในระดับ มาก รอยละ  66.67 และไดรับความรูความเขาใจในระดับปานกลาง รอยละ  33.33   
   2) การนําเสนอ กรณีงานวิจัยและพัฒนาเชิงระบบที่ไดรับความสําเร็จและมีผูนําไปใช
ประโยชน ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับความรูความเขาใจในระดับ มาก รอยละ 61.91 ไดรับความรูความเขาใจใน
ระดับปานกลาง รอยละ 33.33 และไดรับความรูความเขาใจในระดับคอนขางนอยรอยละ 4.76 
   3) การแบงกลุม (4 กลุม) "ระดมความคิด ภารกิจ บทบาท หนาที่ สวพ."และปญหาการ
ทํางานวิจัยแนวทางแกไข ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับความรูความเขาใจในระดับมาก รอยละ 38.10 ไดรับความรู
ความเขาใจในระดับปานกลาง รอยละ 52.38 และไดรับความรูความเขาใจในระดับคอนขางนอยรอยละ 9.52 
   4) การบรรยาย : "ระบบนิเวศเกษตรและงานวิจัยเชิงพื้นที่ (หลักการและฝกปฏิบัติ)\แบงกลุม  
(5 กลุม)  ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิประเด็นปญหา ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับความรูความเขาใจใน
ระดับ มาก รอยละ 45.24 ไดรับความรูความเขาใจในระดับปานกลาง รอยละ 52.38 และไดรับความรูความ
เขาใจในระดับคอนขางนอยรอยละ 2.38 
   5) การบรรยายและฝกปฏิบัติ "เทคนิคการคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน" ผูเขารับการฝกอบรม 
ไดรับความรูความเขาใจในระดับมาก รอยละ 45.24 ไดรับความรูความเขาใจในระดับปานกลาง รอยละ 47.62 
และไดรับความรูความเขาใจในระดับคอนขางนอยรอยละ 7.14 
   6) การบรรยายและฝกปฏิบัติ "เตรียมการจัดเวทีชุมชน เพื่อคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน ผูเขา
รับการฝกอบรม ไดรับความรูความเขาใจในระดับมาก รอยละ 54.76 ไดรับความรูความเขาใจในระดับปานกลาง 
รอยละ 40.48 และไดรับความรูความเขาใจในระดับคอนขางนอยรอยละ 4.76 
   7) การจัดเวทีชุมชนเพื่อคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับความรูความ
เขาใจในระดับมาก รอยละ 61.91 ไดรับความรูความเขาใจในระดับปานกลาง รอยละ 33.33 และไดรับความรู
ความเขาใจในระดับคอนขางนอย รอยละ 4.76 
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   8)  การนําเสนอผลการคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับความรูความเขาใจ
ในระดับมาก รอยละ 54.76 ไดรับความรูความเขาใจในระดับปานกลาง รอยละ 42.86 และไดรับความรูความเขาใจ
ในระดับคอนขางนอย รอยละ 2.38 
  
  1.2 ประโยชนการฝกอบรมฯและการนําไปใชประโยชน 
   ประโยชนการฝกอบรมฯ 
   1) ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดรับทราบและมีความรูความเขาใจในสถานการณและ
กระบวนการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ ของกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหนักวิจัยสามารถนํา ความรูไปเปนแนวทางการวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรได 
   2) เกิดแผนปฏิบัติการของกระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในสวนการวิเคราะหคนหา
โจทยวิจัยในพื้นที่ ทั้งนี้จะนําไปสูการวิจัยที่ตรงกับความตองการของชุมชนได 
   3) เกิดงาน/โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะเปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องที่ไดผล และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
   การนําไปใชประโยชน   
   ผูเขารับการอบรมฯ ใหความคิดเห็นวา การนําผลการฝกอบรมปใชประโยชน ในระดับมาก
ที่สุด รอยละ 21.43 ในระดับมาก รอยละ 50 ในระดับปานกลาง รอยละ 26.19 และในระดับนอย รอยละ 2.38  
   จากการวิเคราะหพื้นที่และคนหาโจทยวิจัยจากชุมชนของผูเขารับการอบรมทั้ง 5 กลุม สามารถ
สรุปแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่แยกเปนรายพืชได ดังนี้ 
   1) ทุเรียน 
    - จัดการอบรมและทําแปลงสาธิตโดยเนนเร่ืองการปองกันกําจัดโรคและแมลงของ
ทุเรียนตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และมีการติดตามประเมินผล 
    - หากไมประสบความสําเร็จ ควรมีการศึกษาทดลองเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและ
แมลงทุเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   2) มังคุด 
    - จัดทําแผนงานวิจัย “การศึกษาเพื่อใหมังคุดติดผลสม่ําเสมอ” 
   3) ลําไย 
    - ทดสอบเทคโนโลยีการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตสําหรับลําไยนอกฤดูใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ภาคตะวันออก 
    - ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการน้ําในสวนลําไยใหเหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก 
   4) มันสําปะหลัง 
    - การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิมันสําปะหลัง แบบมีสวนรวมในไรเกษตรกร 
    - การทดสอบการใชสารปองกันกําจัดวัชพืชในไรมันสําปะหลัง 
    - ทดสอบการใชสารสกัดชีวภาพเพื่อปองกันกําจัดเพล้ียแปงในไรมันสําปะหลัง 
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   8)  การนําเสนอผลการคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับความรูความเขาใจ
ในระดับมาก รอยละ 54.76 ไดรับความรูความเขาใจในระดับปานกลาง รอยละ 42.86 และไดรับความรูความเขาใจ
ในระดับคอนขางนอย รอยละ 2.38 
  
  1.2 ประโยชนการฝกอบรมฯและการนําไปใชประโยชน 
   ประโยชนการฝกอบรมฯ 
   1) ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดรับทราบและมีความรูความเขาใจในสถานการณและ
กระบวนการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ ของกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหนักวิจัยสามารถนํา ความรูไปเปนแนวทางการวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรได 
   2) เกิดแผนปฏิบัติการของกระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในสวนการวิเคราะหคนหา
โจทยวิจัยในพื้นที่ ทั้งนี้จะนําไปสูการวิจัยที่ตรงกับความตองการของชุมชนได 
   3) เกิดงาน/โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะเปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องที่ไดผล และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
   การนําไปใชประโยชน   
   ผูเขารับการอบรมฯ ใหความคิดเห็นวา การนําผลการฝกอบรมปใชประโยชน ในระดับมาก
ที่สุด รอยละ 21.43 ในระดับมาก รอยละ 50 ในระดับปานกลาง รอยละ 26.19 และในระดับนอย รอยละ 2.38  
   จากการวิเคราะหพื้นที่และคนหาโจทยวิจัยจากชุมชนของผูเขารับการอบรมทั้ง 5 กลุม สามารถ
สรุปแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่แยกเปนรายพืชได ดังนี้ 
   1) ทุเรียน 
    - จัดการอบรมและทําแปลงสาธิตโดยเนนเร่ืองการปองกันกําจัดโรคและแมลงของ
ทุเรียนตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และมีการติดตามประเมินผล 
    - หากไมประสบความสําเร็จ ควรมีการศึกษาทดลองเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและ
แมลงทุเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   2) มังคุด 
    - จัดทําแผนงานวิจัย “การศึกษาเพื่อใหมังคุดติดผลสมํ่าเสมอ” 
   3) ลําไย 
    - ทดสอบเทคโนโลยีการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตสําหรับลําไยนอกฤดูใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ภาคตะวันออก 
    - ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการน้ําในสวนลําไยใหเหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก 
   4) มันสําปะหลัง 
    - การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิมันสําปะหลัง แบบมีสวนรวมในไรเกษตรกร 
    - การทดสอบการใชสารปองกันกําจัดวัชพืชในไรมันสําปะหลัง 
    - ทดสอบการใชสารสกัดชีวภาพเพื่อปองกันกําจัดเพล้ียแปงในไรมันสําปะหลัง 
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   5) ยางพารา 
    - ถายทอดองคความรูดานการผลิตยางพาราของกรมวิชาการเกษตรสูชุมชน 
  1.3 ปญหา/ขอเสนอแนะ 
   ดานเนื้อหา/หัวขอการฝกอบรม 
   1) อยากใหวิทยากรบรรยายใหกระชับ โดยเรียบเรียงประเด็นเนื้อหาท่ีบรรยายใหชัดเจนไม
ซับซอนกันในแตละหัวขอบรรยายของวิทยากรแตละทาน 
   2) ควรมีการทัศนศึกษาหรือมีเวลาเขาไปศึกษาหาขอมูลในพื้นที่ใหมากขึ้นและจัดโปรแกรม
สันทนาการ เพื่อผอนคลายความเครียดจากการฝกอบรม 
   3) ควรนําไปทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี 
   4) ควรจัดใหมีการออกฝกปฏิบัติในพื้นที่ใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณและความชํานาญ
ในการวิเคราะหพื้นที่ 
   5) การนําเสนอขอมูลและวิจารณผล ควรเจาะประเด็นเฉพาะท่ีเปนแบบฝกหัด ในเวลา 2-3 
ชั่วโมง ที่ลงพื้นที่เทานั้น ไมนาจะไปรวมถึงการลงพื้นที่ เพื่อหาปญหาจริงๆซึ่งตองใชเวลาเปนเดือนๆ เพราะเปน
เพียงแบบฝกหัดและการจุดประกายความคิดเทานั้น เพราะทําใหส้ินเปลืองเวลาในการฝกอบรม 
   6) ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายใหเปนขั้นตอน รวมไปถึงขั้นตอนการดําเนินการตางๆ
ที่ผูเขาอบรมตองปฏิบัติที่ชัดเจนกวานี้ 
   7) ควรจัดเนื้อหาการบรรยายใหกระชับ ซึ่งที่เหมาะสมอาจใชเวลาฝกอบรมเพียงแค 2-3 วัน 
แตโดยภาพรวมนับวาการฝกอบรมครั้งนี้ไดประโยชนมาก 
   ดานระยะเวลาการฝกอบรม 
   1) ระยะเวลาในการจัดฝกอบรมเหมาะสม เพราะหากส้ันกวานี้จะทําใหไดรับความรูและการฝก
ปฏิบัติไดไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากจะตองรีบเรงในการสรุปเนื้อหาใหครบและจบไดตามวันเวลาท่ี
กําหนดไว 
   2) ควรมีการฝกปฏิบัติในการเก็บขอมูลในพื้นที่อยางนอย 2 วัน และควรมีจํานวนเกษตรกร
มากพอท่ีจะเปนตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่จริงๆ ได 
 
การอบรมฯ ครั้งที่ 3 (หลักสูตร ประยุกต) จัดโดย สวพ.1 
 
 1. การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคการอบรมฯ วัตถุประสงคของการฝกอบรมมี 2 ประการ คือ 
  1.1 เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนของความสัมพันธขององคประกอบตางๆ เพื่อประกอบกระบวน 
การวิจัยโดยใชตลาดและสถานการณเปนตัวนํา 
  1.2 เพื่อสรางโครงการวิจัยพัฒนาของงานวิจัยเชิงพื้นที่ ผูเขาอบรมรอยละ 70 แสดงความเห็นวา 
การอบรมครั้งนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้ง 2 ขอ ในระดับมาก 
 2. การประเมินดานเนื้อหาการอบรม 
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  2.1 หัวขอการอบรม ผูเขาอบรมรอยละ 77 เห็นวาหัวขอการอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก-
มากที่สุด 
  2.2 วิทยากรมีความรอบรูและสามารถถายทอดความรูไดดี ผูเขาอบรมรอยละ 95 เห็นวาวิทยากร
มีความรอบรูและสามารถถายทอดความรูไดดีในระดับมาก-มากที่สุด 
  2.3 ความเหมาะสมของเอกสารและโสตทัศนูปกรณ ผูเขาอบรมรอยละ 73 เห็นวาเอกสารและ
โสตทัศนูปกรณมีความเหมาะสมระดับมาก-มากที่สุด 
  2.4 ความเหมาะสมของเวลาในแตละหัวขอ ผูเขาอบรมรอยละ 50 เห็นวาเวลาของหัวขอบรรยาย
มีความเหมาะสมระดับมาก-มากที่สุด อีกรอยละ 50 เห็นวามีความเหมาะสมระดับปานกลาง-คอนขางนอย 
  2.5 ความรูที่ไดรับเปนประโยชนตอการนําไปใชงาน ผูเขาอบรมรอยละ 77 เห็นวาความรูที่ไดรับ
เปนประโยชนตอการนําไปใชงานในระดับมาก-มากที่สุด 
  2.6 ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม  ผูเขาอบรมรอยละ 63 มีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการอบรมในระดับมาก-มากที่สุด 
 ประโยชนการฝกอบรมฯและการนําไปใชประโยชนขอเสนอแนะ 
 1. ระบบ Global G.A.P กับการใชประโยชนจากงานวิจัย  ผูเขาอบรมรอยละ 74 ไดรับความรูในระดับ
มาก-มากที่สุด อีกรอยละ 26 ไดรับความรูในระดับปานกลาง-คอนขางนอย 
 2. ระบบนิเวศพืชและงานวิจัยเชิงระบบ ผูเขาอบรมรอยละ 74 ไดรับความรูในระดับมาก-มากที่สุด อีก
รอยละ 26 ไดรับความรูในระดับปานกลาง 
 3. ปญหา สาเหตุ การวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน (การประเมิน) ผูเขาอบรมรอยละ 90 ไดรับความรูใน
การวิเคราะหและประเมินการดําเนินงานในระดับมาก-มากที่สุด 
 4. การวิเคราะหกลุมเปาหมายหวงโซอุปสงค อุปทาน Value Creation ระบบ Logistics ผูเขาอบรม
รอยละ 73 ไดรับความรูในระดับมาก-มากที่สุด 
 5. การแบงกลุมระดมความคิดวิเคราะหขอมูลการวิจัยมุงเนนการตลาดนํา ผูเขาอบรมรอยละ 73 ไดรับ 
ความรูในระดับมาก-มากที่สุด 
 6. การเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกรและผูประกอบการ ผูเขาอบรมรอยละ 91 เห็นวามี
ประโยชนไดรับความรูและประสบการณในระดับมาก-มากที่สุด 
 การนําไปใชประโยชน 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
  1.1 เนื้อหาหรือกระบวนการ เนื้อหาบางเร่ืองเขาใจยาก ควรมีการปูพื้นความรูใหเทาๆ กันกอน  
และควรมีการเขาพื้นที่กอนการบรรยายเพ่ือใหเกิดแนวคิด 
  1.2 ระยะเวลา ชวงระยะเวลาการอบรมนานเกินไป ควรลดวันเหลือ 3-4 วัน ควรกําหนดเวลาการ
ทํากิจกรรมตางๆ ใหชัดเจนและตองรักษาเวลา ไมควรปลอยใหยืดเย้ือ หรือเกินเวลามาก 
  1.3 วิทยากร : การถายทอดความรูของวิทยากรไมจูงใจ 
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  1.4 สถานที่การจัดอบรม  ควรจัดที่โรงแรมเนื่องจากมีกิจกรรมที่ตองทําในชวงกลางคืน ผูอบรมจะ
ไดทุมเทใหกับการทํากิจกรรมอยางเต็มที่ไมตองหวงกังวลเร่ืองการเดินทางกลับที่พัก ควรปรับปรุงการอํานวย
ความสะดวก การประสานงานและการรักษา/ตรงตอเวลา 
 2. อื่น ๆ 
  2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีประโยชน ควรจัดทําทั้ง สวพ.1-8 และนําไปสูการปฏิบัติจริง เชน 
นําไปขยายผลกับงาน GAP  
  2.2ประกาศนียบัตร ควรแจกใหเลย ไมตองมีพิธีมอบ 
 
การอบรมฯครั้งที่ 4 (หลักสูตร ประยุกต) จัดโดย สวพ.8 
 1. การประเมินความรูกอนและหลังการฝกอบรม ผูเขาอบรมมีความรูกอนการอบรมเฉลี่ย 6.98 คะแนน 
หลังจากเขารวมการอบรมแลว ปรากฏวาผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนหลังการอบรม
เฉล่ีย 9.02 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ 77.39  
 2. การประเมินเนื้อหาการอบรม 
  2.1 หัวขอที่กําหนดในการอบรมมีความเหมาะสม 
   ผูเขาอบรมรอยละ 87.04 เห็นวาหัวขอในการอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก และรอยละ 12.96 
เห็นวาหัวขอในการอบรมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
  2.2 วิทยากรมีความรอบรูและสามารถถายทอดความรูไดดี 
   ผูเขารวมอบรมรอยละ 90.74 เห็นวาวิทยากรมีความรอบรูและสามารถถายทอดความรูไดดี
ในระดับมาก และรอยละ 9.26 เห็นวาวิทยากรมีความรอบรูและสามารถถายทอดความรูไดดีในระดับมากที่สุด 
  2.3 ความเหมาะสมของเอกสารและโสตทัศนูปกรณ 
   ผูเขาอบรมรอยละ 55.55 เห็นวาเอกสารและโสตทัศนูปกรณมีความเหมาะสมระดับมาก และ
รอยละ 45.45 เห็นวาเอกสารและโสตทัศนูปกรณมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  
  2.4 ความเหมาะสมของเวลาในแตละหัวขอ 
   ผูเขาอบรมรอยละ 64.81 เห็นวาเวลาในการบรรยายแตละหัวขอมีความเหมาะสมระดับมาก 
และรอยละ 35.19 เห็นวาเวลาในการบรรยายแตละหัวขอมีความเหมาะสมระดับปานกลาง-คอนขางนอย 
 3. ความรูที่ไดรับเปนประโยชนตอการนําไปใชงาน ผูเขาอบรมรอยละ 53.70 เห็นวาความรูที่ไดรับเปน
ประโยชนตอการนําไปใชงานในระดับมาก และรอยละ 46.30 เห็นวาความรูที่ไดรับเปนประโยชนตอการนําไปใช
งานในระดับมากที่สุด 
 4. ภาพรวมความพึงพอใจตอการฝกอบรม ผูเขาอบรมรอยละ 68.52 มีความพึงพอใจตอการฝกอบรม
ในระดับมาก และรอยละ 32.48 มีความพึงพอใจตอการฝกอบรมในระดับมากที่สุด 
 5. การประเมินดานความรูที่ไดรับ 
  5.1 เครื่องมือในการทําความเขาใจและวิเคราะหระบบเกษตรแบบมีสวนรวม 
   ผูเขาอบรมรอยละ 50.00 ไดรับความรูเร่ืองเคร่ืองมือในการทําความเขาใจและวิเคราะหระบบ
เกษตรแบบมีสวนรวมในระดับมาก รอยละ 46.30 ไดรับความรูเร่ืองเคร่ืองมือในการทําความเขาใจและวิเคราะห
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ระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในระดับมากท่ีสุด และรอยละ 3.70 ไดรับความรูเร่ืองเคร่ืองมือในการทําความเขาใจ
และวิเคราะหระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในระดับปานกลาง 
  5.2 วิจัย/พัฒนาการเกษตรอยางไรจึงจะทําใหชุมชนเข็มแข็ง 
   ผูเขาอบรมรอยละ 53.70 ไดรับความรูจากการเสวนาเรื่อง วิจัย/พัฒนาการเกษตรอยางไรจึง
จะทําใหชุมชนเขมแข็งในระดับมาก รอยละ 37.04 ไดรับความรูจากการเสวนาเรื่อง วิจัย/พัฒนาการเกษตร
อยางไรจึงจะทําใหชุมชนเขมแข็งในระดับมากที่สุด และรอยละ 9.26 ไดรับความรูจากการเสวนาเรื่อง วิจัย/
พัฒนาการเกษตรอยางไรจึงจะทําใหชุมชนเขมแข็งในระดับปานกลาง 
  5.3 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย หวงโซอุปสงค อุปทาน Value creation ระบบ Logistics 
   ผูเขาอบรมรอยละ 81.48 ไดรับความรูเร่ืองการวิเคราะหกลุมเปาหมาย หวงโซอุปสงค อุปทาน 
Value creation ระบบ Logistics ในระดับมาก รอยละ 9.26 ไดรับความรูเร่ืองการวิเคราะหกลุมเปาหมาย หวงโซ
อุปสงค อุปทาน Value creation ระบบ Logistics ในระดับมากที่สุด และรอยละ 9.26 ไดรับความรูเร่ืองการวิเคราะห
กลุมเปาหมาย หวงโซอุปสงค อุปทาน Value Creation ระบบ Logistics ในระดับปานกลาง 
  5.4 การเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกรและผูประกอบการ (ภาคปฏิบัติ) 
   ผูอบรมรอยละ 62.96 ไดรับความรูจากการเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกรและ
ผูประกอบการในระดับมาก รอยละ 33.34 ไดรับความรูจากการเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกรและ
ผูประกอบการในระดับมากท่ีสุด และรอยละ 3.7 ไดรับความรูจากการเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกร
และผูประกอบการในระดับปานกลาง 
 6. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
  6.1 ควรใหมีการศึกษาดูงานดานการตลาดเพื่อความชัดเจนของเนื้อหาที่บรรยาย 
  6.2 เนื้อหาการบรรยายมีมากเกินไป ควรลดเนื้อหาและเพิ่มการเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัย 
  6.3 อยากใหมีการจัดอบรมปละ 2-3 คร้ัง 
  6.4 เนื่องจากตารางการจัดฝกอบรม รุนที่ 2 เดือนสิงหาคม 2551 สวพ. เขตตางๆ ติดภารกิจการจัด 
ฝกอบรมปตอไปเห็นสมควรจัด ไตรมาส ที่ 1 หรือ 2 
 7. ขอเสนอแนะในภาพรวม  
   7.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฯ มีจํานวนมากเกิน ( 70 คน/รุน )  หากกําหนดจํานวนคนใหนอย
กวา จํานวนดังกลาว (ไมเกิน 40 คน/รุน) จะทําใหผลการฝกอบรมฯ ดีขึ้น 
  7.2 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมฯ หนวยงานควรคัดเลือกนักวิชาการที่สามารถนําเอาความรู 
ประสบการณ ไปใชประโยชนในงานมากที่สุดเทาที่จะทําได  สําหรับพนักงานราชการ ควรคัดเลือกเฉพาะผูชวยท่ี
ปฏิบัติงานนักวิชาการหลัก เทานั้น 
  7.3 ระยะเวลาการฝกอบรม  ควรกําหนดระยะเวลาการฝกอบรมฯ ใหใกลปลายปงบประมาณ 
เพื่อเปนการหลีกเล่ียงการทับซอนกับการประชุมสัมมนาอื่น ๆ  
  7.4 การนําผลการฝกอบรมไปใชประโยชน  หนวยงานโดยผูบริหารควรใหผูรับการฝกอบรมฯ ทํา
รายงานสง  ซึ่งทุกครั้งของการฝกอบรมฯ วิทยากร จะแจงให หนวยงาน จัดทําเปน โครงการนํารองที่สามารถนํา 
ไปปรับเปล่ียนโครงการวิจัยที่หนวยงานมีอยู เพื่อเปนการนําผลการฝกอบรมฯไปใชประโยชนไดทันที อนึ่ง กรมฯ 
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ระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในระดับมากท่ีสุด และรอยละ 3.70 ไดรับความรูเร่ืองเคร่ืองมือในการทําความเขาใจ
และวิเคราะหระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในระดับปานกลาง 
  5.2 วิจัย/พัฒนาการเกษตรอยางไรจึงจะทําใหชุมชนเข็มแข็ง 
   ผูเขาอบรมรอยละ 53.70 ไดรับความรูจากการเสวนาเรื่อง วิจัย/พัฒนาการเกษตรอยางไรจึง
จะทําใหชุมชนเขมแข็งในระดับมาก รอยละ 37.04 ไดรับความรูจากการเสวนาเรื่อง วิจัย/พัฒนาการเกษตร
อยางไรจึงจะทําใหชุมชนเขมแข็งในระดับมากที่สุด และรอยละ 9.26 ไดรับความรูจากการเสวนาเร่ือง วิจัย/
พัฒนาการเกษตรอยางไรจึงจะทําใหชุมชนเขมแข็งในระดับปานกลาง 
  5.3 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย หวงโซอุปสงค อุปทาน Value creation ระบบ Logistics 
   ผูเขาอบรมรอยละ 81.48 ไดรับความรูเร่ืองการวิเคราะหกลุมเปาหมาย หวงโซอุปสงค อุปทาน 
Value creation ระบบ Logistics ในระดับมาก รอยละ 9.26 ไดรับความรูเร่ืองการวิเคราะหกลุมเปาหมาย หวงโซ
อุปสงค อุปทาน Value creation ระบบ Logistics ในระดับมากที่สุด และรอยละ 9.26 ไดรับความรูเร่ืองการวิเคราะห
กลุมเปาหมาย หวงโซอุปสงค อุปทาน Value Creation ระบบ Logistics ในระดับปานกลาง 
  5.4 การเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกรและผูประกอบการ (ภาคปฏิบัติ) 
   ผูอบรมรอยละ 62.96 ไดรับความรูจากการเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกรและ
ผูประกอบการในระดับมาก รอยละ 33.34 ไดรับความรูจากการเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกรและ
ผูประกอบการในระดับมากท่ีสุด และรอยละ 3.7 ไดรับความรูจากการเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัยกับเกษตรกร
และผูประกอบการในระดับปานกลาง 
 6. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
  6.1 ควรใหมีการศึกษาดูงานดานการตลาดเพื่อความชัดเจนของเนื้อหาที่บรรยาย 
  6.2 เนื้อหาการบรรยายมีมากเกินไป ควรลดเนื้อหาและเพิ่มการเขาพื้นที่เพื่อคนหาโจทยวิจัย 
  6.3 อยากใหมีการจัดอบรมปละ 2-3 คร้ัง 
  6.4 เนื่องจากตารางการจัดฝกอบรม รุนที่ 2 เดือนสิงหาคม 2551 สวพ. เขตตางๆ ติดภารกิจการจัด 
ฝกอบรมปตอไปเห็นสมควรจัด ไตรมาส ที่ 1 หรือ 2 
 7. ขอเสนอแนะในภาพรวม  
   7.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฯ มีจํานวนมากเกิน ( 70 คน/รุน )  หากกําหนดจํานวนคนใหนอย
กวา จํานวนดังกลาว (ไมเกิน 40 คน/รุน) จะทําใหผลการฝกอบรมฯ ดีขึ้น 
  7.2 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมฯ หนวยงานควรคัดเลือกนักวิชาการที่สามารถนําเอาความรู 
ประสบการณ ไปใชประโยชนในงานมากที่สุดเทาที่จะทําได  สําหรับพนักงานราชการ ควรคัดเลือกเฉพาะผูชวยท่ี
ปฏิบัติงานนักวิชาการหลัก เทานั้น 
  7.3 ระยะเวลาการฝกอบรม  ควรกําหนดระยะเวลาการฝกอบรมฯ ใหใกลปลายปงบประมาณ 
เพื่อเปนการหลีกเล่ียงการทับซอนกับการประชุมสัมมนาอื่น ๆ  
  7.4 การนําผลการฝกอบรมไปใชประโยชน  หนวยงานโดยผูบริหารควรใหผูรับการฝกอบรมฯ ทํา
รายงานสง  ซึ่งทุกครั้งของการฝกอบรมฯ วิทยากร จะแจงให หนวยงาน จัดทําเปน โครงการนํารองที่สามารถนํา 
ไปปรับเปล่ียนโครงการวิจัยที่หนวยงานมีอยู เพื่อเปนการนําผลการฝกอบรมฯไปใชประโยชนไดทันที อนึ่ง กรมฯ 
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ควรพิจารณาถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหนักวิชาการรุนใหม
และรุนกลางใหมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง งานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ เนื่องจากงานวิจัยดังกลาวเปนกระบวนการ
ที่นําผลงานวิจัยของกรมฯที่ไดจาก สํานัก  สถาบัน  ศูนยวิจัย  ออกสูสภาพแวดลอมของชุมชนโดยใหชุมชนมีสวน
รวม และนํามาซ่ึงการใชประโยชนงานวิจัยของกรมฯโดยสาธารณชนมากข้ึน  
  7.5 หลักสูตรตอเนื่อง จากการประเมินผูเขารับการฝกอบรมฯ ยังมีความตองการการฝกอบรม
ตอเนื่องจากหลักสูตรที่ผานมา ไดแก การออกแบบงานวิจัย วิธี ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ทดสอบในไรนา  การ
บันทึกขอมูล และ การวิเคราะหขอมูลเชิงตางๆ เชน สถิติ เศรษฐศาสตร สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อประกอบ
ผลงานวิจัย ทดสอบ เชิงเกษตรศาสตร   อนึ่ง จากขอสังเกตุ  นักวิชาการยังมีความตองการความรูดานการบริหาร
โครงการวิจัย ซึ่งรวมถึงการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยดวย 
  7.6 ความเชื่อมโยงงานวิจัยและสงเสริม เห็นสมควรใหมีความรวมมือระหวาง กรมวิชาการเกษตร 
และ กรมสงเสริมการเกษตร ในดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนให
มากขึ้น ทั้งนี้ ใหมีความรวมมือระหวางงานทดสอบเทคโนโลยีพืชที่ดําเนินการโดย สวพ.1-8 และ งานวิสาหกิจ
ชุมชนโดยกรมสงเสริมการเกษตร ตลอดถึงความเชื่อมโยงกับองคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ. และ อบต.) ได 
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กรมวิชาการเกษตร.  2551.  การพัฒนาระบบการบริหารงาน. 
สํานักที่ปรึกษา กรมวิขาการเกษตร. 2552. รายงานการดําเนินงานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานวิจัย 
 และพัฒนาเชิงระบบเพิ่พัฒนาการเกษตร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


